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Abstract  
 
That companies are working hard to strengthen the brand is no secret, but non-profit 
organisations also work actively with its brand. The problems of non-profit organizations are 
that they can no longer rely on the profit of ticket sales and memberships. They must rely on 
sponsors' funding. Theory states that the main reason for companies to not take part of a 
sponsorship agreement is the lack of an explicit brand from the sponsored organisation. The 
purpose of the study is to gain knowledge and understanding of how companies’ value the 
brand of non-profit sport-organisations when choosing which organisation they wish to 
sponsor. This study is a qualitative case study where twelve sponsors have been chosen for 
semi-structured interviews. The result shows that non-profit sport-organizations should create 
an association that sponsors want to sponsor. The non-profit organizations should also have 
an attractive network where sponsors can participate in network-meetings and create business 
relationships. A non-profit sport-organization should also behave as a company and have a 
good perceived quality in everything they do. 
 
Key words: Sponsor relationships, Sport organisation, Brand value, Non-profit 
organisation, Branding, Sponsorship 
  



Sammanfattning  
 
Att företag arbetar hårt med att stärka sitt varumärke är ingen hemlighet men även ideella 
föreningar arbetar aktivt med sitt varumärke. Problemet för ideella föreningar är att de inte 
längre kan förlita sig på biljettförsäljning och medlemskap utan mer måste förlita sig på 
sponsorers finansiering. Avsaknaden av ett tydligt varumärke bidrar till att ideella föreningar 
idag inte får maximal sponsring. Syftet med denna studie är att få kunskap och förståelse i hur 
företag värderar varumärket hos ideella idrottsföreningar när de väljer vilka sponsorobjekt de 
vill sponsra. Studien är en fallstudie av kvalitativ karaktär där tolv sponsorer har valts ut för 
semi-strukturerade intervjuer. Resultatet visade på att ideella idrottsföreningar borde skapa en 
efterfrågad association som sponsorer vill sponsra. Föreningarna borde även ha ett attraktivt 
nätverk där sponsorer kan delta i nätverksträffar samt skapa affärsrelationer. En ideell 
idrottsförening bör även agera som ett företag samt ha en god kvalitet i allt de gör.   
 
Nyckelord: Sponsorrelationer, Ideella föreningar, Idrottsföreningar, Varumärke, 
Varumärkesvärde 
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1. Inledning och problemdiskussion 
Följande kapitel presenterar en bakgrund av ämnet som ligger till grund för denna studie. 
Därefter mynnas det ut i en problemdiskussion som vidare leder fram till syfte och 
forskningsfrågor. Slutligen presenteras avgränsningar och disposition.  

1.2 Inledning 
Företags framgång är idag ett hett ämne. Det debatteras i forum, artiklar och bloggar. Företag 
söker efter ett framgångsrecept för företagande. En av de aspekter för framgångsrecept som 
föreslagits består av ett starkt varumärke. Ett varumärke är enligt patentverkets rapport 
Varumärke (2010) ”ett kännetecken som ett företag eller en person använder för att skilja sina 
varor eller tjänster från andras eller för att framhäva den egna varan. Ett varumärke kan 
exempelvis vara ett eller flera ord eller en grafisk symbol som kännetecknar en vara eller en 
tjänst” (s. 2). Kotler (2011) har en liknande ansats när han menar att ett varumärke som ett 
namn, term, tecken symbol, design eller en kombination av dessa, menade att identifiera varor 
eller tjänster från en säljare/grupp av säljare och att differentiera dem ifrån konkurrenter. 
 
Vad är då motivationen till att bygga starka varumärken? Randall (2000) beskriver att starka 
varumärken bidrar med identitet, säkerhet, differentiering samt mervärde utöver produkten i 
sig. Kotler (2011) argumenterar även för att varumärket skapar mentala strukturer som hjälper 
konsumenter att organisera sin kunskap om produkter och tjänster på ett sätt som underlättar 
deras beslutsfattande vilket skapar värde för bolaget som äger varumärket. Ett varumärke kan 
även bidra med ekonomiska fördelar. Enligt Doyle (1992) kan svaga resultat länkas till svaga 
varumärken.  I artikeln "The Year of the Brands" (1988) genomfördes en undersökning över 
sambandet mellan Amerikanska konsumtionsvarors varumärkespopularitet i korrelation till 
marginalintäkt. Där fann de att det varumärke som hamnade på första plats hade en 
marginalintäkt på 20 %. Varumärket på andra plats hade en marginalintäkt på cirka fem 
procent medan resterande varumärken hade negativ marginalintäkt. 
 
Varumärkets betydelse diskuteras även utanför den traditionella företagsvärlden. Exempelvis i 
sportvärlden där riksidrottsförbundet (2007) tagit fram en rapport som syftar till att öka 
förståelsen inom idrottsrörelsen för nyttan att arbeta med, och värdera varumärket. I samma 
rapport beskrivs även “Idrottens förutsättningar och utbud är unika. Börjar vi att bättre 
paketera vårt erbjudande med varumärket som utgångspunkt är förutsättningarna stora att 
förbund och föreningar på sikt får en bättre ekonomi och därmed ännu större 
idrottsframgångar.” (s. 3) 
 
I Sverige är nästan alla sportföreningar icke vinstdrivande ideella föreningar 
(Riksidrottsförbundet, 2012). Det finns dock undantag då ideella föreningar har bildat 
aktiebolag. Detta regleras genom riksidrottsförbundet som säger att varje ideell förening 
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måste ägas till 51 % av dess medlemmar. (Riksidrottsförbundet, 2012) Detta gör att ideella 
idrottsföreningar blir beroende av sina sponsorer för att generera intäkter. 
 
Sponsring definieras enligt Sleight (1989) ”Sponsorship is a business relationship between a 
provider of funds, resources or services and a individual event or organisation which offers in 
return some rights and association that may be used for commercial advantage.” (s. 4) 
 
För ideella föreningar som inte har en varumärkesstrategi angående sponsorrelationer kan 
detta bidra till icke optimala intäkter vilket enligt Riksidrottsförbundet (2007) kan göra att 
idrottsföreningen får sämre idrottsframgångar.  

1.2 Problemdiskussion 
Idag använder sportorganisationer sig av sponsring för att generera mer intäkter då intäkterna 
från biljettförsäljning och medlemskap inte alltid räcker till. Enligt Nuger och Buhler (2011) 
har intäkterna för idrottsföreningar förändrats. Det har gått från att majoriteten av intäkterna 
kom ifrån biljettförsäljning där föreningarna bestod av ideell arbetskraft till att vara företag 
där sponsorintäkterna dominerar föreningarnas intäkter.  I en artikel av Miesner & Doherty 
(2014) visar de på en studie av ideella organisationer på den kanadensiska sponsormarknaden, 
där bekräftas att sponsorintäkter blir allt mer viktiga för ideella organisationers finansiering. 
Sponsring finns i olika former, det finns möjlighet att sponsra allt från konst, fritid och icke 
statliga organisationer men sport utgör fortfarande större delen av marknaden (Renald & Sitz, 
2011). Organisationer kan inte längre förlita sig på att få finansiering via medlemsavgifter 
(ibid). Frederick & Patill (2010) utförde en undersökning där de frågade företag vilka event 
som mest föredrog att sponsra, 44 % svarade att sportevent var det mest föredragna. Det går 
att konstatera att sponsring är en marknad som är eftertraktad, dock finns det forskning som 
menar att branschen är under utveckling och det fortfarande finns mycket att forska i. 
(O'Reilly & Horning, 2013, Ryan & Fahy, 2012) 

Svårigheterna inom sponsring är att finna en bra blandning i att skapa värde genom att 
nyttomaximera över tiden. Det är ovanligt att hitta en bra mix av rimlig avkastning på 
investeringar (ROI), värdeskapande och i linje med sponsorernas strategiska mål i jämförelse 
med hur mycket kapital som investerats från sponsorns sida. (Renard & Sitz, 2011). Renard & 
Sitz (2011) belyser även det faktum att sponsorrelationer har gått från en kortsiktig 
envägskommunikation till att sponsorskap bör ses som en långvarig relation mellan två parter. 
Författarna menar att sponsring tidigare varit ett sätt för ett företag att främst exponera sitt 
varumärke. Om så är fallet kan sponsring ses som endast ren reklam (ibid).  Forskarna menar 
att sponsring rörts sig bort från denna tankegång och istället gått mot ett samarbete, två parter 
emellan. Renard & Sitz (2011) menar att det finns två huvudsakliga skäl som har gjort att 
sponsorrelationer är mer komplexa. 
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• Allt kan sponsras idag 
• Otydliga varumärken från den sponsrade, minskar möjligheten att få avkastning på 

investerat kapital för sponsor. Det är också den största orsaken till att företag inte 
ingår i sponsoravtal är avsaknaden av ett tydligt varumärke (ibid).  
 

Westberg, Stavros och Wilson (2011)  förtydligar att det är viktigt att ha ett strategiskt 
samarbete mellan de två parterna för ett lyckat samarbete. Företaget och organisationen visar 
på ett business-to-business (B2B) förhållande där grunden skapas av båda parternas 
varumärken. För en idrottsorganisation betyder det att ett starkt varumärke kan attrahera 
större sponsorer och på så sätt öka varumärkesexponering i media men också öka 
varumärkesexponeringen mot potentiella nya sponsorer (Farrelly, Quester & Burton, 2006; 
Urriolagoitia & Planellas, 2007). Även författarna Renard & Sitz, (2011) presenterar att 
nyckelaspekten för framgång i sponsring är att den sponsrade parten agerar som ett 
varumärke. De presenterar en värdeskapande modell som kan brytas ner i fyra beståndsdelar 
vilka analyseras separat. Dessa består av en klar identitet, ett tydligt erbjudande för en 
värdeskapande process, en organisation som stöder värdeerbjudandet i gemenskap med 
strategiska allianser hos sponsorn och klart identifierade kunder och målgrupper. Nicholas 
(2009) menar att företag och sponsorer gynnas av att ha en semantisk passform. Den 
semantiska passformen delas också upp i fyra beståndsdelar. Dessa är varumärkets natur (core 
brand essence), företagets normer (company values), produktnormer (product values) samt 
tonvärden (tonal values). Om den sponsrade och sponsorns värden stämmer bra överens med 
varandra bäddar enligt Nicholas (2009) detta för en framgångsrik sponsorrelation för båda 
parterna. Cornwell, Roy & Steinard (2001) menar att ökad varumärkeskännedom, tydligare 
varumärkesimage och ett varumärkeskapital är de vanligaste orsakerna att företag ingår 
sponsoravtal. Även den sponsrade parten kan tjäna på att sponsorns “personlighet” smittar av 
sig på sportföreningen. Detta kan sedan användas för att uttrycka sig själv som förening. Att 
utveckla sportvarumärkes-personligheter och en “image” som uttrycker föreningens värde och 
i sin tur möjliggör självuttryck utgör en nödvändig väg för sportvarumärken (Tsiotsou, 
Alexandris & Cornwell, 2014).   
 
