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Abstract 
This paper seeks to explain how companies within Umeå, Sweden, use sponsorship as a tool to 

affect their brand equity. Seven companies, within different business contexts, are involved and 

examined in the study. They are divided into two segments of economical aspects. Furthermore 

the authors examine if there are any differences between companies in their work and view of 

sponsorship. Theories and models within brand equity, strategic brand management and 

sponsorship builds a theoretical framework upon which the study is based. The empirical- and 

analytical processes reveal several ways of affecting the brand equity by using sponsorship as a 

tool, and thus prove useful for the companies. Several differences between the two segments are 

also discovered, such as risk awareness measures, contract length and type of sponsorship. This 

multiple case study indicates, and thereby contributes to future studies, that sponsorship today 

seems to extend beyond the sports context. Future research needs to consider this aspect and how 

it contributes to companies’ businesses. 
 

 

 



 
 

 
 

Sammanfattning 
Begreppet sponsring har förändrats över tid från det som tidigare mer betraktades som 

välgörenhet. Utvecklingen inom området har medfört att sponsring idag kan ses som ett viktigt 

marknadsföringsinstrument där företagen har en väl bearbetad plan för hur verktyget ska 

användas. Kravet på motprestationer har ökat och idag uppfattas begreppet mer som ett 

affärsmässigt samarbete. 

 

Syftet med studien är att, utifrån en kvalitativ undersökning, undersöka hur företag i Umeå med 

omnejd behandlar området sponsring. Närmare bestämt hur sponsring som verktyg påverkar 

varumärkeskapitalet samt om mindre och större företag uppvisar några skillnader i deras sätt att 

arbeta med sponsring. Vår förhoppning är att studiens resultat ska generera värdefull information 

inom området samt bidra med underlag till framtida studier. Vi hoppas också kunna vara till 

hjälp för Idrottshögskolan på Umeå Universitet i deras konstruktion av ett elitidrottsstipendium. 

 

Inom varumärkesbyggande finns omfattande studier med olika inriktningar. En central del är 

däremot varumärkeskapitalet vilket det också finns många studier om. I dessa appliceras och 

vidareutvecklas flertalet modeller, dock förhåller de sig till stor del till de ursprungliga 

tolkningarna av varumärkeskapitalet. Litteratursökningen visar också att flertalet studier inom 

sponsring tidigare genomförts. Däremot menar vi att i förhållande till sponsringens framfart är 

utbudet av forskningsområdet relativt tunt. Vad vi anser saknas är en tydlig förståelse för hur 

sponsring som verktyg kan kopplas samman med varumärkesbyggande.  

 

Vår forskningsfråga och det vi ämnar undersöka är därmed hur företag använder sponsring som 

verktyg för att påverka sitt varumärkeskapital, och om synen på- och arbetet med sponsring 

skiljer sig mellan större och mindre företag. Utifrån vårt syfte och för att besvara 

forskningsfrågan tillämpar vi vår interpretativistiska kunskapssyn tillsammans med ett abduktivt 

angreppssätt. Vidare utgår vi från en jämförande multipel fallstudie där vi valt att intervjua sju 

mindre och större företag i Umeå med omnejd.  

 

Den teoretiska referensramen består av tre huvudsakliga områden; strategiskt 

varumärkesbyggande, varumärkeskapital och sponsring. Dessa täcker olika områden men kan 

kopplas till varandra för att skapa en helhetsbild och effektivt användas för analys och 

diskussion. Våra empiriska observationer analyseras sedan med hjälp av den teoretiska 

referensramen. Resultat från studien visar att företag i stor utsträckning använder sponsring som 

ett verktyg för att påverka varumärkeskapitalet. De viktigaste faktorerna är exponering och 

associering med vilka företagen syftar att öka sin varumärkeskännedom och skapa känslor 

associerade till varumärket. 
 

  



1 
 

1 Inledning 
Detta kapitel syftar till att ge läsaren en presentation av forskningsområdet. Kapitlet 

innehåller en övergripande förklaring av varumärkesbyggande och sponsring där bland 

annat en viss historik och problematik tillkännages. Bakgrunden ämnar att ge en förklaring 

av vårt valda forskningsområde vilket vidare mynnar ut i studiens syfte och 

forskningsfråga. 
  

1.1 Bakgrund 
 

1.1.1 Varumärket 

Historiskt sett introduceras varumärket på 1800-talet i USA och Storbritannien. Detta faller 

sig naturligt då industrialiseringen tog fart och massproduktion ledde till en expansiv 

utveckling av reklam (Melin 2001, s.23-24). Författaren menar att det innan detta inte fanns 

ett lika stort utbud av snarlika varor varför det skapades ett behov att skilja sig från 

mängden. Vidare blir detta under efterkrigstiden mer påtagligt då ekonomin förbättras 

vilket resulterar i ett ökat behov av varor från konsumenter. En anledning till detta var en 

mer kraftfull marknadsföring riktad mot konsumenter. Vidare menar författaren att 

fabrikanters position varit så gott som ohotad fram till att detaljister under 1970-talet 

började aktivt lansera sina egna varumärken (Melin 2001, s.25). 
 

Under 1980- och 1990-talen börjar även varumärken att användas frekvent för att 

marknadsföra tjänster, från att tidigare haft fokus på konsumtionsvaror (Melin 2001, s.25-

26). Varumärket förmedlar ett universellt språk och kan därmed överträda internationella 

gränser och underlättar för företag att etablera sig på nya marknader eller i andra länder 

(Melin 2001, s.26-27). På senare tid har alltså företagsledare insett styrkan för varumärken 

och fördelarna de medför, exempelvis för att stärka konkurrenskraften. Teknologins 

utveckling och konkurrenters förmåga att snabbt anpassa sig till konkurrenskraftiga 

produkter betyder att det immateriella värdet av varumärket blivit av stor vikt (Melin 2001, 

s.19). 
 

I denna studie förstås varumärket med hjälp av Aakers (1991, s.7) definition vilken vi anser 

ligger i linje med vår syn på ämnet. 
  
“A brand is a distinguishing name and/or symbol (such as a logo, trademark, or a package 

design) intended to identify the goods or services of either one seller or a group of sellers, 

and to differentiate those goods or services from those of competitors.” 

 

1.1.2 Varumärkesbyggande 

Uggla (2003, s.29) menar att varumärket i sin enklaste form, det juridiska varumärket, 

måste kopplas till ett löfte riktat till konsumenter. Löftets syfte är att skapa tillit hos kunder, 

men är även en grund att bygga ett varumärke på. Varumärket är viktigt såväl för företag 

med fysiska produkter som för tjänsteföretag. Athanasios & Chrysochou (2014, s.140) 

menar att ett starkt varumärke eventuellt är av större vikt för företag med immateriella 

tjänster och att interaktionen med företaget därmed blir vital. Exempelvis kontakten med 

personal, kvaliteten på servicen och hur den utförs för att skapa tillit.  Företaget investerar i 
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sitt varumärke för att etablera psykologiska faktorer i kunders medvetande för att skapa 

konkurrensfördelar (Uggla 2003, s.27-28).  

 

En intressant aspekt är det strategiska varumärkesbyggandet vilket de Chernatony & Riley 

(1998, s.1085) förespråkar via en modell om hur varumärkesbyggande byggs upp internt 

för att skapa värde för kunder och andra intressenter. Tidigare forskning indikerar att detta 

område skapar en helhetsbild som kan hjälpa oss att bättre förstå hur företagen resonerar 

inom ämnet. Varumärkeskapital (brand equity) är ett annat centralt begrepp inom 

varumärkesbyggande och anses vara en av de viktigare delarna inom marknadsföring. Detta 

syftar på det immateriella värdet ett varumärke skapar för ett företag eller organisation 

(Keller 2009, s.140). Vidare menar författaren att det finns olika uppfattningar om vad 

varumärkeskapital är, men gemensamt för alla är att det omfattar fördelarna inom 

marknadsföring av en produkt eller service kopplat till ett specifikt varumärke. Aaker 

(1991, s.16-17) menar att varumärkeskapitalet kan generera eller minska värdet på en 

produkt eller tjänst, varför vi anser att varumärkeskapitalet bör ha en framträdande roll i 

företagens marknadsföring. På grund av detta vill vi ta reda på hur företagen arbetar med 

sitt varumärkesbyggande och hur stor vikt de lägger på varumärkeskapitalet.  

 

Det finns olika typer av varumärkesbyggande och teorier har utvecklats för att mäta och 

förstå hur varumärket används som ett verktyg att skapa värde för både kund och företag. 

Varumärkeskapital är alltså centralt inom varumärkesbyggande och blir därför intressant att 

fördjupa sig i. Ett flertal forskare har valt att studera varumärkeskapitalet och hur det kan 

mätas. Vissa forskare undersöker de bakomliggande psykologiska faktorerna för att mäta 

varumärkeskapital medan andra använder konkret konsument- och marknadsbeteende. En 

kombination av dessa förespråkas av Aaker för att förklara varumärkeskapitalet (Gill & 

Jagrook 2010, s.190). Vår studie präglas framförallt av Aakers syn på varumärkeskapital. 

 

Aaker (2012, s.44) menar att det är viktigt för företag att överträffa konkurrenter med hur 

de använder sina varumärken. Genom att sponsra, synas i sociala medier och göra reklam 

kan de påverka konsumenter och deras uppfattning om varumärket. Simonin & Ruth (1998, 

s.39-40) menar att företag kan påverka värdet på sitt varumärke genom att koppla det till 

andra varumärken. Genom denna strategi kan företag hämta associationer från andra 

aktörer. Uppfattningar om varumärken kan alltså överföras genom samarbeten mellan 

företag. Utefter dessa resonemang ser vi en intressant möjlighet att länka 

varumärkeskapitalet till sponsring, vilket kan vara en strategi för att hämta associationer. 
 

1.1.3 Sponsring  

Grönkvist (2000, s.20) menar att sponsring kan uppfattas som ett gammalt begrepp som har 

funnits i flera årtionden. Författaren anser dock att begreppet är lätt att förväxla med 

välgörenhet vilket var vanligt förekommande förr. Det som skiljer sponsring från 

välgörenhet är kravet på motprestationer, något som ur skattesynpunkt måste finnas med 

för att få räknas som sponsring och vara avdragsgillt (Grönkvist 2000, s.20). En förändring 

skedde under 1970-talet då företag insåg att det fanns möjligheter att få någonting i utbyte 

genom sponsring (Jiffer & Roos 1999, s.11). Författarna menar att de donationer och gåvor 

som tidigare förekom uppfattas idag som välgörenhet och motiveras med att det inte 

förekom någon större tanke på sponsring som marknadsföringsverktyg. Förändringen i 
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företags syn på gåvor och donationer blev startskottet för dagens sponsring. (Jiffer & Roos 

1999, s.11).            

 

Idag ses sponsring som ett strukturerat verktyg i kommunikationen som via sponsorer 

hjälper företag att förverkliga sina projekt (Statskontoret 2003, s.16). Synen på sponsring 

hos företagsledare har förändrats där begreppet upplevs som mer professionellt och väl 

genomarbetat (De Pelsmacker, Geuens & Van Den Bergh 2013, s. 349). Vidare går 

sponsring mot att vara mer relationsbaserat där längre avtal mellan sponsorn och den 

sponsrade sluts. Beech & Chadwick (2004, s.352) menar att en ökad mediabevakning inom 

olika event ligger bakom sponsringens framväxt samtidigt som traditionella medier blir allt 

dyrare och mer ineffektiva som exponeringskanaler. Dessa är några av de faktorer vi anser 

intressanta att undersöka vidare för att se varför sponsring växer och ökar i värde. 

 

Undersökningar som gjorts av Institutet för reklam - och mediestatistik (IRM) visar att 

sponsringen i Sverige ökat med 4,3 % under det senaste året och att den totala omsättningen 

uppgick till ca 6,5 miljarder kronor under 2013. Statistiken visar också att det idag läggs 

större investeringar i sponsring än exempelvis Tv-reklam, radioreklam eller reklam i 

dagspress (IRM, 2014). Trots detta och sponsringens framfart anser vi att 

forskningsområdet är relativt litet i förhållande till andra områden inom marknadsföring.  

 

Den vanligast förekommande sponsringen är den som är riktad mot idrott då denna typ av 

sponsring når ut till en bred massa, erbjuder stora exponeringsmöjligheter samt har en 

förmåga att bryta kulturbarriärer (Jobber & Fahy (2006, s.243). Sponsring inom idrott 

beskrivs enligt De Pelsmacker et al., (2013, s.352-353) som eventsponsring och kan 

exempelvis rikta sig mot fotbollsmatcher, ett lag, en reklamplats på en tröja och så vidare. 

Ändamålsrelaterad sponsring nämns som en annan kategori vilken syftar till att företag 

sponsrar goda ändamål eller organisationer för att förbättra sitt rykte (De Pelsmacker et al., 

2013, s. 359). Denna kategori anser vi kan liknas med det som tidigare betraktades som 

välgörenhet med skillnaden att ändamålssponsring är vinstbaserad. Som vi nämnt ovan kan 

gränsdragningen mellan sponsring och välgörenhet vara hårfin varför vi upplever att denna 

kategori känns extra intressant att studera, för att se hur företag använder sponsring som 

verktyg.    

 

Grönkvist (2000 s.20) anser å andra sidan att miljontals kronor spenderas på sponsring utan 

att det resulterar i den effekt som önskas. Därmed finns ett antal risker med sponsring som 

företag bör ta i beaktning. Cornwell, Weeks & Roy (2005, s.23) menar att bristande 

kontroll över exponering kan försvaga omvärldskommunikationen. Negativ publicitet 

skapas om exponeringen länkas med lag eller idrottare som har ett negativt rykte 

(Grönkvist (2000, s.48).  Missmatchning nämns som ett annat exempel. Om två stora 

konkurrerande företag ingår i samma sponsringsaktivitet kan en risk för förvirring och 

missanpassning uppstå hos omgivningen (Cornwell et al., 2005, s. 27). Det finns också risk 

för att badwill i vissa sammanhang kan vara större än möjligheten för goodwill (Grönkvist 

2000, s. 123). Enligt Grönkvist (2000 s.20) är behovet av kunskap därför påtagligt och de 

företag som utnyttjar verktyget på rätt sätt är de som lyckas bäst. Jiffer & Roos (1999, s. 

28) presenterar en modell som berör viktiga element inom sponsring, vilka vi anser 

innehåller mycket av vad begreppet sponsring innebär. Denna modell innebär att vi kan se 

potentiella kopplingar till varumärkeskapitalet, vilket kan leda till en djupare förståelse av 
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företagens arbete med sponsring. 

 

Grönkvist (2000, s.212) påpekar att svåra val kan uppstå hos företagsledare vad gäller 

beslutet att fördela en stor påse pengar i olika företags sponsringsverksamhet. Författaren 

menar att alternativen som kan uppstå är att fokusera på en sponsring som är mer lönsam 

för företaget eller ett alternativ som gagnar företagsledarens eget intresse. Vidare kan en 

kombination av dessa alternativ ses som en tredje metod. Författaren anser att situationen 

kan uppfattas som omoralisk, framförallt i små företag där ägaren har ett större mandat för 

beslutsfattning (Grönkvist (2000, s.212). Sponsorer bör i sin tur erbjudas motprestationer 

motsvarande det värde sponsringen genererar för att det inte ska betraktas som välgörenhet 

eller ett beskydd (De Pelsmacker et al., 2013, s.345). Utifrån dessa argument ämnar vi 

undersöka hur företag arbetar med sponsring som verktyg och hur de använder sponsring i 

deras varumärkesbyggande.     
 

1.1.4 Forskningsfråga och syfte  

Idrottshögskolan har i samarbete med Umeå kommun framtida planer på att införa ett 

idrottsstipendium för elitidrottande studenter vid Umeå universitet, vilket skulle vara det 

första av sitt slag i Sverige. Vi har därför i samverkan med Idrottshögskolan som avsikt att 

analysera hur företag i Umeå med omnejd behandlar området sponsring. Detta arbete kan 

ses som en inledande undersökning och bidra till fortsatt arbete och utveckling av ett 

idrottsstipendium för elitidrottare. Som bakgrunden beskriver har både arbetet med 

varumärkesbyggande och sponsring stått under konstant utveckling. Trots detta anser vi att 

forskningsområdet är förhållandevis tunt. Vi ser därför ett behov av att undersöka och 

analysera marknaden lokalt i Umeå. Förhoppningsvis kan detta skapa ett underlag för hur 

företag, stora och små, arbetar med sponsring. Resultatet av studien ämnar även skapa 

relevanta underlag för Idrottshögskolan, som kan tas i beaktning för kontakt med 

potentiella företag.   

 

För att söka svar på och bidra till en bättre förståelse inom områdena vill vi undersöka hur 

företag använder sponsring som ett verktyg för att påverka sitt varumärkeskapital. Vi avser 

också att undersöka om det finns en skillnad i synen på sponsring mellan små och stora 

företag vilket vi saknar kunskap om idag. Detta har mynnat ut i en forskningsfråga som 

innehåller en huvud- och en underfråga. 

 

● Hur använder företag sponsring som verktyg för att påverka sitt 

varumärkeskapital?  

○ Skiljer sig små och stora företag i deras syn på - och arbete med sponsring? 

 

  



 
 

5 
 

2 Vetenskapliga utgångspunkter 
Detta kapitel ämnar att ge en förståelse för vår vetenskapliga utgångspunkter och 

förkunskap, hur detta påverkar arbetet och metodval. Detta avsnitt berör således enbart våra 

vetenskapliga utgångspunkter.  
 

2.1 Förförståelse/Ämnesval 
Denna studie behandlar hur sponsring påverkar varumärkeskapital. Som en del i detta 

undersöks om större och mindre företag skiljer sig i deras syn på - och arbetet med 

sponsring. Båda författarna studerar företagsekonomi vid Umeå Universitet och är generellt 

intresserade av varumärkesbyggande och sponsring. En av författarna är aktiv på elitnivå i 

Umeå och har också hjälpt föreningen i deras sponsringsarbete. Därmed finns en viss 

förförståelse inom sponsringsbegreppet och hur det fungerar utanför teorin. Vi har 

exempelvis en vetskap om att sponsring är riskfyllt i vissa sammanhang om 

sponsringsobjektet missköter sig, vilket uppmärksammas i åtskilliga dopingskanaler. 

Johansson-Lindfors (1993, s.25) menar att förförståelsen påverkas av utbildning, erfarenhet 

och sociala bakgrund. Eftersom vi båda är väldigt intresserade av idrott och marknadsföring 

känns detta ämne givande på ett personligt plan men även inför yrkeslivet. 

 

Av den insikt vi har inom sponsring och varumärkesbyggande samt med hjälp av tidigare 

forskning har vi anledning att tro att sponsring skiljer sig mellan mindre och större företag. 

Hur sponsring som verktyg påverkar varumärkeskapitalet har vi dock ingen större 

förförståelse om, samtidigt som utbudet av forskningen inom detta område är begränsat. 

Tidigare forskning inom varumärkesbyggande och sponsring baseras till stor del på hur 

begreppen separat behandlas. Därmed anser vi att det saknas studier som kombinerar dessa, 

därav vårt ämnesval. För att granska detta ställer vi frågor, utforskar samt söker insikter, 

vilket Saunders, Lewis & Thornhill (2012, s.171) beskriver som en explorativ 

undersökning. Vidare menar författarna att en explorativ undersökning är anpassningsbar 

för förändringar vilket kan hjälpa författare att ändra riktning ifall nya insikter skulle 

påträffas. Författarna påpekar också vikten av att utföra intervjuer med kompetenta aktörer 

inom området för att bredda sin kunskap. Detta ligger i linje med vårt tillvägagångssätt där 

vi i huvudsak intervjuar ledande personer inom företagen.             
 

2.2 Verklighetssyn 
Vi anser att företagen själva utformar dess interna miljö och hur de ska agera med 

omvärlden. Företags- och organisationskulturen som skapas kommer sannolikt skilja sig 

mellan de företag vi ämnar undersöka. Detta lägger troligtvis grunden för hur företagen ser 

på sitt varumärke och hur de vill förmedla detta, hur de vill uppfattas av omvärlden och 

slutligen hur de använder sponsring som en del i varumärket. Vi undersöker utifrån ett 

konstruktionistiskt synsätt. Studien präglas av vår ontologiska ståndpunkt eftersom vi anser 

att de sociala aktörerna inom företag skapar verkligheten i samspel med yttre faktorer och 

att den är under ständig förändring och utveckling (Bryman 2011, s.36-37). Vi anser att 

detta också är ett intressant perspektiv eftersom det innebär att verkligheten varierar mellan 

företagen beroende på dess sociala aktörer. Verkligheten är således inte någonting yttre 

som ej påverkas av de sociala aktörerna, objektivism (Bryman 2011, s.36). Detta ligger i 

linje med vår frågeställning och syfte att vi vill undersöka hur företagen skapar en 
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verklighet på vilken beslut baseras i samspel med interaktionen med omvärlden. Vi kan 

vidare i ett företagsekonomiskt perspektiv tolka detta. Det är inte organisationen eller 

företaget i sig som påverkar och skapar verkligheten (Arbnor & Bjerke 1994, s.67-68). 

Istället är det de sociala aktörerna inom organisationen vars handlingar i en social kontext 

som utgör skapande av verklighet. 
 

2.3 Kunskapssyn  
I denna studie tolkar vi respondenterna och drar paralleller till teorier för att bygga en 

förståelse för hur de resonerat i frågor om varumärkesbyggande och sponsring. Av denna 

anledning baseras vår studie utifrån ett hermeneutiskt perspektiv vilket enligt Gummesson 

(2003, s.484) handlar om att tolka och förstå mänskliga beteenden. Vi bedömer att detta 

perspektiv är relevant för ämnet då vi utfört en kvalitativ studie som till stor del bygger på 

att skapa en förståelse för våra intervjuobjekt. Vidare letar vi ingen direkt sanning med 

studien varför den blir svår att generalisera. Hermeneutiken beskrivs som ett övergripande 

begrepp för interpretativistisk kunskapssyn (Gummesson 2003, s.484). Vår kunskapssyn 

kan därför ses som interpretativistisk och skiljer sig från positivism, som är av mer 

naturvetenskaplig karaktär, vilken används för att analysera olika mängder data med 

objektivt och värderingsfritt perspektiv (Bryman 2011, s.30, 32). Med en tolkande 

kunskapssyn som interpretativismen ges möjlighet att förklara hur företaget tolkar sin 

omgivning och baserar beslut på denna i samspel med företagets kultur och värderingar 

(Bryman 2011, s.32, 35). 
 

2.4 Angreppssätt 
Arbetet inleds med att utifrån forskningsfråga och syfte söka teorier för att hjälpa oss dra 

slutsatser och analysera företagen. Detta kan förklaras som en deduktiv ansats, att utifrån 

prövning av teorier kunna dra slutsatser (Bryman 2011, s.40). Via intervjuer med personer 

på ledande poster samlades empiri och deras syn på sponsring och varumärkesbyggande 

tolkades för att kunna koppla till teorierna vi valt. Enligt Bryman (2011, s.40) ger detta en 

implikation av att använda en kvalitativ forskningsstrategi där konstruktionism och 

interpretativism är centrala inslag. Dock syftar den kvalitativa strategin att generera teorier, 

en induktiv ansats, istället för att som den deduktiva syftar att pröva teorier, kopplad till 

kvantitativa studier (Bryman 2011, 340-341). 

 

Ingen av våra teorier eller modeller syftar att specifikt förklara hur och varför företag 

resonerar som de gör. De utgör istället ett ramverk där flera teorier blandas för att utifrån 

våra empiriska iakttagelser kunna tolka och förklara resonemangen och hitta skillnader. 

Vårt angreppssätt i studien kan därför tolkas som en kombination mellan en deduktiv och 

en induktiv ansats. Dubois & Gadde (2002, s.555) beskriver detta tillvägagångssätt som ett 

abduktivt angreppssätt där forskaren genom att växla mellan teori och empiri kan framkalla 

en bredare förståelse. Vidare menar författarna att ett abduktivt angreppssätt möjliggör att 

den teoretiska referensramen kan justeras i samband med nya upptäckter under arbetets 

gång (Dubois & Gadde 2002, s.559).         

 

Vi bestämmer oss för att göra intervjuer utifrån de teorier vi valt, mer specifikt 

semistrukturerade intervjuer för att på bästa sätt besvara vår forskningsfråga. Däremot vill 
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vi under intervjuerna vara öppna för möjliga observationer utanför intervjuguidens ramar, 

vilket möjliggörs av semistrukturerade intervjuer. Dubois & Gadde (2002, s.555) beskriver 

att empiriska observationer kan leda till nya upptäckter som kan fördjupas i intervjun. Det 

vi vill uppnå med detta upplägg är att underlätta jämförelserna mellan företagen men även 

att respondenterna får diskutera relativt fritt kring frågorna (Bryman 2011, s.415).  
 

2.5 Litteratursökning 
Enligt Bryman (2011, s.113) handlar en litteratursökning om en noggrann bearbetning av 

böcker, tidsskrifter och rapporter. Vår litteratursökning baseras utifrån vår forskningsfråga 

och syfte i arbetet med att söka relevant material. Studien inleds med böcker vår handledare 

rekommenderar vilka används för eftersökning av ytterligare relevanta böcker och 

vetenskapliga artiklar. Detta arbete baseras på vetenskapliga artiklar, tryckta böcker inom 

företagsekonomi, med fokus på varumärkesbyggande och sponsring, samt statistiska 

underlag. Böckerna eftersöks på Umeå Universitets bibliotek med hjälp av deras hemsida. 

De vetenskapliga artiklarna eftersöks på databaser vi fått tillgång till i egenskap av att vi 

studerar vid Umeå universitet. Vi hittar även relevant litteratur i referenslistor från 

vetenskapliga artiklar på Umeå universitets databaser. 

