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Sammanfattning 
 
Uppsatsens titel: ”…tradition, tenniskungen, världsspelare och vackra människor” 

– Imagens påverkan av en ökad kommersialisering 

 
Seminariedatum: 2006-06-05  
 
Ämne/Kurs: FEK 582 Kandidatuppsats, Företagsekonomi, 10 poäng 
 
Författare: Tom Christiansen och Jonatan Elofsson 
 
Handledare: Björn Carlsson och Roland Knutsson 
 
Nyckelord:  Image, Sponsring, Kommersialisering, Idrott och Event 

marketing 
 
Syfte:  Studiens syfte består i att belysa hur företagen som sponsrar ett 

idrottsevenemang anser att deras image kan påverkas och 
förändras via den ökade kommersialiseringen av idrotten.  

  
Metod:  Studien bygger på en kvalitativ metod och det empiriska 

materialet samlades in via kvalitativa enkäter. Arbetets utgörs av 
en blandning mellan induktiv och deduktiv ansats. 

  
Teoretiska perspektiv:  De huvudsakliga teorierna i studien utgörs av Jiffer & Ross (1999) 

A-ERIK modellen, Rushall & Barnes (2005) sju värdeskapande 
anledningar till ett sponsorsamarbete och Gwinners (1997) modell 
över image creation and image transfer in event sponsorship. 

Teorierna tillämpades för att undersöka hur en ökad 
kommersialisering av idrotten kan påverka företagens image. 

 
Empiri:  Studiens empiridel presenterar företagens sponsorförhållande till 

Synsam Swedish Open. Det ges även en kort beskrivning kring de 
deltagande företagens historia och verksamhet. Slutligen redovisas 
respondenternas svar kring bl.a. önskvärda associationer, för- och 
nackdelar samt framtida utveckling.  

 
Slutsats:  Den huvudsakliga slutsatsen som kan dras utifrån studiens resultat 

är att företagen vill associeras med en kombination av tradition 
och nyskapande. Företagen anser att en ökad kommersialisering 
har både positiva och negativa effekter på imageassociationen. 
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Abstract 
 
Title: ”…tradition, the king of tennis, world star players and beautiful 

people” 
- How the image is affected by a increasing commercialisation 

 
Seminar date: 2006-06-05 
 
Course: FEK 582 Bachelor thesis in Business Administration, 10 Swedish 

credits (15 ECTS) 
 
Authors: Tom Christiansen and Jonatan Elofsson 
 
Advisors: Björn Carlsson and Roland Knutsson 
 
Key words: Image, Sponsorship, Commercialisation, Sport and Event 

marketing 
 
Purpose: The purpose of the dissertation is to show how companies that 

sponsor a sport event consider, how the affection of their image 
may change, due to the increased commercialisation of various 
sports. 

 
Methodology: The dissertation is built up on a qualitative method. The empirical 

information was collected through qualitative inquiries. The 
dissertation’s base is a mixture of the inductive and the deductive 
method. 

 
Theoretical perspectives: The main used theories in the dissertations has been the A-ERIK 

model by Jiffer & Ross (1999), the seven value increasing 
purposes to a sponsor co-corporation by Rushall & Barnes (2005) 
and “the image creation and image transfer in event sponsorship”. 
The theory was used in order to examine how an increased 
commercialisation of sport might affect the image of the 
corporation.  

 
Empirical foundation: The dissertation’s empirical part presents the companies 

relationship in sponsoring according to Synsam Swedish Open. 
There is also a short description around the participating 
companies’ history and main source of business. Thereafter, have 
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the respondents conclusions regarding positive association, 
advantages and disadvantages as well as future development in 
these areas been examined. 

 
Conclusion: The main conclusion that can be evidenced out of the result of the 

dissertation is that the companies want to be associated with a 
combination of traditional values and a great deal of new 
creativeness. To conclude, the companies mean that an increased 
commercialisation has both a positive and negative effect on the 
image of the association.  
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Förord 
 
Inledningsvis vill vi rikta ett stort tack till Christer Hult på Pr Event i Göteborg AB som gjort 
det möjligt för oss att genomföra vår studie. Vi uppskattar alla de resurser som Ni har 
tillhandahållit oss.  
 
Vi vill även tacka våra handledare Björn Carlsson och Roland Knutsson som har givit 
konstruktiv kritik och drivit oss till eget tänkande. 
 
Ett tack riktas till samtliga respondenter för deras deltagande och uppoffring av tid. 
 
Sist men absolut inte minst vill vi tacka Karolina och Elin för deras engagemang och 
konstruktiva kritik samt stöd vid arbetets gång. 
 
Lund den 31 maj 2006 
 
 
___________________                                                                      ____________________ 
Tom Christiansen                                                                               Jonatan Elofsson 
tomc81@hotmail.com                                                                        jonte_elofsson@mail.com  
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1. Inledning 
 

 
Det inledande kapitlet syftar till att fånga läsaren, samt ge en förstålelse kring ämnet. Vidare 

ges en beskrivning, kring den rådande problematiken inom ämnet i form av en 

problemdiskussion. Problemdiskussionen mynnar i sin tur ut i uppsatsens syfte och 

frågeställning. 

  

 
1.1 Bakgrund 
”Sport has always been a business and always will be.”(Westerbeek & Smith, 2003, s. 12) 

 
Enligt vad som framgår av inledande citat så har idrotten alltid gått hand i hand med 
”business”, politik och makt. Westerbeek & Smith (2003) menar att dagens idrott följer en 
alltmer kommersiell utveckling och gränserna gentemot underhållning bleknar. Grunderna i 
idrotten utgörs idag enligt författarna av blandningen sport, underhållning, film, turism och 
rekreation. Idrotten kan med andra ord ses som en del av underhållningsindustrin. 
Underhållningsindustrin är den tredje största lagliga industrin i världen efter olje- och 
bilindustrin.  
 
Svensk idrott är långt ifrån ett undantag när det gäller den rådande kommersialiseringen. År 
1967 avskaffade Riksidrottsförbundet (RF) amatörregeln, vilket innebär att svenska 
idrottsutövare får ersättas ekonomiskt för sina prestationer. Svensk idrott tog i denna stund 
sina första kliv mot ”Business” (Broberg, 2004). Författaren menar att avskaffandet av 
amatörregeln medförde en professionalisering av den svenska idrotten. Detta i sin tur skapade 
ett omfattande ekonomiskt behov, vilket förde kommersialiseringen in i bilden.    
 
Kommersialiseringen inom den svenska idrotten intog under 1990-talet enligt Broberg (2004) 
en ny fördjupad fas. Den nya fasen innebar att idrotten nu även går att säljas utanför arenan. 
Konsekvenser av den ökade kommersialiseringen kan bl.a. ses i att de ekonomiska bidragen 
från näringslivet till den svenska idrotten övergått från välgörenhet till att företagen kräver 
motprestationer (Ekonomistyrningsverket, 2002).   
 
För svensk idrott är sponsormarknaden en stor och viktig inkomstkälla. Riksidrottsförbundet 
(2006) framhåller att sponsorbidragen utgör totalt 12 procent av den totala finansieringen av 
den svenska idrotten, vilket motsvarar hela 900 miljoner kronor. Den svenska idrotten är dock 
bara i början av en kommersialisering. Jan Lindroth professor i idrottshistoria menar i artikeln 
”Allt för publiken - Regeländringar och underhållning lockar nya grupper” att 
publikunderhållning har blivit allt viktigare för att locka åskådare till idrotten och att detta är 
en utveckling som kommer att fortskrida (Svenskidrott, 2006 nr. 4).  
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”I framtiden kan jag mycket väl tänka mig multi-arrangemang där idrotten kopplas till artistuppträdanden och 

regisseras så att det blir maximalt spännande för publiken.”(Lindroth, 2006, s.28) 
 
Svensk elitidrott har idag allt större krav på att hålla sig väl med publiken och är således 
publikvänligare än någonsin. Idrotten måste tillfredställa såväl den publik som tar del av 
evenemanget på plats, som den som sitter framför TV:n. Uppmärksamheten och intresset för 
idrotten är nämligen grunden till finansieringen av dagens elitidrott. Utan uppmärksamhet och 
intresse erhåller föreningarna inte några sponsor- eller publikintäkter (Svenskidrott, 2006). 
Jan Lindroth (2006) framhåller även i artikeln sin rädsla för att idrotten säljer ut sin egenart. 
En utveckling som är helt emot idrottens interna värderingar.  
 
En vanlig anledning till att företagen inleder ett samarbete med en förening är att de vill 
förbättra och förtydliga sitt varumärkes image. Hjälmsson och Eriksson (2001) beskriver 
sponsringens roll i marknadsföringsmixen via följande modell: 
 

 
 

Figur 1: Role of sponsorship in the promotion mix 
Källa: Hjälmsson & Eriksson, 2001, s.3. 
 
Som framgår av modellen är sponsringen nära besläktad med reklam och public relations 
(PR). Hjälmsson & Eriksson (2001) menar att sponsringen således fungerar både som 
informatör och imageskapare. Enligt Gwinner & Eaton (1999) har företagen som mål med  
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samarbetet att skapa en association mellan företaget och de värden och den image som 
idrotten förmedlar samt står för. Eftersom den svenska idrotten de senaste åren genomgått en 
”boom” vad gäller kommersialisering råder det en gråzon kring utvecklingens påverkan av 
idrottens värderingar och image.  
 

1.2 Definition 

Image är ett centralt begrepp i studien. Vi kommer därför att reda ut och definiera detta 
begrepp innan problemdiskussionen. Syftet med detta är att ge en ökad förståelse samt 
undvika eventuella feltolkningar. 

 
1.2.1 Image 
Flertalet vetenskapliga artiklar berörande ämnet sponsring och image har valt att ta 
utgångspunkt i Kellers (1993) tankar kring image för att definiera begreppet. Keller (1993) 
har i sin artikel Conceptualizing, measuring and managing customer based brand equity 
definierat begreppet image enligt följande:  
 
”…perceptions about a brand as reflected by the brand associations held in memory” (Keller, 1993, s.3) 
 
Keller (1993) menar att en unik och stark image som associeras till företaget är en 
förutsättning för att lyckas. Författaren framhåller vidare att varumärkesassociationen skapas 
utifrån produktanvändning, informationskällor (ex. reklam, förpackningar och word-of-
mouth) samt associationer med andra aktörer. Inom den sistnämnda faktorn placeras bl.a. 
sponsoraktiviteter. Keller (1993) understryker att företag som samarbetar med ett evenemang 
kan associeras med exempelvis; ungdomlighet, avkoppling, glädje, elit etc. beroende på 
vilken image som associeras till evenemanget.    
 

1.3 Problemdiskussion 
Den globala sponsormarknaden genomsyras av en enorm tillväxt. Under 2004 omsatte den 
globala sponsringen hela 28 miljarder dollar vilket var en ökning på ca 10 procent gentemot 
2003. Sponsring är dessutom den disciplin som har störst ökning i jämförelse med övriga 
kommunikationsverktyg (Rushall & Barnes, 2005).  
 
”Sponsorship is winning a bigger slice of the marketing budget than ever before, even though marketing as a 

whole has gone through a relatively depressed period.” (Rushall & Barnes, 2005, s.91) 
 
Konsumenterna i dagens samhälle överhopas dagligen av information, vilket enligt Rushall & 
Barnes (2005) driver marknaden till ständigt sökande av nya och alternativa plattformar för 
sin integrerade marknadskommunikation. Varumärkes och företagsimagen spelar en 
nyckelroll i utvecklingen och valet av marknadsföringsstrategier.  
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Fördelarna för företagen att använda sig av sponsring är att det genererar både medvetenhet 
om produkten och företaget samt skapar en positiv image association. Miyazaki (2001) 
framhåller att användandet av sponsring troligtvis kommer att fortsätta öka.  
 
Sponsringens styrka ligger även i förmågan att nå en multipel publik inkluderat aktieägare, 
business-to-business communities och slutkunder. De Pelsmacker, Geuens & Van den Bergh, 
(2006) menar att företagen använder sig av idrotten och dess evenemang för att länka samman 
de värden som förmedlas via idrotten med företagets image.  
 
Den enorma ökningen av sponsormarknaden grundar sig dock inte enbart i företagens behov 
av nya kommunikationsverktyg och konkurrensfördelar. Efter Riksidrottsförbundets 
avskaffning av amatörregeln 1967 har sponsormarknaden år för år börjat utgöra en allt mer 
betydande roll även inom den svenska idrotten. År 2005 utgjorde sponsorintäkterna ca 900 
miljoner kronor dvs. 12 procent av den totala finansieringen av svensk idrott 
(Riksidrottsförbundet hemsida, 2006). Detta kan ses som en reaktion på den generella trend 
som råder inom idrottsföreningarna. Enligt De Pelsmacker, Geuens & Van den Bergh (2006) 
har föreningarna en ökning av utgifter för varje år och i samband med att de statliga stöden 
minskar tvingas idrotten att skaffa sig andra finansiärer.  
 
I takt med sponsringens ökning på den svenska marknaden i mitten av 1990-talet skapade 
Algotsson & Roos (1996) ERK modellen. Modellen påvisar att företagens motiv till sponsring 
grundar sig i exponering, relationer och kommunikation. ERK modellen utelämnar helt 
sponsorsamarbetets förmåga att generera en image association mellan sponsorobjektet och 
företaget. Som tidigare presenterats menar Rushall & Barnes (2005) att 
sponsringssammarbetets förmåga att överföra en image är en av de primära inverserna från 
företagens sida.    Detta påvisade Jiffer & Roos redan 1999 via sin A-ERIK modell som är en 
utveckling av ERK modellen. Utvecklingen grundar sig i fallstudier på Trygg Hansa, Telia 
och EF - Learn a language. Författarna utvidgar företagens motiv till sponsorsamarbeten 
genom att lägga till faktorn associationer. Jiffer & Roos (1999) påvisar att företagen ser 
sponsringens förmåga att skapa exponering, relationer, integrerad kommunikation samt 
associationer som värdeskapande motprestationer. I dagens forskning kring sponsring 
figurerar A-ERIK modellen som en av de mest grundläggande teorierna. Anledningen till 
detta är framförallt modellens förmåga att ge en överblick av vad företagen anser som 
värdeskapande inom sponsringen.  
 
Rushall & Barnes (2005) har med hjälp av A-ERIK modellen skapat sju kategoriserade motiv 
till sponsring nämligen; Brand objectives, Corporate reputation and image, Relationship 

building – external, Internal relations, Sales, Product samt Corporate citizenship and social 

responsibility. I likhet med A-ERIK modellen framhåller Rushall & Barnes (2005) helheten i 
sponsringens förmåga att generera värdeskapande motprestationer.  
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Författarna har dock brutit ner, utvidgat och kategoriserat motiven ytterligare för att mer 
specifikt kunna påvisa de olika motiven. Genom dessa kategorier har Rushall & Barnes 
(2005) tittat på yacht racingens förmåga att fungera som ett värdeskapande sponsringsobjekt 
och på så sätt ytterligare bekräftat samt förtydliga företagens motiv till sponsorsamarbete.        
 