En sponsorrelation som nämnt ovan, handlar om ett utbyte. Den sponsrade får ersättning i 
form av kapital, i utbyte, erbjuds vissa rättigheter eller association som kan användas i 
markandsföringssyfte (Sleight, 1989). Den består av två företag som gör en affär där sponsorn 
kan ses som köparen av ett en plattform att exponera sitt varumärke. Lapierre (2001) 
definierar customer perceived value som fördelar/värde minus uppoffring. Modellen beskriver 
vad köparen kontra säljare måste uppoffra för fördelar/värde. Vi ställer oss frågan om vi på 
liknande sätt kan beskriva vad som skapar eller inte skapar värde inom sponsorrelationer. 
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1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att få kunskap och förståelse i hur företag värderar varumärket hos 
ideella idrottsföreningar när de väljer vilka objekt de vill sponsra. Vi vill också att studien 
skall visa hur föreningar bör utforma sitt varumärke för att locka fler eller större sponsorer. 
Därför har följande övergripande forskningsfråga utformats: 
 
Ur ett företagsperspektiv, vilket värde i varumärket hos ideella föreningar, är det företagen 
letar efter i en sponsorrelation? 
 
För att besvara den har vi valt ut följande forskningsfrågor: 
 
FF1: Vilka aspekter av den sponsrades varumärkesvärde har inflytande på beslutet om att 
sponsra för sponsorn?   
 
Denna forskningsfråga syftar till att ta reda på vilka av beståndsdelarna som är viktiga för 
sponsorn att väga in innan beslutet att sponsra tas. 
 
FF2: Hur påverkar dessa aspekter beslutet som tas hos sponsorn? 
 
Denna forskningsfråga syftar till att ta reda på hur sponsorerna värderar individuella 
aspekter. Genom att svara på denna forskningsfråga får vi reda på vilka aspekter som är 
viktiga eller mindre viktiga att fokusera på som sponsringsobjekt. 

1.4 Avgränsning 
På grund av den fixerade tidsramen och de resurserna som studien har haft att tillgå, har 
omfattningen av studien påverkats. Studien kommer endast behandla svenska ideella 
föreningar och dess varumärke gentemot sina sponsorer. 
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1.5 Disposition  
I detta inledande kapitel började vi med en presentation av bakgrunden till studien, för att 
sedan diskutera oss fram till ett antal problem, forskningsfrågor och syftet med studien. 
Kapitlet avslutades med att presentera studiens fortsatta disposition. Uppsatsen består av sju 
kapitel: Inledning, litteraturöversikt, teoretisk referensram, metod, empiri, analys och avslutas 
med en slutdiskussion. Kapitel två innehåller relevant teori inom varumärke och sponsorskap. 
Tre modeller presenteras, Customer perceived value, The brand equity ten model och A-ERIC 
modellen. Därefter följer den teoretiska referensramen som sammanställer de teorier som 
kommer användas för att besvara forskningsfrågorna. I metodkapitlet presenteras 
forskningssyfte och strategi, urval samt vilken metod som används för att samla in data och 
analysera. Slutligen diskuteras studiens kredibilitet. Kapitel fem redogör för empiriska data 
som samlats in genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer och i kapitel sex analyseras 
datan. I det avslutande kapitlet besvaras forskningsfrågorna i en slutsats för att sedan ge 
förslag till fortsatt forskning, begränsningar och förslag till ideella idrottsföreningar. I figuren 
nedan presenteras en grafisk illustration över dispositionen.  

 
Figur 1: Uppsatsens disposition 
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2. Litteraturöversikt 
I detta kapitel presenteras teorier, relevanta för syftet och forskningsfrågorna som 
presenterades i föregående kapitel. Kapitlet tar upp relevant teori rörande forskningsområdet 
och presenteras i ordningen customer perceived value, varumärke och sponsorskap.  

2.1 Customer Perceived Value 
Zeithaml, Valarie och Parasuraman (1990) beskriver Customer Perceived Value (CPV) som 
konsumentens samlade bedömning av nyttan från en produkt genom en uppfattning av vad 
som fås och vad som ges. Monroe (1991) tar en liknande ansats då han definierar CPV som 
förhållandet mellan uppfattade fördelar relativt till uppfattade uppoffringar. 
 
En mer utförlig definition av CPV definieras genom Anderson, Jain, and Chintagunta (1993) 
där de beskriver att CPV är uppskattat värde i monetära enheter genom uppsättningen av 
ekonomiska, tekniska, service och sociala fördelar som mottas av en kund i utbyte mot betalt 
pris för produkterbjudandet. Även Flint, Woodruff, and Gardial (1997) beskriver CPV som 
kundens bedömning av värdet som har blivit skapat för dem av en leverantör med tanke på de 
avvägningarna mellan alla relevanta fördelar och uppoffringar i en viss användningssituation. 
 
CPV beskrivs även av Lapierre (2000) som mycket mer än bara skillnaden mellan kvalitet och 
pris. Värde kan beskrivas som skillnaden mellan fördelar och uppoffringar som i sin tur kan 
delas upp i ytterligare dimensioner vilka har sina egna beståndsdelar. De dimensioner som 
definierar värde är produktbaserade, servicebaserade samt relationsbaserade. De aspekter som 
skapar dimensionerna beskrivs i nedanstående tabell. 
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Tabell 1: Customer perceived value anpassad från Lapierre (2000). 

 
Ulaga och Chacour (2001) beskriver också att värde är relativt konkurrensen. Att leverera en 
bättre kombination av relevanta kvalitetsattribut, vilket i andra ord betyder att leverera ett 
bättre värde hjälper företag att skapa en hållbar konkurrensfördel. 
 
Enligt Lin, Sher & Shih (2005) kan modeller som beskriver CPV ytterligare delas upp i två 
akademiska klasser, endimensionella samt multidimensionella. De endimensionella använder 
sig enbart av en dimension för att beskriva vilka aspekter som påverkar värde och väger dessa 
emot varandra. Multidimensionella modeller tar en titt på aspekter och delar sedan in dessa 
aspekter i mer generella beståndsdelar. Lapierres modell är ett exempel på en 
multidimensionell modell där den första dimensionen består av alla invägande aspekter men 
den andra dimensionen behandlar vilka som är fördelar samt nackdelar. Lin et al (2005) 
beskriver även att modeller som beskriver CPV bör vara multidimensionella ur ett teoretiskt 
sammanhang. 
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2.2 Varumärke 
Doyle (1992) menar att för att kunna definiera ett varumärke, måste produkten definieras 
först. Produkter associeras ofta med konsumentvaror men tjänster, platser, personer och idéer 
kan även ses som produkter. Produkter betyder även olika saker för människor inuti ett 
företag som utanför. Inuti företaget är produkten något som produceras. Det handlar om 
material, komponenter, arbetskostnader och tillverkningsspecifikationer medan det för 
konsumenter är ett medel för att möta deras behov och lösa deras problem. Dessa behov kan 
lika gärna vara psykologiska och emotionella som funktionella och ekonomiska.  En produkt 
är således vad som helst som möter en konsuments behov. När företag erbjuder rivaliserande 
produkter som möter samma behov vill varje företag identifiera och särskilja sitt 
produkterbjudande. Det är detta som kallas branding (ibid).  
 
Doyle (1992) utvecklar vidare att ett framgångsrikt varumärke är ett namn en symbol, design 
eller kombination av dessa som identifierar en produkt ifrån en särskild organisation som 
innehållandes en hållbar differentiell fördel. 
 
Kay (2006) skriver också att ett starkt varumärke är en ansenlig resurs som kan hjälpa till i 
utvecklandet av distributionsnätverk samt möjliggöra varumärkesförlängning för att hjälpa till 
vid kundernas acceptans av nya produkter och stärka prisflexibiliteten. 
 
Balmer och Gray (2003) hävdar även att ett varumärke kan bidra med en hållbar 
konkurrensfördel om det karaktäriseras av värde, sällsynthet, hållbarhet, patenträttigheter, 
svårimiterbarhet samt svårsubstituerbarhet. 

2.2.1 Varumärkesvärde 
Ett varumärke består av flera delar så som identitet, image och personlighet. Alla dessa delar 
är en del av det som gör ett varumärke starkt. Ett företag som har ett starkt varumärke har 
också ett starkt värde. På engelska heter detta koncept ”Brand Equity” men där författarna till 
denna uppsats har översatt det till varumärkesvärde.  Enligt Keller (1998) uppkom detta 
koncept på 80-talet vilket ledde till en förändring av synen på benämningen på 
varumärke.  De positiva med detta var att varumärket fick ett uppsving och började användas 
aktivt i marknadsstrategier men det negativa med begreppet varumärkesvärde är att det finns 
olika definitioner som kan skapa förvirring. Keller (1998) menar också att synen på 
varumärkesvärde är olika men att det som är gemensamt för alla definitioner är att 
varumärkesvärde har att göra med de marknadseffekter som är direkt kopplade till ett 
varumärke. I denna studie har vi utgått från Aakers (1991) definition av varumärkesvärde 
”Brand Equity is a set of brand assets and liabilities linked to a brand, its name and symbol, 
that add to or subtract from the value provided by a product or service to a form and/or to 
that form´s customers.” (s. 7) 
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Aaker (1991) fortsätter att förklara att varumärkesnamn och vad de representerar är det 
viktigaste för företaget och dess största tillgång. Genom att ha ett starkt varumärke kan 
företaget skapa ett övertag mot sina konkurrenter vilket skapar en framgångsrik atmosfär med 
sannolika framtida vinster.  Aaker (1991) menar även att företag måste arbeta aktivt med att 
underhålla och förbättra sitt varumärke för att nå ännu högre vinster. I de flesta fall så arbetar 
företag endast aktivt med att inte skada sitt varumärke. 
 