 

Bryman (2011, s. 116) menar att sökord bör upprättas för litteratursökning av elektroniska 

databaser. Vidare kan relevanta artiklar innehålla värdefulla sökord som passar väl in i den 

planerade studien. Detta är också någonting vi drar nytta av när de vetenskapliga artiklarna 

eftersöks. Den databas vi använder är Business source premier (EBSCOhost). Artiklarna i 

arbetet hämtas med hjälp av de, enligt oss, mest relevanta sökorden; brand/-ing, sponsor/-

ship, brand equity, model/-s, management, relationship/-s, exposure/-s, association/-s och 

risks.    
 

2.6 Källkritik 
Hiller (refererad i Johansson-Lindfors 1993 s.89) beskriver att den historiska källkritiken 

innefattar primära och sekundära källor. Vidare menar författaren att en primär källa 

innebär att författaren själv iakttar vad som återges medan en sekundär källa återspeglas om 

forskaren grundar sina ståndpunkter på andras erfarenheter. Nedan följer källkritik av 

primära och sekundära källor ämnat för denna studie.     
 

2.6.1 Primärkällor 

Studien baseras på datainsamlingen från personer med ledande positioner på de sju 

företagen. Företagen som studeras opererar till stor del på olika marknader samtidigt som 

titlarna på intervjuobjekten varierar, vilket även deras tid på företaget och i branschen gör. 

Oavsett har alla enligt oss en relevant post och kunskap för att kunna besvara frågorna. 

Däremot skiljde sig svaren beroende på företagens storlek och de resurser de besitter, varför 

frågorna besvarades på olika sätt.  

 

Företagen och respondenterna fick vara anonyma. Vi informerade om detta en extra gång 

innan intervjun startade. Många hade glömt bort att de fick vara anonyma eller menade att 

det inte spelade någon roll. Hade respondenterna själva påpekat att de ville vara anonyma 

skulle vi kunna resonera att de eventuellt har information att undanhålla varav nödvändig 
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information försummats. Under vissa intervjuer fick vi dock reda på framtida projekt eller 

lanseringar varav respondenter påpekade att detta inte fick användas i den fortsatta studien. 

Detta utgjorde aldrig något problem eller orsakade några svårigheter för att besvara vår 

forskningsfråga. 
 

2.6.2 Sekundärkällor 

Vi utgår från Business source premier (EBSCOhost) som databas i sökandet av 

vetenskapliga artiklar. Ett kriterium för oss är att artiklarna uppfyller kravet som peer-

reviewed vilket innebär att artiklarna granskats. 

 

I metoddelen används tryckta böcker samt kompletterande vetenskapliga artiklar. Vissa av 

dessa rekommenderas av Handelshögskolan på Umeå Universitet som lämpliga för ämnet.    

 

Teoridelen består av en kombination av vetenskapliga artiklar, tryckta böcker och 

webbsidor. Böckerna varierar i åldersspann vilket vi är fullt medvetna om. Vi anser dock att 

denna litteratur är aktuell än idag med relevanta modeller då nyare litteratur fortfarande 

länkar till dessa. Teoridelen grundas på tre huvudsakliga modeller. Dessa är de Chernatony 

& Rileys (1998, s.1085) vortexmodell, Aakers brand equity model (1991) samt Jiffer & 

Roos (1999, s.36) A-ERIC modell.   

 

Eftersom vår intervjumall grundas på de teorier vi väljer innan intervjutillfällena, avbryts 

eftersökningen av teorier inför datainsamlingen. Efter datainsamlingen återupptas 

teoriurvalet för att se om nya teorier behövs. I vårt fall fanns behovet av att komplettera 

befintliga teorier vilket eventuellt kan ses som teorigenerering som enligt Bryman (2011 

s.340) innebär att teori tillkommer med anledning av de praktiska forskningsresultaten.   

 

Information hämtas även från företagens hemsidor innan intervjuerna genomförs för att på 

ett bättre sätt tolka respondenterna och få en initial uppfattning om deras verksamhet.   
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3 Teoretisk referensram 
Våra teoretiska utgångspunkter presenteras i detta kapitel och redogör för vad studien 

grundar sig på. Teorikapitlet uppdelas i tre huvudområden där samtliga kan kopplas till 

varandra. Dessa är; strategiskt varumärkesbyggande, varumärkeskapital och sponsring. 

Teorikapitlet inleds med strategiskt varumärkesbyggande och fortsätter med att beröra 

varumärkeskapital och sponsring.  Kapitlet avslutas med en teorikoppling där vi utifrån 

teori och modeller kopplar samman olika byggstenar för att skapa en uppfattning om hur 

företagen kommer analyseras i vår fortsatta studie. 

 

Vi kommer i teorin att utgå från ett bredare perspektiv inom varumärkesbyggande och 

sponsring. Huvudfokus ligger dock på företaget eftersom det är de som bedriver sponsring 

samt bygger och framhäver varumärket. 
 

3.1 Tidigare forskning 
Det forskades mycket kring varumärkeskapital under första halvan av 90-talet 

(Christodoulides & de Chernatony 2009, s.47). Författarna menar att fokus i stor grad 

ligger på konsumenten i dessa studier. Vidare utformades aldrig något konkret medel för att 

mäta varumärkeskapitalet. På grund av detta gjordes komplicerade statistiska 

undersökningar för att försöka mäta varumärkeskapitalet, vilka är svåra för analytiker att 

tillämpa (Christodoulides & de Chernatony 2009, s.47). På senare tid förklaras att fokus på 

forskningen skiftat mer åt förhållandet och relationer mellan konsument och varumärke.  

 

Vi märker dock att nyare artiklar om varumärkeskapital refererar till litteraturen som skrevs 

i mitten av 90-talet. Ett exempel är Aakers (1991) modell om varumärkeskapital. Vi påstår 

att den fortfarande är aktuell inom litteraturen om varumärkesbyggande eftersom den 

refereras frekvent i nyare vetenskapliga artiklar och böcker. Vidare finns många studier 

inom varumärkeskapital där flertalet modeller har vidareutvecklats (Biedenbach 2012, 

s.22). Majoriteten av dessa studier använder de grundläggande argumenten och 

dimensionerna presenterade av Aaker (1991, 1996) och Keller (1993) (Biedenbach 2012, 

s.22). Med detta i åtanke motiveras valet att teoridelen till stor del grundas på argumenten 

presenterade av Aaker (1991, 1996). För att styrka teorin om varumärkeskapitalet har nya 

källor använts för att komplettera teorin.  

 

David Aaker och Kevin-Lane Keller är framstående inom området varumärkesbyggande. 

Keller (1999, s.102-103) har utvecklat en teori och modell om hur företag kan använda och 

forma sitt varumärke för att skapa varumärkeskapital med kunden i fokus. Yoo & Donthu 

(2001, s.1) har också forskat om varumärkeskapital med kunden i fokus. 

 

Vi kan se att olika forskningsstudier inom sponsring tidigare har genomförts. I förhållande 

till sponsringens framfart anser vi dock att forskningsområdet är relativt tunt. Olson  & 

Thjömöe (2009, s.504) undersöker effekten av exponering, Dolphin (2003, s.181) berör hur 

sponsringen har utvecklats över tiden och Cornwell, Weeks & Roy (2005, s.21)  behandlar 

underliggande faktorer som kan påverka sponsring. Svensk litteratur om sponsring är enligt 

oss tunn där Jiffer & Roos och  Ulf Grönkvist litteratur kan ses som de mest framstående.    
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Jiffer & Roos (1999)  har i sin bok, Sponsorship - A way of communicating, forskat och 

tagit fram A-ERIC modellen som beskriver fyra viktiga faktorer inom sponsring. Forskarna 

har främst valt att vända sig mot den nordiska marknaden. Vi bedömer att A-ERIC 

modellen är relevant för området trots att den är relativt gammal. Vi anser att modellen 

innehåller mycket av vad sponsring innebär. Vi väljer att använda kompletterande litteratur 

med nyare källor för att ytterligare styrka modellen.  
 

3.2 de Chernatony & Rileys vortexmodell 
Denna modell är en vidareutveckling av en tidigare modell kallad för Atommodellen (de 

Chernatony & Riley (1998, s.1074). Författarna menar att den tidigare modellen endast är 

grundad på vetenskaplig litteratur och har därför vidareutvecklats genom att intervjua 

experter och konsulter inom varumärkesbyggande för att skapa en bättre helhetsbild. 

Författarna kallar denna modell för den Dubbla vortexmodellen för ett varumärke (de 

Chernatony & Riley 1998, s.1074).  

 

Som figur 1 visar är modellen uppbyggd som en vortex där de olika beståndsdelarna 

innefattas. I detta sammanhang menar författarna i avseende på en vortexmodell, att delarna 

i modellen kan antas röra på sig (de Chernatony & Riley 1998, s.1085-1086). Syftet med 

detta menar författarna är att företaget ska kunna anpassa strategier innefattade av de olika 

byggstenarna i händelse av förändrade eller nya marknader. En vortex kan exempelvis 

liknas med en virvel eller orkan, vilka är i konstant rörelse. Då denna studie i huvudsak 

fokuserar på företagen, läggs fokus på den vänstra vortexen, den som syftar på hur företaget 

bygger och stärker sitt varumärke. 

 

Modellen skapar en bild av hur ett varumärke byggs, upprätthålls och samtidigt skapar 

värde för intressenter samt bildar en uppfattning för konsumenter om varumärket. Modellen 

visar hur grunden bör byggas utifrån planering och en strategisk fas. Därefter byggs det 

vidare steg för steg för att få ett mer integrerat varumärke inom organisationen. Vidare 

menar de Chernatony & Riley (1998, s.1085-1087) att om ledningen följer modellens steg 

tvingas de vara strategiska när de bygger sitt varumärke och till sist länka resurserna överst 

i vortexen till visionen och de uppsatta målen. Författarna menar att tanken är att vad 

företaget sedan väljer att fokusera på, vare sig det är de funktionella aspekterna eller 

varumärkets personlighet, kan variera från situation och företag (de Chernatony & Riley 

1998, s.1086). Detta illustreras alltså av att modellen är en vortex och resurserna högst upp 

antas röra på sig. Författarna menar att denna modell tillåter företaget att prioritera utifrån 

vad de anser mest lämpligt med avseende på deras vision, mål och produkt.  

 

Eftersom vi kommer fokusera på hur sponsring kan vara ett verktyg i varumärkesbyggandet 

och om det finns skillnader mellan små och stora företag, har vi valt denna modell för att 

undersöka företagens strategiska varumärkesbyggande. De efterföljande teorierna täcker 

sponsring och varumärkeskapital, men det finns ett behov av att också se hur företag 

faktiskt byggt upp sitt varumärke. Vi vill via denna modell förklara utifrån empirin hur väl 

företagens varumärkeskapital och sponsring integreras, hur företagens varumärke är 

uppbyggt och hur det formar deras sätt att jobba med varumärket.  

 

Vortexmodellen innehåller utöver de sju resurserna kopplade till ett varumärke, strategiska- 
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Kunders uppfattning om varumärket 

och planeringsfaser. Dessa beskrivs närmare i en annan artikel av de Chernatony (2001) där 

de är del i en liknande modell. Varumärkesresurserna kommer inte att beskrivas ingående 

utan namnges endast. Dessa är namnpolicy, funktionella aspekter, servicekomponenter, 

riskreducerare, juridiskt skydd, kvalitet istället för kvantitet i kommunikation och 

symboliska kännetecken (de Chernatony 2001, s.41-42). Dessa resurser kan som tidigare 

nämnt ha olika prioritet beroende på företag och situation varav alla eller bara några 

resurser tillämpas (de Chernatony & Riley 1998, s.1086).    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Vision  

Det första steget innebär en avsikt att för en längre tid uppnå och upprätthålla företagets 

vision för varumärket (de Chernatony 2001, s.33-34). Författaren menar att det krävs att de 

anställda förstår och samtidigt strävar efter att uppnå dessa mål. Vidare finns tre kategorier 

inom varumärkesvisionen; framtidsvision (envisioned future), varumärkessyfte (brand 

purpose) och varumärkesvärderingar (brand values). 

 

Med framtidsvision menar (de Chernatony, 2001, s.34) att ledningen ska reda ut hur de vill 

att sitt varumärke ska se ut inom en tioårsperiod. Varumärkessyftet anspelar på hur 
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Figur 1 - Egen tolkning och modifikation av de Chernatony & Rileys (1998, 
s.1085) modell om strategiskt varumärkesbyggande 
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varumärket kan göra omgivningen till en bättre plats och hur detta kan inspirera de 

anställda att uppfylla företagets vision. För att vara framgångsrik inom 

varumärkesbyggande bör företaget inte bara fokusera på att exempelvis maximera vinster 

(de Chernatony 2001, s.35). Istället menar författaren att de också sträva efter att bidra till 

och förbättra sin omgivning och därmed förstärka sitt varumärke. 
 

3.2.2 Upprätta mål för varumärket 

Med hjälp av organisationens vision av hur de vill förmedla sitt varumärke bör ett 

långsiktigt mål etableras och därefter brytas ner i delmål (de Chernatony 2001, s. 38). För 

att säkerställa att målet uppnås menar författaren att åtgärdsmetoder måste upprättas om 

företaget skulle fallera i något av delmålen eller brister i processen att uppfylla dess vision.  
 

3.2.3 Värderingar och organisationskultur 

Värderingarna speglar hur företaget återger sina löften och fördelar med varumärket (de 

Chernatony 2001, s.35-36). För att inte försvåra detta kan det ofta vara lättare att endast ha 

ett fåtal uttalade värderingar och därmed underlätta att en korrekt bild av varumärket 

framhävs avseende vad ledningen yrkar på (de Chernatony 2001, s.36). Vidare menar 

författaren att en marknad ibland kan kräva en typ av ingångsvärden (entry values) där 

varumärket senare kan differentieras med hjälp av de egna värderingarna uppsatta av 

ledningen.  

 

Organisationskultur syftar på att genom organisationens vision och de uppsatta målen 

framhäva sina värderingar (de Chernatony & Riley 1998, s.1086). Värderingarna kan 

speglas via organisationskulturen och företag kan skapa konkurrensfördelar beroende på 

hur de levererar en tjänst eller produkt (de Chernatony 2001, s.37). Organisationskulturen 

speglas av hur de anställda och företaget interagerar med sin omvärld, hur de förmedlar sitt 

budskap (de Chernatony 2001, s.37-38). Det ger organisationen en identitet.  

 

Organisationskulturen byggs upp av ett ramverk för värderingar, synsätt och antaganden 

som reglerar hur problem tacklas och hur de agerar som en enhet både inåt och utåt 

(Vijayakumar & Padma 2014, s.42). Inom en organisation kan flera subkulturer uppstå 

(Vijayakumar & Padma 2014, s.43). Dessa menar författarna kan variera mellan divisioner, 

avdelningar och andra skikt inom organisationen. Beroende på hur stor organisationen är 

ser detta ofta annorlunda ut, små organisationer kan ha en mer gemensam kultur medan de 

större kan ha en mer uppdelad och kategoriserad kultur (Vijayakumar & Padma 2014, s.43). 
 

3.2.4 Företagskultur 

Företagskulturen skiljer sig från organisationskulturen i den mån att den förstnämnda syftar 

på företagets regler om hur de sköter inre processer, hur de ska bete sig och hur personal 

ska anpassa sig till olika situationer (Varner & Beamer 2011, s.406-407). 

Organisationskulturen syftar att skapa en bild över hur de vill uppfattas av och interagera 

med omvärlden. Företagskulturen syftar istället på det som sker inom företagets väggar.  

 

Tillsammans med de andra strategiska stegen skapar detta ett sätt för företaget att välja 

någon eller några av resurserna högst upp i vortexen de vill fokusera på. (de Chernatony & 
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Riley 1998, s.1086).   
 

3.3 Varumärkeskapital 
Som tidigare nämnt är varumärkeskapital en central del inom varumärkesbyggande och 

marknadsföring. Eftersom det finns olika definitioner av varumärkeskapital och dess 

innebörd väljer vi att använda Aakers synsätt. D.v.s. en kombination av konsument- och 

marknadsbeteende. Varumärkeskapitalet syftar till att skapa värde för både företaget som 

äger varumärket men även för kunden (Aaker 1991, s.16). 

 

Keller (2009, s.140) menar att effekterna av varumärkeskapitalet beror på vilken marknad 

företaget bedriver sin verksamhet inom. Vidare är varumärkesfördelarna eventuellt inte lika 

framträdande inom marknader med kraftig konkurrens, medan de spelar en större roll inom 

marknader där kunder är mer medvetna och noggranna med sin konsumtion. Oavsett 

marknad menar Keller (2009, s.140) att konsumenten, oavsett företag eller individ, gör ett 

val mellan olika produkter. Detta innebär att organisationer på något sätt bör skapa 

varumärkeskapital. Det är därför viktigt för företag att ha rätt kunskap för detta (Keller 

2009, s.140). För att faktorer faktiskt ska bidra till upprättandet av ett varumärkeskapital 

måste de vara direkt kopplade till varumärkets symbol eller namn (Aaker 1991, s.16).  

 

Det finns fem byggstenar som varumärkeskapitalet kan delas in i; lojalitet, 

varumärkeskännedom, upplevd kvalitet, associationer och övriga varumärkestillgångar 

(Aaker 1991, s.16). Aaker (1991, s.21) förklarar övriga varumärkestillgångar och att den 

syftar på patent, licenser och distributionskanaler. Vi ämnar inte använda oss av den sista 

byggstenen för att analysera eller dra slutsatser eftersom vi inte anser att den ligger i linje 

med vår forskningsfråga. Då vi vill undersöka hur sponsring kan vara ett verktyg i 

varumärkesbyggande är vi mer intresserade av främst associationer, varumärkeskännedom 

och andra underliggande faktorer sponsring kan påverka. Med det sagt har vi valt att endast 

använda de fyra övriga kategorierna nämnda ovan. Varumärkeskapitalet illustreras i figur 2. 
 

 
Figur 2 - Modifierad modell av Aakers (1991) varumärkeskapital. 
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Det finns ingenting som säger att dessa byggstenar är oberoende av varandra, var och en 

kan påverka andra delar inom varumärkeskapitalet (Aaker 1991, s.43). Exempelvis kan den 

upplevda kvaliteten påverkas av associering, en symbol eller känsla, som i sin tur kan 

påverka varumärkeskännedomen (Aaker 1991, s.43). Detta antagande styrks också av 

Pappu, Quester och Cooksey (2005, s. 151) vilka kommit fram till att varumärkeskapitalet 

är multidimensionellt och att alla byggstenar kan påverka varandra. 
 

3.3.1 Lojalitet 

Aaker (1996, s.105) menar att denna kategori är av stor vikt. Den kan agera som en slags 

barriär mot konkurrenter uppbyggd av en kundbas lojalitet mot ett varumärke (Aaker 1996, 

s.106). Författaren ger exempel på detta i form av inträdesbarriärer eller minskad 

priskänslighet för kunder. Dessutom minskar det pressen från konkurrensen utifrån, en lojal 

kundbas tillåter företaget att anpassa sig innan kunder lämnar (Aaker 1996, s.106). 

Samtidigt är det relativt billigt att behålla kunder medan det kan vara väldigt dyrt att göra 

satsningar att attrahera nya, vilket styrker konkurrenskraften (Aaker 1991, s.19).  

 

Vidare menar Aaker (1991, s.42) att även fast egenskaper förknippade med användande av 

produkten är vad som väger tungt för lojaliteten så påverkas den ofta av 

varumärkeskännedom, upplevd kvalitet och associationer. Aakers (1991, s.46-48) 

argumenterar för att en kundbas med hög lojalitet i vissa fall kan resultera i minskade 

kostnader inom marknadsföring samt ökad varumärkeskännedom och därmed attrahera nya 

kunder exempelvis via word-of-mouth. Företagets kunder kan alltså agera som 

riskreducerare genom att övertyga andra att varumärket är säkert eller ger ett bra värde för 

pengarna. En stor kundbas kan i sig också övertyga andra att köpa ett varumärke via att de 

ger en bild av att varumärket är accepterat och håller en rimlig standard (Aaker 1991, s.48). 

 

Aaker (1991, s.43) menar att företag ibland kan fokusera för mycket på hur försäljningen 

går och glömma bort kundbasen, de lojala kunderna som köper produkten eller servicen. 

Han menar att ett företag bör se långsiktigt och istället fokusera på kunderna de har och 

hitta sätt att behålla dem även i framtiden. Keller (2009, s.140) menar också att en ökad 

kundlojalitet leder till minskad konkurrenskänslighet vilket är relaterat till ett starkt 

varumärke.  

 

Lojalitet kan också påverkas av att en produkt eller tjänst har en åtråvärd attribut eller att 

varumärkets värderingar eller personlighet ligger i linje med konsumenters preferenser 

(Aaker 2011, s.282). Vidare menar författaren att omställningskostnader, bonussystem och 

leverera vad som utlovats är viktigt för att upprätthålla lojaliteten. Vidare är det viktigt att 

behandla kunden korrekt och se till att interaktionen med personal är tillfredsställande 

(Aaker 2011, s.283). Aaker (1991, s.50-51) nämner att göra uppföljningar samt att visa att 

kunden uppskattas och värderas av företaget som andra viktiga faktorer. Avslutningsvis är 

det av stor vikt att göra kundundersökningar för att få reda på styrkor och svagheter (Aaker 

1991, s.51). Författaren menar att företaget då kan åtgärda problem eller se vad de bör 

fokusera på för att förbättra sin tjänst eller produkt.  
 

3.3.2 Upplevd kvalitet 

Nästa kategori inom varumärkeskapitalet är hur kunder uppfattar kvaliteten på varumärkets 
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produkter. Aaker (1996, s.109) menar att den påverkas av fördelar både inom pris såväl 

som funktionella aspekter och förväntningar. Däremot är kvalitet någonting som upplevs 

först då det jämförs med en annan produkt eller varumärke (Aaker 1996, s.109).  

 

Det finns ytterligare faktorer som den upplevda kvaliteten påverkas av. Exempelvis hur 

varumärket är positionerat och ligger i linje med förväntningar och pris (Aaker 1991, s. 87). 

Ett ansett och exklusivt märke har möjlighet att sätta ett högre pris då förväntningarna är 

höga samtidigt som upplevda kvaliteten är bra (Aaker 1991, s.87). Ett billigt varumärke 

med lägre kvalitet kan även det ha en hög upplevd kvalitet beroende på en kombination av 

lägre förväntningar och det lägre priset (Aaker 1991, s.86). 

 

Det finns fem sätt hur upplevd kvalitet genererar värde för ett varumärke. Vi nämner endast 

fyra då ett av dem syftar på distributörer av varumärkets produkter (Aaker 1991, s.86). Som 

nämnt tidigare kommer inte distributörer eller patent behandlas eftersom det inte ingår i 

området vi vill undersöka. Författaren menar att dessa är; anledning för ett köp, 

differentiering & positionering, prispåslag och varumärkesutvidgning. Nedan följer en kort 

beskrivning av varje kategori. 

 

Med anledning för ett köp menar Aaker (1991, s.86-87) att kunden väljer mellan olika 

alternativ vid ett köptillfälle. Författaren menar att om det finns incitament att ett eller flera 

av valen håller hög kvalitet så kan beslutet baseras på detta istället för exempelvis objektiv 

information om tjänsten eller produkten. Differentiering & positionering är viktigt för hur 

varumärket ska uppfattas ur ett konkurrensperspektiv (Aaker 1991, s.87). Vill företaget 

exempelvis marknadsföra produkten som exklusiv eller som konkurrenskraftig och ett bra 

alternativ för mindre pengar? Beroende på hur de marknadsför kvalitet kan de positionera 

sig på marknaden (Aaker 1991, s. 87). Vidare menar Aaker (1991, s. 87) att det finns 

incitament för prispåslag om den upplevda kvaliteten anses hög vilket dessutom ofta höjer 

den upplevda kvaliteten ytterligare. Motsatsen är att konkurrera med ett prisvärt alternativ 

vilket på så sätt kan leda till en större kundbas och lojalitet. 

 

Den upplevda kvaliteten påverkar företaget beroende på hur de presenterar produkten eller 

tjänsten, standard och andra specifikationer relaterade till den. Aaker (1991, s.90-91) 

resonerar om hur företag med fysiska produkter eller immateriella tjänster bör arbeta för att 

påverka den upplevda kvaliteten. Varumärken med fysiska produkter som huvudfokus bör 

se till att specifikationer som direkt relaterar till produkten är så bra som möjligt, att den är 

hållbar, pålitlig och gör det den ska exempelvis (Aaker 1991, s.90-93). Tjänster som är en 

immateriell vara menar författaren istället bör inriktas mer på emotionella aspekter 

tillsammans med standard på utförandet (Aaker 1991, s.93-94). Exempel som ges för detta 

är hjälpsam och kompetent personal. Kvalitet kan signaleras på flera sätt, men pris, fysiskt 

bevis och att göra reklam för produkten på ett sätt att det matchar den verkliga standarden 

på varumärket är viktigt för att inte missleda kunder (Aaker 1991, s.101). 

 

Aaker (1991, s.94-95) menar att för att företag ska kunna säkerställa att den upplevda 

kvaliteten höjs eller upprätthålls måste arbetet med denna prioriteras samtidigt som 

organisationen tydligt strävar efter hög kvalitet. Personal måste dela företagets värderingar 

men även symboler och andra fysiska bevis ska reflektera detta. Företaget kan endast göra 

så mycket, i slutändan är det ändå kunden som avgör hur hög kvalitet ett varumärke håller 
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(Aaker 1991, s.95-96).     

 

Aaker (1991, s.19) menar att den upplevda kvaliteten för varumärket påverkar andra 

kategorier i varumärkeskapitalet. Enligt författaren kan lojaliteten kopplas till detta då 

kunder baserar sitt köp av en produkt eller tjänst på upplevd kvalitet. Anses ett varumärke 

hålla hög kvalitet inom en viss marknad kan denna uppfattning överföras till en helt annan 

vilket i sig underlättar för utvidgning med produkter till nya marknader (Aaker 1991, s.19).  

