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VÄLKOMMEN TILL RIGHT TRENDS!

Undersökningen Right Trends har genomförts för sjunde året i rad och bygger på webbintervjuer 

med 69 utvalda rättighetsinnehavare. Intervjuerna har genomförts under våren 2017. En del av 

frågorna berör utvecklingen under sponsoråret 2016, därav namnet Right Trends 2016.

Bland respondenterna finns både mindre rättigheter och många av de största och mest etablerade 

rättighetsinnehavarna i Sverige. Rättighetsinnehavarna som svarat är idrottsförbund, 

idrottsklubbar, arenor, evenemang, ligor, kulturorganisationer, festivaler och sociala 

organisationer. Bruttourvalet är rättighetsinnehavarna 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 eller vill diskutera sponsring i allmänhet är du varmt 

välkommen att höra av dig. 

Trevlig läsning!

Björn Stenvad

VD, Rättighetsbyrån

bjorn@rattighetsbyran.se

073-938 51 81
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SAMARBETEN ÄR FRAMTIDEN
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Vet ej

Nej, det är inte
intressant för oss

Ja, det skulle
eventuellt kunna vara

intressant

Ja, det är intressant
och det gör vi redan

Ja, det skulle absolut
kunna vara intressant

Skulle ni kunna tänka er att utveckla samarbeten i er sponsorpaketering 

med andra rättighetsinnehavare för att skapa ett mer attraktivt 

erbjudande? Exempelvis samarbeta med en rättighet från ett annat 
intresseområde eller som har aktiviteter under en anna

Det är spännande att så många rättigheter är öppna för nya samarbeten med andra rättigheter. Än så 

länge är det relativt sällsynt med samarbeten mellan rättigheter som innebär ett gemensamt 

erbjudande, men detta resultat visar att branschen är mogen. 

Vi är övertygade om att framtidens rättigheter samarbetar mera för att skapa ett starkt 

erbjudande. Vår rekommendation är att testa. Bjud in rättigheter som ni tror skulle passa er och börja 

diskutera möjligheter. Det är troligt att det på framtidens rättighetsmarknad – där svenska rättigheter 

konkurrerar med både företagens egna projekt och internationella rättigheter – finns plats för färre 

aktörer varför samarbeten kommer att vara nödvändiga för många rättigheter.



VASALOPPET I TOPP ENLIGT BRANSCHKOLLEGORNA
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Vasaloppet

Vilken rättighetsinnehavare tycker du är Sveriges mest professionella när det 

kommer till samarbeten med företag?

Branschens finaste utmärkelse! Vad tycker kollegorna om oss? Denna fråga ställdes i år för första 

gången vilket gör resultat extra intressant. 

Vasaloppet är vinnare efter att under lång tid ha arbetat bra med sitt varumärke och tagit 

väl hand om sina sponsorer vilket många andra rättigheter ser upp till.

Andra rättigheter som nämns men får under 4 procent är Stiftelsen Friends, Tekniska Museet, SkiStar, 

Tough Viking, Mentor Sverige, SHL, SOK, Melodifestivalen, Rädda Barnen, Unicef, Gothia Cup, SOS 

Barnbyar, WWF, Nordea Masters, SkiStar Swedish Open, IF Elfsborg och Växjö Lakers. 



SAMHÄLLSENGAGEMANG FORTSÄTTER ATT VÄXA
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Resultaten är likartade med tidigare år. Den stora förändringen i 

jämförelse med för några år sedan är att rättigheterna oftare 

använder samhällsengagemang som säljargument.

En stor potential bör finnas i att använda sponsringen som innehåll i 

företagets övriga kommunikation. I takt med att innehållet blir viktigare 

än kanalen, så kan rättigheten och innehållet som skapas med rättigheten 

få ökad betydelse för ett företags totala kommunikation.
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En plattform för rekrytering

Möjlighet till försäljning av sponsorns produkter

Hospitalitymöjligheter för kund-/personalvård

Innehåll tilll företagets övriga kommunikation

Möjligheter till bra kundvård

Möjlighet till nätverk med andra företag (B2B)

Möjligheter till bra personalvård

Kommunikationskanal till en attraktiv målgrupp

Intern stolthet hos sponsorföretaget

Exponering av sponsorns varumärke

Möjligheten för sponsorerna att visa samhällsengagemang

Associationsmöjligheterna med en stark rättighet

I vilken utsträckning använder du följande försäljningsargument?

1 = Inte alls och 10 = Alltid



SE POSITIVT PÅ SIFFROR – FÖRETAGEN 
EFTERFRÅGAR DET MER OCH MER

6

0%

6%

7%

7%

16%

12%

25%

13%

6%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1 = Instämmer inte alls

2

3

4

5

6

7

8

9

10 = Instämmer helt

Hur väl instämmer du i följande påståenden?

Det är svårt att mäta sponsring

Fortfarande är det en majoritet av rättigheterna som ser en utmaning i att mäta effekterna av sponsring 

vilket är synd. Det finns väl etablerade modeller på marknaden som går att applicera, oavsett om ni är 

en rättighet inom idrott, kultur eller det sociala området. Allting styrs av syftet och målet som sponsorn 

har. Ett konkret tips för att lyckas bättre med uppföljningen av ett sponsorskap, är att 

tillsammans med sponsorn bestämma mätbara mål när samarbetet inleds.