2.2.2 Att mäta varumärkesvärde 
Keller (1998; 2008) menar att värdet av ett varumärke finns i dess förmåga att hjälpa företaget 
att ta rätt strategiska beslut och detta leder till att det är viktigt att marknaden har möjlighet att 
mäta varumärkesvärde. Även Aaker (1996) menar att det är viktigt att finna ett gemensamt 
sätt att mäta varumärkesvärdet på, för att på så sätt skapa ett värdefullt varumärke. Författaren 
fortsätter att förklara att varumärkesvärdet kan mätas i etablerade finansiella mått såsom 
kostnader, försäljning, marginal och vinst. Dessa mått är dock kortsiktiga och visar inte 
behovet av att investera i varumärkesuppbyggnad. Han menar även att det är viktigt att ha ett 
gemensamt mått på varumärkesvärde som kan hjälpa till att utvärdera aktiviteter kopplade till 
varumärkesuppbyggnad. 
 
Aaker (1996) menar att det finns fyra viktiga kriterier som fungerar som hjälpmedel när 
varumärkesvärde utvärderas för att hitta rätt mått. Måttet måste spegla vad som mäts och att 
rätt sak mäts. När det kommer till varumärkesvärde så är det konceptet och strukturen som 
bör hjälpa till att utforma måttet. Måttet måste också hjälpa till att utskilja ett varumärke från 
konkurrenterna. Vad är det som gör att kunderna väljer just den produkten eller den tjänsten? 
Måttet måste även vara trovärdigt att förlita sig på då även pris, försäljning och intäkter 
ändras. Ett av de viktigaste kriterierna är att mätinstrumentet skall kunna appliceras oavsett 
marknad, varumärke eller produkt. Författaren menar att även om en tar detta i övervägande 
är det svårt att utveckla ett mått som är trovärdigt och tillräckligt känsligt när det gäller 
varumärkets styrka. Svårigheten visar sig, då varumärket enligt Aaker (1996) är en abstrakt 
tillgång.  Även Keller (2008) bekräftar att varumärke är svårt att mäta men nödvändigt. 
Författaren bestyrker att om en produkt eller marknad har ett högt varumärkesvärde är 
kunderna mer positivt inställda mot produkten.  
 
Aaker (1996) presenterar i en artikel modellen ”The Brand Equity Ten Model”. Modellen 
hjälper till att skapa ett mått för varumärkesvärdet och är uppdelad i fem kategorier; 
varumärkeskännedom, varumärkeslojalitet, upplevd kvalitet, varumärkesassociationer, och 
marknadsbeteende. Modellen är en utvecklad version där dimensionerna skall fungera som en 
plattform med olika mått som skall hjälpa till att mäta varumärkesvärdet. Namnet på modellen 
syftar till de tio mått som finns inom kategorierna. Aaker (2012) presenterar åter igen ”The 
brand equity ten model” och bekräftar att modellen fortfarande är aktuell. Även Tong & 
Hawley (2009) använder The Brand Equity Ten Model för att testa modellens tillämpbarhet 
för sportklädesmarknaden i Kina. Författarna (ibid) menar att Aakers (1996) modell 
fortfarande är tillämpbar på att mäta vissa aspekter kopplade till kundbaserat 
varumärkesvärde. 
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Figur 2 The Brand Equity Ten Model baserad på Aaker (1996). 

Varumärkeslojalitet 
Varumärkeslojalitet är den dimensionen som fokuserar på hur lojala kunderna är till ett 
varumärke. För ett företag är kundlojalitet en trygghet gentemot prisförändringar och 
konkurrenter. (Aaker, 1996). Det är mer effektivt, mindre kostsamt samt enklare att ha lojala 
kunder därför företag bör lägga fokus på existerande kunder och fokusera mindre på att 
attrahera nya kunder (ibid). 
 
Ett varumärke som har ett svagt varumärkesvärde kännetecknas av att kunder är likgiltiga mot 
varumärket och kunden väljer en produkt eller tjänst enbart på grund av dess finesser. Kunden 
lägger ingen vikt vid vilket varumärke de väljer att köpa. Om kunden väljer att behålla den 
specifika produkten från ett varumärke trots att konkurrenterna kommer med bättre finesser 
och annan design så finns ett värde i varumärket. (Aaker, 1991). 
 
Enligt Aaker (1996) finns det ett sätt att mäta lojaliteten för ett varumärke vilket är att mäta 
”price premium”, hur mycket en kund är villig att betala extra för en produkt med ett visst 
varumärke visar hur lojal den kunden är. ”Price Premium” mäts genom en undersökning där 
tjänster eller produkter från ett visst varumärke ställs mot jämlika tjänster eller produkter, 
därefter får konsumenten bestämma vad de föredrar. Det följs av att priset på varan från 
varumärket höjs och sedan får kunden välja vilket de föredrar. Väljer kunden återigen 
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varumärket så är det ett bevis på att kunden är lojal mot varumärket. Aakers (1996) menar 
också att det går att mäta lojaliteten genom att föra en diskussion med kunderna om hur 
tillfredsställda de varit av produkterna från varumärket.  
 
Att som företag satsa på sina nuvarande kunder är något som lönar sig i längden. Holmberg 
(2004) menar att det är en trygghet för företaget att ha kunder som återkommer då detta 
skapar en garanti om en framtid för företaget. Det är med andra ord mer lönsamt med en lojal 
kund än med en icke-lojal kund. Även Kotler & Keller (2011) hävdar att nyförvärvade kunder 
kan kosta fem gånger mer än att tillfredsställa och behålla nuvarande kunder. Det krävs en 
stor ansträngning att förmå tillfredsställda kunder att byta nuvarande leverantör. 
 
Varumärkesassociationer 
Den andra dimensionen enligt Aaker (1996) är varumärkesassociationer. 
Varumärkesassociationer involverar allt som finns i konsumenternas sinne kopplat till 
varumärket, ett exempel på detta är bilder och symboler. Aaker (1991) menar att genom att ha 
många erfarenheter kopplade till associationerna av varumärket, leder det till starkare 
associationer och på så vis starkare varumärke. Författaren visar på ett exempel mellan 
McDonalds och barn. Om McDonalds endast hade haft ett fåtal reklaminslag på TV hade 
länken mellan barn och företaget varit svagare. Istället är företaget associerat med barnkalas 
och leksaker, då det medföljer i barnmenyerna. Aaker (1991) menar att det underliggande 
värdet av ett varumärke i många fall ligger i dess associationer. Med andra ord ligger det 
underliggande värdet i dess betydelse för konsumenter. 
 
Värde 
Varumärkesassociation kan vara svårt att mäta, enligt Aaker (1996), då associationer varierar 
mellan olika individer. Värdet inom varumärkets association baserat på ett produktperspektiv 
fokuserar på dess värdeproposition. Värdepropositionen som oftast har en funktionell fördel 
är grundläggande för varumärket i nästan alla produktklasser. Om ett varumärke inte 
genererar värde så kommer varumärket säkerligen bli sårbart inför konkurrenter. Måttet på 
värde ger en sammanfattning av hur varumärkets framgång har skapat värde. Modellen menar 
att varumärkesassociationer samt hur ett varumärke kan särskiljas mot sina konkurrenter kan 
mätas genom att undersöka hur konsumenterna uppfattar varumärket och hur de skiljer sig 
mot sina konkurrenter. Författaren fortsätter med att ge två exempel på hur 
varumärkesassociationer kan mätas: 
 

• Huruvida ett varumärke ger bra valuta för pengarna 
• Huruvida konsumenten föredrar att köpa det specifika varumärket framför någon av 

konkurrenterna. 
 
Aaker (1991)  menar att ett varumärke får värde av associationerna genom att dessa tillför en 
unik position på marknaden vilket kan ge en anledning att köpa varan och skapar då 
ytterligare positiv inställning mot produkten eller tjänsten. 
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Varumärkespersonlighet 
Ett ytterligare element inom varumärkesassociation, är varumärkespersonlighet. Detta är 
baserat på ett ”varumärke som en person” – perspektiv. Varumärkespersonligheten kan förse 
en länk mellan det känsliga hos ett varumärke och skapa en relation till kunderna och på så 
sätt differentiera sig (Aaker, 1996). 
 
Målet är att skapa ett mått som kan användas generellt över produkter och marknader. 
Däremot finns det aspekter som produkt - gemensamma företag har gemensamt och 
detsamma gäller service företag.  Serviceföretag kommer troligtvis finna att vänlig och 
tillförlitlig är viktiga delar av varumärkespersonligheten. 
 
Det finns också mått som kan hjälpa att mäta om det finns en stark personlighet hos 
varumärket som är kompakta och inte produktspecifika. Enligt Aaker (1996) så är potentiella 
mått följande: 
 

• Varumärket har en personlighet 
• Varumärket är intressant 
• Kunden har en klar bild av den typen av person som skulle kunna använda 

varumärkets produkter eller tjänster. 
 
