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Undersökningen Right Trends har genomförts för fjärde året i rad och bygger på webbintervjuer med 78 utvalda 

rättighetsinnehavare. Intervjuerna har genomförts under februari 2013. Flera av frågorna berör utvecklingen under 

sponsoråret 2012, därav namnet Right Trends 2012.  

 

Bland respondenterna finns många av de största och mest etablerade rättighetsinnehavarna i Sverige, exempelvis 

stora idrottsförbund, idrottsklubbar, arenor, evenemang, kulturorganisationer, festivaler och sociala organisationer. 

Bruttourvalet är Sveriges större rättighetsinnehavare som återfinns i databasen RättighetsNavigatorn 

(www.insightnews.se). Namnet Right Trends kommer från engelskans ord för rättighetsinnehavare – right holder.  

 

Har du vidare frågor kring rapporten, varmt välkommen att kontakta projektansvarig:  

 

Björn Stenvad 

bjorn@rattighetsbyran.se 

08-556 990 52  

RIGHT TRENDS - FÖR FJÄRDE ARET I RAD 
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Förståelse för målgruppen 

ökar intäktsmöjligheterna 

med 50 procent. 
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Ett ökat fokus på målgruppen har levt som ett mantra för sponsorbranschen det senaste decenniet. Framgångsrika 

rättighetsinnehavare kan presentera sin målgrupp på ett bra sätt sägs det. Right Trends belägger denna tes. De 

rättigheter som ökat sina sponsorintäkter under föregående år har generellt en betydligt bättre kunskap om sin 

målgrupp. Demografisk målgruppsbeskrivning som kön och ålder blir mer och mer hygienfaktorer som majoriteten av 

rättigheterna har en uppfattning om. Att som rättighetsinnehavare ha förståelse för målgruppens passion points och 

köpbeteende är delar som tydligt driver ökade intäkter.  

 

Sammanfattningsvis: Har man som rättighet underlag kring målgruppens ålder och kön samt ytterligare någon variabel 

som exempelvis köpbeteende ökar man sina intäktsmöjligheter med 50 procent i jämförelse med om man inte har 

något underlag kring sin målgrupp. 

MALGRUPP, MALGRUPP, MALGRUPP… 

15 % 

26 % 

26 % 

28 % 

32 % 

51 % 

72 % 

73 % 
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Inget av ovanstående 

Inkomst 

Köpbeteende 

Utbildning 

Vilka varumärken som målgruppen väljer 

Målgruppens passion points (förklaring varför 
målgruppen är intresserad av just din rättighet) 

Ålder 

Kön 

Vilken information har du idag om din målgrupp?  
Kryssa för de alternativ som du har information om.  



6 

För att mäta den uppfattade kunskapsnivån hos rättighetsinnehavarna har respondenterna fått ange sin egen 

kunskap, organisationens kunskap och även sponsorernas kunskap på en tiogradig skala. 1 innebär mycket låg 

kunskap och 10 är lika med mycket hög kunskap. 

 

Rättigheterna anser sig ha större tro på sin och organisationens kompetens inom sponsring än vad sponsoransvariga 

på företagen har om sin och sina organisationers kunskap. Ett skäl till detta kan vara att sponsring är en central fråga 

och en av de viktigaste intäktsområden, om inte den viktigaste för många rättigheter. Vilket kan jämföras med en del 

företag där sponsring inte är prioriterat och inte ligger i linje med övriga affärsstrategier. Dock är det en utveckling som 

är på väg att förbättras. I 2010 års trendrapport* från Sponsor Insight anger 40 procent av företagen att sponsring är 

ett prioriterat område, 2005 var motsvarande siffra 30 procent. 80 procent av Sveriges företag med fler än 100 

anställda arbetar med sponsring som en del av sin kommunikation. 

 

Bland rättigheterna finns det tydliga skillnader. Kulturorganisationer har en klar utmaning i att skapa intern förståelse, 

medan idrottsklubbarna anser att den egna organisationens kompetens inom sponsring är relativt god. För att kulturen 

ska kunna ta marknadsandelar är troligen den enskilt viktigaste frågan att skapa en ökad förståelse och kompetens 

internt kring sponsring och dess fördelar. 