Vi ser i trendmätningar med företagssidan att siffror blir viktigare och viktigare som beslutsunderlag i 

takt med att sponsringen blir mer strategisk. Vår förhoppning är att rättigheter ska se analys och 

undersökningar som en tillgång i arbetet med partners. Inte minst i lärande syfte. Varför fungerar ett 

samarbete bra? Eller vad gör att samarbetet inte riktigt flyger i målgruppen? En bra analys av aktivering 

och effekter ger ofta värdefulla insikter. 

6 av 10



ATT FÖRSTÅ VILKA VARUMÄRKEN SOM ER MÅLGRUPP 
VÄLJER DRIVER ÖKADE INTÄKTER
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Hur väl instämmer du i följande påståenden?

Vi vet vilka varumärken som vår målgrupp väljer

Detta är ett annat viktigt område som skapar förutsättningar för professionell sponsorförsäljning. 

Genom att förstå er målgrupps konsumtionspreferenser ger ni er chansen att bemöta sponsorer på ett 

professionellt sätt. De flesta sponsorer vill i slutändan driva ökad varumärkespreferens och 

det är upp till er som rättighet att presentera att detta sker. Då kan det vara värdefullt att inför 

ett möte ha insikt om i vilken utsträckning som målgruppen väljer det specifika varumärket. Idag är det 

tyvärr bara 3 av 10 som i någon grad instämmer i att de vet vilka varumärken som målgruppen väljer. 

3 av 10



MÅNGA RÄTTIGHETER HAR EN STOR POTENTIAL ATT 
SÄLJA MERA GENOM ATT ANVÄNDA FAKTA
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Hur väl instämmer du i följande påståenden?

Vi använder analyser/undersökningar som underlag för att ta fram bra 

säljargument 

Det finns många möjligheter med bra analyser. I säljsyfte kan man som rättighet använda analyser för 

att berätta om sin målgrupp, visa på sitt varumärkes styrka eller presentera case från andra sponsorer. 

Se möjligheterna med att ”bevisa” att ni är en rättighet som levererar affärsvärde till era sponsorer. För 

att klara detta krävs många gånger väl underbyggda analyser som ger er fakta.

5 av 10



MÅLGRUPPSFÖRSTÅELSEN BEHÖVER FORTFARANDE 
PRIORITERAS, FRAMFÖRALLT INOM IDROTTEN
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Vilken information har ni idag om er målgrupp? 

Kryssa för de alternativ som ni har information om.

Det finns fortfarande stor potential för Sveriges rättigheter att fördjupa sin förståelse för sin målgrupp. 

Kulturrättigheter har generellt djupast förståelse för sin målgrupp, följt av sociala-/ideella 

organisationer. Organisationer inom idrotten har, likt tidigare år, tyvärr mindre kunskap om sin 

målgrupp. Några exempel är att endast 1 av 10 idrottsorganisationer har insikt i vilket köpbeteende som 

målgruppen har och lika få känner till vilken utbildningsnivå som målgruppen har. Denna typ av 

insikter vet vi driver ökad sponsorförsäljning varför målgruppsfrågan bör prioriteras om 

man strävar efter högre sponsorintäkter.



3 AV 10 INTÄKTSKRONOR KOMMER FRÅN FÖRETAG
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Hur stora är era intäkter idag ifrån sponsring i förhållande till den totala omsättningen?

Försök uppskatta om du inte vet den exakta procentsatsen.

I genomsnitt kommer 31 procent av rättigheternas omsättning från sponsring. För de rättigheter som ökat 

sina intäkter mest (mer än 50 procent de senaste fem åren) står sponsringen för 39% av intäkterna, att 

jämföra med 25% för de rättigheter som inte ökat sina intäkter över en femårsperiod.

För idrotten är sponsringsintäkterna relativt sett viktigare än vad de är för kultur- och sociala 

organisationer. För idrottsorganisationer står dessa intäkter för nästan 40 procent, medan de för 

kulturorganisationer står för ca 13 procent och för sociala organisationer för ca 25 procent av intäkterna. 

Vi behöver dock reservera oss för att antalet svar i respektive undergrupp är för få för att dra för starka 

slutsatser. Dock visar svaren en tydlig tendens vilket också är i linje med tidigare års resultat.

Tillsammans med många andra svar i denna studie kan vi dra slutsatsen att sponsorfrågorna måste 

prioriteras hos en rättighetsinnehavare för att sponsorarbetet ska bli framgångsrikt. Om inte 

sponsorintäkterna idag står för en stor del av de totala intäkterna, och per automatik prioriteras, är det 

viktigt att internt argumentera för att man som rättighet behöver investera i sitt erbjudande för att lyckas.



Vi tror på kommunikation via människors intressen och engagemang. Vår vision är att fler 

företag ska se denna potential och utveckla kreativa samarbeten med rättigheter. Samarbeten som 

tillför värde till målgruppen och vårt samhälle. 

Rättighetsbyrån bistår rättighetsinnehavare och företag i arbetet med att skapa bra samarbeten. 

Vi bistår rättighetsinnehavare med att utveckla det kommersiella erbjudandet i syfte att stärka 

rättighetens varumärke och öka intäkterna. Rättighetsbyrån vann Gyllene Hjulet tillsammans 

med Göteborgsvarvet 2014 och Gothia Cup 2017.

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

evenemangsbranschen genom insightnews.se. Insight News är partner till Sponsrings & 

Eventföreningen. Rättighetsbyrån är en del av Upplevelseinstitutet.

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

sponsring och vill gärna prata om hur vi tillsammans utvecklar vår gemensamma bransch.

Björn Stenvad

bjorn@rattighetsbyran.se
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