Organisationsassociationer 
Det sista elementet av varumärkesassociation är associationer kopplade till organisationen. 
Här gäller ett ”varumärke som en organisation” – perspektiv och detta är kopplat till 
organisationen bakom varumärket. Det här perspektivet kan vara hjälpfullt när varumärken 
liknar varandra, när organisationen är synlig utåt eller när det finns ett varumärke kopplat till 
ett större företag inblandat (Aaker, 1996). Dessa kan spela en betydande roll genom att visa 
att organisationen vill mer än att bara sälja sin produkt eller tjänst. Författaren fortsätter att ge 
ett exempel på Ronald McDonald House, som ger familjer tak över huvudet när deras barn är 
sjuka. Där visar McDonald’s att de är en organisation som vill mer än bara servera mat. Aaker 
(1996) menar att differentiering är en viktig byggsten för ett varumärke. Författaren menar att 
så fort ett varumärke bleknar så är det ett tecken på att differentieringen har minskat gentemot 
sina konkurrenter. 
 
Alla dessa element behandlar enligt Aaker (1996) olika sätt för ett varumärke att differentiera 
sig ifrån sina konkurrenter och det mynnar ut i två mer generella mått: 
 

• Varumärket skiljer sig från sina konkurrenter 

• Varumärket är ungefär likadant som en konkurrent 
  



	   13	  

Upplevd kvalitet och ledarskap/popularitet 
Tredje dimensionen är upplevd kvalitet, den totala kvaliteten som kunderna upplever med 
varumärket (Aaker, 1991). Kvalitet kan vara svårt att bedöma då det baseras på individuella 
upplevelser, det som påverkar upplevelsen är personlighet, behov och preferenser. Aaker 
fortsätter och beskriver att kvalitet är en abstrakt känsla förknippat med varumärket. Dock 
menar författaren att kvalitet oftast baseras på att en produkt eller tjänst skall prestera och att 
det skall finnas en trygghet i produkten eller tjänsten. 
 
Även i denna dimension så utförs en mätning genom att låta konsumenter jämföra varumärket 
med konkurrerande varumärken. Frågorna som konsumenterna tillfrågas kan enligt Aaker 
(1996) exempelvis utformas ”I förhållande till denna konkurrent, har varumärket låg, medel 
eller hög kvalitet?” Om den tillfrågade svarar hög kvalitet skulle detta med största 
sannolikhet innebära att de marknadsföringsaktiviteter som görs eller skall göras bara förhöjer 
för företaget. 
 
Aaker (1996) menar att en nackdel med upplevd kvalitet kan vara att den saknar känslighet. 
Författaren fortsätter med att namnge ett exempel gällande produkten tandkräm. Företaget 
Crest hade högsta marknadsandelen när Arm & Hammer introducerade en ny tandkräm. Crest 
såg sina marknadsandelar sjunka och även om kvaliteten av deras produkt var den samma var 
varumärkesvärdet skadat. Författaren menar att det krävs ett bättre mått för att mäta 
dynamiken av marknaden som kan visa det. 
 
En lösning till detta skulle vara ledarskap/popularitet. Ledarskap/popularitet har enligt Aaker 
(1996) tre dimensioner: 
 

1. Ledarskap/popularitet reflekteras i ”Nummer ett-syndromet”. Om tillräckligt många 
kunder väljer varumärket leder detta till att varumärket blir försäljningsledare på 
marknaden men varumärket måste ha meriter. 

2. Ledarskap/popularitet kan ta hjälp av innovation om varumärket ligger i teknologisk 
framkant. 

3. Ledarskap/popularitet behandlar även kunders acceptans, det vill säga människor vill 
följa strömmen. 

 
Detta leder till att ledarskap kan mätas med olika skalor: 

• Ledande varumärke kontra ett av de ledande varumärkena kontra ett varumärke som 
inte är ledande 

• Växande i popularitet 
• Innovation 
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Varumärkeskännedom 
Varumärkeskännedom definieras som kundens förmåga att urskilja ett varumärke från ett 
annat. Enligt Aaker (1996) är detta en komponent som är underskattad som en del av 
varumärkesvärdet. Faktum kvarstår att varumärkeskännedom kan vara avgörande för om en 
kund väljer ett visst varumärke framför ett annat (ibid). 
 
Varumärkeskännedom reflekterar de framträdande dragen av ett varumärke. Det finns olika 
nivåer av varumärkeskännedom (Aaker, 1996). 
 

• Igenkännande av varumärket (Har kunder hört talas om varumärke?) 
• Återgivande av varumärket (Ett varumärke kunder nämner när de pratar om 

produkter/tjänster kopplade till varumärket) 
• Top-of-mind (Första varumärke som kunden tänker på) 
• Dominerande varumärke (Det enda varumärket som blir återgivet av kunden) 
• Kunskap om varumärket (Kunden vet vad varumärket står för) 
• Åsikt om varumärket (Kunden har en åsikt av varumärket) (ibid) 

 
Aaker (1996) beskriver att produktkännedom/servicekännedom har förmågan att påverka 
uppfattningen och attityden hos potentiella kunder och det kan vara en aspekt som avgör 
vilket varumärke som konsumenterna väljer. Det reflekteras också i lojaliteten för 
varumärket. 
 
Marknadsbeteende 
Vad ett varumärke kan prestera kan mätas genom marknadsandelar enligt Aaker (1996). 
Marknadsandelar kan ge en tillförlitlig information om hur varumärket står sig med 
konsumenter. När varumärket tar upp en stor del av kundernas tankeverksamhet när de tänker 
på en viss produkt så bör marknadsandelarna för ett företag öka eller i alla fall inte minska. 
Detta leder således till att om konkurrenterna ökar deras varumärkesvärde, kommer de att få 
ökade marknadsandelar. Marknadsandelar har enligt Aaker (1996) en fördel av att vara både 
tillgängliga och exakta. Även underliggande marknader finns med i databaserna och är ofta 
inräknade (ibid). 
 
Det största problemet med marknadsandelar är att de är ansvariga för kortsiktiga strategier 
som ligger till grund för ett lågt varumärkesvärde. Marknadsandelar kan även växa fast om 
marknadsaktiviteter är låga vilket kan ge ett missvisande resultat ur varumärkesvärdets 
synvinkel enligt Aaker (1996). Detta gör att det kan vara bättre att mäta marknadspriset och 
distributionskostnad. När det gäller marknadspriset är det viktigt att mäta det relativa 
marknadspriset som varumärket säljs för. Även mått som baseras på marknadspriset är 
känsligt. Aaker (1996) beskriver att det som kan påverka marknadspriset är kostnaden för 
distribution. Ett varumärke kan tappa försäljning eller expandera men kostnaden för 
distribution består. Detta gör att detta mått i vissa fall kan vara felvisande. 
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2.3 Sponsorskap 
Sponsring definieras enligt Sleight (1989) som ett affärsförhållande mellan två parter. Den 
ena parten ger ersättning i form av pengar, resurser eller tjänster till individer eller 
organisationer som i utbyte erbjuder vissa rättigheter eller association som kan användas i 
markandsföringssyfte. Meenaghan (1991) använder sig av en liknande ansats när han 
definierar sponsring som en investering av pengar eller liknande i en aktivitet, i gengäld för 
tillgång till en exploaterbar kommersiell potential associerad med den aktiviteten. 
 
Dolphin (2003) argumenterar för att det kan finnas ett flertal motiv till varför företag väljer att 
ingå sponsorskap och dessa motiv kan variera mellan industrier. Första motivet behandlar 
möjligheten att förstärka företagsimagen genom att influera intrycken som ett segment på 
marknaden har av ett visst varumärke. Det andra motivet behandlar möjligheten att stärka 
varumärkeskännedomen genom exponering då sponsorskap är en värdebyggande strategi. 
Tredje motivet behandlar möjligheten att stimulera försäljning av produkter och tjänster. 
Fjärde annat behandlar möjligheten att få ett positivt inflytande på företagets rykte. Slutligen 
behandlar Dolphin (2003) möjligheterna att bygga relationer, skapa goodwill, förstärka 
motivationen hos de anställda samt förändra publika uppfattningar om företaget.  
 
Sammanfattningsvis kan Dolphins (2003) motiv se ut som följande: 
 

• Förstärka företagsimage 
• Stärka varumärkeskännedomen genom exponering 
• Stimulera försäljning av produkter och tjänster 
• Skapa positivt inflytande på företagets rykte 
• Bygga relationer 
• Skapa goodwill 
• Förstärka motivationen hos de anställda 
• Förändra publika uppfattningar 
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Även Jiffer och Roos (1999) presenterar en teori om motiv för sponsorer. Företagens motiv 
att sponsra kan vara många men de allra viktigaste motiven kan enligt Jiffer och Roos (1999) 
sammanfattas i en modell. Denna modell har författarna valt att kalla för A-ERIC. A-ERIC 
modellen står för Associations (Associationer), Exposure (Exponering), Relationships 
(Relationer) samt Integrated Communications (Integrerad Kommunikation). Dessa strategier 
kan snarare ses som komplement till varandra än individuella strategier. 
 