I motsats till Rushall & Barnes (2005) samt Jiffer & Roos (1999) som har behandlat 
helhetssynen kring motiven till sponsring, har Polonsky & Speed (2000) istället studerat 
kopplingen mellan sponsring och cause related marketing (CRM). Studien identifierar de 
potentiella möjligheter som lyfts upp vid en användning av CRM i samband med sponsring. 
Polonsky & Speed (2000) menar att sponsringens förmåga att skapa association främst leder 
till en positiv attitydförändring medan den association som CRM framkallar genererar 
försäljning. Författarna hävdar därför att företagen bör använda sig av mixen mellan 
sponsring och CRM för att tillgodose kort- samt långsiktiga mål.  
 
För att kunna påvisa hur sponsorobjektets image kan överföras till företagen har Gwinner 
(1997) i artikeln; ”A model of image creation and image transfer in event sponsorship” skapat 
en modell som påvisar dessa förhållanden. Artikeln grundar sig i en tillämpning och 
utveckling av McCrackens (1989) modell över; ”meaning movement in the endorsement 

process”. McCrackens (1989) modell påvisar hur en känd profils image kan överföras till en 
produkt eller ett företag genom ett nära samarbete. Tillämpningen och utvecklingen ligger i 
att Gwinner (1997) använt sig av McCrackens (1989) grunder, för att kunna åskådliggöra hur 
en image skapas, samt hur den överförs i samband med sponsring av ett evenemang. Artikeln 
framhåller att ett evenemangs image kan komma att associeras med sponsorn och dess 
varumärke samt att det är en rad olika faktorer som påverkar evenemangets image. Gwinner 
(1997) poängterar även att ett evenemang med multipel eller svag image skapar svårigheter 
för företagen i deras val av sponsorobjekt. Det är till stor nackdel för evenemangen i deras 
rekrytering av nya sponsorer likväl som det är ett problem för företagen som kan erhålla 
oönskad imageassociation. Författaren hävdar att det med andra ord är väldigt viktigt att 
reflektera över evenemangets image eftersom denna image kan komma att associeras med 
företaget och dess varumärke. 
 
Jacobson (1993) & Wood (1996) påpekar att en ökad kommersialisering av evenemanget kan 
medföra negativa reaktioner. Författarna har påvisat detta genom att studera 
kommersialiseringen av konstevenemang. Flertalet av evenemangens intressenter menar 
enligt Jacobson (1993) att konstevenemangen ”säljer ut sig” till affärsvärlden. Detta 
förhållande kan medföra en problematik för evenemangen eftersom ständigt ökade kostnader 
medför ett ökat behov av sponsorer. Det blir med andra ord väldigt viktigt att sponsorn och 
sponsortaganden är överens om hur evenemanget bör styras och utvecklas för att skapa en 
önskvärd image.      
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Begreppet sponsring har även belysts i en rad examensarbeten på kandidat och magisternivå. 
Studierna har dock främst bearbetat interaktionen mellan företag och elitidrott, sponsringens 
utveckling, nya perspektiv på sponsringen samt hur man kan förmedla en image genom 
sponsring (Hansegård, 2003; Carlberg & Zuba, 2002; Nilsson & Öström, 2004; Chromik, Johansson 

& Lundberg, 2005). Uppsatserna har framför allt utgått från Jiffer & Roos (1999) samt Gwinner 
(1997). Studiernas resultat har bl.a. åskådliggjort att sponsring har övergått till affärsmässiga 
relationer, där företagen och sponsortaganden arbetar mot ett gemensamt mål. 
Examensarbetena har vidare huvudsakligen påvisat att Jiffer & Roos (1999) samt Gwinner 
(1997) modeller kring sponsring är tillämpbara och korrekta.     
 

1.3.1 Kunskapslucka 

Enligt Olkkonen (1999) har forskningen kring fenomenet sponsring tämligen försummats. 
Trots sponsringens ökande betydelse i företagens marknadsföringsmix är sponsringen relativt 
eftersatt i den existerande marknadsföringslitteraturen. Olkkonen (1999) menar vidare att 
bristen på belysning av ämnet tydliggörs i det begränsade antalet forskningsrapporter och 
vetenskapliga artiklar som behandlar begreppet.   
 
Den forskning som behandlar värdeskapande via sponsring utgörs huvudsakligen av ett fokus 
på antingen helheten (Rushall & Barnes, 2005; Jiffer & Roos, 1999) eller specifika faktorer 
såsom imageöverföring via sponsringen (Gwinner, 1997; Polonsky & Speed, 2000). 
Forskning som genomförts i framförallt USA men även i Sverige har påvisat en alltmer 
omfattande kommersialisering av idrotten. Enligt Westerbeek & Smith (2003) samt Broberg 
(2004) har fenomenet idrott genomgått en utveckling som närmar sig ”business”. Jacobson 
(1993) och Wood (1996) har påvisat att en ökad kommersialisering av evenemang kan 
medföra negativa effekter på imagen hos evenemanget likväl som de sponsrande företagen. 
Inom begreppet evenemang kan idrotten mycket väl inkluderas. Detta kan medföra att en 
ökad kommersialisering av idrotten kan leda till förändringar i den image som företagen 
ämnar erhålla.  
 
Vid en genomgång av befintlig forskning har vi funnit att det finns en kunskapslucka 
berörande hur idrottens utveckling påverkar den image som företagen ämnar erhålla sitt 
företag genom sponsring. Vår studie kommer därför att fokusera på att ur ett 
företagsperspektiv belysa hur den image som överförs vid sponsring kan förändras vid en 
ökande kommersialisering av idrotten. Detta kommer även att bli vårt bidrag till den 
existerande forskningen kring sponsring och image.   
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1.4 Syfte & frågeställningar 

Studiens huvudfråga och syfte består i att belysa hur företagen som sponsrar ett 
idrottsevenemang anser att deras image kan påverkas och förändras via den ökade 
kommersialiseringen av idrotten. För att kunna besvara huvudfrågan och uppfylla syftet har 
den delats upp i tre delfrågor.  
  

1. Vilken image vill sponsorer associera till sitt företag eller varumärke via ett samarbete 
med ett idrottsevenemang? 

 
2. Kan idrottsevenemangen generera image som inte är önskvärd för någon eller några 

sponsorer? 
 
3. Hur anser sponsorerna att idrottsevenemangen bör utvecklas för att associera en 

önskvärd image? 
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2. Metod 

 

 
Studiens metodavsnitt ämnar redogöra för genomförandet av studien samt motivera de val 

som realiserats. I metodavsnittet diskuteras även för- och nackdelar kring de valda 

metoderna. Slutligen framhåller metodavsnittet hur insamlandet och analysen av det 

empiriska materialet genomfördes.  

 

 

2.1 Perspektiv 
Studien har valts att genomföras ur ett företagsperspektiv eftersom det är där beslutsfattandet 
kring att agera sponsor ligger. Vi ämnar gå in djupare i hur företagens image påverkas av den 
association en sponsoraktivitet av ett idrottsevenemang kan medföra och hur företagen anser 
att deras image kan förändras vid en ökad kommersialisering av idrotten. I studien har vi för 
avsikt att framhålla aspekter som kan vara av intresse för företag som vill förstärka eller 
ompositionera sin image via sponsoraktiviteter i samband med idrottsevenemang. 
 
Vi har valt att mer djupgående studera ett specifikt fall av idrottsevenemang. Evenemanget 
kommer att studeras genom användandet av kvalitativa enkäter. I studien har vi varit 
inspirerade av hermeneutiken och dess tankar eftersom vår metod grundar sig i tolkning. Det 
hermeneutiska synsättet som metod för att tolka texter grundar sig i en lång tradition (Starrin 
& Svensson, 1998). Starrin & Svensson (1998) menar att den kunskap som söks inom 
hermeneutiken är hur innebörder och intentioner hos unika individer och företeelser sedda i 
sina sammanhang av tid, rum och mening kan förstås. Författarna framhåller vidare att det en 
i studie som grundar sig på en kvalitativ undersökning lämpar sig att använda ett 
hermeneutiskt synsätt. De menar också att hermeneutiken ämnar att utifrån ett enskilt 
fenomen skapa en helhet. Inom förhållningssättet handlar det om att utifrån sin förståelse 
tolka de intervjuade personers vardagsförståelse. Som tidigare nämnts arbetar vi med tolkning 
som metod och vill utifrån vårt fallobjekt tillhanda hålla en djupare förstålelse för ett fenomen 
sett i sin naturliga miljö. Informationen kan sedan ligga som grund för att skapa en helhet 
vilket överensstämmer med det hermeneutiska synsättet.  
 
Enligt Bryman & Bell (2005) kan en studie även genomföras med ett positivistiskt synsätt. En 
studie utifrån ett positivistiskt synsätt grundar sig i en objektiv utgångspunkt. Författarna kan 
sedan dra slutsatser via kvantitativa resultat. Det positivistiska synsättet har med andra ord 
som syfte är att finna en faktisk förklaring som kan generaliseras. Vi finner att detta 
perspektiv inte ligger i linje med vår kvalitativa undersökning eftersom vi ämnar 
tillhandahålla oss en djupare förståelse över ett mindre fenomen.  
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Studien kommer vidare att genomföras via ett angreppssätt som bygger på en blandning av en 
induktiv och deduktiv ansats. Vi har gjort valet att använda oss av både en induktiv och 
deduktiv ansats för att uppnå studiens syfte eftersom ansatserna avspeglar två extrema 
tillvägagångssätt.  
 
Bryman & Bell (2005) beskriver det deduktiva synsättet som ett försök att utifrån de teorier 
som rör ett vist område härleda eller deducera en eller flera hypoteser som ska underkastas 
empirin. Vi kommer i vår fallstudie skapa oss hypoteser utifrån tillämpade teorier för att 
sedan via insamlad empiri dra slutsatser. Att enbart använda oss av ett deduktivt angreppssätt 
finner vi något begränsande för studien vilket leder vidare till det induktiva synsättet.  
 
Studien kommer således att präglas av ett induktivt synsätt, genom att vi med hjälp av den 
insamlade empirin vill påvisa hur företagens image kan påverkas via en ökad 
kommersialisering av idrotten. Användningen av det induktiva synsättet stämmer väl överens 
med vad Bryman & Bell (2005) skriver i sin bok ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”. 
Författarna förklarar synsättet som ett försök att genom insamlat empiriskt material dra 
slutsatser. Det induktiva synsättet syftar med andra ord till teoribildning på empiriska grunder. 
Vi anser dock att det i vår studie inte är optimalt att endast använda sig av ett induktivt synsätt 
eftersom vi är i behov av tillämpade teorier som bakgrund. Ett helt induktivt synsätt anser vi 
inte vara möjligt överhuvudtaget eftersom det skulle förutsätta att forskaren skulle vara 
drabbad av total minnesförlust. Studien kommer därför att använda ett angreppssätt som är en 
blandning mellan det induktiva och deduktiva synsättet.  
 
Grunden för studien kommer att bestå i ett deduktivt angreppssätt. Tillämpade teorier kommer 
främst att hämtas från aktuella artiklar berörande ämnet sponsring och image. För att försöka 
återge en så pass bra helhetsbild som möjligt kommer vi att använda oss av flertalet källor. 
Bryman (2002) benämner vårt försök att förklara relevanta teorier som en deskriptiv ansats. 
Vi kommer dock även att använda oss av vad Bryman (2002) benämner som en normativ 
ansats dvs. att undersöka nya områden och på så sätt försöka förbättra teorin. När studiens 
empiriska data analyseras kommer vi att granska om det finns något samband mellan våra 
valda teorier och insamlad data.  
 
Syftet med studien är att djupgående studera hur företagen anser att deras image kan förändras 
i samband med en ökad kommersialisering av idrotten. Studiens datainsamling kommer därför 
att grunda sig i en kvalitativ metod. Enligt Bryman & Bell (2005) försöker den kvalitativa 
metoden att förstå världen ur respondentens synvinkel och fånga erfarenheter och innebörder 
ur deras vardagsvärld. Bryman & Bell (2005) menar vidare att den kvalitativa metoden oftast 
förknippas med det hermeneutiska synsättet, som tidigare valts.  
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2.2 Tillvägagångssätt 

 

2.2.1 Fallstudie som design 
Studiedesignen bygger på en fallstudie. En fallstudie syftar till att beröra den komplexa och 
specifika natur som ett specifikt fall uppvisar (Bryman & Bell, 2005). Bryman & Bell (2005) 
hävdar att grunden i att använda sig av en fallstudie som design ligger i att undersöka ett fåtal 
objekt för att få djupare förståelse för de studerade områdena. Vi kommer utifrån Bryman & 
Bells (2005) rekommendationer angående en fallstudie att genomföra en mer djupgående 
undersökning på ett specifikt område för att kunna tillgodose studiens syfte. Optimalt hade 
dock varit att undersöka hela den svenska sponsormarknaden för att kunna skapa oss en 
uppfattning. Eftersom tillgången på resurser och framför allt tiden var begränsad valde vi att 
genomgöra en fallstudie.  
 
Studiens fallobjekt kommer att utgöras av den svenska tennisturneringen Synsam Swedish 
Open. Valet att använda oss av Synsam Swedish Open grundar sig främst i att evenemanget 
genomgått stora förändringar gällande ekonomisk omsättning, status, publik samt massmedial 
bevakning. Att välja Synsam Swedish Open som fallobjekt grundar sig även i det faktum att 
turneringen erhållit utmärkelsen ”Tournament of the Year” fyra år i rad, samtidigt som 
tennisveckan i Båstad fläckats ner av polisrazzior, knark och avbrott i matcherna.  
 
Evenemangets förändringar påbörjades år 2000 när företaget PR Event i Göteborg AB 
övertog ansvaret för arrangerandet av turneringen. Christer Hult (2005) på PR Event menar att 
turneringen idag är en intressant mötesplats, som ger besökaren en upplevelse i världsklass. 
Med evenemangets utveckling och genomslagskraft som bakgrund tror vi att Synsam Swedish 
Open kommer ge oss mycket information angående hur sponsrande företag anser att deras 
image kan förändras vid en ökad kommersialisering av det sponsrade idrottsevenemanget. 
Genom att använda oss av Synsam Swedish Opens huvudsponsorgrupp som respondenter tror 
vi att det kommer att medföra en rad intressanta åsikter berörande det fenomen studien avser 
att belysa.  
 