 

He & Li (2011, s.81) menar att produktkvalitet, servicekvalitet och pris är vad som oftast 

antas ge värde för kunder och i sin tur resulterar i kundlojalitet. Skillnaden mellan 

produktföretag och serviceföretag är att en tjänst och servicen kopplad till densamma är 

svår att kopiera (He & Li 2001, s.81). Författarna menar att den konventionella synen på 

hur servicekvalitet mäts, ett gap mellan förväntning och upplevelse, ansetts vara svår att 

studera och analysera. De förespråkar istället begreppet övergripande servicekvalitet vilket 

sammanfattar hela upplevelsen som helhet (He & Li 2011, s. 81-82).  
 

3.3.3 Associationer 

Med associationer menar Aaker (1991, s.109) allting som kan kopplas till varumärket i 

konsumenters medvetande. Mer specifikt “The underlying value of a brand name often is 

based upon specific associations linked to it” (Aaker 1991, s.20). Associationer underlättar 

köpbeslut och framkallar kundlojalitet. (Aaker 1991, s.112).  

 

Aaker (1991, s.113-115) nämner flertalet associationer ett varumärke kan positioneras med. 

Författaren menar dock att endast ett fåtal behöver vara av intresse för företagsledningen då 

stor vikt läggs på incitament för köpbeslut. Varumärket måste generera värde och vara 

konkurrensmässigt varav associationer till varumärkets funktionella, monetära- och 

ickemonetära fördelar bör prioriteras (Aaker 1996, s. 111). Författaren menar att 

associationerna kan delas in i tre kategorier; varumärket som personlighet, produkt och 

organisation.  

 

Varumärkets personlighet är tänkt att framhäva de emotionella och psykologiska faktorerna 

i en kunds medvetande för att skapa en relation mellan varumärket och kunden (Aaker 

1996, s.112). Exempelvis kan varumärket vilja framhäva en viss personlighet och framstå 

som sofistikerade, äventyrliga eller vänliga för att tilltala ett visst segment inom en viss 

marknad (Aaker 1991, s.126). Geografiska associationer syftar också på personligheten och 

framhäver kopplingar eller relationer till ett geografiskt område för att framkalla köpbeslut 

(Aaker 1991, s.128-129). Författaren menar att starka emotionella faktorer kan vara 

kopplade mot ett geografiskt område vilket kan stärka varumärkets värde i konsumenters 

medvetande. Associationerna är till för att skapa mening för ett varumärke (Gill & Jagrook 

2010, s.193).   

 

Varumärket som produkt syftar mer på om det skapar ett värde för konsumenten. Alltså om 

det finns incitament att välja ett varumärke över ett annat om det finns funktionella eller 

ekonomiska fördelar (Aaker 1996, s.111).  
 

Varumärket som organisation syftar på organisationens värderingar, personal och diverse 
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program de är aktiva i (Aaker 1996, s.113). Författaren menar att vikten av associationer till 

organisationen är att visa att företaget är mer än bara produkten eller servicen de säljer. Hur 

organisationen bemöter kunder, strävar efter högt uppsatta mål och bidrar till samhället är 

vidare en del i detta. Exempelvis är associationer till organisationen extra viktiga inom 

marknader där organisationen är synlig, exempelvis tjänsteföretag (Aaker 1996, s.113). 

 

När ett flertal associationer relateras till varandra skapas en image som hjälper företaget att 

positionera sitt varumärke (Aaker 1991, s.109). Genom varumärkets image kan det skapa 

en tillfredsställande bild för företaget att använda i sin positionering, marknadsföring och 

konkurrensstrategier (Aaker 1991, s.109-110). 

 

Simonin & Ruth (1998, s.39-40) menar att företag kan påverka värdet på sitt varumärke 

genom att koppla det till andra varumärken. Författarna menar att ett varumärke kan hämta 

associationer från ett annat. Exempelvis kan två varumärken varav ett av dem är mindre 

framstående resultera i att associationer och kunders uppfattning om det starkare 

varumärket överförs till det svagare varumärket (Simonin & Ruth 1998, s.39-40). Med 

författarnas resonemang kan kunders uppfattningar om ett varumärke överföras till ett annat 

genom samarbeten. 

 

Det  är viktigt för tjänsteföretag att förmedla fördelarna vad gäller interaktionen med 

företaget, personal, kvaliteten på servicen och hur den utförs för att skapa tillit (Athanasios 

& Chrysochou 2014, s.140). Anledningen till detta är enligt författarna att det inte finns en 

kartong med varumärket, specifikationer och generellt sett ingen möjlighet att uppleva 

tjänsten innan ett köp. 

 

Aaker (1991, s.111-113) kopplar några kategorier till associationers värdeskapande. De är; 

underlätta information, differentiering & positionering, anledning för ett köp och generera 

positiva känslor & attityder. Dessa illustreras nedan i figur 3. 
 

 
Figur 3 - Associationers värdeskapande. 
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matcha varandra. Hur samarbetet lyckas avgörs av hur väl matchningen är mellan 

varumärket och det andra företaget. De två perspektiven för matchning är likhet och 

relevans och utgörs av kunders ramverk av associationer relaterade till varumärket. 

(Spiggle, Nguyen, Caravella 2012, s.968). 
 

3.3.4 Varumärkeskännedom 

Hur hög varumärkeskännedomen är bland kunder kan påverka attityder och uppfattningar 

om hur bra produkter och tjänster är (Aaker 1996, s.114-115). Författaren menar att den 

speglas i hur varumärket framhävs i kunders medvetanden. Ofta känner sig människor mer 

säkra med köp av varumärken de känner igen och har erfarenhet av varför mindre kända 

varumärken ofta väljs bort (Aaker 1991, s.19). Varumärkeskänndeomen kan delas in i fyra 

kategorier i varierande styrka vilket illustreras i figur 4 (Aaker 1991, s.61-62). 
 

 
Figur 4 - Aakers (1991, s.61) pyramid om varumärkeskännedom. 

 

Aaker (1991, s. 62) förklarar dessa steg som att längst ner är unaware of brand vilket 

betyder att kunder är omedvetna om varumärket. Därefter kommer brand recognition då 

kunder har en svag uppfattning om att varumärket existerar och känner igen det om de får 

assistans. Brand recall betyder att kunder är medvetna om varumärkets existens och är 

kopplat till en relativt stark varumärkeskännedom, de kan koppla varumärket till en viss 

produktkategori. Högst upp i pyramiden är top-of-mind, kunder tänker direkt på detta 

varumärke inom en viss marknad och tyder på en mycket stark varumärkeskännedom.  

 

Personer som redan använder eller har använt ett varumärke har lättare att komma ihåg och 

förstå reklam för varumärket eftersom det redan finns i deras medvetande (Romaniuk & 

Wight 2008, s. 215). Författarna menar vidare att personer som inte använder varumärket 

har stor sannolikhet att inte uppfatta reklamen till skillnad från de som redan använder 

varumärket.  

 

Det finns olika sätt att öka en varumärkeskännedom, exempelvis att försöka särskilja sig 

från konkurrenterna via reklam och sticka ut, använda en slogan som kunder kommer ihåg, 

utveckla en tydlig och representativ symbol eller att synas via exempelvis sponsring av 

olika events (Aaker 1991, s.72-75). Att öka sin varumärkeskännedom och uppnå de mer 
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attraktiva nivåerna (recall/top of mind) kan vara kostsamt och innebär att varumärket 

behöver göras mer framträdande via repetitiv eller konstant kontakt med omvärlden (Aaker 

1991, s.76). Författaren menar dock att så länge varumärket uppnått brand recognition kan 

det räcka med att konsumenter utsätts för repetitiv exponering för att motivera ett köp. Det 

finns incitament att ju mer kunder känner igen ett varumärke desto större blir chansen att 

köpa det (Aaker 1991, s.64-65). Fördelarna med varumärkeskännedom är att det bland 

annat fungerar som ett nät i medvetandet dit associationer förankras (Aaker 1991, s.63). 

Författaren menar att ett varumärkes namn eller symbol kan länkas med andra associationer 

och bygga en helhetsbild av attributer och känslor kopplade till varumärket. Det underlättar 

att binda associationerna om varumärket åtminstone uppnår brand recognition (Aaker 

1991, s.64). 

 

Genom att sponsra, synas i sociala medier och göra reklam menar Aaker (2012, s.44) att 

företag kan påverka konsumenter och deras uppfattning om varumärket och dess produkter. 

Vidare menar Aaker (2012, s.44) att konsumenter ofta har hög lojalitet mot varumärken 

samtidigt som konkurrenter snabbt kan anpassa sig och minimera eller eliminera fördelarna 

som skapats. 

 

Desto mer en person exponeras för ett varumärke ju större är chansen att denne lägger det 

på minnet (Keller 2008, s.55). Författaren menar att om exponeringen är kopplad till 

exempelvis en logotyp, symbol eller slogan blir den mer effektiv. Praktiskt taget all 

exponering av varumärket via olika kanaler kan öka varumärkeskännedomen och 

igenkännandet av detsamma (Keller 2008, s.55).  
 

3.4 Sponsring 
Ekonomistyrningsverket (2002, s.7) menar att begreppet sponsring kan vara svårt att 

definiera då sponsring beskrivs som ett begrepp under utveckling. Tidigare framställdes 

sponsring som att en person eller företag lämnar ett ekonomiskt stöd för att främja 

kulturella eller idrottsliga prestationer (ekonomistyrningsverket 2002). Idag ses begreppet 

som en allt viktigare byggsten i företagens marknadsföring där kraven på motrestationer 

ökar (De Pelsmacker et al., 2013, s. 345). Statskontoret (2003, s.15) menar att sponsring 

fungerar som ett marknadsföringsinstrument där ekonomiska bidrag, varor och tjänster i 

utbyte mot exponering av företagsnamn och varumärke förekommer. Det ska dock påpekas 

att sponsringen även är ett begrepp som till viss del är anpassat till det område det används. 

Detta är en till faktor till problematiken till att ta fram en tydlig definition av begreppet 

(Statskontoret 2003 s.16). Dolphin (2003, s.175-176) ser sponsring som ett stöd till olika 

fritids och idrottsaktiviteter. Vi anser att detta är en för smal definition då begreppet 

sponsring även berör fler områden. Samtidigt missar författaren vikten av motprestationer 

som bör vara ett krav i dagens sponsring (De Pelsmacker et al., 2013, s.345) 

 

Dolphins (2003, s.175-176) definition ser ut som följer; 

 

“Sponsorship typically refers to the financial support given by an external organization to 

a leisure or sporting activity. - support given with a definite commercial objective in mind - 

if only with the intent of creating goodwill and public relations.”. 
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I den här uppsatsen ska sponsring förstås med hjälp av Ekonomistyrningsverkets (2002, 

s.7) definition som vi själva anser ligger i linje med vår syn på ämnet;  

 

“Med sponsring menas en överenskommelse varigenom en sponsor tillhandahåller den 

sponsrade parten kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot exponering av ett 

företagsnamn eller varumärke och eventuellt andra förmåner. Sponsring är ett 

affärsmässigt samarbete till ömsesidig nytta för parterna.”. 
 

3.4.1 En gränsdragning mellan sponsring och välgörenhet 

Chien, Cornwell & Pappu (2011, s.143.) menar att sponsring bygger på att det ska kännas 

rätt för båda partner att ingå ett samarbete. Enligt författarna kan sponsring delas in i olika 

kategorier och fördelas på ett sätt som omgivningen värdesätter utifrån dess innehåll. 

Vidare menar författarna att kategoriserad sponsring har tre framstående effekter. Dessa är 

att ett varumärke upplevs som tydligare, mer enhetligt samt mer konsekvent i förhållande 

till den sponsring som inte är kategoriserad (Chien et al., 2011, s.143). Jobber & Fahy 

(2006, s.243) menar att den vanligast förekommande sponsringen är den som är riktad mot 

idrott. Denna kategori beskriver De Pelsmacker et al., (2013, s.352-353) som 

eventsponsring.   

 

Grönkvist (2000, s.212) förklarar att svårigheter kan uppstå hos de personer som ansvarar 

för sponsring. Vidare menar författaren att företagsledare är viktiga beslutsfattare i hur 

pengar ska fördelas i deras sponsringsverksamhet. Valet kan stå mellan att sponsra objekt 

som är mer fördelaktiga för företaget eller de som gagnar företagsledare och deras eget 

intresse (Grönkvist 2000, s.212). Dessa val kan även kombineras menar författarna. Oavsett 

kan situationen ses som omoralisk, särskilt i mindre företag där ägare oftast fattar egna 

beslut om sponsring (Grönkvist 2000, s.212).  

 

Jiffer & Roos (1999, s.25) menar att det pågått en livlig diskussion om vad som får 

betraktas som sponsring. Författarna anser att huvudfaktorerna som föranlett denna 

diskussion är att sponsring idag förekommer som ett verktyg i olika typer av sammanhang 

och utvidgats till andra kontexter. Vidare menar författarna att detta i sin tur har förändrat 

synen på sponsring från det som tidigare mest handlade om en form av välgörenhet till att 

idag generera ett utbyte för båda parter (Jiffer & Roos 1999, s.25). Argumentet om ett 

utbyte mellan parterna i ett sponsringsavtal är också någonting De Pelsmacker (2013, 

s.345) anser utgör ett krav för sponsring idag. Utifrån dessa argument berörs sponsringens 

för- och nackdelar för att få en bättre bild av hur företag ser på sponsring som verktyg i 

deras marknadsföring. 
 

3.4.2 Fördelar med sponsring 

Beech & Chadwick (2004, s.356) menar att sponsring som verktyg har en förmåga att nå ut 

till en bred massa av objekt, både inom - och utanför branschen. Vidare menar Renard & 

Sitz (2011, s.126) att sponsring kan vara ett användbart verktyg för att bygga nya 

affärsmöjligheter, relationer och öka sponsorns synlighet. Författarna anser att sponsorn 

och den sponsrade bör förhålla sig till vissa ramar för att få ut det mesta av sponsringen.  

 

Jiffer & Roos (1999, s. 43) ser fördelar med sponsring i den ökade dialogen som kan uppstå 
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mellan sponsorn och det sponsrade objektet. Vidare menar författarna att genom att bredda 

sitt kontaktnät möjliggörs nya dimensioner för företag som bedriver sponsring och dess 

produkter. Författarna menar att detta i sin tur öppnar upp nya möjligheter internt - och 

externt i dialogen om en ökad samhörighet och en annan form av synlighet. Kunder kan 

dessutom påverkas positivt och känna en stolthet för sponsorn som väljer att stötta och 

associera sig med ett visst företag eller projekt (Jiffer & Roos 1999, s. 43). Det kan medföra 

att kunden väljer deras produkt framför konkurrenternas anser författarna.    

 

Cornwell et al., (2005, s.38) nämner begreppet matchning som en annan fördel inom 

sponsring. Författarna menar att information enklast lagras genom likhet och att människor 

lättare kommer ihåg händelser som liknar deras förväntningar. Vidare menar författaren att 

om sponsorn befinner sig inom samma kategori som eventet så är det lättare för människor 

att lagra i minne. I motsats till detta krävs en större planering för en sponsor om denne inte 

befinner sig inom samma område som eventet (Cornwell et al., 2005, s.38). Denna 

ståndpunkt delas med Lagae (2005, s.35) som anser att en sponsor stärker sitt varumärke 

genom att samverka i en aktivitet som upplevs som positiv. Författaren påpekar att företag 

som syns i exempelvis sportsliga eller kulturella sammanhang ökar sin 

varumärkeskännedom. De Pelsmacker et al., (2013, s.345-346) beskriver att detta gör att 

sponsring är relativt lätt för kunder att förstå. Författaren menar att mycket grundas på 

associationer mellan sponsorn och den sponsrade till skillnad från reklam som kräver en 

mer omfattande process. Sponsring är till skillnad från traditionella medier mindre 

överexponerat och mer ekonomiskt attraktivt för företagen varför sponsring beskrivs som 

en billigare form av reklam (De Pelsmacker et al., 2013, s. 345). Däremot menar McAlister, 

Kelly, Humphreys & Cornwell (2012, s. 6) att de sponsorer som skriver längre avtal med 

deras sponsringsobjekt tenderar att dra fördelar av detta även efter att sponsoravtalet 

upphör.            

 

Olson 2010, s.181) förklarar att nya områden inom sponsring har tillkommit från det som 

tidigare mest var fokuserat på sport. Författaren menar att detta öppnar upp möjligheter för 

sponsorer att bredda sig till andra områden och därigenom bli mer effektiva mot sina 

konkurrenter. Statskontoret (2003, s.16) menar att sponsring kan ses som ett 

marknadsföringsintrument där företag förväntar sig att deras varumärke uppmärksammas 

och synliggörs. Ekonomistyrningsverket (2002, s.13) menar att sponsring även kan fungera 

som ett verktyg till en utökad satsning på företaget där nya eller utökade 

personalmöjligheter kan motivera kompetent personal att stanna på arbetsplatsen.      
  

3.4.3 Nackdelar med sponsring    

Sponsring medför också ett antal nackdelar som företag bör ta i beaktning (Jiffer & Roos 

1999, s.44). Nedan följer några motiv för att ett samarbete mellan företag och det sponsrade 

objektivet kan ses som riskfyllt. 

 

Jiffer & Roos (1999, s.44) menar att sponsring kan upplevas som tidskrävande då det 

behövs en noggran planering för hur företag väljer att synas. Författarna nämner att ett 

flertal faktorer bör tas i beaktning för att matcha olika sponsringselement med dess projekt i 

stort. Om företaget saknar kunskap om planering och har svårt att se vilken effekt som 

sponsringen framkallar så kan extra tidskrävande arbete uppstå (Jiffer & Roos 1999, s.44).       
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De Pelsmacker et al., (2013, s.345) menar att olika störningsmoment kan minska effekten 

av sponsring. Författarna förklarar att om ett företag exempelvis väljer att exponera sig på 

en fotbollsmatch så är åskådarnas fokus på själva matchen och inte på omgivningen runt 

omkring. Dessutom finns risk för att de små sponsorerna försvinner i mängden om de 

exponerar sig bland en rad olika sponsorer, speciellt inom de stora arenaidrotterna (De 

Pelsmacker et al., 2013, s.345). Därför kan det vara fördelaktigt att som mindre sponsor 

begränsa sig till områden där “trängseln” är mindre och uppmärksamheten är större 

(Grönkvist 2000, s.30). Detta beskrivs som “high clutter” och uppstår om en stor mängd av 

reklam och andra material ses inom samma område, vilket kan leda till en minskad effekt 

för det enskilda företaget i dess exponering (Mikhailitchenko, A.,Tootelian, 

Mikhailitchenko, D., 2012, s.269).     

 

Sponsring i stort ses även som en känslig faktor när det kommer till 

konjunktursvängningar. Det visar sig nämligen att många verksamheter drar ned på 

sponsringsposten när en lågkonjunktur slår in. Vissa företag upphör helt med sponsring då 

de betraktar posten som en kostnadspost. Exempel på detta är Swedbank (dåvarande 

Föreningssparbanken) som drar ner på sin sponsring helt under lågkonjunktur och återgår 

till sponsringsarbetet då ekonomin ljusnar (Grönkvist 2000, s.25). 
 

3.5 A-ERIC Modellen 
Jiffer & Roos (1999, s.28) illustrerar A-ERIC modellen utifrån deras tidigare arbete med 

sponsring. Författarna beskriver att modellen är användbar som redskap för att analysera, 

värdera samt planera olika sponsringsarbeten. Enligt modellen består sponsring av fyra 

olika element, dessa är; Associationer, Exponering, Relationer och Integrerad 

kommunikation (Jiffer & Roos 1999, s.28). Vi väljer att använda oss utav modellen då vi 

anser att dessa element innehåller mycket av det som sponsring står för. Vi ser även att A-

ERIC modellens element går att koppla samman med Brand Equity modellens byggstenar 

vilket vi visar i slutet av teorikapitlet.      
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Figur 5 - Egen tolkning av A-ERIC modellen, Jiffer & Roos (1999, s.64). 

 

Vi har valt att fördjupa oss i modellen då vi anser att den innehåller mycket av vad 

sponsring står för. Vi anser också att modellen kan fungera som hjälp för att skapa en 

bredare förståelse för företag i sitt värdeskapande. Vi kommer att förklara de olika delarna 

samt komplettera modellen med ytterligare teori för att få från olika perspektiv av de fyra 

elementen.     
 

3.5.1 Associering   

Med associering menas enligt Jiffer & Roos (1999, s.28) hur sponsring relaterar till en 

specifik målgrupp. Författarna anser att detta har ett stort värde i kommunikationen och 

framställandet av hur ett varumärke vill bli associerat. Grönkvist (2000, s46) förklarar att 

en sponsor vill synas och förknippas med den som sponsras. Detta anser författaren 

förekommer i de flesta miljöer som till exempel idrott, miljö, kultur osv. Grönkvist (2000, 

s.46) förklarar att sponsorns mål är att den goodwill som den andra partnern besitter i så 

hög grad som möjligt ska bli överförbar på företaget. Detta begrepp beskriver Grönkvist 

som imageöverföring. Jiffer & Roos (1999, s.37) förklarar att en sponsor kan använda sig 

av en viss association för att nå ut till en specifik målgrupp. Exempelvis menar författarna 

att en viss sponsor väljer att associera sig mer mot kunder medan en annan riktar större 

fokus i sin associering mot återförsäljare. Dessa val föranleder hur sponsring byggs upp och 

utvecklas i intern och extern marknadsföring vilket kan framföras på olika event eller 

genom reklam och säljbrev (Jiffer & Roos 1999, s.28). Grönkvist (2000, s 123) anser att 

intresset för sponsring vanligtvis riktas mot riksnivå och de större projekten men att stora 

delar av sponsringsverksamheten bedrivs lokalt. Författaren påpekar att omgivningen kan 

förvänta sig att det sponsrade företaget bör känna ett visst samhällsansvar.                
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3.5.2 Exponering 

Jiffer & Roos (1999, s. 37) menar att det finns olika tillvägagångssätt för ett företag att 

synas med sin sponsring. Författarna förklarar att sponsorn ges möjlighet att synas med en 

viss mängd exponering genom diverse aktiviteter. Det kan till exempel vara i form av 

massmedia som tv och tidningar men även på andra specifika platser där sponsring är 

synbar för en viss målgrupp Jiffer & Roos (1999, s.38). Författarna förklarar även att 

exempel på exponeringsområden kan vara idrottsarenor, vid prisceremonier och olika VIP 

tillfällen. Vidare nämner de att det är viktigt för ett företag att ha vetskapen om hur 

målgruppen ser ut för olika aktiviteter samt vart fokus läggs. Om exempelvis ett företag 

riktar in sig på en målgrupp som är män mellan 35-50 år och att exponeringen sker genom 

reklam, vore en exponering på fotbollsarenor rimligtvis vara att föredra för att beröra en 

hög grad av målgruppen (Jiffer & Roos 1999, s. 37).  

  

Olsson (2010 s. 195) menar att den största effekten av sponsring uppnås genom ett frekvent 

och variationsrikt exponeringssätt. Exempelvis en kombination av TV-reklam och 

arenareklam bygger ett högre värde än om man bara skulle satsa på en av dessa 

komponenter (Olsson & Tjømøe 2009, s.514). Författarna menar dock att det gäller att 

effektivisera sin exponering så att den inte förekommer i för stor mängd och upplevs som 

“tjatig”. Detta ligger i linje med Jiffer & Roos (1999, s.38) som menar att om ett företag 

syns på ett kostnadseffektivt sätt utan att den utvalda målgruppen upplever att exponeringen 

är för stor så ses företaget som positivt. Lagae (2005, s.220) förklarar att det därför är det 

viktigt för företaget att noga analysera effektiviteten av en kampanj. Vidare menar 

författaren att detta görs bäst genom mätningar av exponering samt granskning av resultat 

av kommunikation och reklam. Grönkvist (2000, s.48) anser att huvudmålet för företag som 

försöker exponera sig genom sponsring är positiv publicitet. Författaren betonar dock att 

om exponeringen däremot sammankopplas med lag eller idrottare som har ett negativt rykte 

så skapas negativ publicitet.   
                  

3.5.3 Relationer 

Farelly & Quester (2003 s.531) ser relationer inom sponsring som en viktig aspekt då de 

kan skapa tillit och engagemang mellan olika företag och därigenom öka deras värde. 

Författarna menar att andra fördelar som relationer kan medföra är exempelvis utbyten av 

erfarenhet, kreativitet och kompetens. De Pelsmacker et al., (2013, s.404) menar att företag 

kan stärka sina relationer genom att skapa positiva upplevelser för omgivningen. Att 

skräddarsy ett erbjudande för ett specifikt segment anser författarna kan vara en annan del 

av detta för att framkalla känslor och relationer till segmentet. Jiffer & Roos (1999, s. 53) 

anser att relationer formas när en sponsor ges möjligheten att skapa viktiga kontakter 

genom olika evenemang. Författarna menar att detta exempelvis kan förekomma på olika 

event där en sponsor träffar deltagare, publik och inbjudna gäster. Vidare förklarar 

författarna att relationerna bygger på att de inblandade får tillfälle att byta erfarenheter och 

ge feedback till varandra för att på så sätt bygga framtida relationer. De menar att det 

nödvändigtvis inte behöver vara så att personerna känner varandra eller har kontakt med 

varandra sedan tidigare. Författarna betonar även fördelar för olika sponsorer att bli 

sammankopplade med varandra och att som sponsor ses i ett sammanhang med en annan 

sponsor som exempelvis är marknadsledande kan vara fördelaktigt. Dialogen är positiv dels 

för stunden på det event som sponsorerna infinner sig men även på sikt för framtida 
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kontakter och möjligtvis nya samarbetsformer (Jiffer & Roos 1999, s. 53).  
 