Tabell 2: A-ERIC-modellen anpassad efter Jiffer och Roos (1999) sid. 64 

 
 
Associationer erbjuder en möjlighet för sponsorn att skapa en eftertraktad association till ett 
varumärke och anses vara kärnan samt det absolut viktigaste elementet inom sponsorskap 
(Jiffer & Roos, 1999). Sponsorskap skapar en länk mellan eventet och organisationen som 
valde att sponsra eventet. Med association menar även författarna att företagets koppling till 
ett antal värden och preferenser som sponsorrättigheterna representerar och verksamheterna 
som förs. Sponsorer vill oftast bli förknippade med vinnare och andra uppåtsträvande samt 
ambitiösa aspekter. När sponsorskapsrättigheter, företagets aktiviteter och varumärket inte är i 
harmoni finns det ingen naturlig koppling mellan dem. Det är där som associationselementet 
som skapar kopplingen mellan företaget och det sponsrade projektet. Företaget borde därför 
ha detta i åtanke när de anskaffar sponsorskapsrättigheter. (Jiffer & Roos, 1999) 
 
Nästan varje sponsor vill ha så mycket Exponering som möjligt för deras logga, produkt eller 
meddelande. Flertalet metoder kan användas för att nå den önskade exponeringen. Dessa 
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metoder består oftast av traditionell reklam så som arena reklam, klädesreklam, eller en logga 
i eventprogrammet. Jiffer & Roos (1999) beskriver att exponering av varumärkets namn 
agerar som en påminnelse av en redan känd logga och tillåter vanligtvis inte varumärket att 
överföra ett visst budskap. Ibland kan även den här typen av varumärkesexponering användas 
för att stimulera nyfikenhet och generera spänning kring en ny produkt. Sponsorskap kan även 
användas för att på plats demonstrera dess kvalitet. Till exempel kan sportskor få en extra 
dimension om en världsmästare använder dem. Slutligen kan sponsring av ett stort event även 
medföra nyhetsbevakning. Det är därför viktigt att ta i beaktande nyhetsvärdet som det 
sponsrade objektet medför när de väljer att sponsra. (Jiffer & Roos, 1999) 
 
Tack vare sponsorskap har sponsorer möjligheter att etablera och bibehålla både interna och 
externa Relationer med viktiga individer och organisationer. Många sponsorskap erbjuder 
fördelar så som VIP-sektioner i en arena där ett bolag kan bjuda viktiga kunder för att få dem 
att känna sig betydelsefulla. Jiffer & Roos (1999) hävdar att tydligt definierade målgrupper 
formar grunden för vilken sponsoraktivitet de väljer. Dessa målgrupper bör ha ett 
identifierbart intresse i den sponsrade aktiviteten. Sponsorskap kan även bygga en laganda 
internt för de anställda då de får tillgång till möjligheter som annars hade varit begränsade. En 
anledning att sponsra ett event kan också vara att nå deltagare i eventet. Till exempel kan en 
sponsor av ett maratonevent nå tio-tusentals människor på en och samma dag (Jiffer & Roos, 
1999). 
 
Angående Integrerad Kommunikation anser Jiffer och Roos (1999) att sponsorskap är en 
arbetsmetod. Metoden består av en kommunikatör som formar ett meddelande genom att 
överväga elementen i A-ERIC modellen. Vidare används passande media som en kanal för att 
nå den avsedda mottagaren för att följaktligen få effekt, t.ex. vid försäljning av produkter så 
kan produkter också säljas på eventet vilket ger sponsorn en möjlighet att kommunicera 
fördelarna med produkten.  Jiffer & Roos (1999) argumenterar även för att sponsorskap ofta 
medför ett extra element till sponsorn. Sponsorn finner ofta ett tema i den sponsrade 
aktiviteten som kan användas i andra specifika marknadsföringsaktiviteter, både interna och 
externa. Sponsorn vill ofta associera sig med värden som den sponsrade aktiviteten 
representerar. Detta kan ske både på det sponsrade eventet i sig men också genom andra 
marknadsföringskanaler så som reklam, direktmarknadsföring samt point-of-sale material. 
Vidare kan (genom att använda planerade åtgärder) information bli distribuerad via 
nyhetsmedia. Om produkter säljs vid eventet kan sponsorn möta kunderna direkt och 
kommunicera produktfördelar. 
 
Jiffer & Roos (1999) beskriver att ytterligare en viktig variabel är att använda sponsorskap för 
att skapa goodwill och positivt influera sponsorns image. Att sponsra ett fotbollslag resulterar 
ofta i att sponsorn uppfattas som en donator. Den ideala effekten är att det uppfattas som att 
“utan min sponsor skulle mitt lag ha gått i konkurs”. Genom att sponsra ett lokalt event kan 
företag visa att den bryr sig om lokala frågor och på så sätt vara en “god medborgare”. 
 
Att använda sponsorskap som ett tema eller en kanal för meddelandet som sponsorn vill 
kommunicera medför betydande möjligheter för kommunikation via mindre kommersiella 
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medel än de som erbjuds via tv, radio och tidningar. Till exempel kan mottagaren av 
kommersiella budskap lätt tröttna på den kommersiella naturen som dessa media framför och 
antingen stänga av eller byta blad utan att forma sig en åsikt om budskapet. Det är dock svårt 
att “stänga av” reklambudskap under sponsrade event där det inte framgår lika aggressiva 
övertoner. Mottagaren är inte tvungen att reagera på en produkt på ett lika aggressivt sätt där 
meddelandet har en mer nedtonad effekt. Om sponsorn har planerat väl och nyhetsmedia 
följer sponsorskapet så kan detta leda till kraftfulla effekter. 
 
Det mest uppenbara exemplet på ökad försäljning för sponsorn är när sponsorn har exklusiva 
rättigheter att sälja sina produkter eller tjänster under eventet. Sponsorn kan alltså inte bara 
visa upp sina produkter, utan också börja sälja omedelbart för att ta igen kostnaderna för det 
sponsrade projektet (Jiffer & Roos, 1999). 
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3. Teoretisk Referensram 
I föregående kapitel presenterades relevant teori för syftet och forskningsfrågorna.  I följande 
kapitel kommer de mest relevanta teorierna presenteras för att kunna besvara 
forskningsfrågorna. För att besvara forskningsfrågorna behöver vi ta reda på vad ett 
varumärkesvärde kan definieras som samt vilka aspekter och beståndsdelar som det består av. 
För att kunna gå vidare och ta reda på vilka beståndsdelar som är viktiga i sponsorrelationer 
måste först alla beståndsdelar definieras. 
 

3.1 Varumärkesvärdets aspekter 
Varumärkesvärdet (Brand Equity) kan definieras enligt Aaker (1991) som följande ”Brand 
Equity is a set of brand assets and liabilities linked to a brand, its name and symbol, that add 
to or subtract from the value provided by a product or service to a form and/or to that form´s 
customers.” (s. 7) 
 
Aspekter som varumärkesvärdet består av är enligt Aaker (1996) uppdelade i följande 
dimensioner: 
 

• Varumärkeslojalitet 
• Varumärkesassociation 
• Upplevd kvalitet och ledarskap/popularitet 
• Varumärkeskännedom,  
• Marknadsbeteende 

 

3.2 Forskningsfråga 1 
 
Vilka aspekter av den sponsrades varumärkesvärde har inflytande på beslutet om att 
sponsra för sponsorn?   
 
Aaker (1996)  har definierat tio varumärkevärdes mät variabler som är baserad på de fem 
dimensionerna som presenterats. De baseras på ett ”kund mot varumärke”- perspektiv. I detta 
fall väljer författarna till denna studie att definiera kunden i en sponsorrelation som företaget 
som sponsrar. Det innebär att sponsorskapet är produkten. Under denna studie är författarna 
till denna studie intresserade av att veta vad sponsorerna värderar i den sponsrades varumärke 
i en sponsorrelation. Därför kommer de första fyra dimensionerna att tillämpas i den 
teoretiska referensramen då de ses ur kundernas uppfattning. 
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Figur 3: Anpassad The Brand Equity Ten Model av Aaker (1996). 

 
Varumärkeslojalitet: Mäter hur lojala sponsorer är mot den sponsrades varumärke. 
 
Varumärkesassociation: Mäter hur företagen vill associeras med sponsorskapet och den 
sponsrades varumärke. 
 
Upplevd kvalitet och ledarskap/popularitet: Mäter hur företagen upplever den sponsrades 
varumärkeskvalitet samt mäter hur ledande den sponsrades varumärke är gentemot andra 
varumärken.  
 
Varumärkeskännedom: Mäter hur stor kännedomen är om den sponsrades varumärke. Både 
ifrån allmänheten och ifrån företag.  
 
Den femte dimensionen är marknadsbeteende. Denna dimension syftar till att beskriva 
varumärkesvärdet baserat på hur stor marknadsandel företaget har i jämförelse med resten av 
marknaden.  Aaker (1996) beskriver att denna dimension är lätt att mäta men att denna 
dimension medför ett par problem. Ett problem är att marknadsandelar bidrar till kortsiktiga 
strategier som ligger till grund för ett lågt varumärkesvärde. Marknadsandelar kan med andra 
ord växa även om marknadsaktiviteter är låga vilket kan ge ett missvisande resultat ur 
varumärkesvärdets synvinkel. Därför har vi valt att utesluta den femte dimensionen då vi 
upplever att den inte fokuserar på varumärkets interna värdeskapande samt att den medför en 
risk för missvisande resultat. 
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A-ERIC modellen av Jiffer och Roos (1999) beskriver vilka motiv företag har när de väljer att 
gå in och sponsra en annan organisation. Dessa motiv kan delas in i fyra underkategorier: 
 
Associationer: Sponsring kan skapa en association mellan det egna varumärkets värden och 
sponsorobjektets varumärkesvärden. 
 
Exponering: Sponsring erbjuder oftast exponering av företagets varumärke genom 
sponsorobjektet. 
 
Relationer: Sponsring erbjuder oftast möjlighet att etablera och bibehålla interna och externa 
relationer. 
 
Integrerad Kommunikation: Sponsorskap erbjuder också oftast möjlighet att integrera 
kommunikation mellan sponsorn och dess målgrupp i samband med sponsorobjektets 
aktiviteter. 
 
Dessa fyra underkategorier innehåller tillhörande motiv som sponsorn enligt Jiffer & Roos 
(1999) har när de väljer att sponsra. 
 