Den svenska elitidrotten präglas idag av en rad olika fenomen som genomgått en stor 
förändring och utveckling de senaste åren. Det hade varit av stort intresse att genomföra en 
jämförelse för att lättare kunna dra en generell slutsats. Som tidigare nämnts är vi begränsade 
vad gäller tid och ekonomiska resurser vilket leder till valet av en fallstudie på Synsam 
Swedish Open. Enligt Bryman & Bell (2005) är avsikten med en fallstudie inte att erhålla ett 
generaliserbart resultat utan att förstå relationer mellan olika fenomen. Utvecklingen inom 
svenska idrottsklubbar och idrottsevenemang har dock varit ganska likartad vilket medför att 
resultatet troligen kan överföras på andra företag och deras sponsoraktiviteter.  
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2.2.2 Sekundärdata 

I studien har vi använt oss av sekundärdata som bland annat är hämtad från Synsam Swedish 
Opens hemsida samt deras evenemangsguide 2005 för att få en uppfattning om evenemanget 
och dess utveckling.  
 
Den tidigare forskning och litteratur som återfinns i bakgrund och teoridel söktes och hittades 
på Lunds Universitets egen databas ELIN samt på Libris, som är en nationell 
bibliotekskatalog. Vi anser att den data som införskaffats är tillförlitlig p.g.a. att de tidskrifter 
som inkluderas i ELIN anses av branschen som accepterade. Insamlingen av data angående 
sponsring och image har varit vid och utifrån olika aspekter för att få en helhetssyn på den 
tidigare forskningen inom området. De sökord som användes var image, sponsring, idrott, 
utveckling samt företag. Sökorden både kombinerades och användes var för sig. Sökningen 
genomfördes även på engelska. Den litteratur som har studerats har varit 
marknadsföringslitteratur, sponsringslitteratur, imagelitteratur, sportmanagementlitteratur 
samt litteratur inom metod. För att kunna applicera vår studie utifrån aktuell forskning har vi 
försökt att använda oss av så pass ny information som möjligt. 
 

2.2.3 Primärdata/Intervjuteknik 
Den primärdata som samlats in under studiens gång erhölls via kvalitativa enkäter. Kvalitativa 
enkäter karaktäriseras av att respondenterna svarar på öppna frågor. Detta ger respondenterna 
möjligheten att svara fritt. Studiens syfte med att använda en kvalitativ enkät var: 

 

• Att ge respondenterna möjligheten att svara med egna ord. 

• Att lämna utrymme för ovanliga eller oförutsedda svar. 

• Att inte leda in respondentens tankar i en viss riktning. 

• Att utforska nya områden. 
 
Följande punkter överensstämmer väl med de fördelar som Bryman & Bell (2005) presenterar 
med den kvalitativa enkäten. Författarna framhåller dock att en enkät med öppna frågor kan 
medföra problem. Bryman & Bell (2005) menar att de huvudsakliga problem som medförs är 
tidsåtgång och att det ställs stora krav på respondenten samt att det kan vara svårt att tolka 
svaren.  
 
Företagen i Synsam Swedish Opens huvudsponsorgrupp är belägna över hela landet. På grund 
av ekonomiska och tidsmässiga resurser har det varit omöjligt att genomföra intervjuer på 
plats. Flertalet av respondenterna kände även att det inte fanns tillräckligt med tid för att 
genomföra en telefonintervju. Eftersom studiens syfte avses belysas via en kvalitativ 
undersökning ansåg vi att fördelarna med en kvalitativ enkät var övervägande. De nackdelar 
som intervjumetoden medför ansågs även som hanterbara och överkomliga. Problematiken 
med tidsåtgången löstes genom att enkäterna skickades ut i god tid vilket medförde goda  
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tidsaspekter både för forskarna och för respondenterna. Vad gäller svårigheten att tolka svaren 
kom vi att använda oss av Bryman & Bells (2005) rekommendationer kring kodning av en 
öppen fråga som presenteras under analysavsnittet.        

 
2.2.4 Analys 
Enligt Bryman & Bell (2005) innebär vanligtvis en analys av öppna frågor att forskaren läser 
igenom det insamlade datamaterialet och utifrån detta formulera olika teman i 
respondenternas svar. I likhet med vad Bryman & Bell (2005) rekommendation skapades 
teman utifrån skillnader och likheter i det insamlade datamaterialet. Under de framtagna 
teman placeras sedan citat som belyste temat samt framhöll olikheter i respondenternas svar.  
 
Bryman & Bell (2005) menar att grundad teori är ett av de vanligaste tillvägagångssätten, för 
att analysera kvalitativa data. Vid analysen av studien använde vi oss av de redskap i grundad 
teori som presenteras av Bryman & Bell (2005). Redskapen i grundad teori är teoretiskt urval, 
kodning, teoretisk mätning och kontinuerliga jämförelser. För att sedan kunna erhålla ett 
resultat, valde vi att först skapa begrepp i form av teman. Under varje tema strukturerades det 
olika kategorier utifrån de olika begreppen. Det skapades sedan hypoteser utifrån 
föreställningar och antaganden om relationer och mellan begreppen som i sin tur ledde till 
nyskapad teori. Framtagandet av resultatet i studien ligger i linje med vad Bryman & Bell 
(2005) presenterar under grundad teori.       
 

2.2.5 Validitet och reliabilitet 
Studien ämnar till att ge ett så pass tillförlitligt forskningsresultat som möjligt. För att kunna 
ge förutsättningar för detta anser vi att begreppen validitet och reliabilitet beaktas. Bryman & 
Bell (2005) menar att begreppen huvudsakligen används inom den kvantitativa forskningen, 
men på senare år har de anpassats till den kvalitativa forskningsmetodiken. 
 
Begreppet validitet handlar om huruvida det som avses mätas verkligen mäts. Validiteten 
inverkar således på generaliserbarheten i studien. Bryman & Bell (2005) framhåller att 
validiteten utgör ett problem för den kvalitativa forskningen. Detta beror på den kvalitativa 
forskningens benägenhet att använda sig av fallstudie samt begränsade urval. Som tidigare 
nämnts råder det en likartad utveckling inom svenska idrottsklubbar och idrottsevenemang. 
Detta medför att resultatet troligen kan appliceras på andra företag och deras 
sponsoråtaganden.  
 
Enligt Bryman & Bell (2005) berör begreppet reliabilitet tillförlitligheten dvs. om studiens 
resultat avspeglar verkligheten på så sätt att ett liknande resultatet erhålls vid en upprepad 
undersökning. Reliabiliteten i studien försökte tillfredsställas genom att frågorna i den 
kvalitativa enkäten utformades på ett sådant sätt att det inte skulle uppstå några tveksamheter  
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hos respondenterna. För att försäkra oss om reliabiliteten genomfördes tre testintervjuer med 
hjälp av tre till turneringen oberoende företagsledare som dock ägnade sig åt sponsoråtagande. 
Respondentens tolkning av frågorna undersöktes noggrant och visade  på smärre oklarheter i 
enkäterna som korrigerades innan utskick.  
 

2.2.6 Urval 
Populationen och urvalet i studien kom att inkludera sju företag som ingår i Synsam Swedish 
Opens huvudsponsorgrupp nämligen Synsam, SEB, Saab Automobile AB, Catella AB, City 
Mail, Dagens industri och MasterCard. Urvalet inkluderade även PR Event, det 
evenemangsbolag som arrangerar tennisturneringen. Huvudsponsorgruppen inkluderas av 
totalt av nio företag men två av dess valde att avstå från att medverka p.g.a. tidsbrist samt 
omstruktureringar i företaget. 
 
Orsaken till valet av att granska samtliga företag i huvudsponsorgruppen grundar sig i dess 
heterogenitet. Eftersom det kan förekomma skillnader mellan företagens syn på den rådande 
evenemangsimagen, vilket ger förutsättningar att belysa olika förväntningar angående 
nuvarande imageöverföring samt framtida. Beslutet att använda huvudsponsorgruppen togs 
även i samråd med PR Event som är arrangörer av evenemanget. Valet att även inkludera PR 
Event som respondent togs eftersom det ger studien ett större djup och en vidare förståelse 
kring den evenemangsimage som företagen önskar erhålla.      
 

2.2.7 Etiskt övervägande 
I studien finns en del etiska överväganden. De etikfrågor som har varit av intresse att 
behandla i studien berör framförallt respondenterna och deras anonymitet samt frivillighet. 
För att på tillfredställande sätt tillgodose de etiska övervägandena i studien kom dessa att 
behandlas utifrån Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer för 
samhällsvetenskaplig forskning.  
 
Vetenskapsrådets (2002) principer är indelade i fyra olika krav. Informationskravet är rådets 
första krav. Det innebär att forskaren ska informera respondenterna om studiens syfte. 
Deltagandet ska vara frivilligt och när som helst kunna avslutas. För att tillgodose detta krav 
informerades varje respondent om frivilligheten i deltagandet och att det när som helst kunde 
avslutas.  
 
Det andra kravet från Vetenskapsrådets (2002) sida kallas för samtyckeskravet, dvs. forskaren 
måste ha respondentens samtycke. Innan enkäterna skickades ut fick vi via e-mail en 
bekräftelse av respondenterna där deras samtycke fastställdes. 
  
Vidare kräver Vetenskapsrådet (2002) att studien innefattar konfidentialitetskravet.  
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Konfidentialitetskravet innefattar att all insamlad data i studien samt respondenternas 
personuppgifter behandlas med sekretess. Respondenterna gav i samtliga fall sitt samtycke att 
publiceras i studien.   
 
Insamlad data får enligt Vetenskapsrådet (2002) ej användas i annat syfte än forskningssyfte. 
Materialet som har samlats in kommer efter studiens slut att förstöras med hjälp av 
dokumentförstörare samt plockas bort från de använda datorerna. Denna åtgärd uppfyller 
Vetenskapsrådets (2002) fjärde krav, nyttjandekravet.  
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3. Synsam Swedish Open 

 

 
Under detta avsnitt kommer fallobjektet Synsam Swedish Open återges via en kort 

presentation av turneringen. Presentationen är uppdelad i två delar, nämligen ett historiskt 

perspektiv och fallobjektets ställning i dagsläget.  

 

 
3.1 Historiskt perspektiv 
Tennisen i Båstad är ett fenomen som sträcker sig ända tillbaka till år 1907. Detta var året när 
den första cementbanan anlades. Det dröjde dock cirka 20 år innan de första officiella 
tävlingarna anordnades. Redan under turneringens begynnelse fanns det utländska namn med 
i deltagarlistorna. Men det var först år 1948 som turneringen fick internationell status efter att 
Båstad Malens Tennis Sällskap (BMTS) och Svenska Tennis Förbundet (SvTF) beslutat sig 
för att anordna ett mästerskap tillsammans. Dagens Synsam Swedish Open räknas därför som 
en av de äldsta ATP-tävlingarna i världen. År 1958 är betydelsefullt för Båstads 
tennisutveckling, det var nämligen året som Olof Nobel överlät tennisstadion till den 
nybildade stiftelsen Båstadtennis. Stiftelsen har gjort det möjligt för turneringen att utvecklas 
på ett positivt sett under årens gång.(Synsam Swedish Open hemsida, 2006) 
 
I takt med tennisens utveckling genom åren har turneringen tillhört olika organisationer. År 
1969 blev Swedish Open en av turneringarna inom Grand Prix. Men sedan 1990 ingår 
turneringen i ATP touren. (Synsam Swedish Open hemsida, 2006) 
 
Under 90-talet genomgick Swedish Open en kris. Publiksiffrorna år 1995 uppgick endast till 
15 000 personer och turneringen var nära att vägras ATP-status. Den negativa cykeln som 
turneringen befann sig i vände dock efter svenska framgångar på tennisbanan. I mitten av 90-
talet valde också BMTS och SvTF att vidarebefordra arrangemanget till ett evenemangsbolag. 
Detta har på senare år visat sig vara en väldigt positiv åtgärd för turneringens utveckling vad 
gäller intresse från publik som så väl media och tennisvärlden. (Synsam Swedish Open 
hemsida, 2006)    
 

3.2 Synsam Swedish Open idag 
Med början år 2000 är Pr Event i Göteborg AB arrangörer av tennisturneringen i Båstad. Pr 
Event äger även rättigheterna till tävlingen efter ett förvärv från SvTF. I takt med erhållandet 
av nya sponsorer till turneringen och bytet av huvudsponsor har också turneringens namn 
ändrats. År 2000 var turneringens huvudsponsor Wildeyes och detta år sändes åter igen 
Båstadstennisen i Sveriges Television.  
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Arrangemanget passade även på att samla några av näringslivets höjdare för ett seminarium 
om ”den nya ekonomins” företag. Publiken uppgick detta år till 38 336 åskådare. (Synsam 
Swedish Open hemsida, 2006) 
 
År 2001 hade evenemanget en ny titelsponsor och det var Telenordia som namngav årets 
event. Detta år innebar också en förnyelse av arenan. Stadion uppgraderades med ett nytt 
hotell och det byggdes även en ny sjöläktare. Företagsseminariet växte och bland 
föredragshållarna fanns bl.a. Sven-Göran Eriksson. Nytt för året var också att höjdhopparna 
tog steget in i Båstadveckan. Det arrangerades en internationell höjdhoppsgala på 
centercourten som direktsändes i TV4. Det kom 36 500 åskådare till tennisveckan detta år. 
(Synsam Swedish Open hemsida, 2006) 
 
År 2002 var året då Båstadtennisen fick sitt verkliga organisatoriska erkännande. Turneringen 
utnämndes nämligen av spelarna till ”The tournament of the year” och evenemanget väckte 
stor uppmärksamhet bland tenniseliten. Det uppskattade företagsseminariet fortsatte och temat 
för året var ”Frukost med Kaffe och Soccer”. Som namnet antyder hölls några av föredragen 
av kända fotbollsprofiler så som Sven-Göran Eriksson och Glenn Strömberg. Arrangörerna 
anordnade även ett arrangemang för barnen som namngavs, Kid´s Day. Arangemanget 
samlade nästan 2000 barn. Höjdhopparna återvände även detta år och publiken uppgick under 
veckan till 38 500 åskådare. (Synsam Swedish Open hemsida, 2006) 
 
År 2003 fick turneringen det namn som den även har idag, Synsam Swedish Open. Även detta 
år blev turneringen vald till ”Tournament of the year”. Årets kändisvolleyboll kompletterades 
även med en konsert som RixFM arrangerade. Årets turnering engagerade dessutom Sveriges 
konstelit i form av att Ernst Billgren utformade årets officiella tävlingsposter. Höjdhopparna 
återvände även detta år och publiken uppgick till över 40 000 åskådare. (Synsam Swedish 
Open hemsida, 2006) 
 
År 2004 blev det en trippel för turneringen, den blev nämligen framröstad till ”Tournament of 
the year” för tredje året i rad. Även detta år var publiksiffran över 40 000 åskådare och 
diverse fotbollsprofiler samlade återigen företagsledare till ett uppskattat seminarium. Detta år 
inrättades även en ny mötesplats för sponsorer som fick namnet Tennispaviljongen. (Synsam 
Swedish Open hemsida, 2006) 
 
Förra årets turnering 2005, turneringens 58:e utgåva blev ett rekordår. För fjärde året i rad fick 
man priset ”Tournament of the Year”. Turneringen hade nu växt även rent tennismässigt och 
startfältet höll världsklass. Den massmediala övervakningen var också stor och tävlingen 
direktsändes i 20 länder. Det stora intresset för turneringen visade sig även utanför arenan och 
uppskattningsvis hade tennisområdet cirka en kvarts miljon besökare. Nytt för i år var även 
strandfotbollen som arrangerades nere på stranden.  
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Bland deltagarna fanns bland annat Henrik ”Henke” Larsson. Publikintresset var som sagt 
stort och det kom nästan 45 000 åskådare. Hela 80 % av alla biljetterna var också slutsålda 
innan turneringen ens hade börjat. (Synsam Swedish Open hemsida, 2006) 



   

 25

4. Teori 

 

 
Studiens teoretiska referensram består av tre delar. Kapitlet inleds med en diskussion kring 

valet av lämpliga teorier som efterföljs med en disposition över teoriavsnittet. Den andra 

delen återger en beskrivning kring dagens sponsring och dess utveckling. Slutligen 

presenteras lämpliga teorier över hur ett evenemangs image kan förändras.  