3.5.4 Integrerad kommunikation  

Integrerad kommunikation handlar om att hitta ett framgångsrikt sätt att förmedla sitt 

budskap (Jiffer & Roos 1999, s.40). Enligt författarna kan en sponsor exempelvis rikta in 

sig mot ett speciellt tema för att kommunicera med omgivningen. Vidare kan 

kommunikationen ske genom reklam i radio eller tv som sedan sänds på eventet. Syftet 

med detta är att framkalla en positiv respons hos omgivningen och att reklamen ska 

förknippas med företaget (Jiffer & Roos 1999, s.40). 

 

Jiffer & Roos (1999, s.41-42) menar att det finns fem faktorer som påverkar elementet ovan 

i sättet att nå ut med en framgångsrik sponsring. Dessa är påverkan, omfång, selektivitet, 

timing och frekvens. Författarna menar att en stark påverkan visar sig om en sponsor 

etablerar en god kommunikation mellan målgruppen och själva budskapet. Påverkan 

inkluderar både hur budskapet förmedlas och formas samt hur det berör ett visst forum 

(Jiffer & Roos 1999, s.41-42). Författarna anser att räckvidden talar om i vilken storlek 

budskapet når ut till en specifik målgrupp och selektivitet handlar om att budskapet inte ska 

beröra någon annan än den specifikt valda målgruppen. Timing handlar enligt författarna 

om att kommunicera ut ett budskap vid bästa möjliga tidpunkt. Här belyser också 

författarna vikten av kontinuitet i hur man kommunicerar till målgruppen. Den sista faktorn 

är frekvens vilket enligt författarna handlar om hur många gånger som ett budskap bör nå ut 

till en omgivning för att omgivningen ska ta till sig budskapet.  

  

De Pelsmacker et al., (2013, s.28) beskriver att om inte all kommunikation är organiserad 

hos ett företag så bör åtminstone några huvudområden vara det. Vidare kan dessa områden 

handla om ett företags kommunikation mellan olika avdelningar, informationsutbyte samt 

samordning av kommunikationen. De Pelsmacker et al., (2013, s.28-29) nämner att företag 

bör lägga upp en plan för sin integrerade kommunikation. I linje med Jiffer & Roos (1999, 

s.41-42) benämner de vikten av timing, analys och precisionen av målgruppen man vill 

kommunicera med samt mätning av resultat.       
 

3.6 Teorikoppling 
Vi anser att de teorier vi valt täcker vårt forskningsområde och går att koppla samman. de 

Chernatony & Rileys (1998, s.1085) vortexmodell används som en indikation hur företagen 

rotar varumärket från grunden i företaget och hur det strategiskt byggts upp. Det skapar en 

bro till teorierna om varumärkeskapital eftersom den menar att ett företag som följer stegen 

har större chans att generera värde för kunder, intressenter och det egna företaget.   

 

Vårt fördjupade arbete med teorier och dess faktorer har givit oss några tydliga samband 

mellan varumärkeskapitalet och Jiffer & Roos (1999, s.36) A-ERIC modell. Närmare kan 

vi se likheter mellan de fyra element som A-ERIC modellen tar upp och de fyra 

byggstenarna i Aakers (1991) modell om varumärkeskapital. Vår förhoppning är att med 

hjälp av kategorierna i A-ERIC modellen kunna se hur företag med sponsring som ett 

verktyg kan påverka varumärkeskapitalet. Vi beskriver nedan de tydligaste kopplingarna vi 

ser mellan teorierna för att ge en uppfattning om hur sponsring som ett verktyg passar in i 
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företags varumärkesbyggande.  
 

Vi kan se att relationer i A-ERIC modellen till stor del syftar på att bygga relationer med 

andra företag och sponsorer på olika event. Att synas i dessa sammanhang kan även bilda 

relationer till publik och riktad marknadsföring mot utvalda segment. Vi anser att dessa 

påståenden kan kopplas till varumärkeskapitalets lojalitet då företag arbetar med att behålla 

eller attrahera nya kunder genom sponsring. Exempelvis ser vi att sponsring inom olika 

event ökar relationerna med kunderna och därmed deras lojalitet. 

 

Ett stort fokus i båda teorierna handlar om hur företag vill förknippas med omvärlden. Vi 

ser associationer som ett av de mest betydelsefulla begreppen i varumärkeskapital och 

sponsring. Vi anser därmed att den mest relevanta kopplingen till A-ERIC modellens 

associationer är varumärkeskapitalets associationer. Båda syftar på vad företaget vill 

associera till sitt varumärke och hur kunder ska associera till produkten eller tjänsten de 

erbjuder.  

 

Vi anser att exponering inom A-ERIC modellen till stor del kan relateras till 

varumärkeskännedomen. Att synas i olika sammanhang och att hitta nya 

exponeringsområden ses som en viktig del i hur företag stärker sitt varumärke. Som vi 

nämnt i teoridelen ovan kan varumärkeskännedom bland kunder påverka deras attityder och 

uppfattning om hur de upplever produkter och tjänster. En bra exponering stärker således 

varumärkeskännedomen. Vi ser även en stark koppling till varumärkeskapitalets 

associationer eftersom exponering i vissa sammanhang framkallar emotionella aspekter och 

kan därmed påverka hur kunder förknippar varumärket.  

 

Vidare fyller integrerad kommunikation ett viktigt syfte i samtliga delar av 

varumärkeskapitalet. Vi menar att den integrerade kommunikationen påverkar delarna i hur 

ett företag vill att deras varumärke ska associeras, exponeras samt hur relationen till kunder 

underhålls.  

 

Utöver de kopplingar vi nämnt ser vi även att fler av A-ERIC modellens element kan 

påverka ytterligare byggstenar inom varumärkeskapitalet. Vi anser exempelvis att 

sponsringens associationer även kan omfatta den upplevda kvaliteten. Om ett företag tydligt 

förknippas med omvärlden eller specifikationer för deras tjänst eller produkt kan en bild 

skapas för kunder. Med detta resonemang menar vi även att det påverkar den upplevda 

kvaliteten.  
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4 Metodologiska val 
 

4.1 Empiriskt inriktade avgränsningar 
I denna studie avgränsade vi oss till små och stora företag i Umeå med omnejd. Den 

geografiska avgränsningen gjordes främst för att kunna genomföra alla intervjuer face-to-

face samtidigt som det fanns många attraktiva företag att intervjua inom detta område. Vi 

avgränsade oss inte till storleken på företagen vad gäller antal anställda utan syftade istället 

på deras omsättning. De mindre företagen var de som hade en balansomslutning på upp till 

40 miljoner SEK och de större företagen var de som hade en balansomslutning över 40 

miljoner SEK. Detta är ett av kriterierna för att uppfylla bolagsverkets definition av större 

och mindre företag (Bolagsverket, 2012). Avgränsningarna riktade mot företagen ansåg vi 

relevanta eftersom mindre företag eventuellt inte har samma förutsättningar eller ramverk 

för sponsring och hur det bidrar till varumärkesbyggandet, strategiskt eller monetärt, som 

de större företagen.  

 

Vidare valde vi att avgränsa oss till företag som redan är aktiva inom sponsring. Detta 

motiverades med att det inte fanns utrymme för företag som inte konkret gick att koppla till 

vårt teoretiska material utifrån den tidsram och planering vi hade. Hur företag resonerade 

kring varumärkesbyggande och sponsring varierade från företag till företag, vilket vi också 

ämnade att analysera och dra slutsatser från. Vi hade större möjlighet till detta med ett urval 

av endast företag som redan sponsrade inom något område.  

 

Våra resonemang om avgränsningar låg också i linje med Arbnor & Bjerkes (1994, s.239) 

argument. Författarna menar att oberoende av forskarnas verklighetssyn kan aldrig 

verkligheten omfattas eller beskrivas i sin helhet. Vidare förklarar de att en del av 

verkligheten väljs ut och beskrivs, vilket definierar våra empiriskt inriktade avgränsningar.  
 

4.2 Forskningsdesign 
Då studien grundade sig i att undersöka flera organisationers uppfattningar om sponsring 

som verktyg i sitt varumärkesbyggande utformades forskningsdesignen som en fallstudie 

med jämförande ansats, även kallad komparativ design (Bryman 2011, s.80). Eftersom vi 

valde att göra en kvalitativ undersökning kallas detta för en multipel fallstudie (Bryman 

2011, s.82). Utefter detta hoppades vi kunna dra slutsatser och reflektera med hjälp av 

särskiljande drag mellan företagen. För detta lämpade sig en jämförande multipel fallstudie, 

som enligt Bryman (2011, s.83) syftar att jämföra flera objekt vilket låg i linje med vårt 

syfte att jämföra företagen.  

 

Vi intervjuade personer med ledande poster på de organisationer vi undersökte. Det 

lämpade sig också bra för en kvalitativ studie där fokus ligger på det sociala skapandet av 

verklighet (Bryman 2011, s.366). I avsnittet om datainsamlingsmetod förklaras mer 

ingående om varför vi använde intervjuer och valde att göra dem på ett semistrukturerat 

sätt. I korthet innebar det dock att vi tilläts vara mer flexibla i våra frågor till 

intervjuobjekten (Bryman 2011, s. 366-367). Detta fann vi komfortabelt då företagen vi 

använde oss av befann sig i olika branscher varför viss anpassning av frågor behövdes för 

att bemöta respondenterna inom deras område.   
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4.3 Val av datainsamlingsmetod 
Som vi nämnde i förra avsnittet syftade vi att göra semistrukturerade intervjuer. Detta var 

nödvändigt eftersom vi ansåg att det kunde finnas behov av flexibilitet då företagen som 

deltog till stor del verkar inom olika branscher. Detta innebar att vi tilläts anpassa våra 

frågor utefter deras verksamhet. Att exempelvis fråga ett parkeringsbolag hur de ser på 

kundlojalitet är inte detsamma som att fråga en revisionsbyrå hur de upprätthåller sin 

kundbas. I denna studie samlades nya data, istället för att använda redan befintligt material. 

Detta kallas för primärinformation och kan samlas in via direkta observationer, intervjuer 

och experiment (Arbnor & Bjerke 1994, s.241). Som nämnt använde vi alltså intervjuer för 

insamlandet av primärinformation med hjälp av redan existerande teorier och modeller.   

 

Enligt Bryman (2011, s.413) tillåts det att, i intervjuer inom kvalitativ forskning, ställa 

följdfrågor beroende på hur respondenten formulerar sina svar. Intervjuerna hade 

huvudfokus på varumärkeskapital och sponsring. Därefter ställdes sedan följdfrågor 

beroende på hur utförliga svar som gavs. Enligt Bryman (2011, s.415) kan också frågor 

som inte ingår i intervjumallen ställas om de bedöms som relevanta för att utveckla 

respondentens resonemang eller bygga vidare på någonting som inte uppmärksammats i vår 

mall. Detta beskrevs enligt författaren som semistrukturerade intervjuer vilket vi utgick från 

när mallen utformades. Intervjuerna utfördes tillsammans där en av oss antecknade medan 

den andre ställde frågor. Detta var också en av anledningarna för tillämpandet av 

semistrukturerade intervjuer. Eftersom vi båda medverkade under intervjutillfällena ansåg 

vi att detta gav oss fler möjligheter att flika in med relevanta följdfrågor. 
 

4.4 Utformning av intervjuguide 
Intervjuguiden utformades efter tre huvudområden. Inledningsvis riktades fokus i frågorna 

på hur företag strategiskt arbetat med sitt varumärke. Andra delen av intervjun berörde 

varumärkeskapitalet och dess viktiga faktorer. Det sista huvudområdet i intervjuguiden 

handlade om sponsring. Vårt tillvägagångssätt bestod av strukturerade men öppna frågor, 

vilka saknade bundna svarsalternativ (Arbnor & Bjerke 1994, s.243). Huvudfrågor inom 

respektive område fanns med i samtliga intervjuer. Därefter innehöll intervjuguiden 

följdfrågor som dock var av lite olika karaktär beroende på hur respondenterna svarade på 

huvudfrågorna. Vi såg detta tillvägagångssätt som fördelaktigt utifrån två perspektiv. Dels 

gav detta respondenterna möjlighet att tänka till och ge utförliga svar på huvudfrågorna, 

dels gav vi oss själva möjlighet att ställa följdfrågor för att få så relevant information som 

möjligt. Genom detta kunde vi återgå till ämnet om vi upplevde att respondenten svävade 

iväg. Med tanke på vår något bristfälliga erfarenhet av den här typen av intervjuer ansåg vi 

även att nivån på intervjuerna blev bättre och bättre allt eftersom fler intervjuer utfördes.  
 

4.5 Val av respondenter 
En lista utformades i samråd med Idrottshögskolan där mindre och större företag som är 

aktiva inom sponsring valdes ut. Den initiala listan hade tjugo företag vilket vi minskade 

till ett urval av åtta stycken, fyra små och fyra stora. Vi upplevde att åtta intervjuobjekt var 

tillräckligt för att inte orsaka tidsbrist, men tillräckligt för att ge oss underlag för att 
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analysera och dra slutsatser.  

 

Som nämnt riktade vi in oss mot de personer i företagen vi ansåg var relevanta. Detta 

gjordes för att säkerställa att respondenterna skulle ha kunskapen för att besvara våra frågor 

under intervjun och därmed ge oss möjlighet att besvara forskningsfrågan. Denna metod 

överensstämmer med vad Bryman (2011, s.434) beskriver som ett målstyrt urval. Vidare 

menar Bryman (2011, s.436) att det kan vara svårt för kvalitativa forskare att veta hur 

många som bör intervjuas för att kunna bygga upp en teoretisk mättnad. Vi uppskattade 

utefter vår tidsplanering att vi kunde intervjua mellan sex och åtta företag. Eftersom 

intervjuer och bearbetningen av dem är tidskrävande ansåg vi detta som ett rimligt urval 

som skulle uppfylla en rimlig teoretisk mättnad. Bryman (2011, s.191-192) nämner även att 

bortfall kan påverka studiens utgång. Författaren menar att ifall respondenter inte svarar på 

alla frågor eller inte tar dem på allvar samt om respondenten är olämplig att intervjua, 

exempelvis inte har den kunskap som krävs för att medverka, bör de räknas som bortfall. 

Givetvis ingår även de som inte valt att ställa upp på intervjun som bortfall. När förfrågan 

om ett möte för intervju skickades ut gavs svar från samtliga nästan omgående. Endast ett 

företag undvek att svara på vår förfrågan. Tanken från början var som vi nämnt att intervjua 

åtta företag, fyra små och fyra stora. Bortfallet var ett litet företag och därmed blev 

fördelningen i denna studie, fyra stora och tre små företag. De flesta förfrågningarna 

skickades till företagets VD. I sin tur vidarebefordrades uppdraget ofta till den person 

densamma ansåg mest lämplig att besvara frågeställningen. Majoriteten av respondenterna 

var verkställande direktörer och marknadschefer.  
 

4.6 Genomförande av intervju 
Samtliga intervjuer utfördes genom möten med respondenterna på deras arbetsplatser trots 

att det framkom i mailet att de fick välja mellan intervju via telefon eller face-to-face. Detta 

utfall såg vi fördelar med vilket också bekräftades av Bryman (2011, s. 432-433). 

Exempelvis att ansiktsuttryck och kroppsspråk kan observeras vilka inte syns över telefon, 

samt att det är lättare för respondenten att avbryta intervjun än vid fysiskt närvarande. 

Eftersom företagen dessutom var lokalt benägna i Umeå med omnejd blev det geografiskt 

sett inget problem att besöka dessa. Dessutom blev kostnaderna för detta inte högre än om 

vi hade gjort telefonintervjuer.    

 

Intervjuerna bokades in via en kontinuerlig mailkontakt under vecka 16. Trots att 

arbetsveckan bara bestod av fyra dagar fick vi svar av de flesta företagen samma vecka. 

Resterande svarade på mailet veckan därpå. Någon ytterligare kontakt eller utskick efter 

den bokade tiden förekom ej. Samtliga intervjuer ägde rum under vecka 17 och 18. Båda 

författarna närvarade vid intervjuerna för att säkerställa att inget viktigt område missades. 

Respondenterna tillät även att intervjuerna spelas in, men för säkerhetsskull fördes ändå 

anteckningar. 

 

Intervjuerna inleddes med en kortare presentation av oss själva och området vi ämnade 

undersöka. Även om denna information framgick i de mail vi skickade ut till företagen 

kändes denna inledning viktig ifall respondenterna glömt bort eller missuppfattat 

intervjuområdet. Inledningsvis gavs respondenterna tillfälle för en kortare presentation av 

sig själva och företaget samt vilken befattning och branscherfarenhet de hade. De utsatta 
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tidsramarna för intervjuerna hölls vilket vi ansåg viktigt i uppträdandet mot respondenterna. 

Den ringa variation som uppstod tidsmässigt berodde på hur utförligt respondenterna valde 

att svara på våra följdfrågor. 
 

4.7 Databearbetning 
Efter en kortare presentation av oss själva och syftet med studien tillfrågades 

respondenterna om vi tilläts spela in intervjun. Resultatet blev att alla intervjuer spelades in 

och transkriberades. Inspelningen utfördes med två diktafoner vilket minimerade risken för 

tekniska fel, exempelvis om batterier skulle ta slut eller om filen skadas. Samtidigt 

antecknade en av oss i takt med att intervjun fortskred.  

 

Varje transkribering utfördes kort efter varje intervjutillfälle. I samband med detta skrevs 

transkriberingarna ut och granskades tillsammans där delar vi ansåg hade högre relevans för 

vidare analys och diskussion markerades. För att poängtera viktiga påståenden och 

observationer extraherades citat från transkriberingarna och publicerades i empirin. Utöver 

detta skapades tabeller för alla tre huvudområden, strategiskt varumärkesbyggande, 

varumärkeskapital och sponsring. De två sistnämnda tabellerna placerades i slutet av 

empiridelen för att skapa en tydlig överblick och underlätta tolkning av resultaten. Vidare 

underlättade tabellerna även för arbetet med analysen genom att de tydliggjorde samband 

och skillnader mellan företagen. Tabellen om strategiskt varumärkesbyggande 

presenterades som en bilaga och användes för bearbetning och överblick av 

slutdiskussionen.  

 

Ett stort fokus lades på presentationen av empirin för att läsaren skulle få tillgång till så 

mycket av relevant data som möjligt för att trovärdigheten i studien inte skulle sjunka. 

Empirin är inte en direkt deskription av verkligheten, och det är viktigt att den når ut till 

läsaren (Nylén 2005, s.14-15). Sättet den presenteras på är därför viktigt för att tilltala 

läsaren. Dock är den i första hand tänkt att granskas av andra forskare varför den inte bör 

tappa alldeles för mycket fokus på huvudsaklig data (Nylén 2005, s.15). Vi valde därför att 

presentera empirin i både tabeller och text. Texten är inte utformad som att en fråga ställs 

och ger ett specifikt svar. Vi försökte istället återberätta intervjun, skapa ett flyt, samtidigt 

som vi vävde in det vi ansåg viktigast för forskningsfrågan. Vi undvek också att gå in 

alldeles för mycket i detalj eftersom texten då riskerar att förbises av läsaren, vilket skulle 

påverka studiens trovärdighet (Nylén 2005, s. 16). Detta var en anledning till att inte hela 

transkriberingar presenterades, istället har de komprimerats till en återberättande version av 

den, enligt oss, viktiga data för att besvara forskningsfrågan. 

 

Under analysdelen bearbetades de mest relevanta observationerna från empirin med 

teoretiska referenser för att underbygga olika påståenden.    
 

4.8 Forskningsetiska aspekter  
Etiska överväganden begränsades inte till speciella delar av vår studie, utan togs i linje med 

Kvales (1997, s.105) argument i beaktan inom alla delar från planering till slutsats. 

Anledningen till att vi hade detta i åtanke var att vi inte ville skada någon av 

respondenterna som medverkade i studien. Eftersom vi tyckte detta var viktigt har vi utgått 
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från vetenskapsrådets fyra etiska krav (Bryman 2011, s.131-132). Dessa var; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Eftersom informationskravet följdes såg vi till att deltagarna informerades om vad studien 

handlade om samt vilka för och nackdelar det innebar att delta (Kvale 1997, s.107). Vidare 

låg samtyckeskravet i linje med vår studie vilket handlar om att respondenterna ska visa en 

frivillighet att delta (Kvale 1997, s. 107-108). I studien togs även konfidentialitetskravet i 

beaktning genom att respondenternas integritet skyddas (Bryman 2011, s.132). Vidare tas 

även hänsyn till nyttjandekravet eftersom vi enbart använde respondenternas svar i vår 

studie och inte i några andra syften. 

 

Slutligen var vi under studiens gång medvetna om att inte kopiera någon text utan var 

noggranna med källhänvisningar och referenser. 
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4.9 Introduktion av de empiriska arenorna   
För att underlätta för läsaren presenteras en överskådlig tabell med information om 

respondenter och företagens verksamhet.  
 

 
Figur 6 - Introduktion av de empiriska arenorna. 

 

•Företag A är ett energibolag och klassas som ett av de större företagen i denna 
studie. Intervjun utfördes onsdagen 23/4 med företagets marknadschef. 
Marknadschefen har varit anställd på företaget sedan november 2013. 

Företag A 

•Företaget i fråga bedriver parkeringsservice i Umeå och klassas som ett av de större 
företagen i denna studie. Intervjun genomfördes torsdagen den 24/4 med företagets 
verkställande direktör. respondenten har varit verksam i företaget mer än tio år.  
 

Företag B 

•Detta företag bedriver revision, redovisning och skatterådgivning. Företaget är en 
global aktör varav ett av kontoren ligger i Umeå. Intervjun utfördes den 26/4 med 
företagets verkställande direktör som har flerårig erfarenhet av branschen. Klassas 
som ett av de större företagen i denna studie. 

Företag C 

•Verksamma inom leverans av bredband och andra närliggande tjänster. 
Respondenten på detta företag sköter all marknadsföring och kommunikation utåt 
och har arbetat med detta sedan ett år tillbaka. Denne har tidigare jobbat med 
marknadsföring i USA och Stockholm.Intervjun ägde rum den 25/4 på företagets 
arbetsplats. Klassas som ett av de större företagen i denna studie. 

Företag D 

•Företag E är en kommunikationsbyrå riktad mot företag och organisationer. 
Respondenten är kundansvarig och har tio års erfarenhet inom företaget. Intervjun 
genomfördes fredagen den 25/4. Klassas som ett av de mindre företagen i denna 
studie. 

Företag E 

•Företaget i fråga bedriver sin verksamhet inom produktion av skyltar och trycksaker. 
Intervjupersonen är verkställande direktör med flerårig erfarenhet inom branschen. 
Intervjun ägde rum den 29/4 på företagets arbetsplats. Klassas som ett av de mindre 
företagen i denna studie. 

Företag F 

•Detta företag är verksamma inom företagsprofilering och presentreklam. Intervjun 
genomfördes den 28/4 på företagets arbetsplats med två respondenter. En av dessa 
var nyanställd försäljnings- och marknadschef medan den andre tidigare ansvarade för 
försäljningen  inom företaget. Klassas som ett av de mindre företagen i denna studie. 

Företag G 
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5 Empiri 
I detta avsnitt redovisas resultatet av intervjuerna. Empirin ger en förståelse för hur 

företagen resonerar kring varumärket och sponsring vilket senare kommer ligga som grund 

för analys, diskussion och slutsatser. Vi undersöker sju företag varav fyra stora och tre små. De 

presenteras var för sig i kronologisk ordning. Företagen är helt anonyma och benämns som Företag 

A-G. Intervjun är uppdelad i tre huvudområden, strategiskt varumärkesbyggande, 

varumärkeskapital och sponsring. Därmed presenteras empirin också i den indelningen. Vi lyfter 

även ut citat vi anser viktiga för att framhäva vissa delar. 

 

5.1 Företag A 
 

5.1.1 Synen på och arbetet med varumärket  

I inledningen av intervjun berättar respondenten om företagets vision och hur de arbetar 

utifrån denna.  
 

“Ah, alltså en enklare vardag och en hållbar framtid! Genom att välja att vara kund hos 

oss så bidrar man till vår vision.”. 
 

Respondenten förklarar att varumärket är var och ens uppfattning om de tjänster företaget 

säljer. Vidare förklaras att företaget äger själva logotypen men inte uppfattningen om denna 

eller varumärket. Respondenten förklarar att varumärket bygger på en vision och de 

uppsatta målen. Det är därför viktigt att visionen och målen ger tydliga riktlinjer om hur en 

helhetsbild av organisationen ska skapas. 
 

Respondenten medger att de har en väldigt hög lojalitet, men att den skiljer sig kring olika 

tjänster de erbjuder. Tjänsterna beskrivs som fjärrvärme, där ett aktivt val tillsammans med 

en investering gjorts, och elhandel. Fjärrvärmekunder uppges som mycket lojala medan de 

inom elhandeln anses hålla en relativt låg lojalitet. Respondenten motiverar det med att 

konkurrensen på elhandeln är väldigt stor och utbredd vilket gör att många konkurrerar med 

priset. Det är stora fluktuationer och kunder byter leverantör ganska ofta. Dessutom betonar 

respondenten att Umeå är en studentstad varför de ser stora förändringar i september och 

maj.  
 

Företag A erbjuder även bredbandstjänster. Respondenten berättar att det i branschen är 

känt att Umeå har en av de högsta kapaciteterna i världen och att företaget har ett av 

världens snabbaste bredband. Respondenten menar att det underlättar att gå över till andra 

branscher, bredband, då varumärket redan är starkt etablerat på en annan marknad. Vidare 

menas att det är lättare att bygga vidare på ett varumärke istället för att frikoppla ett helt 

nytt.   
  