”JAG KAN BÄST SJÄLV” 
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5,7 

Rättigheterna 

Min organisation 

Ansvarig sponsring och 
evenemang (sin egen 

kunskap) 

Hur ansvariga på företagen upplever kunskapen om 
sponsring och evenemang* 

6,5 

6,1 

7,4 

Sponsorerna 

Min rättighetsorganisation 

Ansvarig sponsring och 
evenemang (sin egen 

kunskap) 

Hur ansvariga på rättigheterna upplever kunskapen 
om sponsring och evenemang 

*Källa: Trendrapport 2010 – sponsorköparnas sanningar. Sponsor Insight 

genomförde under våren 2010 en undersökning med drygt 200 sponsorköpare 

som respondenter. 
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Branschforum och  

andra konferenser  

driver intäkter för 

Sveriges rättigheter. 
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En viktig del i att förstå vad som driver ökade intäkter för en rättighetsinnehavare är att analysera vad rättigheter 

faktiskt gör för åtgärder för att stärka sin kompetens och sitt erbjudande. I diagrammet nedan presenteras de åtgärder 

som Sveriges större rättigheter gör för att stärka sin kunskap. I analys av de rättigheter som ökat sina intäkter i 

jämförelse med en grupp som minskat sina intäkter är det framförallt två aktiviteter som sticker ut; att besöka 

Seminarier/konferenser i Sverige och att Läsa branschtidningar/-sajter.    

 

De sociala-/humanitära organisationerna läser i störst utsträckning branschtidningar. Idrottsförbund, sociala-

/humanitära organisationerna och kulturinstitutioner/kulturorganisationer är bäst på att besöka seminarier/konferenser. 

Idrottsklubbar är inte lika frekventa seminariebesökare. Mindre än hälften av idrottsklubbarna besöker 

seminarier/konferenser för att stärka sin kunskap. Det är också idrottsklubbar som har haft det tuffast intäktsmässigt 

under 2012. En tredjedel av idrottsklubbarna har minskat sina intäkter under 2012, att jämföra med ca 15 procent av 

rättigheterna generellt. 

BRANSCHMEDIA DRIVER INTÄKTER FÖR RÄTTIGHETER 

9 % 

0 % 

3 % 

12 % 

24 % 

32 % 

65 % 

68 % 

73 % 

86 % 

Annat: 

Webbutbildningar 

Ingenting speciellt 

Seminarier/konferenser utomlands 

Läser uppsatser/vetenskapliga artiklar om sponsring 

Läser böcker inom området 

Seminarier/konferenser i Sverige 

Läser branschtidningar/sajter 

Deltar i nätverk 

Tar del av rapporter/undersökningar om sponsring 

Vad gör du idag för att stärka din kunskap inom sponsringsområdet?  
Flera val är möjliga.  
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Sponsring är för många utanför branschen lika med en logga på en fotbollströja, vilket sponsring till stor del var under 

det förra årtusendet. Modern sponsring handlar om så många andra saker; att beröra människor via deras passioner 

ger förutsättningar för varumärkesägare att skapa lojala band till sin målgrupp. Många av Sveriges 

rättighetsinnehavare förstår detta vilket leder till framgångsrika sponsorsamarbeten och ökade intäkter. Det finns dock 

ett för stort fokus på exponering hos många rättighetsinnehavare, framförallt hos idrottsklubbar, idrottsevenemang och 

festivaler. Dessa tre kategorier har också haft det tuffare ekonomiskt under 2012. Det finns ett tydligt samband mellan 

ett för stort fokus på exponering i argumentation och minskade intäkter. Särskilt i ekonomiskt oroliga tider kan ett för 

stort fokus på exponering slå hårt mot rättighetsinnehavare eftersom företag i oroliga tider söker sig till samarbeten 

som ger tydligare affärsnytta och driver försäljning.  