Tabell 3: Utvald del av A-ERIC modellen av Jiffer och Roos (1999 

 
 
Jiffer och Roos (1999) beskriver med andra ord att företag har en uppsättning motiv då de 
väljer att sponsra. Motiven dokumenteras som tidigare nämnt i A-ERIC modellen som även 
kategoriserar motiven i respektive klasser. Aaker (1996) beskriver även att ett mått på 
varumärkesvärde bör besvara vad det är som gör att kunderna väljer just den 
tjänsten/produkten som företaget erbjuder.  I fortsättningen av denna studie kommer dessa 
formuleringar antas beskriva varumärkesvärdets beståndsdelar. Motiven och effekter av 
sponsorskap i A-ERIC modellen möjliggör en kategorisering samt analys av sponsorers svar 
utefter ett motiv-perspektiv. 
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Aakers (1996) modell har en tydlig koppling till Jiffer och Roos (1999) modell. Kopplingen 
återfinns i associationer där A-ERIC beskriver lojalitet som en viktig beståndsdel och där 
Aaker (1996) även beskriver att varumärkeskännedom kan påverka attityden till ett 
varumärke vilket även reflekteras i lojaliteten. Aaker (1996) beskriver varumärkesassociation 
som att det involverar allt som finns i kundernas sinne kopplat till varumärket. Jiffer & Roos 
(1999) beskriver däremot association som sponsorns koppling till ett antal värden som 
sponsorrättigheterna representerar och verksamheterna som förs, vilket av författarna till 
denna uppsats upplevs som mycket lika. Kopplingar mellan modellerna återfinns även i 
Aakers (1996) beskrivning av upplevd kvalitet och Jiffer & Roos (1999) exponering. Dock 
upplever författarna till denna studie att dessa kopplingar bygger på olika synsätt om vad för 
kvalitet som analyseras, kvalitet i relationer eller specifika produktkvaliteter, vilket inte 
motiverar en lika stark koppling till varandra som association. 

 
Figur 4: Sammansatt model av A-ERIC modellen samt The Brand Equity Ten Model. 
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3.3 Forskningsfråga 2 
 
Hur påverkar dessa aspekter beslutet som tas hos sponsorn? 
 
Samtliga beståndsdelar ifrån Aakers (1996) Brand Equity Ten model och Jiffer & Roos 
(1999) A-ERIC som beskrivits i forskningsfråga ett som är av betydelse för sponsorobjekten, 
kan analyseras i förhållande till varandra. Då beståndsdelarna specifikt delas upp som 
separata moduler kan definitioner ifrån Aaker (1996) samt Jiffer & Roos (1999) användas för 
att analysera separata beståndsdelar av ett varumärkesvärde. Dessa separationer kan även 
användas för att jämföra beståndsdelar i förhållande till varandra. 
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Sammanfattningsvis  
 
Här nedan presenteras en förtydligad bild av modellen och hur den kommer användas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5: Forskningsfrågornas tillämpbarhet på referensramen 

Som modellen visar kan den besvara både forskningsfråga ett samt forskningsfråga två. Då 
forskningsfråga ett måste analysera vilka aspekter som sponsorer upplever är relevanta när det 
kommer till motiv bakom sponsorskap. Forskningsfråga två måste analysera vilka aspekter i 
modellen som sponsorer värderar som viktiga samt icke viktiga. Både forskningsfråga ett 
samt forskningsfråga två är beroende av samtliga delar ur modellen. 
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4. Metod 

Baserat på referensramen skall lämplig metodik presenteras. Saunders, Lewis och Thornhill 
(2012) skall forskningssyftet, forskningsansats, forskningsstrategi, provsamling och 
datainsamlingsmetoder motiveras och presenteras. Även validitet och reliabilitet skall 
presenteras. 

4.1 Forsknings Syfte 
I en forskningsstudie finns det tre syften som hjälper till att svara på studien. Enligt Saunders 
et al. (2012) är dessa tre förklarande, beskrivande och utforskande. Vilket syfte väljs beror på 
vad studien skall undersöka. Förklarande studier är tänkta att skapa tillfälliga relationer 
mellan variabler, ofta genom att studera en situation eller ett problem. Beskrivande syfte skall 
beskriva en person, händelser eller situationer. Forskaren bör ha klar bild av det fenomen som 
skall undersökas innan datainsamling påbörjas. Beskrivande forskning bör ses som ett medel 
att nå målet snarare än ett mål i sig. Det sista synsättet på syftet är utforskande, där det 
utforskande syftet skall utforska ny kunskap. 
 
Enligt Saunders et al. (2012) kan denna studie klassas som deskriptiv som genom insamlad 
data skapar en förståelse. En deskriptiv studie innebär att studien håller sig nära det 
grundläggande området men gör minimal tolkning inom analysen. Enligt Saunders et al. 
(2012) kan en deskriptiv studie vara utforskande och/eller förklarande. Denna studie är 
förklarande då studien vill förklara vilka av aspekterna som påverkar beslutet som tas. Studien 
är även beskrivande då den vill beskriva vilka av varumärketsvärdets aspekter som har en 
inverkan på vilket sponsorobjekt som väljs.  
 
Beskrivande finner vi med andra ord i att beskriva de olika kriterierna inom varumärket som 
är av betydelse för företagen och förklarande inom hur företagen anser att dessa påverkar 
beslutet om att sponsra. 

4.2 Forskningsansats 
En forskningsansats kan delas in i två kategorier: 
 
• Induktiv eller deduktiv 
• Kvalitativ och/eller kvantitativ 
 
En induktiv metod innebär att författarna samlar in data för att undersöka ett fenomen och 
utifrån detta skapar sig en teori. Deduktiv metod skiljer sig från detta genom att författarna 
utgår från en teori där de sedan utformar en forskningsstrategi för att testa den teorin 
(Saunders et al., 2012). Då relevant teori har funnits, har vi valt den deduktiva metoden.  
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Enligt Saunders et al. (2012) utformas studien som kvalitativ, kvantitativ eller båda två, 
baserat på data som samlas in. Kvalitativa studier fokuserar på att analysera ord och går in på 
djupet. Studien är subjektiv och tänkt att skapa en djupare förståelse för det problem som 
studeras. Kvantitativa studier fokuserar istället på att analysera numerisk data som samlas in. 
Dessa studier är inriktade på att beskriva samt förklara och är mer generaliserade. Dessa 
behandlar mer statistiska och analytiska metoder (ibid).  Saunders et al. (2012) menar att det 
är möjligt att skapa en blandning av de olika metoderna vilket då leder till att 
forskningsstrategin måste anpassas och förändras. Denna studie har använt sig av ett 
kvalitativt tillvägagångsätt för att då få en djupare förståelse för hur företag tänker kring 
ideella idrottsföreningens varumärke när de väljer att ingå en sponsorrelation. 

4.3 Forskningsstrategi 
 
Det finns flera olika forskningsstrategier att välja mellan (Yin, 2004). De olika strategierna är 
experiment, kartläggning, arkivanalys, historia och fallstudie. (ibid) 
 
Det finns tre val som avgör när du ska använda varje strategi: 
1. Forskningsfrågan utformning 
2. Behöver forskningen ha kontroll över händelserna och dess beteende? 
3. Bedrivs forskningsfokus på nuvarande händelser? 
 
Tabell 4: Tabell över olika forskningsstrategier anpassad från Yin (2004). 

Strategi Forskningsfrågans 
utformning 

Behöver forskningen ha 
kontroll över händelserna 
och dess beteende? 

Bedriver 
forskningsfokus på 
nuvarande händelser? 

Experiment Hur, varför? Ja Ja 

Enkät Vem, vad, var, hur 
många, hur mycket? 

Nej Ja 

Arkivanalys Vem, vad, var, hur 
många, hur mycket? 

Nej Ja/Nej 

Historia Hur, varför? Nej Nej 

Fallstudie Hur, varför? Nej Ja 

 
Utifrån denna tabell kan vi se över vad vill använda till studien och vilka strategier som kan 
uteslutas. Till att börja med, går det att utesluta några av de strategierna för denna studie. Vi 
vill fokusera på nuvarande händelser och vi har inte kontroll över beteende-händelser och 
därför är varken experimentet eller historia som strategi tillämpligt. Arkiv-analysen är inte ett 
alternativ, på grund av studiens kvalitativa ansats och det valda forskningsproblemet finner vi 
att det är svårare att få en djupare förståelse endast genom sekundär data. 
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Nästa steg är val av enkät eller fallstudie. Enligt Saunders et al. (2012) undersöker en 
fallstudie ett forskningsämne eller företeelse inom sitt eller ett antal sammanhang. Denna 
strategi är passande när en studie vill skapa en djupare förståelse för samband mellan 
forskning och processen som undersöks. 
 
Om vi ser över utformningen av forskningsfrågorna som är “vilka” samt “hur” frågor kan vi 
härleda vilken metod vi tänker använda oss av. “Vilka” syftar till att använda sig av enkät och 
arkiv-analys medan “Hur” syftar till att använda sig av experiment, historia eller fallstudie. 
Som nämnt ovan har experiment och historia uteslutits vilket åter igen leder oss till att 
använda oss av fallstudie som metodval. Genom tillämpandet av fallstudie kan studieobjektet 
hjälpa oss att svara på “Vilka” och “Hur”. (Yin, 2009) 
 
Studieobjektet måste uppfylla vissa kriterier eftersom studien har en fixerad tidsram och 
begränsade resurser. Därför har redan ett studieobjekt valts ut. Studien är utformad som en 
fallstudie där studieobjektet skall visa på hur användning av varumärket kan användas i en 
sponsorrelation. Studieobjektet som valts ut är tolv stycken utvalda sponsorer till IFK Luleå. 
IFK Luleå är en idrottsförening som har funnits sedan år 1900 och är en etablerad ideell 
förening med en ungdomsverksamhet med både pojk- och flick-lag men också en elitsatsning 
inom herrverksamheten. Det är en idrottsförening som är beroende av sina sponsorer enligt 
Daniel Kalén som är marknadschef, se bilaga 1. De tolv sponsorer som valts ut är sponsorer 
som har bidragit med en majoritet av sponsorkapitalet vilket gör de mycket viktiga för 
föreningens finansiering.  
 
I dagsläget så är IFK Luleå en av Luleås största fotbollsklubbar med en stor 
ungdomsverksamhet samt ett A-lag som spelar i division 1 norra. Division 1 norra anses av 
IFK Luleå, vara en av de dyraste serierna då divisionen täcker ett större geografiskt område än 
division 1 södra. På lång sikt vill klubben avancera sig upp till Superettan vilket också bidrar 
till att klubben kommer få resebidrag. Det finns därmed en ambition att ta sig framåt och 
uppåt i serien och divisionerna. Utveckling av en tydligare struktur kring varumärkes identitet 
kan potentiellt bidra till ett starkare fäste hos gemene man och en starkare association till 
varumärket. 
 