 

 
4.1 Val av teori 
För att ge en förståelse för sponsringens utveckling och ståndpunkt i dagens samhälle 
presenteras först en kort resumé över sponsringens förändring. En förståelse för begreppet 
sponsring är av betydande för att kunna fördjupa sig i de olika ämnesområden som studien 
avser att belysa. Det inledande stycket visar på att företagen ser sponsringen som en 
affärsstrategi och en del i deras marknadskommunikation. Företagens huvudsyfte med 
sponsring är allt som oftast att associera en önskvärd image till förtaget. Detta presenteras via 
Jiffer & Roos (1999) A-ERIK modell samt Rushall & Barnes (2005) sju värdeskapande 
anledningar till ett sponsorsamarbete. Valet kring dessa teorier grundar sig i att mycket av den 
forskning som behandlar sponsring utgår från A-ERIK modellen. A-ERIK modellen kan med 
andra ord ses som en av grundstenarna inom den forskning som genomförts inom ämnet 
sponsring. Jiffer & Roos (1999) modell passar väl in i uppsatsen och påvisar att företagens 
motiv till sponsring bl.a. grundar sig i en önskad imageöverföring från sponsorobjektet.  
 
Valet att i studien även använda Rushall & Barnes (2005) sju värdeskapande anledningar till 
ett sponsorsamarbete grundar sig i att författarna utvecklar och fördjupar anledningarna till ett 
sponsorsamarbete ytterligare. Teorin bevisar på ett än tydligare och mer omfattande sätt under 
faktorn, Corporate reputation and image, att företagen vill erhålla en imageöverföring samt 
vilka bakomliggande motiv som finns. Rushall & Barnes (2005) forskning ses i dagsläget som 
väldigt aktuell och aktad inom Sports management, vilket kan medföra ett högre anseende och 
en bättre tillförlitlighet kring studiens resultat.    
 
Den tredje delen i de teoretiska referensramarna har som huvudsyfte att påvisa hur en 
evenemangsimage skapas samt hur den kan förändras. Stycket visar även på evenemangets 
förmåga att associera en image till sponsrande företag. Genom att utgå från Gwinners (1997) 
modell över image creation and image transfer in event sponsorship är syftet således att 
påvisa hur den image som skapas i ett idrottsevenemang kan förändras via en ökad 
kommersialisering av idrotten. Modellen visar även på hur den image som skapas överförs till 
sponsrande företag vilket är av relevans i vår studie. Gwinners (1997) modell kommer att 
utgöra det huvudsakliga analysverktyget i studien.  
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Vi kommer främst att använda modellens första del som påvisar hur ett evenemangs image, 
kan förändras via olika faktorer eftersom det är grundläggande för att kunna belysa studiens 
syfte. Vi är väl medvetna om att modellen främst ämnar tydliggöra de faktorer som kan 
påverka evenemangets image utifrån konsumentens synvinkel. Studien genomförs dock 
utifrån ett företagsperspektiv vilket medför att företagen i detta fall agerar konsument vars 
tankar på så sätt kan appliceras via modellen.   
 
Studien kommer dock att som tidigare nämnts även presentera och använda sig av modellens 
andra del som klargör vilka faktorer som påverkar graden av association mellan 
evenemangsimagen och företaget. Detta främst för att visa på vikten av att utvärdera 
eventuella sponsorobjekt innan ett samarbete påbörjas.    
 

4.1.1 Disposition teoriavsnitt 
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4.2 Vägen fram till dagens sponsring 
För att kunna förstå sig på dagens sponsring och dess värden samt eventuella utveckling bör 
det reflekteras över att sponsring som företeelse inte är något nytt påfund. Forskning har visat 
att romaren Gaius Maecenas var en stor sponsor av konst och givit sitt namn till konceptet 
Mecenatism. Familjen De Medici i Florens skapade likt Gaius Maecenas förutsättningar för 
konsten genom sponsring av den framgångsrike konstnären Michelangelo (De Pelsmacker, 
Geuens & Van den Bergh, 2006).  Ett senare exempel är den 100 år gamla publiceringen i den 
engelska tidskriften Blackburn Times att ett fotbollslag sponsrats via en donation på 100 pund 
av en lokal gjuteriägare (Turner, 1989). Likheterna mellan de presenterade exemplen och 
skillnaden mot dagens sponsring är att det i de ovanstående fallen handlade om ren 
välgörenhet.  
 
Sponsring som företeelse beträdde den svenska idrottensscenen under 1970-talet men fick 
ingen större genomslagskraft förrän på 1980-talet (Johansson, 1994). Begreppet sponsring har 
sedan dess genomgått stora förändringar t.ex. angående sponsringens betydelse för såväl 
företagen som för föreningarna samt anledningarna till att ge sponsring och hur sponsringen 
utformas (Jiffer & Roos, 1999). En tidigare beskrivning av sponsring byggde på att företagen 
lämnade ekonomiska stöd till en kulturell, idrottslig eller motsvarande rörelse. De ekonomiska 
stöden kunde likställas med bidrag eller gåvor. Idag kan sponsring i dess mening som 
välgörenhet ses som ett förlegat uttryck. Ekonomistyrningsverket (2002) framhäver att 
begreppet snarare kan beskrivas som en ömsesidig ”win-win” situation där föreningarna 
tillhandahåller motprestationer. Detta är en beskrivning som stärks av artikeln 
Kommersialiserad idealism (2003) där det framhävs att klubbarna inte längre har några 
sponsorer utan samarbetspartners. Dagens definitioner av begreppet sponsring visar vidare på 
att företeelsen genomgått stora förändringar och handlar om allt annat än välgörenhet. 
 
”Sponsorship can be defined as an investment in cash or kind in an activity, in return for access to the 

exploitable commercial potential associated with this activity. The company promotes its interests and brands by 

tying them to a specific and meaningfully related event cause.” (De Pelsmacker, Geuens & Van den 
Bergh, 2006, s.303)   

 
”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 till exempel ett evenemang, en person, organisation, ett 

projekt etcetera).” (Grönkvist, 2000, s.11) 
 
Vi har utifrån litteraturen valt att definiera sponsring som; ett affärsmässigt samarbete mellan 

företag och sponsortagare där samtliga parter kräver värdeskapande motprestationer.  
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4.2.1 Image som motprestation för sponsring 
Som tidigare nämnts kväver företagen motprestationer för sina sponsorinsatser. Det måste 
med andra ord råda ett ömsesidigt utbyte parterna emellan. Ur företagens synvinkel är det av 
största betydelse att motprestationerna är värdeskapande, vilket Rushall & Barnes (2005) 
behandlar i sin bok ”The business of Yacht Racing” genom att lyfta fram sju värdeskapande 
anledningar för företagen att sponsra. Även Jiffer & Roos (1996) demonstrerar de värden som 
kan tillfalla företagen genom deras A-ERIK modell.  
 
Rushall & Barnes (2005) sju kategorier till sponsring är Brand objectives, Corporate 

reputation and image, Relationship building – external, Internal relations, Sales, Product 

samt Corporate citizenship and social responsibility. Utifrån studiens syfte är det kategorin 
Corporate reputation and image som är av intresse. Författarna tydliggör Corporate 

reputation and image motivet som ett medel för värdeskapande genom att företaget kan: 
 

• Förbättra varumärkesimagen samt skapa goodwill och förbättrade associationer till 
företaget/varumärket.  

• Bygga upp och skapa medvetenhet om företagets rykte genom en association med 
prestigefyllda evenemang, byggnader samt andra sponsorer.  

• Ändra eller ompositionera varumärkets ståndpunkter genom att knyta samman det 
sponsrade objektets värden med företagen via “image transfer”. 

• Differentiera företaget, varumärket eller produkten gentemot konkurrenter genom t.ex. 
idrottens värden. (Rushall & Barnes, 2005) 

 
Corporate reputation and image motivet som en värdeskapande motprestation kan kopplas 
samman med och ytterliggare förtydligas via Jiffer & Roos (1999) A-ERIK modell. A-ERIK 
modellen är en utveckling av Algotsson & Roos (1996) ERK modell som grundar sig i 
exponering, relationer och kommunikation. Jiffer & Roos (1999) utveckling av ERK 
modellen består i tillägget av variabeln associationer.  A-ERIK modellen består med andra 
ord av variablerna associationer, exponering, relationer och integrerad kommunikation. 
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Figur 2. A-ERIK modellen 
Källa: Jiffer & Roos, 1999, s.36 
 
Under variabeln association pressenteras möjligheterna för företaget att skapa en speciell 
association och image gentemot en önskad målgrupp. En välplanerad sponsringsaktivitet kan 
enligt Jiffer & Roos (1999) omdefiniera eller förstärka en image samt skapa preferenser och 
lojalitet. Kunder som är positivt inställda till företagets val av sponsoraktivitet bildar en 
association mellan företaget och sponsortagaren. Associationen kan skapa konkurrensfördelar 
för företaget samtidigt som företaget även kan erhålla sponsorobjektets image (Jiffer & Roos, 
1999). Motprestationerna är i likhet med vad Rushall & Barnes (2005) framhåller i sin bok 
The business of yacht racing. 
 

4.3 Imageskapande i samband med idrottsevenemang 
Teoriavsnittet har hittills visat på att ett sponsorsamarbete inte längre handlar om välgörenhet 
från företagens sida. De kräver motprestationer. Rushall & Barnes (2005) samt Jiffer & Roos 
(1999) påvisar att en image association samt överföring mellan sponsorobjektet och företaget 
fungerar som en värdeskapande motprestation.  
 
För att kunna konstatera hur evenemangets image överförs till företaget via sponsoraktiviteter 
kommer studien att utgå ifrån Gwinners (1997) modell över image creation and image 

transfer in event sponsorship. Modellen påvisar även hur evenemangets image skapas och på 
så viss även hur imagen kan förändras vilket är grundläggande för att kunna belysa studiens 
syfte. 
 
Gwinner (1997) har tagit utgångspunkt i McCrackens (1989) modell över Meaning movement 

in the endorsement process för att förtydliga hur ett evenemangs image skapas samt hur den 
kan överföras till sponsrande företag. McCrackens (1989) hävdar att den attityd som råder 
gentemot en kändis överförs till produkten när dessa kombineras i reklamsammanhang.  
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Gwinner (1997) framhåller att det råder ett likartat förhållande mellan evenemang och 
sponsrande företag.    
 

 
 

Figur 3. A model of image creation and image transfer in event sponsorship 
Källa: Gwinner, 1997, s.148 

 
Enligt Gwinner (1997) skapas och förändras en evenemangsimage via en rad olika externa 
och interna faktorer. Gwinner (1997) framhåller som tidigare nämnts att ett företag kan 
erhålla evenemangets image genom ett samarbete i form av sponsoraktiviteter. Graden av 
överföring avgörs också via en rad olika interna och externa faktorer dvs. faktorer som 
påverkar evenemanget inifrån och utifrån.  
 

Fastställande av ett evenemangs image 
Ett evenemangs image skapas och förändras av ett speciellt marknadssegments totala 
subjektiva uppfattningsförmåga av aktiviteten (Gwinner, 1997). Gwinner (1997) åskådliggör 
tre faktorer som kan inverka på den image som förknippas med ett visst evenemang nämligen; 
evenemangstyp, karakteristiskt för evenemanget och individuella faktorer. Samtliga faktorer 
är av intresse för studiens sammanställande och analys.  
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Evenemangs typ 
Gwinners (1997) modell innerhåller fem olika typer av evenemang; idrottsrelaterade, 
musikrelaterade, festival/tivolirelaterade, konstrelaterade samt konferens/mässor. 
Evenemangets typ påverkar den image som associeras till evenemanget på en rad olika sätt. 
Först och främst så skapas det en imageassociation i konsumenternas sinne som bygger på 
tidigare egna upplevda erfarenheter samt på andra former av exponering av evenemanget så 
som word-of-moth, Tv, tidningar etc. Författaren menar att imageassociationen till en viss typ 
av evenemang är kopplad till förknippandet med variabler som ungdomlighet, mognad, 
bekymmerslöshet, äventyrslystenhet, utbildande/fostrande, socialt, traditionell, exklusivt, 
alldagligt/vanligt, atletiskt, artistiskt, förebyggande, politiskt etc. En kombination av egna och 
andras erfarenheter av en viss evenemangs typ kommer med andra ord skapa en positiv eller 
negativ attityd gentemot en viss typ av evenemang (Gwinner, 1997).  
 
Ett evenemangs image skapas enligt Gwinner (1997) även via den attityd som konsumenten 
skapar sig gentemot en evenemangstyp under själva aktiviteten. Vidare kommer konsumenten 
att skapa sig en attityd gentemot en specifik evenemangstyp utifrån antalet övriga åskådare på 
evenemanget samt vilken socialtillhörighet de utgör (Gwinner, 1997).  
 
Gwinner (1997) poängterar att en evenemangsimage kan förändras antingen via nya egna 
upplevda erfarenheter eller via ny information som inhämtas från andra informationskällor. I 
studien är det framförallt av intresse att använda faktorn, evenemangstyp, för att titta på hur 
sponsorernas attityd gentemot idrottsevenemangen förändras i takt med en ökad 
kommersialisering av idrotten.    