 

Diagrammet visar hur Sveriges rättigheter använder olika försäljningsargument. Svarsalternativen var Ofta, Ibland och 

Inte alls. Andelen Ofta redovisas nedan. 

EXPONERING ÄR VARKEN DEN ENDA ELLER RÄTTA VÄGEN 

9 % 

35 % 

44 % 

44 % 

51 % 

53 % 

58 % 

67 % 

82 % 

En plattform för rekrytering 

Möjlighet till försäljning av sponsorns produkter 

Möjligheten för sponsorerna att ta ett aktivt samhällsansvar 

Intern stolthet hos sponsorföretaget 

Möjlighet till nätverk med andra företag (B2B) 

Hospitalitymöjligheter för kund-/personalvård 

Associationsmöjligheterna med en stark rättighet 

Kommunikationskanal till en attraktiv målgrupp 

Exponering av sponsorns varumärke 

I vilken utsträckning använder du följande försäljningsargument? 

Ofta 



11 



12 

Sponsring är i grunden associationsmarknadsföring och att Sveriges rättigheter då i första hand vill fokusera på att 

utveckla sitt varumärkes associationskraft är ett sundhetstecken. I utvecklingen av sitt varumärke är det en 

förutsättning att veta vad man står för idag och vad man vill stå för i framtiden (om det eventuellt skiljer sig åt). Det 

gäller oavsett om det är ett företag eller en rättighetsinnehavare. Dock visar erfarenheten att det är förvånansvärt få 

rättighetsinnehavare som har en varumärkesplattform som nyttjas i införsäljningen mot potentiella sponsorer. För att 

kunna tjäna pengar på sitt varumärke måste man som rättighetsinnehavare göra det enkelt för företaget att bli en del 

av associationen som erbjuds. Ett exempel: I Right Trends anger samtliga sociala organisationer att det är mycket 

viktigt att stärka sitt varumärkes attraktionskraft för att öka sin sponsringsintäkter. Vi tror att det sällan är fel på 

attraktionskraften som den sociala organisationen erbjuder, däremot kan det finnas brister i den kommersiella delen i 

varumärket i form av att företagen inte tillräckligt tydligt vet hur de ska dra nytta av de värden som rättigheten står för. 

Som exempel kan nämnas Rosa Bandet som nyttjat den rosa färgen i sitt erbjudande för att göra det enkelt för 

företagen att ta del av associationen vilket lett till stora framgångar inom sponsringsområdet. 

 

Bättre kanaler till potentiella sponsorer är ett annat område som kommer relativt högt upp bland rättighets-

innehavarnas önskemål. Det här är en viktig fråga för hela sponsorbranschen. För till skillnad från den traditionella 

annonsmarknaden - där aktörer går ihop och skapar erbjudanden för annonsörer och mediebyråer - kämpar ofta 

rättighetsinnehavare själva i sin bearbetning av potentiella sponsorer. Framgångsrika lösningar i form av säljbolag 

finns på sponsormarknaden men fokus i dessa fall sker allt som oftast på exponeringsförsäljning. 

VARUMÄRKESFOKUS - PA RÄTT SÄTT? 

37% 

40% 

42% 

49% 

51% 

55% 

64% 

64% 

82% 

Utbilda köparna generellt i branschen om sponsringens fördelar och potential 

Bättre mäta sponsorernas effekter 

Högre kompetens för sponsring i vår organisation 

Bättre kommunikationskanaler till målgruppen för sponsorerna 

Mer säljresurser 

Bättre kanaler till potentiella sponsorer 

Öka mediegenomslaget 

Bättre förståelse för sponsorernas behov 

Utveckla vårt varumärkes attraktionskraft 

Hur viktiga är följande områden att utveckla om ni vill öka era sponsringsintäkter? 