Företag A gör undersökningar om vad kunder anser är kvalitet. Respondenten berättar att 

de gör marknadsundersökningar och får höga betyg vad gäller leveranssäkerheten, att de är 

trygga och pålitliga. Detta menar respondenten speglar vad kunder generellt anser om 

företaget. Pålitligheten är någonting som bygger upp styrkan i deras varumärke och att det 

till viss del används i marknadsföringen. 
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Respondenten berättar att de vill associeras med olika faktorer. För att hålla reda på detta 

förklarar respondenten att de mäter flertalet imagefaktorer. 

  

“Vi vill förmedla en hög servicenivå, alltså om det är någonting som fallerar så ska man 

snabbt få svar och snabbt avhjälpning. Och sen så vill vi ju naturligtvis, eftersom vi pratar 

om en hållbar framtid, så är det ju viktigt att kunderna känner att vi jobbar för, med 

energin alltså, för naturen, alltså den gröna delen i imagefaktorerna.”. 

  

Att förmedla och mäta innovation är också viktigt då respondenten menar att 

energibranschen är en marknad under stark utveckling. Respondenten utvecklar att de vill 

förmedla ett så pass högt förtroende att kunderna direkt ska förstå och uppskatta när de 

kommer med någonting nytt eller något de strävar efter att uppnå. De tre viktigaste 

imagefaktorerna de mäter är enligt respondenten servicegrad, pålitlighet och 

miljömedvetenhet. 

  

Det framkommer att de har en väldigt hög varumärkeskännedom. Respondenten menar att 

de letar strategiska sponsringsobjekt och deltar i arbetsmarknadsdagar för att upprätthålla 

varumärkeskännedomen. Dock sysslar de även mycket med reklam på TV och en del av 

arbetet med varumärkeskännedomen sker på diverse sociala medier. 
 

5.1.2 Arbetet med sponsring 

Företag A:s sponsringsarbete står för närvarande under förändring där målet är att komma 

närmare visionen om en hållbar framtid. För närvarande arbetar de med att förmedla detta 

till deras sponsringsobjekt.  

 

Respondenten upplever att kravet på motprestationer ökar från en sponsring som tidigare 

var mer baserad på ren välmening. Företaget väljer således större satsningar inom området 

som är mer anpassade till deras varumärke.  

 

“Vi kommer därför att välja färre men göra större satsningar [...] där vi väljer att sätta 

vårt varumärke så ska vi också känna att dom lever upp till samma bild som vi vill.”. 

 

Fördelarna med sponsring är enligt respondenten att verktyget kan användas för att nå ut till 

en bred massa. Respondenten beskriver att deras namn talar om vad de sysslar med samt 

vart de kommer ifrån, vilket ses som en annan fördel. Den största nackdelen med sponsring 

är enligt respondenten att det är ett tidskrävande arbete som kräver planering.    

 

“Vi är väldigt uppvaktade, de som vill komma och presentera sina projekt, det tar mycket 

tid. Jag kanske ägnar 4-5 timmar i veckan åt att lyssna på de som kommer förbi och 

presenterar deras grejer och vill bli sponsrade.”. 

 

Vi kan även se att nackdelarna kan vara förknippade med vissa risker. Respondenten 

förklarar att det är riskfyllt om företag saknar grundtanke med sin sponsring och sponsrar i 

ren välmening. En annan risk som nämns är om en skandal inträffar som svärtar deras 

varumärke. Det framkommer dock att företaget har täckning i form av klausuler ifall detta 

skulle ske.   
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Respondenten betonar att de viktigaste faktorerna inom sponsring är att synas och nå ut till 

en bred folkmassa. Här kan vi se att Företag A riktar fokus mot deras målgrupp och 

områden som kan göra gott för Umeå och en hållbar framtid. Respondenten förklarar även 

att deras exponeringsarbete kan förbättras genom att lägga större fokus på vad de håller på 

med och hur de framställer sig själva istället för att enbart berätta att de finns.    

 

Det framkommer även att Företag A positiva till att utvidga sitt sponsringsarbete mot andra 

kontexter än de områden de berör idag. Så länge det matchar deras vision och deras sätt att 

bedriva sponsring vill säga. 

 

“Umeå är ju en stad med mycket idrott, det är det. Men vi är absolut inte främmande med 

att synas på andra event, publikdrivna event så länge det känns som rätt område för oss.” 
 

5.2 Företag B  
 

5.2.1 Synen på och arbetet med varumärket  

Intervjun öppnas med att respondenten beskriver vad företagets vision och varumärke 

innebär. 

  

“Vi satte den (visionen) för 10 år sedan som bilistens bästa vän, nu vill vi vara människans 

bästa vän, inte bara bilisten, vi ska värna om dom som åker kollektivt, tar hit cykeln osv. 

Mänsklighetens bästa vän. Se till att det funkar för alla.”. 

  

Respondenten menar att visionen till stor del är ämnat som ett riktmärke för hur deras 

anställda ska arbeta. Finns det inget regelverk för hur de ska bete sig inom en viss situation 

ska de kunna agera utefter visionen. Respondenten anser dock att det viktigaste med 

visionen är att den ska kommuniceras inåt, som en ledstjärna för att gå i rätt riktning. 

Dessutom involveras hela personalen i arbetet med att utforma vision och affärsplaner. 

Respondenten klargör att visionen är mycket viktig eftersom den är grunden man bygger 

varumärket på. Vidare menar denne även att visionen speglar hela företaget och deras 

organisationskultur. 

  

Målramen de har att jobba utefter påverkas av ägaren, men vissa egna mål sätter företaget 

själva upp. Kundnöjdhet, miljömål och lönsamhetsmål är några av dem. Företaget arbetar 

mycket med hur de vill bli sedda och hur de ska bete sig för att uppnå detta. Respondenten 

menar att han byggt upp en modell för att skapa en mall för detta. 

  

“Men sen gör vi en aktivitetslista efter alltihop och vad vi konkret ska göra för att gå 

framåt för varje år. Alla har förmåga att se alltihop, förstå och leva efter alltihop.”. 

  

Efter halva intervjun berättar respondenten att företaget är ordentligt etablerat i Umeå och 

utvecklar om varumärkeskännedomen. 

  

“Vi har inte fullständig koll på konkurrenter, men vi har uppemot 90% av marknaden. Det 
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är en strategi och vi jobbar stenhårt med att upprätthålla den nivån.“. 

  

I Umeå menar respondenten att de egentligen bara har en enda konkurrent, men som 

nationellt är väldigt stora. Eftersom de är så etablerade i Umeå diskuteras om de aktivt 

jobbar med att upprätthålla kundbasen, och om kunder gör aktiva val av företag. 

Respondenten menar att kunder inte gör aktiva val i någon större utsträckning, de är nöjda 

om de hittar en plats. De arbetar med att om kunden kan välja mellan olika bolag ska de 

välja deras. Däremot menar respondenten att de inte är tillräckligt bra som de önskar på att 

visa var de finns. På platser där båda företagen opererar har konkurrenten skyltar och är 

duktiga på att visa vad som är deras samtidigt som Företag B inte alls är lika duktiga menar 

respondenten. Däremot är detta någonting de jobbar med för att förbättra. Kundlojaliteten 

är ändå väldigt hög för företaget och vad gäller kvaliteten kan den antas vara att det finns p-

platser tillgängliga med enkla och prisvärda betalningsalternativ, berättar respondenten. 

  

När intervjun berör associationer nämner respondenten att de uppfattas som snällare än 

andra aktörer på marknaden och även att de strävar efter detta. Mer specifikt förklaras att de 

med säkerhet vet att de är ”the good guys” inom branschen i Umeå. Däremot reflekteras 

ibland de negativa associationerna från andra aktörer till Företag B. Samtidigt medger 

respondenten att kunder som får böter av andra företag kan höra av sig till dem och kolla 

om en kontrollavgift verkligen är giltig. 

  

“Vi har kommit så långt att om man fått en böter från nån annan aktör då kan dom ringa 

hit och fråga om det verkligen är rätt, då får man som agera domare. Och säger vi att det 

verkar vara korrekt, ja då finner dom sig i det helt enkelt!”. 

  

Vidare berättar respondenten att de tar hjälp av lokala fotbollsspelare i sin reklam för att 

locka ett visst segment av marknaden. Detta ger en bra utväxling och resulterar i en större 

tillströmning av kunder. Generellt menar respondenten att det inte finns någon egentlig 

målgrupp de försöker nå i sina reklamer. Kanalerna de använder för att synas är ofta Tv-

reklam men även en del radio. På sommaren byter de till kartmaterial för att locka 

genomresande och människor som besöker Umeå. 
 

5.2.2 Arbetet med sponsring 

Företag B bedriver ett aktivt sponsringsarbete inom olika kontexter med huvudfokus på 

idrott och i synnerhet lokala elitidrottsföreningar. Respondenten förklarar att deras ägare 

anser att sponsring är viktigt vilket underlättar arbetet. Företag B är även verksamma med 

sponsring inom olika kulturella projekt samt en del satsningar runt kulturhuvudstadsåret. 

Respondenten förklarar att deras sponsring vänder sig mot ställen där det rör sig mycket 

folk. 

 

Respondenten anser att deras sponsringsarbete har en positiv påverkan på deras varumärke. 

Det visar sig att sponsring som verktyg hjälpt företaget att få omgivningen att ändra 

uppfattning och att deras aktiva sponsringsinsatser upplevs som positiva. 

    

“Jag tror att sponsringen har hjälpt oss att komma ifrån det grå tråkiga företaget till att 

vara något form av serviceföretag med en organisationsplan som man har en hyfsad 
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uppfattning om.”. 

 

Fortsättningsvis nämner respondenten att sponsring är viktigt för att bygga varumärke. 

Företag B.s sponsringsarbete riktar sig framförallt mot att synas genom exponering. 

Sponsring som informationsbärare nämns som en annan fördel.    

 

Företag B har ett positivt synsätt till sponsring vilket tydligt framkommer under intervjun. 

Respondenten betonar att de huvudsakliga fördelarna med sponsring ligger i att synas och 

förknippas. Att sponsring är ett tidskrävande arbete kan ses som den enda nackdelen. 

Respondenten menar att om de väljer att sponsra ett objekt så är det lätt att fler objekt 

ansluter.  

  

“Vi har ambitioner om att vara det goda företaget, är man det så syns man och det stärker 

[...] Det påverkar oss att ha en ägare som säger att vi ska vara ute och bidra, vi ska synas 

på arenan, då är det lättare att lämna pengar till det här.”. 

 

Företag B är även öppna för nya typer av sponsring vilket visat sig under det senaste året 

där de varit aktiva i olika projekt. Oratoriekören och vissa områden runt 

kulturhuvudstadsåret är projekt som företaget har i åtanke.     
 

5.3 Företag C 
 

5.3.1 Synen på och arbetet med varumärket  

Intervjun inleds med vad ett varumärke innebär för Företag C. Respondenten utvecklar. 

  

“Det betyder jättemycket för oss, dels ska det spegla vad vi vill förmedla kring de tjänster 

vi gör och den verksamhet vi bedriver. Trygghet, kvalitet. Helt enkelt mervärde, och det ska 

man förknippa med vårt varumärke och därför försöker vi skydda det så mycket det går och 

synas i rätt sammanhang och använda det så strategiskt som möjligt.”. 

  

Om deras vision speglar deras mål och att de är pålitliga menar respondenten att 

varumärket, deras namn, inte står för en produkt. Det går således inte att förstå vad 

företaget gör bara genom namnet. 

  

“Namnet är en igenkänningsfaktor, varumärket är så mycket mer än bara namnet och 

loggan [...] vad känner du när du ser det här namnet, det ska vara trygghet, kvalitet och 

professionalism. Långt mycket mer än bara loggan och namnet.”. 

  

Intervjun fortskrider och respondenten utvecklar om företagets kundbas och dess lojalitet. 

För Företag C bygger allt på en lojal kundbas och respondenten menar att de hela tiden 

kämpar för att upprätthålla den. Att kunder kan känna trygghet, få värde för det som 

betalas, rätt tjänst och rätt kvalitet är mycket viktigt. De har inga abonnemangsintäkter utan 

varje timme de säljer måste kunden vara beredd att betala för. Kunderna måste känna att det 

är värt pengarna, vilket Företag C jobbar för att upprätthålla. 
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Respondenten berättar att de får omedelbar feedback på deras tjänster. Är kunden inte nöjd 

blir de upplysta med detta omgående och kan därmed anpassa sig för att upprätthålla 

kvaliteten på tjänsten. Denne menar att det viktigaste med deras varumärke är att leverera, 

att skapa kvalitet. Det går aldrig att leverera för mycket kvalitet, ett argument som ofta 

används för att inspirera personalen. 

  

Respondenten menar däremot att kvalitet och kundnöjdhet inte nödvändigtvis är någonting 

de använder sig av för att positionera eller differentiera företaget. Detta beror på att alla 

företag inom branschen påstår att de har den bästa kvaliteten och tjänster, det kan dock 

finnas ett glapp mellan den sagda och upplevda kvaliteten menar respondenten. 

  

“Jag kan tänka mig att alla säger att de har den bästa kvaliteten, eller det skulle förvåna 

mig om det inte är så. Hela branschen går ju ut på det, vi är en garant för att det ska vara 

rätt och riktigt, vi särskiljer oss inte där utan alla vill ju att det ska vara bra, den upplevda 

och den sagda (kvaliteten) är ju två skilda saker dock.”. 

  

Vad gäller associationer är det främst trygghet, pålitlighet och kvalitet som de vill bli 

associerade med. Varumärkeskännedomen inom branschen är väldigt hög medan den 

utanför inte alls är lika kraftfull. Respondenten förklarar vad detta beror på.  

 

”Vem som helst på stan som inte har eget företag eller jobbar inom bank och försäkring, 

merparten av alla människor. De skulle inte ha nån aning om oss. Men vi har ingen sådan 

ambition heller.”. 

  

Vidare vill de ha, och har, väldigt hög varumärkeskännedom inom branschen eftersom det 

är där de vill synas. De är noga med var de syns och vilka kanaler de använder för detta. 

Eftersom de främst vill synas inom branschen riktas exempelvis event mot personer med 

ledande poster inom företag. Media och branschorgan riktade mot affärsliv, industri och 

ekonomi är andra sätt. Respondenten utvecklar vidare. 

  

“Annars försöker man synas genom att höras i debatten och framstå som experter. Det är 

också ett sätt att bygga varumärket, vara med i debattartiklar och engagera sig. Då verkar 

det som att här, här är det nån som kan och vet. Vi försöker odla den bilden att vi har 

mycket information och kunskap.”. 

 

Respondenten menar att deras organisations- och företagskultur är starka. Riktlinjer för vad 

de står för och hur kunder ska bemötas finns. Kunder ska kunna förvänta sig att företaget 

rakt igenom beter sig professionellt och vänligt. Det gäller från den första till sist anställda. 

Integritet är mycket viktigt och är en del av tryggheten och förtroendet kopplat till deras 

tjänster. Kunder måste kunna lämna all information och känna sig säkra med det, annars 

kan de inte få den bästa hjälpen avslutar respondenten. 
 

5.3.2 Arbetet med sponsring 

Företag C bedriver två olika typer av sponsring beroende på vilka segment de vill rikta sig 

mot. På central nivå är sponsringen mer riktad mot publika evenemang inom idrott och 

kultur där företag syns i attraktiva sammanhang. Den lokala sponsringen är nästan enbart 
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inriktad mot olika idrottsföreningar på elitnivå. 

 

Vidare betonar respondenten deras noggrannhet med att undersöka olika föreningar och 

deras värderingar innan de går in i ett samarbete. Det framkommer även att företag C 

prioriterar längre sponsoravtal, speciellt med lojala föreningar som har långsiktiga mål och 

ambitioner. Detta står i linje med hur företaget förmedlar sitt budskap. 

 

“Det är viktigt att det inte är en misskött förening, det får inte vara nå trubbel [...] Vi vill 

äga budskapet mycket, våra värderingar ska stämma överens med föreningens 

ambitioner.”. 

 

Respondenten anser att sponsring är ett positivt verktyg för att stärka deras varumärke.  Att 

företaget valt att satsa mycket på idrott är heller ingen tillfällighet. Respondenten menar att 

träna och må bra står i linje med företagets syn på affärshälsa.  

 

Vidare framkommer att fördelarna med sponsring handlar om att synas och förknippas med 

sponsringsobjektet.  Företaget ser en stor fördel i att uppfattas som goda 

samhällsmedborgare. Nackdelarna med sponsring ligger i om något negativt inträffar som 

svärtar deras varumärke. Respondenten förklarar även att nackdelarna är förknippade med 

vissa risker. Här exemplifierar respondenten med Tiger Woods otrohetsaffärer. 

Respondenten bedömer att de får de motprestationer som de efterfrågar såhär långt.      

 

“Nackdelarna ligger i om något negativt skulle inträffa som svärtar varumärket. Om det 

går helt åt helsicke, det får inte hända saker. Nackdelarna kan vara förknippade med 

risker.”. 

 

Intervjun fortsätter med att beröra viktiga faktorer inom sponsring. Respondenten betonar 

vikten av att synas inom olika event men förklarar samtidigt att det finns andra viktiga 

faktorer inom sponsring. 

 

“Umeå galan ser vi som ett rent företagsevent, det är exakt vårt forum. Vi är en av 

initiativtagarna, att på något sätt skapa sin egen arena [...]  Detta är viktigt att tänka på, 

liksom hur skapar man egna forum för att få fram sitt varumärke utan att stå enda längst 

fram på scenen.”. 

 

Slutligen menar respondenten att de i dagsläget inte funderat på sponsring inom andra 

kontexter utan att deras sponsringsarbete även i fortsättningen kommer att rikta in sig mot 

idrott. Anledningen till detta förklaras genom att idrott är ett bra forum som engagerar 

många människor. 
       

5.4 Företag D 
 

5.4.1 Synen på och arbetet med varumärket 

Intervjun börjar med att ta reda på deras vision vilket enligt respondenten går ut på att öka 

sin kundbas, att fortsätta växa till ett uppsatt mål om ett år. De senaste åren har de tagit 
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större marknadsandelar och vill fortsätta expansionen. I detta ingick intäktsmål som 

respondenten menade påverkade företagets vision. 

 

Vad en lojal kundbas innebär och hur den påverkar deras företag finns det olika faktorer 

som spelar in. Umeå är en studentstad och vilket respondenten utvecklar med att när 

studenter flyttar till och från en stad märker de en stor skillnad. Lägenhetskunder är också 

generellt sett mindre lojala än villakunder menar respondenten. Detta beror på att det blir en 

investering att gräva in fiber i en villa. Synen på bredband har idag dessutom ändrats från 

hur det såg ut förut. 

  

“Men sen har bredbandskunder gått från att det var lite spännande och idag är det mer åt 

att det ska funka, som el och vatten t.ex. Strular det så byter man direkt.”. 

  

För att upprätthålla kundbasen menar respondenten att det handlar om mer än att bara 

konkurrera med pris. Istället handlar det om att följa med i utvecklingen av branschen för 

att inte halka på efterkälke. Det är också lättare att behålla befintliga kunder än att attrahera 

nya menar respondenten. Exempelvis jobbar de med en ny produkt mot de befintliga 

kunderna, ett tillbehör vilket syftar på att behålla kunder. De gör även undersökningar om 

kundnöjdhet för att anpassa sig själva efter kunders behov. 

  

Företag D har väldigt bra koll på vad kunder anser om deras kvalitet. De gör 

undersökningar fyra gånger per år och där framkommer det att kunderna anser att deras 

bredbandstjänster håller högre kvalitet än konkurrenters. Hastighet och pålitlighet ingår i 

undersökningarna men respondenten menar att det går att bryta ner rätt mycket och att det 

egentligen handlar om få en prisvärd tjänst att fungera. Eftersom de inte har fysiska 

produkter kanske en av de viktigare delarna är att väcka emotionella känslor hos kunderna 

och hur de differentierar sig med hjälp av detta. 

  

“Vi har väl egentligen alltid haft den positionen att vi ska vara dom som erbjuder ett rejält 

bredband som är kraftfullt och vi har alltid förespråkat fiber och hastigheterna, sen har vi 

dom här kringtjänsterna och nu börjar väl konkurrenterna komma lite ikapp. Men det är 

väl egentligen den positionen vi haft.”. 

  

Respondenten menar att det är väldigt viktigt att koppla associationer till 

organisationskulturen, kundtjänst och så vidare. På så sätt kan företaget positionera sig 

ännu mer och vara en del i att uppfylla företagets vision. 

  

“Jag tror stenhårt på det, identiteten måste komma inifrån, det man kommunicerar utåt. 

Och vi har en typ av brandbook där vi beskriver hur kommunikation går till. Värdeorden är 

kraftfullt, pålitligt, prisvärt. Men vi håller på att utveckla boken att arbeta avdelning för 

avdelning, vad innebär produkten för dig och din avdelning och din kundkontakt. Det ska 

resultera i en ännu starkare positionering till hösten.”. 

  

En av orsakerna till detta arbete är att marknadsföringen underlättas om alla inom företaget 

är med på samma spår. Allt eftersom företaget växer blir det viktigare att alla strävar efter 

samma mål. Respondenten uppger att varumärkeskännedomen i Umeå är väldigt hög 

medan de gör utförliga undersökningar för att ta reda på varumärkeskännedom i relation till 
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konkurrenter utanför Umeås gränser. Däremot kan det vara svårt att konkurrera med stora 

telekombolag i Stockholmstrakten eftersom dessa har egna nät och kan dessutom 

konkurrera med ytterligare produkter förklarar respondenten. För att upprätthålla och 

förbättra varumärkeskännedomen arbetar de mycket med digital reklam eftersom den är 

enkel att mäta jämfört med printmedia. Däremot är de inte särskilt aktiva på sociala medier 

men ser potentialen och vill nå dit. 

  

“Målet är att bli lika bra som SAS t.ex. Att alltid vara 30 sekunder bort från kunden. Att 

finnas direkt och svara på frågor. [...] Då behövs det att folk jobbar kring det dygnet runt, 

men det har vi inte resurser till än så länge.”. 

  

Tidigare under intervjun berättade respondenten att det sker förändringar inom 

marknadsföring hela tiden och att man måste anpassa sig. Förut kunde de annonsera i VK 

och nå cirka 80 % av Umeås befolkning, nu gäller det att hitta nya trick och bli smartare. 

Målet är att skapa reklam som sprider sig själv. Mycket fokus ligger på att deras logga ska 

synas i allt de gör men även att förmedla sin identitet och vad de står för. 

  

“Vi vill alltid bli kända och vi vill först skapa identiteten, folk ska fatta vilka vi är och 

direkt efter fatta varför man ska köpa det, inte tvärt om.”. 

 

I ett par meningar sammanfattar respondenten värdet som varumärkeskapitalet skapar för 

kunder och deras företag. Huvudsakligen värnar de om det norrländska och att förbättra den 

lokala omgivningen. De outsourcar inte sin kundtjänst vilket ger jobbtillfällen för 

ungdomar i Norrland och stöttar samtidigt lokala föreningar. Trygghet och pålitlighet är 

vitalt för företaget.  

 

“Vår produkt är väldigt pålitlig. Sen är det prisvärda tjänster och vi är ganska trygga i vår 

produkt och position. Det är skitviktigt vilka vi rekryterar, man måste stå för våra 

värderingar. Det är högt i tak men raka rör om man säger så!”. 
 

5.4.2 Arbetet med sponsring 

Intervjun övergår från varumärkeskapital till sponsring. Här framkommer att företag D 

bedriver olika typer av sponsringsprojekt, i huvudsak inom idrott. Deras huvudsponsorskap 

är främst riktat mot elitidrott på lokal nivå men företaget stöttar även mindre föreningar och 

är verksamma med sponsorinsatser i organisationen Friends. 

 

Respondenten anser att sponsring är viktigt för att få ut och sprida varumärket vilket kan 

förklaras med att de bland annat valt att placera sin logga på olika fönster på arbetsplatsen. 

Däremot nämns placeringen av loggan som viktig för att inte riskera att försvinna i 

mängden av en rad andra sponsorer.   

 

“Om man sätter en stor logga på en stor byggnad i en hyfsat liten stad så lägger många 

märke till det.”. 

 

I övrigt anser respondenten att associering och exponering är de viktigaste faktorerna. Att 

synas och bli förknippade, att människor ska ha kunskap om vad företaget representerar 
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menar respondenten står i fokus där det framförallt är associationerna de vill åt.  

 

Respondenten hoppas att deras positionering mot Norrland ska stärka deras varumärke. Att 

satsa lokalt och norrländskt är därmed viktigt för företaget. Vidare menar respondenten att 

det är lättare att ta marknadsandelar om det görs så nära kärnan som möjligt. 
 

Intervjun fortsätter där vi berör olika för - och nackdelar med sponsring. Respondenten ser 

fördelar i att snabbt få ut loggan och menar att sponsringsarbetet måste riktas mot det 

segment som passar företaget. Här framkommer vikten av att företagets sponsringsarbete 

ligger nära varumärkesidentitet vilket skapar kännedomsfokus.   

Vidare förklarar respondenten att sponsring är kostsamt vilket ses som den största 

nackdelen. Här nämns även svårigheter med att veta vilken lönsamhet som ett 

sponsringsprojekt kan generera.    

 

“Det är otoligt dyrt. Det är svårt att räkna hem det. Det vill man göra med alla aktiviteter, 

man vill räkna hem mediakostnaden. Det är alltid en avvägning hur mycket man törs 

satsa.”. 

 

Respondenten ser även att nackdelarna kan vara riskfyllda och betonar vikten av en god 

dialog mellan parterna. Det framkommer även att företaget har täckning i form av klausuler 

ifall något oförutsägbart skulle inträffa. Respondenten tycker även att de motprestationer de 

får uppfyller deras önskemål, speciellt om de handlar om större åtaganden som 

huvudsponsorskap. 