Under en förstudie, se bilaga 1,  som vi valde att göra för att samla mer data fick vi berättat av 
Daniel Kalén, marknadsansvarig för IFK Luleå, att klubben idag finansieras av mellan 60-70 
% av sponsorer. Deras önskan är att öka sponsor antalet alternativt öka sponsorintäkter för att 
få in mer kapital så att klubben på lång sikt har resurser för att göra vad som krävs för att ta 
sig upp i Superettan. 
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4.4 Urval 
Enligt Saunders et al. (2012) finns det två olika urvalsmetoder och det är sannolikhetsurval 
och icke-sannolikhetsurval. Den kvalitativa studien har bestått av semistrukturerade 
intervjuer. Intervjuobjekten som valts ut är de största sponsorerna till IFK Luleå. Det som 
definierar de största sponsorerna är inte till storlek utan på volymen av kapital som de 
sponsrar IFK Luleå med. På grund av den fixerade tidsramen och de begränsande resurserna 
som studien ska hålla sig inom så är det vanligt enligt Saunders et al. (2012) att författarna 
väljer icke-sannolikhetsurval. Urvalen anses vara subjektiva vilket beskrivs som ett urval där 
en väljer de intervjuobjekt som anses bäst kunna besvara forskningsfrågorna. Det är också 
vanligast att använda en subjektiv metod när det sker ett mindre urval. I detta fall är det tolv 
stycken sponsorer som valts ut. (ibid) 
 
Nedan presenteras de utvalda: 
 

• Läkarjouren 
• Söderberg & Partners 
• Ocay 
• Norrbottens Resebyrå 
• Norrbottens Media 
• Reklamtrion 
• Lulebo 
• StudentConsulting 
• Vinter 
• Handelsbanken 
• Hermelinen 
• Luleå Energi 

4.5 Datainsamlingsmetoder 
Enligt Saunders et al. (2012) finns det två sätt att samla in data, primärdata och sekundärdata. 
Primärdata är data som samlas in specifikt för att ett forskningsprojekt skall utföras och 
sekundärdata är information som har samlats in för ett annat ändamål. Sekundärdata är 
information som kan analyseras ytterligare ett steg för att på så sätt ge djupare förståelse som 
kan leda till andra kunskaper, tolkningar eller slutsatser. Yin (2009) konstaterar att det finns 
sex stycken insamlingsmetoder. Dessa är arkivmaterial, dokumentation, deltagande 
observationer, direkta observationer, fysiska artefakter och intervjuer. Då denna studie är 
kvalitativ med fallstudie som vald strategi, kommer intervjuer användas som 
datainsamlingsmetod då det även bekräftas av Yin (2009) att den mest lämpade 
datainsamlingsmetoden vid fallstudier är intervjuer. Saunders et al. (2012) menar också att 
många studier kombinerar sekundärdata med primärdata och även i detta fall så stämmer det. 
Studien har utgått från sekundär data från artiklar och litteratur som finns skrivet om 
sponsorskap mellan två parter samt varumärket och dess inblandning i sponsorskap. Då vi 
anser att det finns ett gap där ideella idrottsföreningar kommer in har vi använt oss av 
primärdata, som vi har samlat in genom semi-strukturerade intervjuer. 
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Semi-strukturerade intervjuer beskrivs enligt Saunders et al. (2012) som när den som 
intervjuar har ett antal förutbestämda frågor som tas upp under intervju men som sedan leder 
till en diskussion kring ämnet. Denna intervjuform valdes ut för att skapa en förståelse för oss 
hur företag tänker kring idrottsklubbens varumärke när de väljer vilka de ska sponsra. 
Intervjuguiden som användes är godkänd av handledare samt testad på oberoende personer för 
att få det bekräftat att frågorna var lättförståeliga och inte vinklade. 
 
Studien har samlat in sekundärdata genom en grundlig litteratursökning. Studien har främst 
använts olika sökverktyg så som PRIMO som är Luleå Tekniska Universitetsbiblioteks egna 
sökverktyg som gav oss vetenskapliga artiklar. Även Google Scholar och Scopus har använts 
för att bredda antalet vetenskapliga artiklar. Sökord som använts är: Sponsorship, branding, 
sportbranding, brand identity samt relationship B2B. 

4.6 Analysmetod 
Metoden för att analysera den primärdata som samlats in finner vi inom en fallstudieanalys. 
Det är här vi finner ny data som kan tillföra ny kunskap. Fallstudieanalys används ofta i 
deduktiva studier för att jämföra insamlad data mot sekundärdata vi redan funnit (Saunders et 
al., 2012). För att säkerställa att inga detaljer uteblev, spelades intervjuernas in. Därefter så 
transkriberades intervjuerna ordagrant, det vill säga hela intervjumaterialet översattes till 
skriftlig form. Efter materialet översatts från tal till skrift, sorterades alla svar från 
respondenterna till respektive fråga. Företagsnamnen togs sedan bort för att få en objektiv bild 
över vilka aspekter som stod ut. För att underlätta för analysen valde vi även att konstruera en 
tabell för att lätt kunna se samband mellan bland annat motiv, värde och aktiviteter. Slutligen 
så sammanställdes data baserat på referensramen som presenterades tidigare för att sedan 
sammanställas nedan i empirin. Denna lade sedan grunden till en analys, som i sin tur ställdes 
gentemot den teoretiska referensramen för att finna likheter respektive olikheter. (ibid) 

4.7 Kredibilitet: Reliabilitet och Validitet 
För att vara säker att studien har en trovärdighet är det viktigt att utvärdera den insamlade data 
så den mäts på rätt sätt och att studien mäter rätt saker. 

4.7.1 Reliabilitet 
Enligt Saunders et al. (2012) är reliabiliteten ett sätt att uppskatta hur tillförlitlig den 
insamlade data i studien är. En viktig aspekt är att om studien skulle upprepas eller om andra 
forskare skulle göra studien, skulle resultatet bli detsamma. Därför är det viktigt att en studie 
har en hög reliabilitet. (ibid) 
 
Saunders et al. (2012) menar att semi-strukturerade intervjuer kan ge lägre reliabilitet då det 
inte är en standardiserad intervjuguide. Genom att använda sig av semi-strukturerade 
intervjuer kan det vara en svårighet för andra forskare att få samma resultat. Det finns tre 
olika typer av orosmoment; intervjuarens partiskhet, hur svaren är utformade samt deltagarens 
partiskhet. (ibid) 
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Genom att intervjuerna spelades in säkerställdes att alla detaljer kom med och ingen viktig 
information missades. Intervjuerna har även blivit transkriberade för att lägga grund för en 
tydlig analys. Det var också viktigt att frågorna var öppna så att referensramen inte påverkade 
att frågorna blev vinklade. Intervjuerna har även två intervjuare vilket också gör att det är två 
personer som tolkar svaren för att sedan jämföra för att minimera partisk tolkning. 
 
Vi kontaktade även respondenterna till intervjuerna först på e-post och telefon för att 
bestämma en tid och plats för intervjuerna. På så vis kunde vi undvika att respondenterna 
hade bråttom och att det fanns utrymme för att svara på frågor.  Platsen för intervjuer ägde 
rum på ett lugnt och avskilt ställe för att på så sätt eliminera störningsmoment.  

4.7.2 Validitet 
Validitet är enligt Saunders et al. (2012) ytterligare ett sätt att säkerställa att studien håller en 
hög kvalitet och trovärdighet. Det finns två olika sätt att konstruera validitet, intern validitet 
och extern validitet. Genom att skapa validitet uppskattar studien om den har mätt det som 
den avser att mäta. Intern validitet handlar om, enligt Saunders et al. (2012), ett 
orsakssamband mellan två variabler och extern validitet handlar om att resultaten i studien 
kan generaliseras och användas i annan forskning. 
 
I semi-strukturerade intervjuer kan vi uppnå hög validitet genom att konstruera intervjuguider 
med väl formulerade frågor. Innan de faktiska intervjuerna testades frågorna på utomstående 
personer för att sålla bort missförstånd och olika tolkningar som frågorna kan bidra till 
(Saunders et al., 2012). Under intervjuerna var vi noga med att vara tydliga så att frågorna 
uppfattades korrekt. Detta genom att vi pratade långsamt men också upprepade frågan om så 
behövdes. 
 
Det är även viktigt att vi är noga med att intervjua rätt person på företaget som kan ge svar på 
frågorna. Under studien har författarna till denna studie haft nära kontakt med 
marknadschefen på den ideella föreningen där fallstudien utfördes. Marknadschefen har 
förmedlat information om de företag som bidragit med mest kapital samt kontaktpersoner. 
Därefter har vi säkerställt att rätt person på företaget intervjuas genom att undersöka om dessa 
har en position där de har beslutanderätt om sponsorkontrakt,  dels för att få så utförliga svar 
som möjligt men också för att få så tillförlitliga svar som möjligt. 
 
Genom att ha avgränsat oss till ideella idrottsklubbar kan studien användas för att generalisera 
bland dessa och har på så sätt en högre extern validitet. Slutsatserna kommer på så vis att 
kunna användas av ideella idrottsföreningar. Studieobjektet i denna studie har varit 
sponsorerna till IFK Luleå som är en elitidrotts förening som har elitsatsningar på herrsidan, 
dock bör inte studien begränsas till herridrott. Genom att avgränsningarna är tydliga samt att 
strukturen för hur en dam-idrottsförening inte borde skilja sig så pass mycket att det inte 
skulle vara generaliserbart på dam föreningar vid elitsatsning. Slutsatsen bör kunna tillämpas 
på både dam- och herr-elitsatsade ideella föreningar. 
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4.8 Sammanfattning av metod 
 
Här nedan visas en sammanfattning av metoden som presenterats ovan.  
 