Mycket viktigt 



Mat och hotell  

driver 

sponsorbranschen. 
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LIVSMEDELSBRANSCHEN ÄR NUMMER ETT 
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32% 
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39% 
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Inget av ovanstående 

Försvarsindustrin 

Jordbruk/skogsbruk 

Bokförlag 

Kosmetika 

Fackföreningar 

Hustillverkare 

Utbildning 

Management 

Bensinbolag 

Hemelektronik 

Juridik 

Säkerhet 

Bildelar/bilverkstad 

Öl 

Fastighetsmäklare 

Tillverknings-/verkstadsindustrin 

Telekom 

Revision 

Energi 

Övrig dryck 

Inredning/Möbler 

Hälsa 

Offentlig sektor 

Elhandel 

Transport/logistik 

Bemanning 

Fastighetsbolag 

Energidryck 

Spelbolag 

Skor/Kläder 

Resor 

Restaurang 

Bygg 

Bank 

Tryckeri 

Profilreklam 

Sportkedjor 

Försäkring 

Sportkonfektion/-produkter 

Bil 

Media 

IT/data 

Hotell 

Livsmedel 

Livsmedel, profilreklam, offentlig sektor, revision och utbildning är  de branscher som ökat procentuellt mest under 

2012. Livsmedel kliver upp på en förstaplats, tätt följt av 2011 års etta; hotellbranschen. Samhällsutvecklingen med 

ökad privatisering och därmed ökad konkurrens inom områden som exempelvis utbildning ger intressanta möjligheter 

för dagens rättighetsinnehavare. 

Från vilka branscher har ni idag sponsorer? Flera val är möjliga. 
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KULTUREN TROR PA SPONSRING! 

Samtliga tillfrågade rättighetsinnehavare inom kulturområdet tror på stor potential inom sponsring vilket även var fallet 

vid förra årets studie. Kultursponsringen har också haft en positiv utveckling och det blir intressant att följa om kulturen 

kan stärka sina positioner ytterligare i förhållande till övriga sponsringsdiscipliner och traditionella mediekanaler. Enligt 

IRM:s siffror från 2011 (senaste officiella mätningen) utgör kultursponsringen 13 procent av den totala sponsorkakan 

på 5,8 miljarder SEK. Idrottens andel är 72 procent och till det sociala området går 15 procent av 

sponsorinvesteringarna. Kultursponsringen ökade mest under 2011, hela 11 procents ökning, i jämförelse med 

sponsring som helhet som ökade med 8 procent. 

 

Den största utmaningen för rättighetsinnehavare inom kulturområdet är dem själva. Flera av de sponsoransvariga hos 

kulturorganisationerna anger att det är lite sisådär med förståelsen för sponsring inom den egna organisationen. 

Interna utbildningar och seminarier med ledningsgruppen och styrelsen i de etablerade kulturorganisationerna för vad 

modern sponsring innebär bör vara första prioritet för att potentialen inom kultursponsring ska få ännu större 

verkanskraft. 
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54% 

56% 

94% 

Inget av ovanstående 

Annat: 

Donationer från privatpersoner 

Donationer från stiftelser 

Donationer från företag 

Stöd från SOK, RF, förbund eller andra centrala organisationer 

Deltagaravgifter 

Statliga och kommunala bidrag 

Medlemsintäkter 

TV-intäkter 

Mat och dryck 

Merchandise (souvenirer) 

Publik-/besöksintäkter 

Sponsring 

Vilka intäktsområden ser ni stor potential i? Flera svar är möjliga.  
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Framtiden ser tuff ut enligt 

rättigheterna, men de som 

är pålästa om sin målgrupp 

har generellt en stor 

framtidstro. 
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EN TUFFARE KONJUNKTUR STÄLLER HÖGRE KRAV 

6% 

32% 

62% 

3% 

31% 

66% 

7% 

29% 

64% 

9% 

47% 

44% 

Minska 

Ungefär samma 

Öka 

Hur tror du att era sponsorintäkter kommer att se ut under 2013 i  
förhållande till 2012? Om ni verkar i en säsongsidrott som pågår just nu, svara för hur ni 

tror att intäkterna kommer att se ut kommande säsong.  