 

Slutligen är företag D öppna och positiva till sponsring inom andra kontexter. 

Respondenten menar att sponsringen är under en utvecklingsfas där det gäller att vara 

öppen för förändringar. Företag D arbetar även med att skriva längre sponsoravtal, än ett år, 

med deras sponsorobjekt för att stötta sponsringsobjektens långvariga projekt.   
 

5.5 Företag E  
 

5.5.1 Synen på och arbetet med varumärket 

Intervjun inleds med att respondenten ger sin syn på ett varumärke och vad det innebär, att 

det i grunden innebär ett löfte. Därefter förklaras att allt Företag E står för ska styra vad de 

gör och att löftet möter kunders förväntningar. 

 

Intervjun fortsätter och respondenten ger sin syn på lojala kunder och vad de innebär för 

deras varumärke. Respondenten menar att en lojal kund är någon som återkommer och att 

det är viktigt att de pratar gott om tjänsten och rekommenderar den till andra. Vidare 

beskrivs att det är billigare att bearbeta befintliga kunder än att attrahera nya, samtidigt är 

det även billigare för kunden i form av omställningskostnader att vara lojal. Detta är något 

Företag E trycker på i sin marknadsföring menar respondenten. Vidare gör de kontinuerliga 

undersökningar för att kunna upprätthålla kvalitativa tjänster. Angående vad som 

positionerar företaget utvecklar respondenten. 
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“Vi är mer en strategibyrå än en produktionsbyrå. Vi jobbar mer med långsiktiga kunder 

än ad hoc, vi jobbar mer med stora kunder än jippon.”. 

  

Respondenten menar också att detta är någonting de lyfter fram, att de strävar efter 

långsiktiga samarbeten. De säljer inga fysiska produkter men har ett väldigt speciellt 

företagslandskap med innovativ inredning. En dialog inrättas med avseende på det fysiska 

beviset och om de använder det för att förmedla en speciell upplevelse för kunder. 

  

“När man köper tjänster och byråtjänster, det köper man på grund av kvaliteten och att 

man håller det man lovar. Men mycket, mest, ligger i relationer. Och vi är väldigt välkända 

här bland våra kunder. [...] Det handlar om att bygga en bra relation för att dom ska 

komma tillbaks och bli lojala. Den relationen byggs dels personligt men också på ett 

engagemang i varan. [...] Den här typen av miljö, allt vi gör är ju för att man ska känna sig 

som en del av våran familj.”. 

  

Respondenten menar att engagemang är deras värdeord och associationerna företaget vill 

förmedla kopplar respondenten till företagets vision, att de älskar och vill främja Norrland. 

De vill göra det så bra som möjligt för Norrland, en idé de anställda står för. De vill de bli 

associerade med detta och jobbar med företag som delar den visionen. Vidare menar 

respondenten att visionen används för att positionera företaget och bygga en image.  

 

Vad gäller arbetet med varumärkeskännedomen medgav respondenten att slogans, 

reklamutskick och annonser inte var viktigt för dem. Istället förklaras att det viktigaste är 

att bygga relationer och lära känna företaget de arbetar med. Mycket ligger i att hitta en 

relevans med sin marknadsföring, inte att bedriva kännedomsgivande reklam. 

Respondenten menar att företagets varumärkeskännedom i Umeå är väldigt hög, men att de 

fortfarande kan bli mer kända i de södra delarna av Sverige. 
 

5.5.2 Arbetet med sponsring 

Företag E är renodlade i sitt sponsringsarbete och jobbar för närvarande med ett enda 

sponsringsprojekt, ett samhällsprojekt. Respondenten förklarar att deras sponsring går i 

linje med visionen och värdeorden om att de älskar Norrland. Vidare betonas vikten av att 

skräddarsy sponsringspaket som är anpassade istället för att gå in i projekt som inte är 

lönsamma för företaget. 

 

Företag E:s sponsringsarbete är för närvarande inne i en utvecklingsfas vilket gör det svårt 

för respondenten att svara på hur deras sponsringsarbete påverkar varumärket. 

Respondenten anser att sponsring är viktigt för att förmedla ett budskap vilket i företagets 

fall handlar om att levandegöra och bevisa att deras arbete riktas mot Norrland. 

 

Respondenten förklarar att fördelen med sponsring ligger i möjligheten att påverka attityder 

hos omgivningen. Företaget arbetar för att deras sponsring ska skapa förändringar hos 

målgrupper.   

 

“Självklart ska man använda sig av sponsring precis på samma anledning som man gör 

med annan marknadsföring att påverka målgruppens attityder eller påverka målgruppens 
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beteende.”. 

 

Vidare ligger Nackdelen med sponsring i bristande kunskap. Respondenten anser att de 

motprestationer som efterfrågas inte uppfyller det värde som sponsringen genererar och där 

gåvor och “bastusponsring” nämns som vanligt förekommande.  

 

Respondenten påpekar att nackdelarna är förknippade med vissa risker som genererar en 

dålig lönsamhet för företaget. Exempelvis om inte företaget har kunskap om 

sponsringsarbetet så finns risken att pengar förbrukas utan välmening.   

 

En viktig faktor i företagets sponsringsarbete ligger i integrerad kommunikation. 

Respondenten förklarar att de är en faktor som kan stärka andra sponsringsdelar vilket kan 

ses som en förutsättning för en lyckad sponsring. Exempelvis menar respondenten att en 

god associering och bra relationer leder till goda förutsättningar att lyckas med andra 

faktorer som exempelvis exponering. Här tycker företag E att det läggs för stort fokus på 

exponering istället för att arbeta med sponsring i sin helhet. 
  

“Biten med integrerad kommunikation, det är inget option, det är en förutsättning i 

sponsring. Att du integrerar ditt sponsorskap i all din övriga kommunikation eller passande 

kanaler, det är en hygienfaktor.”. 

  

Slutligen förklarar respondenten att deras företag är öppna för sponsring inom andra 

kontexter. Här kan vi se att idrott, kultur, miljö eller andra sponsringsområden är intressanta 

för företaget så länge det går mot deras vision om att förändra och förbättra Norrland. 

5.6 Företag F 

5.6.1 Synen på och arbetet med varumärket 

Respondenten menar att de har en så pass bred kundbas att det är svårt att förmedla en 

vision som täcker allt. Det viktigaste för dem är att istället förmedla en vision inåt så att alla 

avdelningar kan dra åt samma håll. Deras affärsidé är målet och visionen förklarar 

respondenten är drömmen inom målet. 

 

De har generellt ingen egentlig lojal kundbas eftersom deras sortiment är väldigt brett, 

alltifrån produkter som håller flera år till förbrukningsvaror. De har även försökt lojaliteten 

men haft vissa svårigheter med det. 

  

“Som självgod företagare så tror man lätt att tro att våra kunder alltid handlar sina 

produkter hos oss och att det är självklart att de förstår vad vi levererar men så är 

självklart inte fallet.”. 

  

Därefter inleds en diskussion om de lyfter fram sin bredd och en blandad kundstock. 

Respondenten menar att deras affärsidé bygger på att ha en bredd och att det ska vara 

bekvämt, kunder ska från en enda leverantör kunna få tag på allt inom branschen. De har 

jobbat mycket med att få fram ett sådant budskap och det har mynnat ut i en slogan som 

menar att ingenting är omöjligt. 
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Vad gäller kvaliteten berättar respondenten att verkar man på en så liten marknad som 

Umeå och Norrland måste en bredd skapas och försöka attrahera de som söker pålitlighet 

och enkelthet. Det vill säga att fokus inte ligger på att vara specificerad på just en produkt, 

istället kan de erbjuda ett brett sortiment med pålitlig service. Det är viktigt för dem att 

associeras med och signalera en mångsidighet, att kunden ska känna att oavsett vad de 

behöver kan företaget stå till tjänst. 

  

De är väldigt kända inom Umeå och har nyligen introducerat en ny logotyp och försökt 

mäta effekten av denna. Det fanns svårigheter med detta eftersom respondenten menar att 

oavsett hur deras logotyp ser ut är det redan en väldigt stor massa som vet vilka de är och 

vad de gör. Vad gäller satsningar på ökad varumärkeskännedom menar respondenten att det 

är passiva. 

  

“Vårt problem har varit att leverera grejer utifrån det tidsspann som kunderna vill vänta 

på grejer. Därför är vi inte speciellt aggressiva med marknadsföring över huvudtaget. Är 

man aggressiv med marknadsföringen så måste man liksom vara beredd att visa en positiv 

fasad när nya kunder kommer och beställer grejer av en. Kan du inte uppfylla det så blir 

det mycket badwill istället.”. 

  

Det är alltså viktigare att bearbeta den befintliga kundstocken än att attrahera nya kunder 

för Företag G. Respondenten förklarar att de inte behövt vara särskilt aggressiva 

marknadsföringsmässigt då kunder sökt upp dem istället för tvärt om. De marknadsför sig 

inte på sociala medier och största fokus ligger på arenareklam. Företag G differentierar sig 

från konkurrenter med sin höga servicegrad och utvecklar resonemanget. 

  

“Våra kunder uppskattar nog framförallt tryggheten att handla med oss. Så trygghet, 

pålitlighet och att vi har goda resurser inom alla spannen.”. 

5.6.2 Arbetet med sponsring 

Företag F strävar efter att vara tydliga i deras värderingar med vilka de sponsrar och varför 

de gör det. Huvudfokus i sponsringsarbetet riktas mot idrott på lokal nivå då respondenten 

anser att det är ett positivt område att synas inom. Företag F sponsrar även vissa 

kulturevent. 

 

Vidare menar respondenten att sponsring är viktigt som en del i arbetet med att stärka 

varumärket. Sponsring är den största marknadsföringsmetoden för företaget som har låg 

prioritet på annan marknadsföring och annonsering. Associering och exponering kan ses 

som andra viktiga komponenter i företagets sponsringsarbete och även olika 

sponsringsträffar.   

 

“På första plats så är det associationen där du medverkar och andra är givetvis hur du kan 

framställa dig själv i det sammanhanget [...]Givetvis är det väldigt värdefullt att träffa 

kunder i olika sammanhang där man kan byta erfarenheter med varandra och alla har 

någon sorts samhörighet.”. 

   

Respondenten menar att flera faktorer spelar in i ett sponsringsarbete. Därför har företag F 

svårt att bedöma hur sponsringsarbetet påverkar varumärket. Respondenten förklarar att 
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sponsring kan vara svårt att mäta och att tidigare relationer kan vara avgörande och påverka 

beslut.  

 

“Det är många gånger en bekant till dig, många gånger en kund till dig också som lämnar 

det här fantastiska erbjudandet.”. 

 

Respondenten är medveten om gränsdragningen mellan sponsring och välgörenhet men 

anser att deras sponsring gynnar båda parter. Vidare framkommer att svåra situationer kan 

uppstå i valet av vilka de väljer att sponsra. Respondenten förklarar att företaget måste vara 

tydliga i sitt sponsringsarbete för att undvika att hamna i svårhanterliga situationer. Här 

nämns begreppet “bastusponsring” som en sådan situation. 

 

“Jag vill inte hamna i den situationen att du sa nej till mig men inte till honom, varför då? 

Och då kan det bli badwill utav det.”. 

 

De största fördelarna med sponsring är enligt respondenten möjligheten att synas och 

förknippas genom andra. Här strävar företaget efter att framhäva sitt varumärke och 

samtidigt framkalla goodwill från andra varumärken.  

 

Respondenten förklarar att sponsring är ett tidskrävande arbete vilket kan ses som den 

största nackdelen inom ämnet. Att sätta sig in i projekten tar tid. Företaget träffar vissa 

sponsringsobjekt utan resultat där respondenten menar att det hör till god ton att lyssna.  

Respondenten ser även vissa risker med sponsring där skräckscenariot är att företagets 

varumärke svärtas av ett sponsringsobjekt. Företaget har inte skrivit några klausuler ifall en 

sådan situation skulle uppstå.  

 

Slutligen fanns inga tankar på sponsring inom andra kontexter för företaget utan 

respondenten menar att deras sponsringsarbete är mycket för dagen.  
 

5.7 Företag G  
 

5.7.1 Synen på och arbetet med varumärket  

Respondenten berättar att Företag G har arbetat väldigt lokalt i Umeå i 26 år och deras 

vision kan antas vara att hålla en hög servicegrad och kvalitet. För Företag G är relationer 

och service är grundläggande och väldigt viktigt för att hålla en lojal kundbas. 

  

“Relationen är A och O för oss. [...] Vi försöker bygga mycket av vår verksamhet och 

varumärket på kundrelationer och service. Sen ska man givetvis vara konkurrensmässiga 

prismässigt, så är det.”. 

  

Många företag säljer liknande produkter och därför undersöker de bland annat varför 

kunder specifikt kommer till respondenternas företag. Mycket ligger som sagt i relationer 

och hög service, men många kunder uppskattar att besöka butiken och prata rent generellt, 

då blir de förknippade med detta förklaras det. 
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Vidare påpekas att företaget till stor del positionerar sig via relationsbyggande och att de 

framförallt är kända för sin höga servicegrad. Resultatet blir att de har väldigt mycket 

återkommande kunder. 
  
“Det krävs mycket mer jobb att dra in en ny kund än att behålla en gammal. Eller sälja mer 

till en befintlig är oftast lättare än att sälja till en ny kund. En ny kund har oftast en 

relation med en annan och det är svårt att i början visa vilken service vi har [...] merparten 

är återkommande kunder.”. 

  

De jobbar aktivt med att upprätthålla sin kundbas och relationerna till dem. Det sker främst 

via besök och events, men även via digital information. Det medges att Företag G påverkas 

starkt av kunders efterfrågan och därmed vikten av att anpassa sig. Det förklaras att det på 

senare tid varit mycket miljöfokus. Resonemanget utvecklas om att det krävs stor fokus på 

att vara aktiv och analysera kunders behov.   

  

“Ett tag var det väldigt mycket miljö, det styrde vårt sortiment, vårt sätt att arbeta och 

marknadsföringen framförallt. Om det blir hett nånting så vill alla visa upp det. Vi styrs 

mycket efter kundernas efterfrågan.”. 

  

Företag G håller precis på med en undersökning om vad kunder anser om företaget där en 

av faktorerna är deras kvalitet. De vet för tillfället inte konkret vad kunder anser om detta. 

Däremot påpekas att de kan erbjuda sina kunder ett väldigt brett sortiment och att detta 

hänger ihop med kvaliteten. De försöker ofta påverka kunder att själva ta beslut om vad 

som ska köpas istället för att säljarna ska styra för mycket. Detta motiveras med att om 

kunden blir missnöjd skyller de på företaget istället för att själva ta ansvar. Tidigare har det 

hänt att kunder som inte blivit nöjda lägger allt ansvar på företaget och meddelar sin 

personal att de fortsättningsvis inte ska handla av Företag G. Om kunden istället är med och 

aktivt styr ett val, men fortfarande känner att produkten inte blev som det var tänkt kan 

denne inte beskylla Företag G längre. Ibland tackar företaget nej till order de inte anser 

kommer bli bra, därmed reserverar de också sig själva för att upprätthålla en hög kvalitet. 

  

Företag G använder en del sociala medier för att upprätthålla sin varumärkeskännedom. De 

använder även sin logotyp frekvent vad gäller gratis reklamprodukter. Det förklaras att det 

är attraktivt att synas i vissa miljöer för att skapa associationer till företaget. Främst i 

miljöer dit de levererar produkter, exempelvis restauranger och caféer. 

  

“Det som är superintressant för oss, kanske restauranger eller där folk syns mycket att vi 

får synas med vår logga där. Med tanke på att vi har en vinning där eftersom vi levererar 

kläder dit isåfall. Då kan man förknippa oss med snygga kläder.”. 

  

Slutligen menar respondenten att kunder associerar till företaget i form av hög service och 

att de är trevliga. Respondenten menar också att det är detta som positionerar dem. 

  

“Det beror på vem du frågar haha, nämen jag tror det främsta de skulle säga är en god 

service faktiskt, trevliga och en god service. Det tror jag de flesta skulle säga, det är nog 

främst det. En nästan orimlig servicegrad här.”. 
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5.7.2 Arbetet med sponsring 

Företag G är verksamma inom olika typer av sponsringsprojekt. Respondenterna berättar 

bland annat att företaget anordnar olika golftävlingar och sponsrar diverse kunder i deras 

arbeten. Vidare är företaget generösa vad gäller att sponsra olika prisutdelningar där de 

skänker bort priser.   

 

Sponsring anses viktigt för företag G, framförallt för att skapa och bygga relationer. 

Respondenterna förklarar att företagets exponering mer används för att stärka relationer 

med kunder än att ”boosta” affärer. Detta ses som en anledning till att företagets 

sponsringsverksamhet bedrivs mer för dagen.        

 

“Det är viktigt för att i många fall är det kundrelationer, att behålla och utveckla en 

kundrelation. Sedan är det givetvis viktigt för att främja idrottsverksamheten i stort.”. 

 

Vidare menar respondenterna att deras sponsringsarbete påverkar varumärket positivt, 

framförallt när företaget väljer att gå in i större satsningar. Respondenterna menar att om 

företaget går in i ett större sponsringsprojekt så genererar det en större påverkan på 

varumärket i jämförelse med mindre projekt.    

 

“Om man gör nått häftigt och satsar på det så får man utväxling för det [...] Att ta del av 

olika koncept för att ”boosta” varumärket har vi fått ut mest genom att göra större 

grejer.”. 

 

Respondenterna ser den största fördelelen med sponsring i att skapa ett kontaktnät med 

sponsringsobjektet. Att synas i nya sammanhang där företaget vanligtvis inte förekommer 

ses som en annan fördel. Den största nackdelen med sponsring är enligt respondenterna att 

det kostar mycket pengar. Att sponsring är svårt att mäta nämner de som en annan nackdel. 

Eftersom företag G bedriver en liten verksamhet så menar respondenterna att nackdelarna 

inte nödvändigtvis behöver vara förknippade med risker. Skulle det uppstå en riskfylld 

situation som påverkar företaget negativt så väljer respondenterna att utgå från det då.       

 

Vidare förklarar respondenterna att det inte läggs något större fokus på motprestationer.  

Skulle det väga över mot välgörenhet så är det ändå inga större summor menar 

respondenterna. Däremot sponsrar de inga lag som de inte kan förknippa sig med och 

belyser vikten av att bibehålla relationen med deras befintliga samarbetspartners.   

  

De viktigaste inom sponsring anser respondenterna vara att byta erfarenheter och skapa nya 

kontakter i olika affärsnätverk. Att synas bland idrottsföreningar eller restauranger som har 

en positiv trend eller ett gott rykte är även viktigt för företaget. 

 

“Ett affärsnätverk är superintressant i en sponsringsdel.”. 

 

Slutligen jobbar företaget konstant på att hitta nya sponsringsmöjligheter. Respondenterna 

beskriver bland annat att de nyligen tagit fram en lunchbricka till en restaurang i staden. De 

förklarar även att de jobbar med att ta fram och sponsra med idrottskläder till olika 

föreningar.    
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5.8 Sammanfattning Empiriska observationer 
Utifrån våra empiriska observationer ovan sammanställs delarna vi anser viktiga att ta med 

sig för vidare analys. För att tydliggöra detta presenteras de i form av tabeller inom 

strategiskt varumärkesbyggande, varumärkeskapital och sponsring. Tabellerna består av 

korta sammanfattningar inom varje område som behandlas under intervjun. Tanken är att 

läsaren ska kunna använda sig av dessa för att lättare följa med i analysen samtidigt som vi 

anser att det underlättar om en överskådlig bild av resultaten presenteras.  

 

Strategiskt varumärkesbyggande kommer inte analyseras i nästa kapitel utan tas istället upp 

i diskussionen. Anledningen till detta är att vi främst vill rikta fokus mot varumärkeskapital 

och sponsring med avseende på vår forskningsfråga. Vi anser däremot att strategiskt 

varumärkesbyggande är en viktig del för att skapa en integrerad bild av hur sponsring 

påverkar varumärkeskapitalet. I denna studie är därmed det strategiska 

varumärkesbyggandet ett verktyg för att ytterligare länka samman sponsring och 

varumärkeskapitalet. Under intervjutillfällena har vi medvetet valt att ställa ett fåtal frågor 

som behandlar det strategiska varumärket. Mycket information går däremot att hämta 

utifrån hur företagen resonerar om varumärkeskapitalet, som går att och koppla till 

begreppen i de Chernatony & Rileys (1998, s.1085) modell. Tabellen om strategiskt 

varumärkesbyggande finns i bilaga 2.     
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Tabell 1 - Varumärkeskapital 
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Tabell 2 - Sponsring 
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6 Analys 
I denna del kommer företagen analyseras utifrån våra empiriska data och teoretiska 

referenser. Analyskapitlet är uppdelat kategorivis där varje del i varumärkeskapitalet och 

sponsringens A-ERIC modell tas upp och analyseras.  Varumärkeskapitalets olika delar 

kommer analyseras medan analysen av sponsringen kommer delas upp i större och mindre 

företag. Syftet med detta är  att besvara vår forskningsfråga samt studiens underfråga om 

det finns några skillnader mellan mindre och större företag i deras syn på- och arbete med 

sponsring. Vi kommer inte att prioritera företag och deras strategier baserat på storlek eller 

marknad då vi i sådana fall riskerar att resultat och slutsatser vinklas. Analyskapitlet 

avslutas med en sammanfattande del för att ge läsaren en mer överskådlig uppfattning av 

området.  
 

6.1 Varumärkeskapital 
Varje byggsten inom varumärkeskapitalet analyseras separat. Vidare kommer alla 

byggstenar att kopplas till teori och empiriska observationer. Detta syftar till att hitta 

samband vilka kan verka som underlag för avslutande diskussion och slutsatser. 
 

6.1.1 Lojalitet 

Alla företag utom ett medger att de har en lojal kundbas. Två av företagens lojalitet skiljer 

sig mellan typ av tjänst och marknad inom samma varumärke. De motiverar detta fenomen 

med olika omställningskostnader inom marknader och segment samt att det finns många 

priskänsliga kunder på konkurrenskraftiga marknader vilket ligger i linje med hur Aaker 

(1991, s.39-41) menar att kunders lojalitet kan påverkas. Många av företagen lägger stor 

vikt på professionalitet, pålitlighet, trygghet och förhållandet till sina kunder. De vill 

erbjuda en hög kompetens och servicenivå vilket ligger i linje med Aakers (2011, s.282-

283) resonemang om hur lojalitet kan påverkas via interaktionen med kunder och åtråvärda 

attributer. Kvaliteten på servicen och tjänsten är även någonting He & Li (2011, s.81) 

menar skapar värde och påverkar lojaliteten positivt. Flertalet av företagen mäter och följer 

kontinuerligt upp mål eller gör undersökningar. De gör detta för att få feedback från sina 

kunder för hur de kan förbättras och erbjuda en bättre tjänst. Detta är ett av kriterierna för 

att upprätthålla en lojal kundbas enligt Aaker (1991, s. 51). Det är väldigt viktigt att 

upprätthålla sin kundbas eftersom det är lättare och mer kostnadseffektivt än att attrahera 

nya kunder, betonar framförallt Företag E och G. Deras argumentation styrks också av 

Aaker (1991, s.19). 
  
Två av de mindre företagen bygger huvudsakligen sin verksamhet på relationer och hög 

servicegrad för att upprätthålla den lojala kundbasen. Detta betonar Aaker (1991, s.43) och 

menar att företag bör vara långsiktiga och underhålla den lojala kundbas de besitter. 

Företag G betonar att de har en enorm servicegrad vilket kan ligga till grund för lojala 

kunder. Vidare menar de att de bygger en stor del av sin verksamhet på relationsbyggande 

vilket kan ses som en annan faktor för deras lojala kundbas. Detta är även någonting de 

positionerat sig med. Argumentationen stämmer överens med Aakers (1996, s.105-106) och 

Kellers (2009, s.140) resonemang om att relationer till kunder är någonting som kan öka 

lojaliteten och konkurrenskraften vilket dessutom skapar inträdesbarriärer för konkurrenter. 

Företag B har en väldigt hög lojalitet vilket delvis motiveras med att det finns få 
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konkurrenter på marknaden. Det var endast Företag F som uppgav att de inte hade lojala 

kunder vilket de motiverade med att de har ett väldigt brett sortiment med stort spann och 

livslängd på sina varor. 
 

6.1.2 Upplevd kvalitet 

Företag A och B sticker ut vad gäller den upplevda kvaliteten och påstår att kunder håller 

dem högre än sina konkurrenter. I övrigt anser samtliga företag att de håller en hög kvalitet.  
 

Många av företagen är tjänsteföretag och anser att trygghet, pålitlighet och leveranssäkerhet 

är det som utgör kvaliteten. I övrigt är servicenivån och ett brett sortiment det som anses 

representera deras kvalitet. Företag E sticker ut och menar att deras engagemang och 

relationsbyggande skapar kvalitet. De emotionella aspekterna som engagemang och 

relationer är någonting Aaker (1991, s.93-94) menar påverkar kvaliteten. Någonting som 

också signalerar kvalitet för Företag E är deras kontorslandskap, fysiskt bevis, vilket Aaker 

(1991, s. 94-95) anser är viktigt för att visa att organisationen ytterligare strävar efter att 

uppnå kvalitet. De var de enda som uppmärksammade denna kategori. 
  
Företagen använder sig av undersökningar för att ta reda på vad kunder tycker om deras 

företag, tjänster, produkter, kundnöjdhet och kvalitet. Aaker (1991, s. 96-97) menar att två 

av de viktigaste faktorerna för att påverka kvaliteten för serviceföretag, merparten av de 

som intervjuades, är kompetent personal och att följa upp vad kunder tycker. En bra 

interaktion mellan kunder, företag och dess personal är också någonting som anses viktigt 

för att påverka lojaliteten, samtidigt som det är viktigt att ha mätbara mål (Aaker 2011, s. 