   

Karakteristiskt för evenemanget 
Enligt Gwinner (1997) speglas olika evenemangstyper av kännetecken som är karakteristiska 
för evenemanget. De olika kännetecknen kommer troligen att påverka konsumentens attityd 
gentemot evenemanget och på så sätt även evenemangets totala image. Gwinner (1997) 
tydliggör fem olika faktorer som skapar ett evenemangs kännetecken nämligen; evenemangs 

storlek, deltagarnas professionella status, tradition/historia kopplad till evenemanget, 
evenemangets mötesplats och marknadsföringsmässigt framträdande.  
  
Den första faktorn, evenemangs storlek, menar Gwinner (1997) kan inkludera allt från 
evenemangets längd i tid, grad av medieexponering (lokalt, regionalt, nationellt eller 
internationellt), antal medverkande till hur mycket plats som fysiskt upptas av evenemanget.  
 
Faktor nummer två behandlar de attityder som finns till evenemang med professionella eller 
amatördeltagare vilket medför en påverkan på den totala imagen (Gwinner, 1997). Den 
tradition och historia som finns kring evenemanget kommer också att sätta sina spår i imagen 
som skapas kring evenemanget.  
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Faktorn evenemangets mötesplats utgörs bl.a. av klimatet i samband med evenemanget t.ex. 
temperatur. Det utgörs även av evenemangets bekvämlighet så som toaletter etc. samt av dess 
fysiska kondition så som slitage på byggnader. Modellens sista faktor som skapar 
kännetecken för evenemanget, marknadsföringsmässigt framträdande, syftar till att det kan 
skapas en goodwill emot företaget eftersom deras donation eventuellt är det som gör det 
möjligt att genomföra evenemanget. Detta kan dock även medföra en effekt där individer 
anser att evenemanget ”selling out” dvs. säljer sin själ till företagsvärlden (Gwinner, 1997). 
Samtliga faktorer som presenterats ovan är av intresse för studien när det gäller att belysa 
syftet.  
 

Individuella faktorer 
Den tredje och sista faktorn som Gwinner (1997) presenterar är individuella faktorer. De 
individuella faktorerna behandlar hur olika individers individuella uppfattning kan påverka 
den totala evenemangsimagen. För att åskådliggöra detta har författaren valt att presentera tre 
individuella faktorer nämligen; antalet individuella associationer en individ har om 

evenemanget, associationens styrka och tidigare erfarenheten varje individ har kring 

evenemanget. Den sistnämnda faktorn, tidigare erfarenheter, skiljer sig gentemot vad som 
presenterades under typ av evenemang på så sätt att faktorn här kopplas till ett specifikt 
evenemang och inte enbart en viss evenemangstyp.  
 
Gwinner (1997) framhåller vidare att om en individ har ett flertal uppfattningar om vilken 
image som präglar evenemanget kommer det att leda till svårigheter vid bestämmandet av den 
totala imagen. Den totala imagen påverkas även av styrkorna i dessa uppfattningar. I artikeln 
poängterar Gwinner (1997) att ett evenemang med multipel eller svag image orsakar problem 
för företagen när de ska välja lämpligt sponsorsamarbete. Detta ligger i linje med vad som är 
utav intresse att belysa i studien, varvid Gwinners (1997) reflektioner kring området anses 
väldigt relevanta.  
 

Överföring av evenemangets image till sponsrande företag 
Under denna del i modellen behandlar Gwinner (1997) de faktorer som har en påverkan på 
imagens överföringsprocess. Den första faktorn som diskuteras är graden av likhet mellan 
evenemanget och sponsorn. Ett företag kan antingen ha funktionell eller imagerelaterad likhet 
med evenemanget. En funktionell likhet grundar sig i att företaget producerar en sådan tjänst 
eller produkt som används i samband med evenemanget. När det gäller den imagerelaterade 
likheten bygger denna likhet på en liknelse mellan evenemanget och sponsorn vad det gäller 
image. Utifrån detta kan slutsatsen dras att företaget bör antingen ha en funktionell eller 
imagebaserad likhet med evenemanget om det önskar att erhålla en imageöverförelse.  
 
Gwinners (1997) andra faktor som skapar en imageöverföring mellan evenemanget och det 
sponsrande företaget är graden av sponsorskap.  
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Ett evenemang kan samarbeta med allt från en till hundratals sponsorer. När ett evenemang 
använder sig av flera sponsorer minskar sannolikheten att ett särskilt företag ska associeras till 
evenemanget. Enligt Gwinner (1997) löser de flesta evenemang denna problematik genom att 
använda sig utav olika nivåer av sponsorskap. Nivåerna utskiljs genom graden av sponsorskap 
i form av pengar, dvs. den sponsor som bidrar med den största investeringen erhåller den 
största graden av exponering.  
 
Den tredje faktorn som Gwinner (1997) benämner är evenemangets frekvens. Med 
evenemangets frekvens menar Gwinner (1997) hur ofta evenemanget äger rum. Ett 
evenemang med kontinuerlig upprepning medför fördelarna att lättare skapa en länk mellan 
evenemanget och företaget. Gwinner (1997) poängterar dock att även om ett evenemang 
endast äger rum vid ett tillfälle kan det vara av en sådan unik karaktär att det erhåller stor 
uppmärksamhet och på så sätt imageöverförelse. 
 
Enligt Gwinner (1997) finns det en fjärde faktor som har inverkan på graden av 
imageöverföring. Författaren menar att imageöverföringen påverkas av hur mycket 
engagemang produkten kräver för att konsumeras. Ett företag som tillhandahåller 
lågengagemangsprodukter dvs. en produkt som konsumeras utan något större engagemang 
exempelvis toalettpapper,  kommer troligtvis i hög grad influeras av evenemanget. Om 
företaget istället tillhandahåller en produkt som konsumeras utifrån ett högt engagemang dvs. 
en högengagemangsprodukt, kommer troligen att erhålla en lägre grad av  image överföring. 
 

4.4 Teoretisk överblick 

Begreppet sponsring kan i dagsläget enligt Ekonomistyrningsverket (2002) och Grönkvist 
(2000) likställas med en affärsmässig överenskommelse. Företagen kräver med andra ord 
värdeskapande motprestationer för sitt sponsortagande. Jiffer & Roos (1999) A-ERIK modell 
samt Rushall & Barnes (2005) sju kategorier till sponsring påvisar att sponsortagarens 
förmåga att tillhandahålla en imageassociation mellan företaget och sponsorobjektet, ses som 
en värdeskapande motprestation från företagens sida. 
 
Gwinner (1997) presenterar en modell över hur ett evenemangs image skapas och kan 
förändra via en rad olika externa och interna effekter som exempelvis storlek, historia, miljö 
och frekvens. Vidare presenterar Gwinner (1997) en rad olika faktorer som har inverkan på 
graden av association mellan evenemanget och sponsrande företag. Författaren framhåller 
bl.a. att graden av association påverkas av antalet sponsorer i samband med evenemanget.      
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5.  Empiri 
 

 
Empiriavsnittet i studien är uppdelat i två block. Det första blocket presenterar de företag 

som deltagit i studien och deras sponsorförhållande till Synsam Swedish Open. Under det 

andra blocket redogörs det för vad som erhölls från studiens respondenter. 

   

 

5.1 Synsam 

Idag är Synsam med sina 300 butiker nordens ledande optikerkedja. Synsam grundades 1968 
och har i dagsläget hälften av sin 300 butiker belägna i Sverige. För att kunna tillfredställa 
kundernas behov har samtliga Synsambutiker i Sverige legitimerade optiker och 
kontaktlinsoptiker. Som Nordens ledande optikerkedja har Synsam ett stort antal 
samarbetsparter, som bl.a. EGO, Essilor, Filtenborg, Hoya, Nordic Eyewear, Noxe, Polaris, 
Polaroid etc. För att kunna skapa ett mervärde för sina kunder tillhandahåller Synsam 
moderiktiga glasögonbågar och solglasögon från exempelvis Calvin Klein, CK, Kenneth 
Cole, French Connection, Max Mara, Nike, Elizabeth Arden, Efva Attling, Michael Cors och 
Fendi.(Synsam hemsida, 2006) 
 
Synsam arbetar mycket med olika former av sponsoråtagande. Företaget samarbetar med en 
rad olika lokala evenemang men det huvudsakliga sponsorskapet är som titelsponsor av 
Synsam Swedish Open (Synsam hemsida, 2006). Synsam har varit titelsponsor av 
tennisturneringen sedan 2003 och lägger stor vikt vid sitt sponsorsamarbete med Swedish 
Open. Valet kring att figurera titelsponsor till Synsam Swedish Open grundade sig i att 
företaget sökte ett lämpligt evenemang att sätta sitt namn på. Synsam Swedish Open var av 
sådan karaktär att dess intressenter passade bra in på det segment där Synsam ville förbättra 
sin position (Intervju, Thunell: 17/5-06).      
 

5.2 Saab Automobile AB 

Saab (Svenska Aeroplan Aktiebolaget) grundades år 1937 i Trollhättan. Som framgår av 
namnet inledde Saab sin verksamhet med att tillverka flygplan. När andra världskriget gick 
mot sitt slut kände företaget av en minskad produktefterfrågan. Lösningen på problemet var 
att inrikta sig till nya marknadssegment och målgrupper. Saab genomförde olika satsningar 
med allt från spinnspön med rulle till diskbänkar. Det som visade sig vara lösningen på Saabs 
problem var ett intåg i bilbranschen. Företagets expertkunskaper från flygplanstillverkningen 
ger Saab en unik position. I slutet av år 1949 påbörjades den första serieproduktionen av en 
Saab, nämligen Saab 92.(Saab Sveriges hemsida, 2006)    
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År 1990 övertas tillverkningen av Saab personbilar av Saab Automobile AB. Saab 
Automobile AB ägs idag av den amerikanska koncernen General Motors Corporation (GM) 
som år 2000 förvärvade en aktiemajoritet från svenska Investor. Förvärvet av Saab 
Automobile AB grundade sig bl.a. i det strategiska gap som fanns inom GM koncernen. I 
dags lägget har Saab Automobile AB två bilmodeller på den svenska marknaden, nämligen 
Saab 9-3 och Saab 9-5. (Saab Sveriges hemsida, 2006)     
 
Varumärket Saab placeras i dagsläget in i segmentet sportig familjebil med exklusiv prägel. 
Huvudbudskapet i dagens marknadsföring av Saab Automobile AB lyder ”Move your mind”. 
Budskapet skall framhålla Saab Automobile AB:s innovationsförmåga, dvs. företagets 
kompetens att på ett positivt sätt skapa annorlunda bilar genom att tänka utanför ramarna. 
(Saab Sveriges hemsida, 2006)    
 
Saab Automobile AB har i dag ett samarbete med Synsam Swedish Open, genom av att vara 
en av huvudsponsorerna till evenemanget. Företaget har ett långt och gediget samarbete med 
evenemanget, samt har på ett eller annat sätt alltid varit sponsor till tennisen i Båstad. Att 
agera huvudsponsor till Synsam Swedish Open är en av de största sponsorsatsningarna Saab 
Automobile AB centralt genomför i dagsläget. Saab Automobile AB grundar sitt sponsorskap 
av Synsam Swedish Open på att företaget får skräddarsy sitt sponsorskap och sina 
kringaktiviteter samt att evenemanget präglas av bra tradition och bra medsponsorer. 
Evenemanget attraherar även rätt målgrupp för företagets produkter. (Intervju, Bengtsson: 
16/5-06) 
 

5.3 Catella AB 

Finanskoncernen Catella AB:s verksamhet är huvudsakliga inriktad på kapitalförvaltning, 
finansiell rådgivning och egna investeringar. Catella AB är Catellagruppens moderbolag och 
grundades år 1987 av Gunnar Rylander. Syfte med företaget var att investera i och utveckla 
kunskapsföretag. I dagsläget består Catellagruppen av Catella Capitals, Catella Property 

Group, Catella Corporate Finance, Catella Healthcare, Catella Investments, Sponsor 

Stiftelseförvaltning och The Generics Group. Catellagruppen arbetar således med allt från 
kapital- samt fondförvaltning till rådgivning och finansiering inom den europeiska 
fastighetsmarknaden likväl som inom läkemedelsutveckling och högteknologisektorn.(Catella 
AB hemsida, 2006) 
 
Under år 2005 medverkade Catella AB som finansiell rådgivare vid transaktioner som 
uppgick till ett totalt värde av cirka 90 miljarder kronor. Företagets 
kapitalförvaltningsverksamhet var under samma år förvaltare av cirka 35 miljarder kronor.  
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Som huvudägare av 30-talet företag inkluderas Catella AB av ungefär 3000 anställda. Catella 
AB ämnar skapa ett mervärde för sina kunder genom att tillföra kunskap och kapital. (Catella 
AB hemsida, 2006) 
 
Catella AB och Synsam Swedish Open har ett sponsorsamarbete sedan slutet av 1990-talet. I 
dag figurerar företaget som huvudsponsor av tennisevenemanget. Catella AB lägger stor vikt 
kring sitt samarbete med svensk tennis. Utöver sitt sponsorsamarbete med Synsam Swedish 
Open har företaget startat Team Catella (Intervju, Måns Palmstierna: 13/5-06). Team Catella 
grundades i mitten av år 2001 och har som syfte att tillsammans med Svenska 
Tennisförbundet främja tillväxten av svenska tennisspelare i världstoppen. Sponsorsamarbete 
med Synsam Swedish Open är tillsammans med Team Catella de två sponsoraktiviteter som 
företaget valt att satsa på (Catella AB hemsida, 2006). Catella AB har valt att fungera som 
huvudsponsor av Synsam Swedish Open för att synas i ett viktigt och positivt sammanhang, 
dvs. bygga varumärke. Företaget har även valt att använda sig av turneringen till att arrangera 
kundaktiviteter samt som en chans att lansera sin produkt Tennisfonden, som syftar till att 
ekonomiska hjälpa unga tennistalanger i Sverige (Intervju, Palmstierna: 13/5-06).   
 