2012 

2011 

2010 

2009 

En viktig del i Right Trends är att få en temperaturmätare på konjunkturen utifrån rättigheternas perspektiv. Årets 

mätning är ingen glädjande läsning, betydligt färre än tidigare tror att 2013 kommer att resultera i ökade intäkter. 

Samtidigt är det relativt få som tror att intäkterna kommer att minska under året. 

 

Idrottsevenemangen är den kategori som sticker ut, både vad gäller andelen som tror på ökade intäkter och andelen 

som tror att 2013 kommer att resultera i minskade intäkter. 

 

Det finns tydliga samband mellan en positiv framtidstro och kunskap om sin målgrupp. Av de som har kunskap om sin 

målgrupps demografi och beteende är det 8 av 10 rättigheter som tror på ökade intäkter. Av de som inte har någon 

kunskap om sin målgrupp är det endast 3 av 10 som tror på ökade intäkter. 
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Niklas Birgetz, VD pa Sponsrings & Eventföreningen kommenterar resultatet:  
 
”Det är alltid lika spännande att läsa rapporter som beskriver sponsrings- och eventbranschen. Glädjande visar 

Rättighetsbyrån att just rapporter tillsammans med nätverkande, branschtidningar och semiarier är de viktigaste 

källorna för att stärka kunskapen inom sponsringen. Att genom kunskap förstå sin målgrupp känns som en 

självklarhet och då blir jag något förvånad över att bara 51 procent av rättighetshavarna har information om 

målgruppens passion points, det vill säga varför målgruppen är intresserad av rättigheten. Som rapporten visar 

kommer denna kunskap tydligt att öka intäktsmöjligheterna för rättigheterna. 

 

Jag blir också överraskad över att exponering fortfarande ligger i topp hos rättighetsinnehavarna när tidigare studier 

som Sponsor Insight gjort visar att sponsorerna vill lägga större fokus på att ta ett aktivt samhällsansvar. Jag ser 

fram mot dagen när önskemålen ännu bättre kommer match varandra. Oerhört positivt och bra för branschen är 

dock att på frågan vilka intäktsmöjligheter rättighetsinnehavaren ser störst potential i svarar hela 94 procent just 

sponsring. Det glädjer givetvis mig som företrädare för branschen och för att vi skall nå hela vägen krävs som 

rapporten visar bättre kunskap om både målgruppen och de sponsrande företagen och jag skulle då gärna önska 

en högre siffra än 64 procent när det gäller att ha en bättre förståelse för sponsorernas behov. Det kommer 

generera win-win-win!” 
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SPONSRINGS & EVENTFÖRENINGEN KOMMENTERAR 
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VISION 10.2 

En fördubbling av den svenska sponsorbranschen 
Sponsring är kommunikation via människors passioner. Vi tror på passionens kraft. Därför grundade vi 

konsultföretaget Rättighetsbyrån 2010 med visionen om en fördubbling av den svenska sponsormarknaden.  

2010 omsatte sponsring i Sverige 5,1 miljarder kronor. Nu siktar vi på 10.2. 

 

Var roll 
Rättighetsbyrån bistår rättighetsinnehavare och företag i arbetet med att skapa framgångsrika sponsorprojekt som 

leder till ökade intäkter. För att skapa ytterligare förutsättningar att nå vision 10.2 genomför vi också seminarier och 

branschundersökningar i syfte att öka förståelsen för vad som driver sponsringens utveckling. 

 

Rättighetsbyrån arbetar även med nyhets- och informationsspridning för sponsrings- och evenemangsbranschen 

genom insightnews.se. Insight News är partner till Sponsrings & Eventföreningen och är sponsorbranschens 

officiella nyhetskanal.  

 

Vi är övertygade om att 10.2 nås bäst genom ökad kunskap. Det vill vi bidra till. 

 

Har ni tankar eller åsikter kring Right Trends eller sponsring i allmänhet, hör gärna av er! 



rattighetsbyran.se info@rattighetsbyran.se 

insightnews.se +46(0)8-556 990 52 
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