283; Aaker 1991, s.96-97). Dessa kriterier är också någonting majoriteten av företagen 

påstår att de har och arbetar med. Enda företaget som inte gör undersökningar om 

kvaliteten var Företag G. De uppgav dock att de höll på med en sådan undersökning för 

tillfället. Däremot nämner de att någonting de tror kunder associerar till dem är en nästan 

orimligt hög servicegrad. Detta också någonting Aaker (1991, s. 91) nämner, att den 

upplevda kvaliteteten till stor del påverkas av servicegraden. 
  
Majoriteten av företagen uppger att de har en hög standard och kvalitet på sina tjänster och 

produkter, i vissa fall bättre än konkurrenters. Enligt He & Li (2011, s.81) är detta 

någonting som påverkar kundlojaliteten och därmed ökar varumärkeskapitalet. 
 

6.1.3 Associationer 

Vad företagen vill associeras med varierar relativt mycket. Det är allt från att associeras 

med ett hållbart samhälle, geografisk anknytning, miljö, vänlighet, pålitlighet, hög kvalitet, 

prisvärda och hur de vill framhäva sin identitet och främja samhället. Aaker (1991, s. 109) 

menar att associationer är allt som går att koppla till varumärket och kan etableras i kunders 

medvetande. Alla företag i undersökningen vill på något vis skapa associationer och ligger 

därmed i linje med detta resonemang.    
  
Aaker (1996, s. 111-113) menar att det finns olika sätt att använda associationer. Dessa 

företag speglar alla de olika kategorierna inom associationer författaren nämner (produkt, 

organisation och personlighet).  Företagen har ofta en kombination av vad de vill associeras 

med, och majoriteten vill associeras med sin organisation, trevlig personal, hög service och 
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kompetens. Vi ser att en del företag också anspelar på personlighet, exempelvis vill några 

företag associeras med Norrland och främjandet av detsamma. Några vill också associeras 

med sin produkt eller tjänst, exempelvis att den är pålitlig, brett sortiment och hög kvalitet.  
 

Majoriteten har alltså en tydlig bild av vad de vill associeras med och ligger i linje med de 

faktorer som via associationer enligt Aaker (1991, s. 111) kan skapa värde för 

varumärkeskapitalet. Exempelvis positionering och att underlätta köpbeslut. Hur företag 

positionerar sig via associationer är mycket intressant i denna studie. Några av företagen 

vill associeras med Norrland, en geografisk anknytning, vilket Aaker (1991, s.128-129) 

menar kan vara en stark grund för köpbeslut. En del företag har också valt att positionera 

sig med hjälp av andra associationer. Exempelvis hög service, kundrelationer eller ett brett 

sortiment.  
 

Företag D menar att associationerna måste kunna kopplas till organisationskulturen och var 

tydlig med att den inre identiteten måste kommuniceras utåt. Gemensamt för företagen är 

att de associerar sig med faktorer, inre eller yttre, för att påverka kunder, framkalla 

anledning för köp, positionera sig, generera positiva känslor eller attityder till företaget och 

dess tjänster. Företag B nämner att de faktiskt kan påverkas negativt genom associationer. 

De menar att de är så pass välkända och etablerade att om en konkurrent beter sig illa kan 

detta reflekteras över på dem, kunderna vet knappt att det finns andra aktörer än Företag B. 

De har dock valt att positionera sig som vänliga för att sticka ut från konkurrenter. 
  
Gemensamt för många företag är att de vill skapa en slags mening, vad de står för, via 

associationerna i linje med Gill & Jagrooks (2010, s.193) argument. De skapar en bild av 

att de är mer än bara tjänsten eller produkten de säljer (Aaker 1996, s.113). Majoriteten av 

företagen är tjänsteföretag och förmedlar associationer till företagets tjänst. De lägger stor 

vikt på interaktionen med företaget och dess kvalitet. Därmed skapas en slags trygghet för 

tjänsten vilket är i linje med (Athanasios & Chrysochou 2014, s.140) resonemang för 

tjänsteföretag.  
 

Någonting som kan påverka varumärket är Simonin & Ruths (1998, s.39-40) resonemang 

om att associationer kan överföras till ett annat varumärke. Samtliga företag riktar sin 

sponsring mot föreningar eller kopplas ihop med galor och events där associationer kan 

hämtas. Genom att hämta associationer från andra varumärken, exempelvis galor, kopplas 

varumärkena samman. För att detta ska bli lyckosamt är det viktigt att de matchar (Spiggle, 

Nguyen, Caravella 2012, s.968). Exempelvis associeras Företag C med en gala inom sin 

bransch vilket kan anses vara en bra matchning och kan enligt detta argument klassas som 

förtjänstfullt.  
  

6.1.4 Varumärkeskännedom 

Samtliga företag uppger att de har en hög varumärkeskännedom och majoriteten av 

företagen är framförallt kända inom Umeå. Företag C är mycket kända inom branschen och 

är etablerat över hela världen varav ett av kontoren ligger i Umeå. Företag D är stora i 

Umeå men även kända i många andra städer. Resten av företagen uppger att de bedriver 

majoriteten av sin verksamhet inom Umeå. Varumärkeskännedomen sträcker sig därför inte 

längre och i flertal fall inte längre än branschen de verkar i. Det företag som sticker ut mest 
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är Företag E som inte använder reklamutskick, slogans eller logotyper för att påverka sin 

varumärkeskännedom. Istället arbetar de med att hitta en relevans mellan sin produkt och 

olika företag i sin marknadsföring. Företag F är väldigt passiva med sin marknadsföring för 

att inte påverka sin varumärkeskännedom för mycket. De har ett komfortabelt problem med 

att kunder söker upp dem istället för tvärt om. Många vet redan vilka de är och vad de gör 

och därför kan det vara svårt att hinna leverera inom utsatta tidsramar om det kommer ännu 

fler kunder, vilket de anser genererar badwill. Detta resonemang stöds av Aaker (2011, 

s.282) som menar att det är vitalt att hålla det som utlovas.  
  
Aakers (1991, s. 62) kännedomspyramid som användes i teorikapitlet kan tillämpas i denna 

kategori. Utefter företagens syn på deras varumärkeskännedom kan alla företag, förutom 

Företag C, inom Umeå med omnejd kopplas till de högsta nivåerna, top-of-mind och brand 

recall. Inget av företagen kan direkt kopplas till den lägsta nivån, unaware of brand. 

Däremot kan det diskuteras var vissa av företagen egentligen ska placeras. Företag C 

medger exempelvis i intervjun att de har väldigt hög kännedom inom branschen, för de som 

utnyttjar tjänster inom revision. Däremot menar respondenten att utanför branschen är den 

låg men att det inte är något de strävar efter att korrigera. Detta kan ge incitament för att de 

befinner sig i den lägsta nivån i pyramiden, men samtidigt är de väldigt välkända inom 

branschen och kan därmed eventuellt placeras högst upp också. Det beror på hur det tolkas. 

Vi kan se att samma princip gäller för de flesta företag vi intervjuade. Inom Umeå kan de 

placeras högt upp samtidigt som de, i andra städer eller utanför branschen, kan placeras i de 

lägre nivåerna. 
  
Företag C vill synas i samband med event och galor riktade mot affärsliv och delta som 

experter i debatter. Företag D använder sig mycket av arenareklam och digital reklam i 

arbetet med att öka sin varumärkeskännedom. De vill att logotypen syns i allt de gör. 

Företag A letar alltid strategiska sponsringsobjekt och deltar i arbetsmarknadsdagar 

samtidigt som de gör mycket reklam på TV och sociala medier. Företag B arbetar mycket 

med reklam på TV och anpassar inom vilka kanaler de använder sig av beroende på vilken 

säsong det är. De har även använt sig av kända personer i reklamsammanhang. Företag E 

använder inte kännedomsgivande reklam, de vill istället skapa en relevans mellan sin tjänst 

och deras kunder. Företag F är som nämnt passiva med sin marknadsföring, de gör dock 

mycket arenareklam. Företag G använder en bred arsenal, digital reklam, sociala medier, 

besök och events. Detta ligger i linje med Aakers (2012, s.44) resonemang om att 

exponering i olika kanaler, bland annat sponsring, påverkar konsumenters uppfattning om 

varumärket. Keller (2008, s.55) antyder också att exponering av varumärket ökar 

kännedomen vilket passar väl med Aakers (1991, s.19) resonemang att igenkännande kan 

underlätta köpbeslut. Detta kan kopplas till ett ökat varumärkeskapital för flera av 

företagen. 
 

Företagen sträcker sig från att inte använda någon kännedomsgivande reklam alls, till att 

vara mycket medvetna och aktiva i sitt varumärkeskännedomsarbete. Vi kan se att de flesta 

företagen arbetar med sin varumärkeskännedom på ett sätt att det syftar att upprätthålla 

eller öka kundbasen. Aaker (1991, s.72-75) menar även att det är kostsamt att placera sig på 

de högre nivåerna i pyramiden. Detta ligger i linje med varför några av företagen främst 

bearbetar sina befintliga kunder än att attrahera nya, inom branschen har de trots allt hög 

kännedom. 
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Varumärkeskännedomen är mycket relevant inom sponsring. Det ligger i linje med 

sponsring genom att detta syftar på att synas och öka varumärkeskännedomen. Aaker 

(1991, s.63) menar att det finns flera fördelar kopplade till varumärkeskännedom. Det vi 

framförallt märkt via intervjuerna är att ett varumärke kan forma en plattform dit flera 

associationer kan kopplas för att skapa en bättre helhetsbild av företaget. Detta är något 

många av företagen jobbar med för att påverka varumärkeskännedomen. Aakers (1991, 

s.72-73) resonemang om att varumärkeskännedomen påverkas av att logotypen syns så ofta 

som möjligt ligger också i linje med hur vissa företag arbetar. De använder logotypen både 

i sponsringssyfte och reklam i olika kanaler. 
  
Generellt sett är företagen välkända, många använder eller har använt varumärket. Detta ger 

incitament att deras reklam inte riskerar att förbises i stor utsträckning. Det mest uppenbara 

exemplet är Företag C som endast är intresserad av att tilltala branschen. Det spelar ingen 

roll om utomstående ser eller inte ser deras reklam. Oavsett kan det betyda att en stor del av 

reklamen från Företag C förbises i linje med Romaniuk & Wights (2008, s.215) 

resonemang om den inte används rätt. Samtidigt kan reklam från företag i specifika 

branscher endast avse att tilltala de som agerar inom branschen och vara avsedd för 

specifika aktörer eller målgrupper inom denna. Därmed får de hög träffsäkerhet med sin 

reklam och då kanske det inte spelar någon större roll om de utanför målsegmentet inte 

uppfattar eller förstår reklamen. 
 

6.2 Sponsring  
Efter att ha granskat företagen i deras sponsringsarbete kan vi se att samtliga företag är 

aktiva inom området. Nedan analyseras olika delar som vi ämnat undersöka inom området 

och om eventuella likheter - skillnader finns mellan större och mindre företag.      
  

6.2.1 Olika typer av sponsring 

Majoriteten av de större företagen har valt att rikta huvudfokus mot idrott och i synnerhet 

elitidrott på lokal nivå. Detta ligger i linje med Jobber & Fahy (2006, s.243) som menar att 

den överlägset vanligast förekommande sponsringen är den som är riktad mot idrott. 

Samtliga stora företag, A, B, C och D, bedriver även sponsring inom andra kontexter, 

exempelvis inom kulturella samanhang. Detta ligger i linje med Olsons (2010 s.195) 

resonemang om att det är positivt att bredda sig mot nya sponsringsområden och på så sätt 

bli mer effektiva. De Pelsmacker et al., (2013, s. 349) förklarar att det skett en förändring 

inom sponsring där nya kanaler har tillkommit. Detta kan kopplas till att Företag A:s 

sponsringsarbete som för närvarande står under förändring där de jobbar mot en hållbar 

framtid. Företag C skiljer sig från de andra företagen genom att de väljer att arbeta mot 

olika sponsringsobjekt beroende på om arbetet är riktat mot centrala eller lokala nivåer. 

 

Vidare kan vi se att de mindre företagen varierar i deras sätt att arbeta med sponsring. 

Företag E har bland annat valt att rikta sin sponsring mot ett enda projekt vilket motsäger 

Olsons (2010, s. 195) syn om vikten med att bredda sin sponsring. Däremot medför detta en 

tydlig kategorisering för företaget vilket kan vara fördelaktigt. Enligt Chien, et al., (2011 

s.143.) leder en kategoriserad sponsring till att ett varumärke upplevs som tydligare, mer 



 
 

57 
 

enhetligt och mer konsekvent i förhållande till den sponsring som inte är kategoriserad. 

Företag F och G bedriver olika typer av sponsringsprojekt där fokus riktas mot lokalidrott 

och andra lokala evenemang. Pelsmacker et al., (2013, s.352-353) beskriver detta som 

eventsponsring. 
  

6.2.2 Sponsring - ett viktigt verktyg 

Majoriteten av de större företagen anser att sponsring är viktigt för att bygga och stärka 

varumärket. Ett mönster bland företagen är att samtliga arbetar med hur de vill synas och 

bli förknippade med deras sponsringsobjekt. Med andra ord kan exponering och associering 

ses som grundfundament inom området. Företagen förklarar att associering är en viktig 

faktor för att omgivningen ska veta vilka de är och vad de sysslar med. Detta menar Jiffer 

& Roos (1999, s.28) handlar om hur sponsring relaterar till en specifik målgrupp. Vidare 

anser författarna att detta har ett stort värde i kommunikationen och framställandet av hur 

ett varumärke vill bli förknippat. Företag D förklarar att exponering är viktigt i syfte att få 

ut och synas med sin logotyp. Detta argument delas med Olsson & Tjømøe (2009 s. 504) 

som menar att den största effekten av sponsring uppnås genom en frekvent och 

variationsrik exponering. Vidare menar Företag D att placering av logotypen är av hög 

prioritet så den inte försvinner i mängden av andra exponeringar. Mikhailitchenko, et al., 

(2012, s.269) beskriver detta som “high clutter” vilket kan leda till en minskad 

exponeringseffekt. Företag C menar att många faktorer är viktiga inom sponsring varför det 

kan vara svårt att framhäva någon särskild. Detta skiljer sig gentemot de andra företagen 

som har en tydlig bild av vad som är viktiga faktorer. Vi kan se ett mönster hos de större 

företagen att de föredrar längre sponsringsavtal med sina sponsringsobjekt för att på så sätt 

kunna vara en del i sponsringsobjektets utveckling och framfart. Detta kan stå i linje med 

De Pelsmacker et al., (2013, s. 349) som menar att det skett en förändring inom sponsring 

där längre avtal mellan sponsorn och den sponsrade blivit allt vanligare. McAlister et al., 

(2012, s. 6) menar även att långvariga sponsoravtal kan medföra fördelar för sponsorn även 

efter att avtalet med sponsringsobjektet löpt ut.  

 

Bland de mindre företagen kan vi skönja ett sponsringsarbete som är “mycket för dagen” 

vilket motsäger De Pelsmackers et al., (2013, s. 349) ståndpunkt om att längre avtal är 

synonymt med dagens sponsring. Synen på de viktigaste faktorerna inom sponsring är även 

varierande. Företag E påpekar vikten av integrerad kommunikation som enligt Jiffer & 

Roos (1999, s.40) handlar om att hitta ett framgångsrikt sätt att nå ut med ett budskap. 

Företag E menar att olika fundamentala element hänger ihop och förklarar att om 

exempelvis relationer och associering visar sig framgångsrika så kommer troligtvis även 

företagets exponering bli lyckad. De Pelsmacker et al., (2013, s.28-29) betonar betydelsen 

av timing, analys och precision av målgruppen som viktiga element i kommunikationen. 

Företag F arbetar med att synas och förknippas med deras omgivning vilket de anser vara 

de viktigaste faktorerna inom sponsring. De Pelsmacker et al., (2013, s.345-346) menar att 

sponsring till stor del grundas på associationer mellan sponsorn och den sponsrade till 

skillnad från reklam som kräver en mer omfattande process. Farelly & Quester (2003, 

s.531) menar att relationsbyggande anses viktig för att skapa värde och att goda relationer 

skapar en förbättrad kreativitet och kompetens. Detta ligger i linje med företag G som 

betonar vikten av att skapa relationer och att synas inom olika affärsnätverk, men skiljer sig 

från de övriga företagens synsätt. 
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6.2.3 Sponsringens påverkan på varumärket 

Samtliga av de större företagen menar att sponsring har en positiv påverkan och stärker 

varumärket. Företag A nämner att synen på sponsring har förändrats genom att kravet på 

motprestationer ökat. Detta är synonymt med vad Statskontoret (2003, s.15) uppger, att 

någon form av utbyte mellan parterna ska förekomma för att handlingen ska kunna 

betraktas som sponsring. Detta kan möjligtvis vara en anledning till att företag A medvetet 

väljer färre samarbetsaktörer och istället gör större satsningar. Vidare strävar företag A 

efter att deras sponsringsobjekt ska matcha varumärket och företagets image. Detta ligger i 

linje med Cornwell et al., (2005, s.38) resonemang om att det är lättare att memorera 

händelser som liknar ens egna förväntningar genom en god matchning.  

 

Företag B förklarar att sponsring kan hjälpa företaget att få människor att ändra 

uppfattning. Detta kan liknas med Lagae (2005, s.35) som menar att företag stärker 

varumärket genom att samverka i en aktivitet som upplevs som positiv. Vidare arbetar 

Företag D med att positionera sig mot Norrland för att stärka sitt varumärke vilket skiljer 

sig från de övriga större företagen.     

 

Majoriteten av de mindre företagen har svårt att besvara hur sponsring påverkar deras 

varumärke. Företag E:s sponsringsarbete står för närvarande under utveckling medan 

Företag F menar att tidigare relationer kan vara avgörande för hur varumärket upplevs. 

Detta kan vara två anledningar till varför de mindre företagen har svårt att besvara hur 

sponsring påverkar varumärket. Farelly & Quester (2003 s.531) menar att relationer skapar 

tillit och engagemang mellan olika företag och därigenom ökar deras värde. I linje med 

författarna och utifrån Företag F:s resonemang bör därför varumärket påverkas positivt av 

sponsring.    
 

6.2.4 Sponsringens fördelar 

Majoriteten av de större företagen är eniga om att den främsta fördelen med sponsring är att 

synas och exponeras. Detta ligger i linje med Lagae (2005, s.35) som menar att sponsring 

kan medföra en ökad varumärkeskännedom genom att synas inom sportsliga och kulturella 

sammanhang. Ett av företagen nämner fördelar med att snabbt få ut sin logotyp eftersom 

företaget arbetar kraftigt med kännedomsfokus. Ett annat företag ser en fördel i att de kan 

framstå som goda samhällsmedborgare. Detta synsätt ligger i linje med Grönkvist (2000, 

s.123) som menar att det sponsrade företaget bör känna ett visst samhällsansvar.  

  

De mindre företagen nämner fördelar i att påverka attityder, få ut varumärket, synas i olika 

sammanhang och att skapa relationer med sponsringsobjektet. Majoriteten av företagen ser 

fördelar i att exponeras i sammanhang där de normalt inte figurerar. Att bygga relationer 

med sponsringsobjektet nämns också i sammanhanget vilket Farelly & Quester (2003 

s.531) anser vara fördelaktigt för att skapa kreativitet, kompetens och erfarenheter. Företag 

F anser exempelvis att sponsring som verktyg kan hjälpa företaget att få ut varumärket och 

samtidigt sno goodwill utav någon annans varumärke. Detta kan liknas vid det som 

Grönkvist (2000, s.46) beskriver som imageöverföring där goodwill som andra parten 

besitter ska kunna överföras på det egna företaget.   
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6.2.5 Sponsringens nackdelar 

De större företagen menar att sponsring är ett kostsamt arbete som kräver mycket tid. 

Företag A och B förklarar att när de sponsrar ett objekt vill fler aktörer omfattas. Jiffer & 

Roos (1999, s.44) menar att sponsring kräver en viss planering hos företagen för att 

sponsringsarbetet inte ska medföra extra tidskrävande arbete. Företag C betonar att ett 

sponsringsobjekt skulle kunna påverka varumärket negativt. En sådan händelse är en stor 

nackdel och medför en stor risk för företaget, där Tiger Woods otrohetsskandal ges som ett 

exempel. Detta ligger i linje med Grönkvist (2000, s.48) som förklarar att idrottsprofiler 

eller idrottslag med negativa egenskaper skapar icke önskvärd publicitet för företagen. 

Även resterande del av de större företagen anser att sponsring är förknippat med risker och 

skyddar sig i form av klausuler om något ofördelaktigt skulle inträffa sponsringsobjektet 

som kan associeras till och skada företaget.          

 

Även bland flertalet mindre företag kan tid och kostnad ses som de stora nackdelarna. 

Företag E skiljer sig däremot från de andra företagen och menar att bristande kunskap kan 

ses som den stora nackdelen. Här menar företaget att sponsring fortfarande handlar mycket 

om gåvor och “bastusponsring” där kravet på motprestationer är bristfälligt. Företagen 

förklarar att “bastusponsring” innebär att företagsledare och kunder sitter i en viss typ av 

miljö och gör affärer som nödvändigtvis inte är grundade i rationella beslut. Vidare menar 

Företag E att detta begrepp kan medföra vissa risker om projekten inte genererar en 

önskvärd lönsamhet. Detta kan liknas med Grönkvist (2000 s. 20) som menar att behovet 

av kunskap är viktigt och de företag som utnyttjar sponsringsverktygen rätt är de som 

lyckas bäst. Företag F förklarar att det hör till god ton att ta del av potentiella 

sponsringsobjekts argument även om det initialt saknas intresse för dessa. Företag F och G 

menar att det kan vara svårt att se effekten av sina sponsringsprojekt. De anser däremot inte 

att nackdelarna nödvändigtvis behöver vara förknippade med risker med motiveringen att 

de bedriver en liten verksamhet. Varken företag G eller F har några klausuler med 

sponsringsobjekten utan tar tag i det vid händelse att något negativt inträffar.          
 

6.2.6 Sponsring inom andra kontexter 

Slutligen är majoriteten av de större företagen positiv till att utvidga 

sponsringsverksamheten till andra kontexter. Chien et al., (2009, s.143) menar att sponsring 

i mångt och mycket handlar om att det ska kännas rätt för båda parter, vilket ligger i linje 

med de större företagens synsätt. Företag A betonar att de inte är främmande för sponsring 

inom andra kontexter, så länge det känns rätt för företaget. Företag D påpekar att 

sponsringen befinner sig i en utvecklingsfas och att de därmed är öppna för förändringar. 

Detta ligger i linje med Statskontorets (2003, s.15) argument att sponsring är ett begrepp 

under utveckling och ses som en allt viktigare del i företags marknadsföring. Företag C 

menar däremot att de inte funderar på sponsring inom andra kontexter utan fokuserar, även 

i fortsättningen, på deras befintliga sponsringsprojekt. Enligt Jiffer & Roos (1999, s.25-26) 

har begreppet sponsring utvidgats till olika kontexter samtidigt som kravet på 

motprestationer ökat. 
 

Vidare anser författarna att det finns en diskussion om vad som betraktas som sponsring 

kontra välgörenhet. Det kan vara fördelaktigt för företagen att ha kunskap om detta innan 

de ger sig in i nya sponsringsprojekt. Företag A ser en risk i om man har svårigheter att 
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urskilja dessa områden och sponsrar slentrianmässigt i ren välmening. De arbetar även för 

att bli bättre på att förmedla vad de håller med, hur de framställs istället för att enbart synas. 

Företag C och D bedömer att de får motprestationerna de efterfrågar vilket De Pelsmacker 

(2013, s.345) anser utgör ett krav för sponsring idag. Någon ytterligare information om 

motprestationer framkom inte från företagens sida.     
    
Även majoriteten av de mindre företagen är öppna för sponsring inom andra kontexter. 

Företag E menar att det egentligen inte spelar någon roll om de riktar in sig mot idrott, 

kultur, miljö eller samhälle så länge deras sponsringsarbete främjar Norrland. Företag G 

förklarar att de konstant arbetar med förändringar i sitt sponsringsarbete och visar bland 

annat planer på framtida sponsringsprojekt. Företag F skiljer sig däremot från de övriga 

mindre företagen då företaget inte ser något behov av sponsring inom andra kontexter. 

Detta är synonymt med att deras sponsringsarbete betraktas som “mer för dagen”.  
 

Grönkvist (2000, s.212) anser att en svår situation kan uppstå hos företagsledare i arbetet 

med att fördela sponsorpengar. Författaren menar även att situationen kan ses som 

omoralisk, särskilt i mindre företag där ägare oftast fattar egna beslut om sponsring. 

Majoriteten av de mindre företagen är medvetna om den tunna gränsdragningen mellan 

sponsring och välgörenhet men anser ändå att sponsring genererar ett värde för båda parter. 

Gåvor och “bastusponsring” är dock något som företagen nämner som ett vanligt 

förekommande. Företag G menar att om vågskålen skulle väga över mot välgörenhet så 

handlar det inte om några större summor för företaget varför de inte väljer att lägga något 

större fokus på motprestationer. Företag E har, rent generellt, svårt att se att de 

motprestationer som sponsorn efterfrågar motsvarar ett liknande värde som sponsringen 

genererar.         
 

6.3 Sammanfattning analys 

6.3.1 Varumärkeskapital        

Vi har kunnat verifiera vissa generella skillnader och likheter mellan företagen i deras syn 

på varumärkeskapital. Det framkom bland annat att en lojal kundbas och sättet att arbeta 

med denna skiljde sig till viss del mellan företagen. En del av denna skillnad är arbetet med 

relationer där de mindre företagen riktar mer fokus mot att underhålla relationer medan de 

större företagen använder sig av undersökningar och följer upp mål i större utsträckning. 