5.4 MasterCard 

MasterCards historia påbörjades i USA i slutet av 1940-talet. Anledningen var att flertalet 
banker i USA började tillhandahålla speciella värdepapper till sina kunder. Värdepapperna 
fungerade som pengar i de lokala affärerna. År 1951 såg det första riktiga kreditkortet dagens 
ljus och var framtaget av The Franklin National Bank i New York. Den 16 augusti bildades 
Interbank Card Association (ICA), som senare kom att bli MasterCard International. 
MasterCards styrka låg i att företag inte styrdes av en enda bank utan använde sig av flertalet 
samarbetspartners runt om i landet.(MasterCard hemsida, 2006) 
 
År 1968 påbörjade MasterCard sin globala expansion, genom att sluta ett avtal med den 
mexikanska banken Banco Nacional. Senare under året slöt förtaget en överenskommelse med 
europeiska Eurocard och den första Japanska medlemmen tillkom. I slutet av 1980-talet 
inkluderades MasterCard även av samarbetspartners i Afrika, Australien, Asien, Latin 
Amerika, Ryssland och Kina. MasterCards globala huvudkontor är idag beläget i New York 
och företaget har dessutom över 37 MasterCard kontor runt om i världen.(MasterCard 
hemsida, 2006)  
 
MasterCard är i dagsläget sponsor till flertalet stora idrottsevenemang. Företaget menar att de 
stödjer de ovärderliga upplevelserna i livet och har bl.a. agerat sponsor av FIFA Word Cup, 
UEFA Champions League de senaste 20 åren samt UEFA EURO sedan 2004 (MasterCard 
hemsida, 2006). I Sverige är MasterCard huvudsponsor av Synsam Swedish Open sedan två 
år tillbaka. Som tidigare nämnts lägger företaget stor vikt på sitt sponsorskap och lägger en 
stor del av sin marknadsföringsbudget på sponsoraktiviteter.  
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Den huvudsakliga anledningen till att MasterCard valde att ingå ett samarbete med Synsam 
Swedish Open var att företaget främst sponsrar sportaktiviteter och att de såg tennispubliken 
som en intressant målgrupp (Intervju, Eklund: 11/5-06).     
 

5.5 Dagens Industri 

Dagens Industri är en av Europas största affärstidningar med stor framgång framförallt på sin 
hemmamarknad i Sverige. Tidningen har idag mer än 400 000 läsare per dag och kommer ut 
sex dagar i veckan. År 1994 lanserades tidningen även på nätet i from av di.se. 
Internettjänsten erhåller cirka 300 000 besökare per vecka vilket har bidragit till att tidningen 
befäster sin position som ledande på den svenska marknaden. Dagens Industri finns även att 
läsa i Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland och Österrike.(Dagens Industri 
hemsida, 2006) 
 
Tidningen har för avsikt att bevaka alla branscher och discipliner inom den offentliga och 
privata sektorn. Dagens Industri kan ses som en facktidning likväl som en morgontidning med 
både analytiker och rapportörer. Dagens Industri ägs av Bonnier AB och utöver Dagens 
Industri samt di.se finns det idag även DI Weekend, Diego och Di TV. Den typiske läsaren av 
Dagens Industri är man och höginkomsttagare med en genomsnittsålder på 41 år. Läsaren är 
huvudsakligen bosatt i Stockholm, Göteborg eller Malmö och arbetar inom ett storföretag 
inom den privata sektorn.(Dagens Industri hemsida, 2006) 
 
Dagens Industri är sedan 2004 en av Synsam Swedish Opens huvudsponsorer. Under 
evenemanget anordnar tidningen bl.a. en tennisdag där 20 prenumeranter får medverka och 
spela tennis mot världsstjärnor samt gå på after tennis. Bakgrunden till åtagandet som 
huvudsponsor av Synsam Swedish Open var att nå en yngre målgrupp i ett känt och populärt 
samanhang.(Intervju, Frisk: 16/5-06)   
 

5.6 City Mail 

City Mail etablerades i maj 1991 med grundtanken att effektivisera postdistributionen inom 
det växande segmentet datoradresserad post. Företagets affärsidé var då likt i dag att: 
 
"CityMail hjälper företag att kommunicera med sina kunder. Och att hitta nya. Med hjälp av våra olika tjänster 

gör vi brevlådan till ett ännu effektivare och viktigare kommunikationsverktyg."(City Mail hemsida, 2006) 
 
Företaget hade i början en marknadstäckning som omfattades av Stockholms innerstad. 
Marknadstäckningen utökades under de närmast följande åren till att täcka in hela Stockholm 
stad, Lidingö, Täby och Danderyd. Idag har City Mail en marknadstäckning som inkluderar 
hela stor Stockholm samt Malmö innerstad och Göteborg innerstad. Sedan 2006 ägs City Mail 
till 100 procent av Posten Norge.(City Mail hemsida, 2006) 
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City Mail valde att inleda ett samarbete med Synsam Swedish Open år 2002. De huvudsakliga 
bakomliggande faktorerna var att företaget ville associera sig med en sporthändelse av större 
karaktär. Evenemanget passar även kundernas intressen vilket skapar en beröringspunkt med 
våra kunder. (Intervju, Tylestam 17/5-06) 
 

5.7 SEB 

SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern med över fem miljoner kunder i Norden, 
Tyskland, Polen och Ukraina. Koncernen tillhandahåller banktjänster livförsäkringar för 
företag, institutioner samt privatpersoner. SEB koncernen bildades 1972 via en 
sammanslagning av Stockholms Enskilda Bank och Skandinaviska Banken. 
Sammanslagningen grundade sig i att bankerna ville stärka sin starka ställning gentemot 
företagskunder och med gemensamma krafter kunna konkurrera emot internationella 
storbanker.(SEB hemsida, 2006)  
 
I dag har SEB en stark internationell plattform som innerfattar ett distributionsnätverk på ca 
600 bankkontor. SEB:s internationella marknad är väldigt viktig eftersom 50 procent av 
företagets vinst genereras utanför Sveriges gränser. I Sverige har SEB en marknadsandel på 
16 procent och ungefär 30 procent i de baltiska länderna. Nästan hälften av företagets kunder 
använder sig idag av internetbaserade banktjänster vilket har resulterat i en effektivisering av 
organisationen. SEB är i dagsläget rankad med toppnoteringar inom flera områden 
exempelvis valutahandel, cash management, aktieanalys och private banking.(SEB hemsida, 
2006)  
 
Samarbetet mellan SEB och Synsam Swedish Open återupptogs 1996 efter några års uppehåll. 
I dagsläget utgör SEB en av sponsorerna i huvudsponsorgruppen. SEB lägger stor del av sin 
marknadsföringsbudget på sponsoraktiviteter och förutom samarbetet med Synsam Swedish 
Open sponsrar företaget bl.a. Mamma Mia och olika typer av lokala sponsorobjekt. 
Anledningarna till inledandet av samarbetet grundade sig främst i evenemangets popularitet 
bland företagets kunder. Företaget klev in som sponsor i en tid då svenska tennisspelare stod 
högt på världsrankingen och detta medförde att SEB som varumärke fick mer internationell 
uppmärksamhet. (Intervju, Andrén: 23/5-06)  
 

5.8 Resultat 

Studiens resultat kommer att presenteras under sju olika teman. De olika temana är utformade 
efter studiens teoretiska utgångspunkter och syfte. Under varje tema presenteras resultat som 
speglar varje temas innebörd och betydelse. Studiens olika tema är: Avgörande vid 

samarbetet, Synsam Swedish Open ur företagens synvinkel, Önskvärda associationer, Synsam 

Swedish Open vs. andra sponsoraktiviteter, Sus & dus, Även solen har sina fläckar och 

Önskvärd utveckling.      
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Avgörande vid samarbetet 
Majoriteten av studiens respondenter påpekade att deras företag huvudsakligen ägnade sig åt 
sponsring av idrottsaktiviteter eftersom det är en ”miljö” som företagen vill förknippas med. 
Ett av det mest framträdande motivet som företagen framhöll vid den empiriska 
undersökningen var att Synsam Swedish Open sågs som en idrottshändelse i världsklass, som 
ligger rätt i tiden. Respondenterna menade även att det är väldigt viktigt att synas i ett positivt 
sammanhang vilket sponsorsamarbetet med Synsam Swedish Open genererar. Företagen 
ansåg att evenemanget i dagsläget innehar en stor potential att återge ett mervärde. 
 
”Vi sponsrar i huvudsak sportaktiviteter (…) tennispubliken är en intressant målgrupp för oss.”  

                    
(Intervju, Eklund: 11/5-06). 

  
 

”…att det är en sporthändelse av större karaktär…”  

  

(Intervju, Tylestam 17/5-06)  
 
 

”Att synas i ett viktigt och positivt sammanhang (bygga varumärke)…”  
 

(Intervju, Palmstierna: 13/5-06). 
 

 
En annan viktig infallsvinkel som framgick av den empiriska insamlingen, var att företagen 
använde sig av Synsam Swedish Open för skapandet av aktiviteter för kunder likväl som för 
sin egen personal. Företagen värdesatte evenemangets förmåga att tillhandahålla 
skräddarsydda paket med önskvärda kringaktiviteter. 
 
”Ett evenemang där vi kan bjuda in anställda för att värna om personalpolitiken samt även kunna bjuda in 

kunder.”  
 

(Intervju, Thunell: 17/5-06) 
 

 

”…hanterbart projekt, rätt målgrupp, bra medsponsorer, bra arrangörsstab samt möjligheter till egna 

skräddarsydda kringaktiviteter mm.”  
 

(Intervju, Bengtsson: 16/5-06) 
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Respondenterna menade vidare att valet till att samarbeta med Synsam Swedish Open 
grundade sig i evenemangets fallenhet att attrahera en ung och trendsättande målgrupp. 
Företagen värdesatte även den positiva atmosfär som evenemanget utstrålar, eftersom det 
leder till att företagets budskap kommuniceras i en positiv miljö.  
 
”Att nå en yngre målgrupp i ett känt och populärt sammanhang.”  
 

(Intervju, Frisk: 16/5-06) 
 
”…Swedish Open passade bra in i det segmentet där vi ville förbättra oss; publikt, stort och förknippas med 

glada människor, party och jetset.”  
 

(Intervju, Thunell: 17/5-06) 
 
 
Ur arrangörens synvinkel ämnar de att tillhandahålla ett evenemang i världsklass som ska 
tillfredställa samtliga intressenter. För att tillmötesgå den heterogena intressentgruppens krav 
och önskemål sker en kontinuerlig dialog mellan evenemangsbolaget och intressenterna.  
 
 

”Att leverera ett tennisevenemang i världsklass till sponsorer, publik och media. Att fortsätta attrahera världens 

bästa grusspelare för att komma till Båstad.” 

 

 (Intervju, Hult: 19/5-06) 
 
 

”Vi har möte löpande med samtliga sponsorer som får vara delaktiga i beslutsprocessen om hur evenemanget 

skall utformas och genomföras.”  
 

(Intervju, Hult: 19/5-06) 
 

Synsam Swedish Open ur företagens synvinkel 
Respondenternas syn på Synsam Swedish Open präglades främst av att se evenemanget som 
en mix av tradition och glamour. Företagen ansåg med tradition att turneringen stod för 
trovärdighet och genuinitet. Detta kompletteras med dagens mest exklusiva mode- och 
trendskapare där glamouren står i fokus.  
 
”För oss står Swedish Open för tradition, tenniskungen, världsspelare, vackra människor, mode och människor 

med koll.”  
 

(Intervju, Thunell: 17/5-06) 
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”Tradition och glamour.”  
 

(Intervju, Frisk: 16/5-06) 
 
”Tradition & nytänkande” 

 
(Intervju, Andrén: 23/5-06) 

 
Företagen lyfte även fram de ursprungliga värderingarna inom idrotten. Respondenterna 
sammankopplade evenemanget med god moral och hälsa. En central punkt i företagens syn på 
evenemanget är att det kännetecknas av kvalitet.  
 
”Sportsmanship, tradition, friskhet, ungdomlighet, fest, familjeevenemang.”  
 

(Intervju, Eklund: 11/5-06) 
 
 

”Ett kvalitetsevenemang.”  
 

(Intervju, Palmstierna: 13/5-06) 
 
 
Sammanfattningsvis anser respondenterna att evenemanget möjliggör ett naturligt sätt att 
exponeras i olika media. Företagen menar att Synsam Swedish Open med sin ställning som ett 
”inne” evenemang skapar en vinnande attityd.    
 
”Ett populärt och ”inne” evenemang där Saab på ett naturligt sätt kan vara med på en rad olika sätt bl.a. tv-

exponering, möjlighet att erbjuda provkörning under veckan, exklusivitet som bilföretag och på ett naturligt sätt 

kunna visa upp bilarna via transporter av spelare, VIP:s, media mm.”  
 

(Intervju, Bengtsson: 16/5-06) 
 

Önskvärda associationer 
Respondenterna betonade viljan att erhålla en önskvärd association som byggde på ett 
helhetskoncept innefattande traditioner, förnyelse, exklusivitet och en upplevelse för hela 
familjen. 
 
”…tradition, friskhet, ungdomlighet, fest,  familjeevenemang.” 

 

 (Intervju, Eklund: 11/5-06) 
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”Trovärdighet, andra varumärken och förnyelse.” 

 

 (Intervju, Tylestam: 17/5-06) 
 
 
Företagen påvisade även en strävan efter att förknippas med ett evenemang i världsklass som 
innefattar spelare av den yttersta eliten. Detta sågs som en kvalitetsstämpel på turneringen 
vilket företagen ville associera sig med.  
 
”Klass, stil, bra organisation, populärt i media och bland tennisfolk, sommar och sol, världsstjärnor man bara 

ser på TV.”  
 

(Intervju, Bengtsson: 16/5-06) 
 

 

”…tradition, tenniskungen, världsspelare och vackra människor.” 

 

 (Intervju, Thunell: 17/5-06) 
 

 
”Kontinuitet, engagemang, ömsesidig respekt och professionalism” 

 
(Intervju, Andrén: 23/5-06) 

 
 

Synsam Swedish Open vs. andra sponsoraktiviteter 
Det primära som företagen framhöll med samarbetet, var att Synsam Swedish Open sågs som 
en affärsmässig möjlighet att exponera sig i samband med evenemanget. Detta skiljer sig mot 
företagens andra sponsoraktiviteter på så sätt att övrig sponsring framförallt genomförs med 
välgörande ändamål. Evenemangsbolaget påpekade att Synsam Swedish Open som 
sponsorobjekt skiljer sig gentemot övrig sponsring genom att det främst är en affärsmässig 
uppgörelse.    

 
”Se Synsam Swedish Open som en möjlighet att exponera vårt företag och företagsprofil i samband med ett stort 

och välkänt events.”  
 

(Intervju, Frisk: 16/5-06) 
 
 

”Vi sponsrar även Rosa bandet men här handlat det främst om ”Good Citizen” samt att många av våra 

anställda är kvinnor, detta kan ses mer som välgörenhet.”  
 

(Intervju, Thunell: 17/5-06) 
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”…kultursponsring kan i vissa fall ses som ett socialt engagemang eller till och med en donation för något bra. 

Synsam Swedish Open är en affärsuppgörelse.”  
 