Vad gäller kvaliteten påpekar samtliga företag att de håller en hög kvalitet, det varierar 

mellan deras tjänst och utförandet av densamma samt service och relationer till kunder. 

Generellt sett är kvalitet för de mindre företagen relationsbaserad. Vi kan även se att de 

större företagen förmedlar en bredare bild av associationer. De sträcker sig utanför 

företagets väggar och associerar sig med samhället eller andra emotionella faktorer medan 

de mindre är mer inriktade mot personal och produkt eller tjänst.  

 

Varumärkeskännedomen är generellt hög hos samtliga företag. Däremot kan vi skönja att 

de större företagens varumärkeskännedom även sträcker sig utanför den egna branschen till 

skillnad från de mindre företagen. Detta kan bero på att de arbetar mer aktivt än de mindre 

företagen med att öka sin varumärkeskännedom samtidigt som de underhåller den 

befintliga kundbasen. De mindre företagen är mer passiva med att öka sin 
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varumärkeskännedom och fokuserar mer på att underhålla relationer med den befintliga 

kundbasen. 
 

6.3.2 Sponsring 

Ett antal mönster hos företagen i deras sponsringsarbete identifieras också. Vi kan se att 

majoriteten av företagen väljer att rikta sitt huvudfokus mot idrott vilket även är det 

vanligaste förekommande sponsringsområdet. Däremot kan vi se att de större företagen 

figurerar i högre grad mot elitidrott på lokal nivå där det rör sig mycket folk. I stort sett 

samtliga företag bedriver även sponsring inom andra kontexter än idrott, exempelvis inom 

kulturella sammanhang. 

 

Samtliga företag är aktiva och anser att sponsring är viktigt för att bygga, stärka och sprida 

ett varumärke. Vi ser att de större företagen tycks ha en tydligare förklaring till hur 

sponsring påverkar varumärket. De större företagen är även mer riskmedvetna i sitt 

sponsringsarbete till skillnad från de mindre företagen. Exempelvis har de riskreducerare i 

form av klausuler ifall något negativt skulle inträffa som svärtar deras varumärke. 

 

Ett mönster är att majoriteten av de större företagen påpekar vikten av längre sponsoravtal 

medan de mindre företagen har en tendens att arbeta mer spontant med sponsring. 

Möjligtvis kan det vara en anledning varför de mindre företagen även lägger mindre vikt 

vid motprestationer än vad de större företagen gör. Majoriteten av företagen är även 

positiva till att bredda sitt sponsringsarbete mot ytterligare kontexter. 

 

6.4 Samhällsetiska aspekter 

 

Under intervjuerna uppmärksammas vissa etiska aspekter som kan ha betydelse för 

samhället. Majoriteten av företagen nämner exempelvis att sponsring förknippas med vissa 

risker. Dessa kopplas oftast direkt till företaget, men kan även uppfattas som ett 

samhällsetiskt ansvar. Företag kan förknippas med ett sponsringsobjekt som går emot 

sociala- och samhällsenliga normer och regler. Det finns åtskilliga exempel på detta; 

dopingsskandaler, rattfyllor och otrohetsskandaler är några av dessa. Dessa innebär en risk 

för företagen som förknippas med sponsringsobjekten och behöver ta ett samhällsetiskt 

ansvar. I linje med företagets värderingar och samhällets normer och regler kan det vara 

viktigt att ta avstånd från dessa beteenden. I undersökningen ser vi att de flesta företag har 

klausuler och tydliga riktlinjer för hur ett sponsringsobjekt ska bete sig eftersom de 

representerar vad företaget står för och vill förmedla. Genom att bryta ett kontrakt eller 

avtal kan företag synliggöra sina värderingar och offentligt ta ett samhällsansvar.  

 

En annan etisk aspekt som observeras i empirin är begreppet bastusponsring. Denna typ av 

sponsring kan innebära att vissa företag exkluderas på olika villkor. Vi ser att det i vissa fall 

är svårt för företagen att sortera ut olika sponsringsprojekt.  Exempelvis kan föreningar och 

organisationer som uppfyller företagets kriterier för sponsringsobjekt falla offer för 

bastusponsring. Hänsyn kan istället tas till kontakter på bekostnad av lönsamhet, 

värderingar och andra kriterier. 
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7 Diskussion och slutsatser 
 

7.1 Sponsring som verktyg i varumärkeskapitalet 
I analysdelen har sponsring och varumärkeskapital granskats och skillnader mellan de 

större och mindre företagen har diskuterats. Under vår teorikoppling länkades de olika 

elementen i A-ERIC modellen till de fyra byggstenarna i Aakers varumärkeskapital. Under 

vår datainsamling framkommer att exponering och associationer kan ses som de viktigaste 

komponenterna. Nedan illustrerar figur 7 hur vi anser att sponsring påverkar 

varumärkeskapitalet. Vi grundar denna diskussion utifrån det material vi använt i empiri- 

och analysdelen.  
 

 
Figur 7 - Egen koppling mellan sponsring och varumärkeskapital. 

 

Utifrån modellen syns hur sponsring och varumärkeskapital kan kopplas samman. 

Sponsring som helhetsbegrepp ställs mot varje byggsten i varumärkeskapitalet. 

Anledningen till detta är för att skapa en förståelse om hur sponsring som verktyg påverkar 

varumärkeskapitalet. Exempel diskuteras och därefter kommer vi beskriva hur 

byggstenarna påverkar varandra.  

 

Därefter kommer strategiskt varumärkesbyggande att implementeras i slutet av 

diskussionskapitlet för att beskriva hur alla teorierna kan kopplas till varandra och forma en 

helhetsbild.  Avslutningsvis kommer övergripande slutsatser att fattas i syfte att besvara vår 

forskningsfråga.   
 

7.1.1 Sponsring - varumärkeskännedom 

Företagen ansåg att det var viktigt att synas vilket vi ser har en direkt koppling till 

varumärkeskännedomen. Majoriteten betonar att det är viktigt att synas i rätt sammanhang 

vilket ligger i linje med argumenten om att upprätthålla eller öka sin varumärkeskännedom. 

De flesta företagen påpekade också vikten av att framhäva sitt varumärke där sponsring 

sågs som ett viktigt verktyg. Genom att synas med företagets symbol, namn eller i rätt 

Sponsring 

Varumärkeskännedom 

Associationer 

Upplevd kvalitet 

Lojalitet 
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sammanhang där det rör sig mycket folk kan varumärkeskännedomen stärkas.  Av teorin 

framgår även att en kraftig och bred exponering leder till att folk lättare lägger varumärket 

på minnet (Keller 2008, s.55). Dessa påståenden ovan gör att vi kan koppla samman 

exponering från A-ERIC modellen med varumärkeskännedom. Vi kan även återkoppla till 

teorin där Aaker (Aaker 1991, s.64-65) påpekar att ju mer ett varumärke syns desto större 

blir chansen att konsumenter köper det, varav varumärkeskännedomen påverkas. 
 

7.1.2 Sponsring - associationer 

Genom sponsring kan företag hämta åtråvärda associationer. Känslor, attityder och 

uppfattningar kan via associationer kopplas till varumärket. Med hjälp av detta kan 

företaget skapa en större och mer attraktiv bild av sitt varumärke. Det underlättas genom att 

ligga i de högre kännedomsnivåerna vilket samtliga företag ansåg att de gjorde. Många 

företag ville associera sig med idrott, miljö, bra service och pålitlighet. Genom att sponsra 

strategiska objekt och synas i attraktiva miljöer kan associationer hämtas från dessa 

kategorier. Vi kan se i empirin och analysen att företag ofta arbetar med att förknippas med 

rätt objekt eller evenemang och skapa en positiv bild av sig själva. Sponsorns mål är att den 

goodwill en annan part besitter i så hög grad som möjligt ska bli överförbar på företaget 

(Grönkvist 2000, s.46). Dessa påståenden gör att vi kan se tydliga samband mellan 

associering från A-ERIC modellen och varumärkeskapitalets associering.       

 

Som vi nämnt i teorin kan associationerna delas in i olika kategorier; personlighet, 

organisation och produkt (Aaker 1996, s. 111). Vi såg tydliga exempel på företag som 

associerar sig inom dessa kategorier. De absolut tydligaste var miljö, samhälle och 

vänlighet vilka syftar på varumärkets personlighet och organisation. Associationerna syftar 

till att skapa mening för ett varumärke och är allt som kan etableras i kunders medvetande. 

Detta har många företag gjort genom att identifiera sig med psykologiska faktorer och 

sponsrat objekt som passat in på deras värderingar. Kort och koncist kan företag kopplas till 

andra varumärken för att hämta associationer, vilket många av företagen gör genom 

sponsring. 
 

7.1.3 Sponsring - upplevd kvalitet 

Vi har haft vissa svårigheter med att se hur sponsring direkt kan påverka den upplevda 

kvaliteten. Utifrån vår datainsamling framkommer inga tydliga samband mellan begreppen. 

Däremot ser vi att andra byggstenar inom varumärkeskapitalet kan ha inverkan på den 

upplevda kvaliteten, exempelvis associationer och lojalitet. Företag som sponsrar objekt 

inom vissa genrer kan dock antas påverka kvaliteten. Exempel på sådana kan vara event 

riktade mot specifika målgrupper. För att koppla till teorin handlar detta främst om 

positionering & differentiering (Aaker 1991, s.87). I teorikopplingen nämns att 

associationer i A-ERIC modellen till viss del kan kopplas till upplevd kvalitet.  Genom 

sponsring kan företag associera sig med objekt och på så vis påverka sin upplevda kvalitet. 
 

7.1.4 Sponsring - lojalitet  

Utifrån vår empiri och analys framkommer att sponsring kan påverka lojaliteten på olika 

sätt. Vi menar att sponsring till stor del syftar till att exponeras och associeras, vilket kan 

vara synonymt med att attrahera fler kunder. Sponsring kan vidare ses som en faktor för 
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relationsbyggande som skapar tillit och engagemang.  Vidare menar vi att sponsring bidrar 

till att företag växer men också genom att behålla kunder som redan finns. Företag kan 

sponsra för att bygga och stärka relationer vilket vi såg vara relevant utifrån våra empiriska 

observationer, vilket också ligger i linje med teorin (Farelly & Quester 2003 s.531). Bland 

annat sponsring av event med inbjudna kunder vilket stärker relationen till dessa och ökar 

därmed lojaliteten till företaget. Vi kan koppla detta till att många företag ansåg att det var 

billigare att upprätthålla sin kundstock än att öka den. Utifrån empirin förklarar flera 

företag att det är viktigt att se långsiktigt och bearbeta den befintliga kundstocken.  Detta 

kan kopplas till teorin om att vara nära kunden och visa uppskattning och att de värderas 

(Aaker 1991, s.50-51). Dessa samband ger oss incitament på att sponsring kan påverka 

lojalitet där främst relationer kan ses som en närliggande faktor.  
   

7.2 Relationen mellan byggstenarna i varumärkeskapitalet  
Utifrån empirin och analysen kan vi se att varumärkeskapitalets byggstenar på ett eller 

annat sätt påverkar varandra. Vi kan tydligt se att varumärkeskännedom och associering har 

ett starkt samband mellan sig och andra delar i varumärkeskapitalet. Många företag anser 

att det är viktigt att exponeras i rätt sammanhang vilket ligger i linje med argumenten om 

att upprätthålla eller öka sin varumärkeskännedom. Vi anser att en ökad 

varumärkeskännedom medför fördelar och att desto mer ett varumärke syns desto större blir 

chansen att konsumenter köper det. Detta kan i sig leda till att lojaliteten påverkas på grund 

av en större kundbas. Samtidigt syns de associationer företaget vill koppla till sitt 

varumärke i arbetet med varumärkeskännedomen. 

 

Vi anser därför att associationer och varumärkeskännedom påverkar och ligger nära 

varandra. Associationer är allt som kopplas till varumärket i kunders medvetande. Vi kan se 

att sponsring av rätt objekt och i passande miljöer leder till att associationer och känslor 

kopplas till varumärket samtidigt som varumärkeskännedomen påverkas.  

 

Under arbetet framgår det att många företag genom sponsring strävar efter att associera sig 

med idrott, kultur och samhälle. De arbetar med att förknippas med rätt typ av objekt eller 

evenemang samtidigt som de försöker skapa en positiv bild av sig själva. Associationerna i 

sig menar vi påverkar kundlojalitet eftersom de kan underlätta köpbeslut. Vi menar att om 

flera alternativ finns varav ett utgörs av ett företag vilket sponsrar och därmed förmedlar 

åtråvärda associationer, kan detta varumärke väljas istället för konkurrenters. Detta kan 

antas vara ett resultat av hur företaget har positionerat eller differentierat sig via 

associationer. 

 

Vidare menar vi att den upplevda kvaliteten kan påverkas av kundbasen. Genom att 

exponeras och öka sin varumärkeskännedom ges incitament att kundbasen och därmed 

lojaliteten ökar. Indirekt kan detta kopplas till att den upplevda kvaliteten kommer påverkas 

av varumärkeskännedom och en lojal kundbas. Vi menar att en större kundbas indikerar 

hög kvalitet och en accepterad tjänst eller produkt. Kvalitet på produkten eller tjänsten är i 

grund och botten vad som genrerar värde för konsumenter. Via exponering av varumärket 

med passande associationer menar vi att den upplevda kvaliteten kan påverkas. Företagen 

vi undersökte försökte också lägga stor vikt på associationer till företagets kvalitet. 
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Avslutningsvis menar vi att sponsring har störst påverkan på varumärkeskännedomen. 

Genom exponering kan konsumenters attityder och uppfattningar om varumärket påverkas 

vilket i sin tur påverkar den upplevda kvaliteten. En bättre upplevd kvalitet kan leda till att 

fler kunder köper varumärket. Om fler kunder köper varumärket leder det till en större 

kundstock vilket i sig kan skapa en lojalare kundbas. En större och lojalare kundbas kan 

påverka varumärkeskännedomen då fler personer känner igen varumärket.    
 

7.3 Strategiskt varumärkesbyggande  
Vi menar att strategiskt varumärkesbyggande kan ses som ett övergripande område där 

både sponsring och varumärkeskapital omfattas och kan därför kopplas till dessa begrepp. 

Utifrån tabellen om det strategiska varumärkesbyggandet kan vi se att många företag har en 

integrerad bild av sitt varumärke. Majoriteten av företagen är tydliga med vad de vill 

signalera, hur de arbetar utefter sin vision och hur de byggt sitt varumärke. Exempelvis kan 

vi se att ett av företagens sponsringsarbete för närvarande står under förändring för att 

komma närmare deras vision. Ett annat företag arbetar med sin vision för att bättre passa in 

i deras organisationskultur och vad de vill åstadkomma via sitt varumärke. 

 

Vidare ser vi att visionen ofta kopplas till företagens värderingar vilka de främst förmedlar 

via sin organisationskultur. Vi ser att de stärker sina värderingar genom att exempelvis 

associera och interagera med kunder och samhället. Även sponsrings associationer kan 

kopplas till organisationskulturen då företag som sponsrar kan ses som goda 

samhällsmedborgare, att de bidrar till omgivningen. Vidare har vi också uppmärksammat 

att företag väljer att vara aktiva med sponsring för att framhäva deras verksamhet och 

varumärke. Via detta skapar de en identitet vilket kan ses som en viktig del i 

organisationskulturen och för varumärket i stort. Tillsammans bidrar detta med att skapa en 

större helhetsbild av företaget.    

 

Företagskulturen syftar mer på normer och riktlinjer för hur de anställda ska bete sig inom 

företaget och mot kunder. Här kan vi dra paralleller till varumärkeskapitalets lojalitet och 

upplevd kvalitet. Vi ser att dessa begrepp i huvudsak handlar om att behandla kollegor och 

kunder på ett bra sätt för att upprätthålla eller öka kundbasen. Samtidigt bidrar detta till en 

högre upplevd kvalitet via exempelvis kompetent och vänlig personal. Även sponsring kan 

vara en viktig del i företagskulturen genom att exempelvis synas inom olika event och 

nätverksträffar för att på så sätt bygga relationer.    

 

Vi anser att den information som ges om företagens mål kan kopplas till 

varumärkeskännedomen. Om ett av målen exempelvis är att växa syftar det i slutändan på 

en förbättrad varumärkeskännedom. Vi menar även att sponsring kan ses som en viktig del 

i tillväxtmål och vidare i företagets arbete med att öka sin varumärkeskännedom.   

 

Varumärkesresursfördelning har vi valt att koppla till de associationer företagen vill skapa. 

I majoriteten av fallen kan vi se att visionen är direkt kopplad till associationerna företagen 

vill förmedla. Avslutningsvis kan vi, som figur 8 visar, genom dessa kopplingar se att 

strategiskt varumärkesbyggande, varumärkeskapital och sponsring påverkar varandra på 

olika sätt. 
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7.4 Övergripande slutsatser 
Under detta kapitel kommer studiens syfte och forskningsfråga att besvaras. Kapitlet 

kommer i huvudsak att beröra hur sponsring som verktyg påverkar varumärkeskapitalet 

vilket framgår av de två första slutsatserna. Den sistnämnda slutsatsen behandlar hur små 

och stora företag skiljer sig i deras sponsring vilket delas upp i tre stycken underkategorier.    
 

1. Sponsring - Ett viktigt verktyg  

Samtliga företag använder sponsring som ett verktyg för att påverka sitt varumärkeskapital. 

Vilket syfte de har skiljer sig dock från företag till företag. Generellt sett anser företagen att 

sponsring är viktigt eftersom det hjälper att bygga, stärka och sprida varumärket.  
 

2. Exponering & Associationer - viktigaste komponenterna 

Företag använder sponsring som verktyg för att påverka sitt varumärkeskapital via flera 

processer. Huvudsakligen har vi sett att exponering och associationer är viktigast i 

företagens sponsringsarbete. Syftet är att öka och underhålla varumärkeskännedomen 

samtidigt som de skapar mening och känslor gentemot varumärket. Detta ger incitament för 

att dessa faktorer också har störst påverkan på varumärkeskapitalet.  
 

3. Mindre och större företag skiljer sig i deras sponsringsarbete 

Vi har sett skillnader i hur större och mindre företag ser på och arbetar med sponsring. Vi 

kan däremot inte definiera en specifik övergripande skillnad varför de delas in i tre 

kategorier. 
 

● Större företagen mer riskmedvetna 

Det finns tendenser i att de större företagen tycks ha en tydligare förklaring till hur 

sponsring påverkar varumärket. Bland annat  är de större företagen mer 

riskmedvetna i sitt sponsringsarbete till skillnad från de mindre företagen. 

Exempelvis har de större företagen täckning i form av klausuler ifall något negativt 

skulle inträffa som svärtar deras varumärke. 
 

● Idrott - Ett värdefullt sponsringsområde 
En gemensam faktor har identifierats för majoriteten av företagen. De väljer att rikta 

huvudfokus mot idrott, vilket är det mest förekommande sponsringsområdet. Vi kan 

däremot se en tendens att de större företagen i högre grad figurerar inom 

Strategiskt 

varumärkesbyggande 

Varumärkeskapital Sponsring 

 
Figur 8 - Förhållandet mellan teorivalen. 
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elitidrottssammanhang där det förekommer mycket publik.  
 

● Sponsoravtalens längd 

De större företagen påpekar vikten av långvariga sponsoravtal medan de mindre har 

en tendens att arbeta mer spontant med sponsring.  
 

7.5 Förslag till vidare forskning 
Som vi påpekar i diskussionen kan vi se en tydlig trend inom sponsring där företag idag 

även väljer att rikta sitt sponsringsarbete mot andra kontexter än enbart idrott. Vidare 

framgår det att företagen lägger större vikt på motprestationer än tidigare i deras 

sponsringsarbete.  Detta fenomen är någonting företagen börjat belysa mer istället för den 

traditionella synen på sponsring vars syfte enbart är att synas. Idag uppfattas sponsring mer 

som ett affärsmässigt samarbete. Att kommunicera och integrera med marknaden ser vi 

som en förutsättning för en lyckad sponsring. Detta resonemang anser vi kan bidra till 

framtida studier där ännu större fokus riktas mot relationer och samarbete, hur företag 

skapar synergier mellan varumärken med hjälp av sponsring.  

 

Vi hoppas att denna studie kan hjälpa Idrottshögskolan vid Umeå universitets fortsatta 

arbete med att utforma ett elitidrottsstipendium. Denna studie belyser hur sponsring skiljer 

sig mellan de större och mindre företagen och ger incitament för vilka segment som kan 

vara attraktiva. Vidare forskning krävs för att utveckla nyare och uppdaterade teorier och 

modeller inom sponsring för att på så sätt kunna bedriva en mer aktuell forskning inom 

området.  
 

7.6 Sanningskriterier 

 

7.6.1 Trovärdighet 

Denna studie baseras till stor del på vad respondenterna uppgav under intervjutillfällena. 

Enligt trovärdighetskriteriet bör i detta fall transkriberingen redovisas för godkännande av 

respondenten (Bryman 2011, s.353-354). Anledningen till detta är för att säkerställa att 

forskarna tolkat resultaten korrekt utefter kontexten och att de stämmer överens med vad 

respondenten ville förmedla (Bryman 2011, s. 353-354). Författaren benämner detta som 

respondentvalidering vilket inte är någonting som utförts i denna studie. Det motiveras med 

att respondenterna och dess företag var anonyma samtidigt som detta inte var någonting de 

påpekade vid mötena. Med detta i åtanke menar vi att anonymiteten var någonting som fick 

respondenterna att slappna av och uppge information som de annars inte skulle göra. Därav 

anser vi att studien har trovärdighet trots att ingen respondentvalidering skett.   
 

7.6.2 Överförbarhet 

Kriteriet överförbarhet inom kvalitativa studier syftar på att göra djupa beskrivningar av 

objekten som undersöks (Bryman 2011, s. 355). Vidare ska denna beskrivning ge en grund 

för andra att bedöma överförbarheten till en annan situation eller miljö. Själva anser vi inte 

att studien är överförbar till andra kontexter eftersom företagen varierade i storlek, bransch 

och värderingar. Däremot har en detaljrik empiri och analys presenterats vilka kan vara till 
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hjälp för att förstå liknande situationer i liknande miljöer och kontexter. 
 

7.6.3 Pålitlighet 

Pålitligheten syftar på att tydligt beskriva alla delar i forskningsprocessen och skapa en 

fullständig bild av hur studien genomförts och varför den gjorts på ett visst sätt (Bryman 

2011, s. 355). Författaren nämner att andra personer sedan kan granska undersökningen och 

bedöma undersökningens pålitlighet och slutsatser med teorivalen i åtanke. Detta är 

någonting som gjorts i denna studie vilket tillåtit vår handledare vara med under studiens 

gång granska och bedöma analys, empiri och slutsatser exempelvis. Även teorivalen 

förklaras genom tydliga modeller och varför de ingår i arbetet. Vi bedömer således att 

studiens pålitlighet är god då en tydlig genomgång av teori, metod och empiriskt material 

samt verktyg för datainsamling redovisas samtidigt som den granskats under studiens gång. 
 

7.6.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Detta delkriterium inom trovärdighet innebär att forskningsprocessen och slutsatser inte 

aktivt ska påverkas av forskares värderingar (Bryman 2011, s. 355-356). Vi tror och hoppas 

att studien inte påverkats av våra personliga värderingar. Det är ingenting vi syftat att göra 

medvetet, men kan vara svårt att undvika eftersom detta är en kvalitativ studie. Då bör inte 

resultaten tolkas objektivt vilket ger incitament att personliga värderingar kan inverka på 

studien.  
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Bilaga  1 - Intervjuguide 

 
Titel & Erfarenhet 
 

Strategiskt varumärkesbyggande 
1. Vad innebär ordet varumärke för er? 

2. Hur ser ni på er vision? 

a. Har ni något särskilt mål med ert företag och varumärke? 

Varumärkeskapital 
Varumärkeskapitalet är ett begrepp inom varumärkesbyggnad. Det syftar på det värde som skapas 

för kund och företag relaterat till ett varumärke. Vi kommer diskutera fyra byggstenar, Lojalitet, 

Upplevd kvalitet, Associationer och Varumärkeskännedom. 

 

Lojalitet - Vad innebär lojala kunder för er? 
a. Hur arbetar ni med att upprätthålla kundbasen?  

b. Hur underlättar en lojal kundbas verksamheten och varumärkesbyggandet? 

Upplevd kvalitet – Hur tror ni att kunder upplever era produkter och tjänster? 
c. Differentierar/positionerar ni er med er kvalitet?  

d. Hur presenterar ni er produkt/tjänst och vad lyfter ni fram? 

Associationer – Hur vill ni att kunder ska känna när de tänker på ert varumärke? 
e.  Vad vill ni bli förknippade med?  

f. Använder ni associationer för att positionera/differentiera er och ert varumärke?  

Varumärkeskännedom – Hur upplever ni er varumärkeskännedom? 
g. Hur arbetar ni med att upprätthålla/öka er varumärkeskännedom?  

h. Vilka kanaler använder ni för att påverka er varumärkeskännedomen? 

Övrigt - Utifrån det område vi berört hittills, hur skulle ni generellt beskriva ert 

varumärkeskapital och vad det innebär både för ert varumärke/företag och era kunder?  
 

Sponsring 
Vilken typ av sponsring bedriver ni idag? 

a. Varför är sponsring viktigt för er? 

b. Hur vill ni förmedla er via sponsring? 

Hur upplever ni att era sponsringsaktiviteter påverkar ert varumärke?  
c. Vad ser ni som för- och nackdelarna med sponsring?  

d. Kan nackdelarna vara förknippade med risker? 

e. Vad tycker ni om de motprestationer ni får?  

Vilka är de viktigaste faktorerna i ert sponsringsarbete? 
 
Har ni funderat på sponsring inom andra kontexter? 
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 Bilaga  2 – Strategiskt varumärkesbyggande 
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