(Intervju, Hult: 19/5-06) 
 
 
Synsam Swedish Open ansåg även skilja sig gentemot andra sponsoraktiviteter genom dess 
förmåga att engagera hela familjen. En av evenemangets främsta fördel var att det kunde 
anpassas till olika målgrupper. 
 
”Vi gör nästan bara sportsponsring men detta är mer med betoning på familjen än andra sponsorskap, t.ex. 

fotboll.”  
 

(Intervju, Eklund: 11/5-06) 
 

Sus & dus 
Flertalet av respondenterna ansåg att evenemanget i vissa fall framstod mer som en fest än en 
idrottsaktivitet. Företagen menade att detta inte var en önskvärd association till företagets 
profil. Det poängterades även att den icke önskvärda associationen främst uppkom i samband 
med kringaktiviteter.   
 
”Ibland något för mycket sus och dus under tennisveckan.”  
 

(Intervju, Palmstierna: 13/5-06) 
 
 

”Det skulle i så fall vara förra året när det blev lite väl mycket ”sus” kring vissa kringaktiviteter…”  
 

(Intervju, Eklund: 11/5-06) 
 

Även solen har sina fläckar 
De nackdelar som kopplades till evenemanget ansågs av företagen vara den negativa 
publicitet som förekommit i media. Företagen framhöll att det inte är turneringen i sig som 
kan skapa negativa associationer utan det är de kringarrangemang som figurerar under 
Båstad-veckan. Framför allt evenemangets titelsponsor framhöll sin rädsla för att 
företagsnamnet skulle associeras med en oönskad image. 
 

”Den negativa publicitet som förekom i press etc. om sprit och drogfester i Båstad under Synsam Swedish Open-

veckan.”  
 

(Intervju, Frisk: 16/5-06) 
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”Förra året stod Dr Alban och ett par andra och skrek och levde under en match. Det var tur för vår del att vår 

logga som hängde precis under händelsernas centrum inte kom med på bild.”  
 

(Intervju, Thunell: 17/5-06) 
 
 

”När det skrevs om polisrazziorna mot kändisfest med knark stod det bara Swedish Open i tidningen. Det var en 

av de få gångerna jag var glad att pressen inte skrev ut det fullständiga namnet.  
 

(Intervju, Thunell: 17/5-06) 
 
En av intervjupersonerna påpekade att det inte får bli för mycket jippofiering över Synsam 
Swedish Open.    
 
”Det skulle i så fall vara vissa sociala jippoarrangemang under tennisveckan som kan störa ett företags 

varumärke och associationen till det som händer i Båstad.”  
 

(Intervju, Bengtsson: 16/5-06) 
 
 
Flertalet av respondenterna lyfter fram att Pr Event på ett effektivt sätt arbetar mot negativa 
associationer. Evenemangsbolaget lyckas särskilja tennisens image med de festligheter som 
sker runtomkring. 
 
”Pr Event gör ett bra arbete för att skilja tennisen från denna typ av association.”  
 

(Intervju, Thunell: 17/5-06) 
 

Önskvärd utveckling 
Samtliga respondenter underströk att Pr Event på ett tillfredställande sätt kontinuerligt 
utvecklar evenemanget. Företagen betonade vikten av att Synsam Swedish Open förblir ett 
kvalitetsevenemang. Vidare framhölls vikten av att samtliga sponsorer av evenemanget är av 
sådan karaktär att det tillför turneringen något positivt.  
 

”Fortsatt kvalitet på evenemanget och att övriga sponsorer profilerar sig under veckan på ett sätt som gör att 

helheten håller önskad kvalitet.”  
 

(Intervju, Frisk: 16/5-06) 
 

 

”Fortsätt att hålla samma höga klass…”  
 

(Intervju, Tylestam: 17/5-06) 
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”…fortsätta att sträva efter att vara professionella, en bra sponsorsammansättning samt se till att tävlingen är 

och förblir en av spelarnas populäraste tävlingar.” 

 
(Intervju, Andrén: 23/5-06) 

 
 
Intervjupersonerna förtydligade att festligheter i samband med turneringen var önskvärda och 
ett måste. De påpekade dock att evenemanget i stort inte får övergå till ett jippo där idrotten 
ses som en biprodukt.  
 

”…fortsätter i ungefär samma stil men att den överordnade känslan måste vara att det är ett sportevenemang 

med party snarare ett party med sport.”  
 

(Intervju, Eklund: 11/5-06) 
 
 

”Fest i samband med evenemanget är inte fel i sig. Vi vill ha glada människor men det får inte gå till en 

överdrift.”  
 

(Intervju, Thunell: 17/5-06) 
 
 
Evenemangsbolaget har intentioner att skapa nordens bästa idrottsevenemang och förbli bland 
de fem bästa grusturneringarna i världen. 
 
”Att bli nordens bästa idrottsevenemang och bibehålla platsen som världens 5:e bästa grustävling.”  
 

(Intervju, Hult: 19/5-06) 
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6. Analys 

 

 
Studiens analysavsnitt är uppdelat i två delar. Den första delen är disponerad utifrån studiens 

syfte och resultat. Under avsnittet behandlas företagens syn på hur deras image påverkas av 

evenemangets förändring.  

  

 

6.1 Företagens syn på sponsorsamarbetet 

De respondenter som deltog i studien framhöll att samarbetet med Synsam Swedish Open 
byggde på en affärsmässig relation där samtliga parter erhåller ett mervärde. 
Intervjupersonerna ansåg med andra ord att sponsring i dagsläget inte längre handlar om 
välgörenhet. Den huvudsakliga effekten som de i studien medverkande företagen framhöll att 
de ville uppnå med sponsorsamarbetet, var att erhålla en positiv association från 
evenemanget. Detta kan likställas med Ekonomistyrningsverkets (2002) beskrivning av 
sponsring som en ömsesidig ”win-win” situation samt Grönkvist (2000) definition av 
begreppet: 
 
”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 till exempel ett evenemang, en person, organisation, ett 

projekt etcetera).” (Grönkvist, 2000, s.11) 
 
Samtliga respondenter ansåg med andra ord att en imageassociation mellan företaget och 
evenemanget fungerar som motprestation för ett sponsortagande. De mest framträdande 
anledningarna till samarbetet var att förbättra företagsimagen, skapa medvetenhet om 
företaget samt att differentiera företaget genom en association med ett prestigefullt 
evenemang. Intervjupersonerna påpekade även att de värdesatte evenemangets förmåga att 
tillhandahålla en värdeskapande miljö för sina anställda och kunder. Evenemanget fungerar 
med andra ord som ett verktyg för att värna om personalpolitiken samt knytande och 
bibehållande av kunder. Respondenternas värdesättande av en imageassociation är i likhet 
med vad Rushall & Barnes (2005) presenterar under kategorin corporate reputation and 

image samt vad Jiffer & Ross (1999) framhåller under variabeln associationer i sin A-ERIK 
modell. Rushall & Barnes (2005) hävdar att en imageassociation kan fungera som en 
motprestation i form av att företaget antingen vill förbättra, ompositionera, definiera eller 
skapa medvetenhet om företaget och dess varumärke. A-ERIK modellen överensstämmer med 
Rushall & Barnes (2005) tankar kring förhållandet mellan en imageassociation och 
motprestation. Jiffer & Ross (1999) förtydligar att en association till ett prestigefyllt 
evenemang kan skapa konkurrensfördelar för företaget gentemot konkurrenterna.  
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Undersökningen visade vidare att samtliga företag som deltagit i studien huvudsakligen 
ägnade sig åt idrottsrelaterad sponsring. Anledningen till det var att företagen vill associeras 
med idrottens grundvärderingar samt att idrottsevenemang attraherade ett segment som 
företagen eftersträvade. Gwinner (1997) betonar att ett evenemangs image påverkas av 
evenemangets typ. Med andra ord skapar ett idrottsrelaterat evenemang en viss typ av image 
vilket ligger i linje med i studien medverkande företags önskvärda associationer. Företagen 
som valt att samarbeta med Synsam Swedish Open vill kopplas samman med idrottens 
värderingar såsom ungdomlighet, gemenskap/laganda och Fair play. Detta är i likhet med vad 
som framhålls i Gwinners (1997) artikel “A model of image creation and image transfer in 

event sponsorship” som presenteras under studiens teoriavsnitt.  
 
Intervjupersonerna ansåg att en utveckling och ökad kommersialisering av Synsam Swedish 
Open har skapat större förutsättningar för erhållandet av önskvärda associationer. 
Respondenterna underströk att samarbetet med Synsam Swedish Open ägde rum p.g.a. 
evenemangets storlek. Företagen ville samarbeta med en idrottshändelse av större karaktär 
och evenemanget ansågs därför vara ett bra alternativ. Evenemangets storlek bidrog till att 
företagen exponeras lokalt, nationellt och internationellt vilket var av stort intresse för 
samtliga företag. Respondenternas tankar kring hur evenemangets storlek kan bidra till en 
önskvärd image överensstämmer med Gwinners (1997) faktor, evenemangets storlek. 
Gwinner (1997) framhåller att ett evenemangs storlek påverkar den totala image som 
associeras till evenemanget vilket är i likhet med respondenternas tankar.  
 
Undersökningen visade dock på att företagen ansåg att det fanns negativa sidor med att 
Synsam Swedish Open utvecklats till ett stort kommersiellt evenemang. Respondenterna 
påpekade risken för att fel sorts publicitet så som fylla och jippofiering, ökar i samband med 
att evenemanget växer. Samtidigt som en god association exponeras lokalt likväl som 
internationellt medför detta att även sämre associationer synliggörs i samma skala. Gwinner 
(1997) inkluderar även antalet besökare i sin faktor evenemangets storlek. Intervjupersonerna 
påpekade i likhet med detta att ”fel” sorts människor dras till evenemanget. Detta kan medföra 
sådan publicitet som kan komma att skada företagens och evenemangets image. 
 
Gwinner (1997) menar att ett evenemangs image påverkas av evenemangets professionella 
status, dvs. om aktörerna utgörs av amatörer eller professionella deltagare. Intervjupersonerna 
påpekade att den utveckling som Synsam Swedish Open genomgått på senare år har medfört 
en önskvärd professionell status. Företagen vill associeras med världsstjärnor för att på så vis 
skapa en attraktion kring sitt eget varumärke. Respondenterna ansåg att när företagen 
förknippas med världsstjärnor skapas det en positiv imageassociation.  
 
Respondenterna framhöll i likhet med Gwinner (1997) att Synsam Swedish Open historia och 
tradition har stor betydelse för den image som evenemanget tillhandahåller.  
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Företagen önskar att associeras med evenemangets historia vilket kan generera en image som 
går hand i hand med tradition, trovärdighet, klass och stil. 
 
Samtliga respondenter betraktade Synsam Swedish Open som ett kvalitetsevenemang som 
genomsyras av en bra organisation. Intervjupersonerna framhöll att evenemanget 
karaktäriseras av en genomgående kvalitetskänsla vad det gäller turneringens faciliteter. Det 
ansågs även att turneringens förmåga att tillgodose de förväntningar som ställs på ett 
världsklassevenemang genererar en önskvärd image till sponsrande företag. Detta ligger i 
linje med Gwinners (1997) tankar kring att evenemangets mötesplats dvs. klimat, 
bekvämligheter samt fysisk kondition på byggnader är avgörande för den totala imagen som 
evenemanget utstrålar. 
 
Risken med en ökad kommersialisering av Synsam Swedish Open menar respondenterna bl.a. 
ligger i att det blir för stor fokusering på evenemangets kringaktiviteter. Företagen framhåller 
att turneringen bör innefatta kringaktiviteter som skapar en god mötesplats, men 
evenemangets genuina egenskaper får inte bli lidande. Tankarna kring att evenemangets 
image påverkas av evenemanget som mötesplats behandlas som tidigare nämnts av Gwinner 
(1997).   
 
Företagen som medverkat i studien har som syftet att erhålla en imageassociation mellan 
Synsam Swedish Open och företaget. Enligt Gwinner (1997) råder det en problematik i att 
skapa en association mellan sponsrande företag och evenemanget om det finns ett stort antal 
sponsorer.  Författaren menar att det medför en svårighet att överföra evenemangets image till 
ett visst företag. En vanlig lösning till problemet ligger i att skapa olika sponsornivåer där 
företagen tillhandahålls olika mycket exponering under evenemanget beroende på graden av 
sponsorinsats i form av pengar. För att kunna återfå en maximal imageassociation i samband 
med sponsorskapet har samtliga respondenter som medverkat i studien valt att agera 
huvudsponsorer. Som huvudsponsor av Synsam Swedish Open exponeras företagen maximalt 
i samband med turneringen, vilket är ett av kraven på motprestationer från företagens sida.   
 
Respondenterna nämnde även vikten av att evenemanget var årligt återkommande. Detta 
stämmer väl överens med Gwinners (1997) faktor berörande evenemangets frekvens som 
presenterades tidigare i studien. Författaren menar att det blir lättare att skapa en länk mellan 
företaget och evenemanget om det råder en kontinuerlig frekvens. Flertalet av respondenterna 
påpekade även att deras företag agerat huvudsponsor åt Synsam Swedish Open under de 
senaste åren för att skapa en association mellan företaget och turneringen. 
 
Enligt Gwinner (1997) bör ett evenemang ständigt utvärderas och utvecklas eftersom den 
totala imagen kan förändras över tiden.  
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Pr Event har enligt respondenterna på ett tillfredställande sätt kontinuerligt utvecklat och 
utvärderat evenemanget för att följa med i dagens utveckling. Det är för företagen mycket 
värdefullt att samarbeta med ett evenemang som har en kontinuerlig utveckling och på så sätt 
tillgodoser marknadens ständigt förändrade krav. Pr Events arbete med att tillhandahålla en 
för företagen önskvärd image är förenlig med Gwinners (1997) tes över att evenemanget 
regelbundet bör utvärderas:  
 
”…it would be wise for event image studies to take place on a regular basis to assess changes in event image 

over time. This would allow event organizers to take corrective action in a timely manner.”  (Gwinner, 1997, 
s.155) 
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7. Diskussion & Slutsats 

 

 
Avsnittet Diskussion & slutsats lyfter fram förslag på hur Synsam Swedish Open kan utveckla 

sitt evenemang utifrån respondenternas tankar. Det kommer även återges en metoddiskussion 

samt förslag till vidare forskning. 

 

 

Undersökningens diskussionsavsnitt är disponerat utifrån den struktur som resultatet följer. 
Diskussionen inkluderar även förslag till Synsam Swedish Open berörande framtida 
utveckling med utgångspunkt i respondenternas tankar. Under stycket slutsats, sammanfattas 
studiens resultat med betoning på de mest betydelsefulla aspekterna av det belysta 
problemområdet. För att tydliggöra de eventuella problem som uppkommit i samband med 
studiens empiriska insamling och hur dessa kunnat förebyggas återfinns en metoddiskussion. 
Diskussion & slutsatsavsnittet kommer avslutningsvis att behandla förslag till vidare 
forskning och eventuella framtidsdiskussioner.  
 

7.1 Diskussion 

Studiens syfte grundar sig i att belysa hur företagen som sponsrar ett idrottsevenemang anser 
att deras image kan påverkas och förändras via den ökade kommersialiseringen av idrotten. 
Som tidigare åskådliggjorts har huvudfrågan delats upp i tre delfrågor. Dessa delfrågor 
kommer här att lyftas fram, reflekteras över och slutligen besvaras.   
 
Resultatet påvisar i likhet med de teoretiska utgångspunkterna att företagen ser 
sponsorsamarbetet som en ömsesidig relation där samtliga parter måste tillhandahålla ett 
mervärde. Respondenterna påvisade att sponsringen måste leda till ett värdeskapande för 
företaget. Företagen framhöll vidare att en möjlighet till att förbättra varumärkets image samt 
utveckla associationerna till företaget/varumärket ses som en värdeskapande motprestation. 
Evenemanget bör med andra ord på ett tydligt sätt framhålla att ett samarbete med Synsam 
Swedish Open kan skapa konkurrensfördelar eftersom sammankopplingen kan bidra till att 
kunder får en positiv association till företaget.      
 
Den första delfrågan behandlar vilka associationer ett företag vill erhålla i samband med 
sponsring av ett idrottsevenemang. Studiens empiriska undersökning och resultat visar på att 
samtliga respondenter finner den image som associeras genom ett samarbete med Synsam 
Swedish Open huvudsakligen är av en positiv karaktär. Företagen framhåller att deras 
sponsortagande främst sker i samband med idrottsevenemang eftersom företagen i det stora 
hela vill associeras med de värderingar som idrotten står för. De mest betydelsefulla 
associationer som företagen vill erhålla via sitt samarbete med Synsam Swedish Open är Fair 
play, tradition, friskhet, ungdomlighet, laganda, fest och familjeevenemang.  
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Intervjupersonerna vidhöll även vikten av att kunna associera sina produkter med Synsam 
Swedish Open genom att på ett naturligt sätt involvera dessa i evenemanget. Exempelvis 
använder sig Saab av sina bilar för att transportera spelare, VIP:s, media m.m. under 
tennisveckan. Ett av studiens mest framträdande resultat var att samtliga medverkande företag 
ville associeras med en kombination av tradition, förnyelse, exklusivitet och en upplevelse för 
hela familjen. Det benämndes även att företagen ville förknippas med ett evenemang i 
världsklass eftersom detta sågs som en kvalitetsstämpel. Respondenterna fann att ett 
samarbete med Synsam Swedish Open generar samtliga önskvärda associationer. Synsam 
Swedish Open bör utnyttja de positiva fördelar som företagen framhåller och vidareutveckla 
dessa bitar i evenemanget för att på så sätt attrahera nya intressenter. Pr Event framhöll att 
evenemangsbolaget kontinuerligt samarbetar med sponsorerna för att skapa en delaktighet i 
turneringens utformning och genomförande. Detta är helt i linje med de rekommendationer 
som vi vill framhålla i samband med en framtida utveckling av evenemanget.  
 
Vidare behandlar studiens andra delfråga huruvida idrottsevenemang kan generera image som 
inte är önskvärd för sponsrande företag. Respondenternas svar på denna frågeställning var 
tämligen enhetliga. Samtliga företag fastslog att ett evenemang i Synsam Swedish Opens 
omfattning kan generera negativa associationer till företagen. Det mest framträdande var att 
evenemangets kringaktiviteter på senare år präglats av något för mycket ”sus & dus”. 
Intervjupersonerna framhöll dock att evenemanget bör innehålla inslag av fest och 
kringaktiviteter men att idrottsevenemanget i sig inte får bli en biprodukt. Flertalet av 
respondenterna menade vidare att Båstads tennisvecka erhållit negativ publicitet i form av 
kändisfester med knark och andra sociala jippoarrangemang som inte är önskvärda att 
associeras med företagen. Framförallt titelsponsorn av Synsam Swedish Open påpekade 
vikten av att inte förekomma i tidningar i samband med polisrazzior och andra skandaler 
eftersom deras företagsnamn är direkt förknippat med turneringen. Vi anser att det är av 
största vikt att arbete för att förhindra dessa typer av negativ publicitet eftersom en negativ 
association kan förkasta tiotalet positiva associationer. Samtliga i studien medverkande 
respondenter framhöll att Pr Event gör ett bra arbete för att skilja tennisen från negativa 
associationer.  
 
Delfråga tre i studien hanterar företagens syn på hur en önskvärd utveckling av evenemanget 
bör se ut för att skapa tillfredställande associationer. Den empiriska undersökningen 
åskådliggjorde vikten av att förbli ett kvalitets evenemang i världsklass. Det måste ske en 
konstant utveckling av evenemanget för att behålla aktivitetens värde. Med utmärkelsen ”The 

tournament of the year” fyra år i rad i ryggsäcken, ansåg samtliga respondenter att Pr Event i 
dagsläget arbetat på ett tillfredställande sätt för att utveckla och förnya turneringen. Företagen 
betonade även vikten av att ses som ett nyskapande evenemang som ligger i tiden samtidigt 
som turneringens historik och tradition bevaras.  
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Intervjupersonerna påpekar som tidigare nämnts att Synsam Swedish Open måste 
karaktäriseras av den överordnande känslan att det är ett idrottsevenemang med fest och inte 
en fest med idrott. Företagens önskemål och förväntningar ligger i linje med Pr Events strävan 
efter att bibehålla platsen som världens femte bästa grustävling samt utvecklas till nordens 
bästa idrottsevenemang.     
 
En intressant iakttagelse i studiens resultat var att företagen ville associeras med ett 
evenemang som bygger på tradition och historia samtidigt som det ska vara nyskapande. 
Intervjupersonerna uppgav att de ville sammankopplas med en trovärdighet och en känsla av 
genuinitet via evenemangets tradition och historia. Företagen vill samtidigt associeras som 
nytänkande och banbrytande. Pr Event måste med andra ord lägga stor vikt vid att behålla 
tennisturneringens tradition parallellt med en utveckling som går hand i hand med dagens 
kommersialisering. Det stora dilemmat ligger med andra ord i att på ett balanserat sätt 
använda sig av en ökad kommersialisering av idrotten. Vi anser att evenemanget måste 
tillgodose dagens intressentkrav som exempelvis deltagare av världsklass, festliga 
kringaktiviteter och glamor vilket medför en ökad kommersialisering. Samtidigt måste 
evenemanget värna om turneringens tradition och genuinitet samt förmåga att associeras med 
idrottens grundvärderingar.  
 

7.2 Slutsatser 

Studiens resultat angående att imageöverföringen i samband med sponsring fungerar som en 
värdeskapande motprestation för företagen stämmer väl överens med tidigare forskning. 
Resultatet påvisar även det faktum att en ökad kommersialisering kan förändra ett 
evenemangs image via de faktorer som lyfts fram i teoridelen. Respondenterna påpekar att en 
ökad kommersialisering av idrotten medför både positiva och negativa effekter. Utöver den 
teori och tidigare forskning som presenterats i samband med studien har undersökningen visat 
på att det råder ett paradoxalt problem med en ökad kommersialisering av idrotten. En slutsats 
som kan dras är att det huvudsakliga problemet ligger i att företagen vill associeras med en 
kombination av tradition och förnyelse. Företagen anser att deras image förändras positivt 
genom en kommersialisering på så sätt att möjligheterna för en mer omfattande exponering 
ökar. Evenemanget ges en större möjlighet att följa dagens utveckling och förknippas med att 
vara nytänkande och av hög kvalitet vilket är en önskvärd imageöverförelse för företagen. 
Negativa effekter av den ökade kommersialiseringen kan ses i att eventuella kringaktiviteter 
får en för stor roll i evenemanget. Det kan resultera i att turneringens/idrottens 
grundvärderingar och historia hamnar i skymundan för en mindre önskvärd imageassociation. 
Synsam Swedish Open huvudsakliga dilemma ligger i att behålla evenemangets tradition och 
historia samtidigt som det måste ses som nyskapande och utvecklande för att tillhandahålla en 
önskvärd imageassociation.  
 
 



   

 53

 
Den nya forskning som studien har bidragit till är en ökad förståelse i vad som anses vara en 
önskvärd association för företagen vid ett sponsortagande. Studien påvisar även hur företagen 
anser att deras image påverkas av en ökad kommersialisering av idrotten. 
 

7.3 Metoddiskussion 
För att besvara studiens frågeställning och syfte lämpade det sig bäst med att använda en 
kvalitativ metod. På grund av olika omständigheter fanns det ingen möjlighet att genomföra 
kvalitativa intervjuer. Det empiriska materialet införskaffades istället genom kvalitativa 
enkäter vilket kan ha haft en negativ påverkan på så sätt att följdfrågor och vidare 
utvecklingar inte varit möjliga. Utav anledningarna som presenterats under rubruken urval 
valde två av de nio tillfrågade företagen att inte medverka i studien. Det önskvärda hade varit 
att samtliga företag medverkat men eftersom det fanns en stor likhet i de medverkande 
företagens svar anser vi att det totala resultatet inte skulle ha förändrats nämnvärt med deras 
medverkan. Som tidigare nämnts hade det varit optimalt att även undersöka andra större 
sponsorsamarbete i Sverige för att erhålla ett mer generaliserbart resultat. Vi anser dock att 
fallobjektet Synsam Swedish Open uppfyllt de förutsättningar som eftersträvats för att påvisa 
kommersialiseringens effekter. 
 

7.4 Framtidsdiskussion 
Samtliga respondenter som medverkat i studien har en övergripande positiv syn på den 
imageassociation som Synsam Swedish Open medför. Vi anser tillsammans med 
respondenterna att Pr Event på ett effektivt sätt försöker bibehålla de grundvärderingar som 
finns inom idrotten. Samtidigt följer turneringen de ökade kraven på kommersialisering som 
marknaden ställer. Turneringen har hittills lyckats att tillhandahålla en väl avvägd balans 
mellan tradition och nyskapande vilket vi anser är nyckeln till fortsatta framtida framgångar. 
 

7.5 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom studien endast omfattar en fallstudie på Synsam Swedish Open skulle det vara 
intressant att genomföra studien på liknade evenemang. Lämpliga evenemang skulle kunna 
vara Scandinavian Masters och Friidrotts EM i Göteborg som äger rum sommaren 2006. Det 
skulle även vara utav intresse att genomföra en större kvantitativ undersökning kring hur de 
sponsrande företagens image uppfattas av besökarna på Synsam Swedish Open.  
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Frisk, Lotta. Dagens Industri: 16/5-06 
 
Hult, Christer. Pr Event: 27/2-05 & 19/5-06 
 
Palmstierna, Måns. Catella AB: 13/5-06 
 
Thuenell, Fredrik. Synsam AB: 17/5-06 
 
Thylestam, Anne-Louise. City Mail: 17/5-06 
 

8.3 Elektroniska källor 
Catella AB 13/5-06  
(http://www.catella.se/page.asp?guid=E1EDE230-A700-44DD-BCB4-123D92B86A6B) 
 
City Mail 17/5-06 
(http://www.citymail.se/) 
 
Dagens Industri 16/5-06 
(http://www.di.se/Nyheter/) 
 
MasterCard 11/5-06 
(http://www.mastercard.com/se/)  
 
Saab Automobil AB 16/5-06 
(http://www.saab.com/main/SE/sv/historical.shtml) 
 
SEB 23/5-06 
(http://www.seb.se/pow/wcp/sebgroup.asp?lang=se)  
 
Synsam AB 17/5-06 
(http://www.synsam.se/startPageA.asp?NavID=7&SubID=34) 
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Bilaga 1 

 
Enkät till huvudsponsorer av Synsam Swedish Open 
 

• När inledde företaget ett samarbete med Synsam Swedish Open? 
 
 

• Hur stor del av er marknadsföringsbudget läggs på sponsoraktiviteter? 
 
 

• Vilka bakomliggande faktorer var avgörande när valet togs att sponsra Synsam 
Swedish Open? 

 
 

• Vad associerar företaget med Synsam Swedish Open? (T.ex. tradition, laganda, 
glamor etc.) 

 
 
• Vilka värderingar i Synsam Swedish Open vill företaget associera sig med? 

 
 

• Skiljer sig dessa associationer gentemot de som önskas tillhandahållas vid andra 
sponsoraktiviteter? (T.ex. vid kultursponsring) 

 
 

• Vilka värderingar i Synsam Swedish Open ville företaget associeras med vid 
inledandet av sponsorsamarbetet? 

 
 

• Har företaget upplevt att Synsam Swedish Open medfört någon form av negativ 
association och i så fall vad? 

 
 

• Vilka delar i evenemanget kan medföra eller medför sådant som inte är av värde för 
företaget? 

 
 

• Vilka värderingar vill företaget associeras med i nuläget? 
 
 

• Vilka värderingar anser företaget att Synsam Swedish Open medför i nuläget? 
 
 

• Hur anser företaget att en önskvärd utveckling av evenemanget ska se ut? 
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Bilaga 2 

 
Enkät till Christer Hult/PR Event 
 

• Vilket mål (vision) har PR Event med sitt sponsorarbete? 
 

• Hur stor del av sponsorintäkterna står företagen i huvudsponsorgruppen för? 
 

• Är alla företag ”välkomna” att sponsra Synsam Swedish Open idag? 
 

• Vilken typ av företag vill PR Event ska förknippas med Synsam Swedish Open? 
 
• Vad krävs det av företaget för att ingå i huvudsponsorgruppen? 
 
• Vilka värderingar vill PR Event ska associeras till Synsam Swedish Open? 

 
• Tror ni att dessa associationer skiljer sig gentemot andra former av sponsring, 

exempelvis kultursponsring? 
 

• Har värderingarna som associeras med Synsam Swedish Open förändrats från ert 
övertagande som evenemangsbolag? 

 
• Hur arbetar ni för att sponsorernas önskemål betraktande imageskapande skall 

uppfyllas? 
 

•  Har ni upplevt att företagen anser att Synsam Swedish Open medfört någon form av 
negativ association och i så fall vad? 

 
• Vilka värderingar i Synsam Swedish Open ville företagen associeras med vid 

inledandet av sponsorsamarbetet? 
 

• Vilka delar i evenemanget kan medföra eller medför sådant som inte är av värde för 
företagen? 

 
• Hur anser ni och företagen att en önskvärd utveckling av evenemanget ska se ut? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