Tabell 5 Sammanfattning av metod 

Sammanfattning av metod 

Forskningssyfte Beskrivande 
Förklarande 

Forskningsansats Deduktiv 
Kvalitativ 

Forskningsstrategi Fallstudie 

Urval Icke-sannolikhetsurval  

Datainsamlingsmetod Primärdata 
• Semistrukturerade intervjuer 

Sekundärdata 
• Tidigare publicerad teori 

Analysmetod Fallstudieanalys 

Forskningens 
Reliabilitet 

Semistrukturerade intervjuer 
·    Semistrukturerade intervjuer 
·    Tydlig kommunikation mot respondenten 
·    Ljudinspelning 

Forskningens Validitet ·    Tydliga intervjufrågor 
·    Avgränsning 
·    Intervjua rätt person 
·    Ej vinklade frågor 
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5. Empiri 

Under empirin kommer data som samlats in presenteras enligt den modifierade modellen som 
presenterades under den teoretiska referensramen. 

Integrerad Kommunikation 
När sponsorerna fick svara på frågor om deras integrerade kommunikation var svaren 
oklara.  Angående hur sponsorer såg på att kommunikationen med deras kunder, påverkades 
av samarbetet med IFK Luleå var svaren blandade. En majoritet av sponsorerna svarade att de 
inte hade något bra svar eller tyckte att kommunikationen inte påverkades alls. Några av dessa 
sponsorers svar tolkades som association av sponsorer där de hoppades att kunderna uppfattar 
sponsringen som att de hjälper föreningar som inte redan befinner sig i eliten. Anledningar att 
de inte ville kommunicera ut samarbetet var bland annat att det fanns risker att stöta sig med 
kunder som kanske föredrar andra sporter än fotboll alternativt andra aktiviteter som inte är 
kopplade till sport. Ett fåtal av de sponsorer som såg en möjlighet i att kommunikationen med 
kunderna påverkades nämnde också att det var svårt att mäta finansiella resultat av vad 
kommunikationen ger. En sponsor hade dock kunder i IFK Luleås nätverk och såg därmed att 
kommunikationen via IFK Luleås nätverk skapade värde. Två av samtliga sponsorer svarade 
att de i kommunikationen mot kunderna försöker kommunicera att de sponsrar IFK Luleå och 
att kundaktivitet ingår i sponsoravtalet, dock i samband med landskapsmatcher och inte IFK 
Luleås matcher. IFK Luleå samarbetar med utvalda partners och bjuder med sponsorer på 
landskapsmatcher där de kan nätverka en gång om året. Däremot så påpekade dessa att de blir 
väldigt beroende av att de andra sponsorerna skall medverka för annars faller konceptet då de 
inte kan nätverka. 
 
Angående hur viktigt det är för sponsorerna att kommunicera sina varumärken via IFK Luleå 
nämnde hälften av sponsorerna med bakomliggande motivering att det är viktigt att 
motivationen finns ifrån klubbens sida samt att sponsorns verksamhet har en koppling till IFK 
Luleås verksamhet. Det nämndes också möjligheter att skapa kontakter via IFK Luleås 
verksamhet. Övriga svar innehöll diskussioner om att sponsorernas kunder går på referenser 
när de väljer samarbetspartner.  Detta är något som påverkas positivt av sponsringen till IFK 
Luleå. Ett flertal sponsorer tyckte även att idrott gör staden mer attraktiv och att detta i sin tur 
skapar kunder. Det fördes även diskussioner om att det var kul att vara med på resan mot 
eliten samt att den lokala förankringen spelar roll i sponsringsbeslutet. 
 
Majoriteten av sponsorer tyckte inte det var viktigt att kommunicera ut sitt varumärke genom 
IFK Luleå. De argumenterade för att deras egna varumärken var tillräckligt starka samt att de 
inte hade problem med exponering. De förklarade också att det inte påverkade sponsorns 
befintliga affärer men att enskilda kontakter kanske var lättare att komma åt via 
sponsorsamarbetet. 
  



	   33	  

Relationer 
Samtliga respondenter poängterade någon gång under intervjun att relationsbyggandet är den 
aspekt som är viktigast. Det är också den aspekten som majoriteten av sponsorerna ansåg ska 
ge mest värde tillbaka men många av dessa poängterar att nätverket som IFK Luleå erbjuder 
inte har gett något värde tillbaka i nuläget, men att det finns potential. I dagens läge så 
erbjuder IFK Luleå nätverksträffar där de bjuder in till lunch alternativt frukost där en av 
sponsorerna berättar om deras tjänst och sedan berättar IFK Luleå hur formen hos laget är. 
 
Samtliga sponsorer uttryckte en besvikelse över arenan som IFK Luleås matcher spelas på. 
Den möjliggör inte till nätverkande för sponsorerna och deras kunder då arenan saknar lokaler 
som är representabla. I dagens läge finns det ett fikarum som finns tillgängligt för sponsorerna 
men detta utrymme är under läktaren och gör att sponsorerna hellre står ute alternativt väljer 
att avstå. Av alla sponsorerna, sponsrar majoriteten av företagen andra elitlag i staden. Även 
dessa elitlag erbjuder nätverksträffar och erbjuder även bättre och mer lättillgängliga lokaler 
för sponsorerna att nätverka på. Delar av majoriteten svarade att de hellre utnyttjar de andra 
klubbarnas lokaler och andra svarade att företagen redan hade en koppling mellan varandra 
och därför inte kunde skapa nya affärer. En av sponsorerna yrkade på att de skulle vilja ha 
tillgång till fler företag inom nätverket. 
 
Ett fåtal av samtliga sponsorer berättade att anledningen till att de gick med i 
sponsorsamarbetet med IFK Luleå är en tidigare personlig relation. Det klargjordes att om den 
relationen inte funnits tidigare hade samarbetet inte ingåtts. Flertal av samtliga sponsorer 
påpekade även att relationen till spelarna nästan var obefintlig. 
 
Exponering 
När sponsorerna diskuterade vilken exponering som var viktig kom det fram hos flera att 
skyltar och traditionell exponering på arenan inte är lika intressant längre. Då det är krav att 
ha någon typ av materiell exponering var det en sponsor som påpekade att det är enda 
anledningen till att skyltar skulle vara kvar. Ett par sponsorer menade även att de låga 
publiksiffrorna där varje match ses av mindre än 1000 personer samt att även exponering på 
arenan inte ger något värde tillbaka vilket gör att exponeringsvärdet på arenan är låg. Istället 
är det relationsbyggandet och nätverket som majoriteten av sponsorerna påpekar är viktig. 
Däremot ser flera sponsorer att matchställen fortfarande är intressant att exponera sin logga på 
men även hur och vart på matchtröjan skiljer åsikterna åt. Dessa åsikter var att loggans 
placering var viktig samt att de vill gå för en position som syns i medierna, vilket är främst 
tryckt media så som tidningar och artiklar på internet. Av de sponsorer som tyckte att 
exponeringen på matchställen var viktig, upplevdes bröstet och uppåt som en bättre position 
än övriga. Detta för att alltid finnas synlig i de naturliga matchsituationerna utan även på 
idolfoton och lagfoton. Andra sponsorer menade att eftersom division 1 inte tv-sänds spelar 
det mindre roll vart loggan är tryckt då den inte kommer synas på så långt avstånd som det är 
från läktare till fotbollsplanen. Att ha en strategisk placering som är kopplad till spelets gång 
och hur fotografier tas var flera sponsorer som poängterade var viktigt. I dessa fall var det 
framsida lår eller baksida rygg som var intressanta då dessa finns med naturligt när media 
skall rapportera om resultaten i tidningarna. 
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Exponeringens betydelse var dock av många sponsorer underordnad övriga aspekter. 
Sponsorer beskrev att relationsbyggande, nätverksträffar, tillit, samt satsning på 
ungdomsverksamhet är viktigare än exponering av företagsloggor. En sponsor beskrev att 
eftersom de inte syns nationellt är det viktigare att arbeta med andra aspekter än exponeringen 
nu så att de i framtiden kan få ut ett större värde av exponeringen. 
 
Associationer 
På frågan om vad sponsorerna fick tillbaka i värde av sponsorskapet, var det att bredda 
idrotten till förmån för ungdomarna, vilket dominerade svaren. Ett annat svar som var 
frekvent nämnt var att ha ett elitlag i fotboll i Norrbotten som adderade värde till staden 
Luleå. Där fann många sponsorer ett värde men det fanns även ett flertal som menade att 
sponsorskapet idag, inte gav det värde de borde tillbaka. De menade dock att resan till eliten 
ökade värdet. För att citera en av sponsorerna ”IFK är ju lite mer att investera i en framtid 
känner vi i alla fall, målsättningen är att växa och vara del av en resa att ta oss uppåt i 
systemet och etablera sig och det i sig tycker vi är attraktivt, att vara med om en resa och detta 
är ett värde i sig.” Tre stycken av samtliga sponsorer var noga att förklara att de hade ett 
affärsmässigt värde de förväntade sig få tillbaka. De ville både ha tillgång till kundstocken 
runt IFK Luleå men förväntade sig också att föreningen skulle hjälpa till att arbeta aktivt för 
få in vissa kunder. En av dessa uttryckte att, skulle IFK Luleå bli mer affärsmässiga, skulle de 
vara mer villiga att ge mer för att på så sätt få mer tillbaka. Två sponsorer menade att de fann 
ett värde i att deras varumärke blev stärkt genom att associeras med IFK Luleå. På frågan om 
det var någon aspekt som var viktigare än andra i vad sponsorerna får tillbaka så svarade 
majoriteten att deras värde låg i att sponsra staden och fotbollen till förmån för ungdomarna. 
En annan aspekt som var viktig var nätverket som IFK Luleå bidrog med. 
 
På frågan om hur IFK Luleå skiljer sig ifrån övriga idrottsklubbar var svaren varierande. Svar 
som kom upp mest frekvent var aspekter som behandlade att elitlaget endast ligger i division 
1 och att föreningen uppfattas som en ideell förening som är i behov av kapital.  Men därefter 
var det blandade åsikter. Flera av samtliga sponsorerna menade att IFK Luleå har ett fokus 
som andra föreningar inte har och det är att bygga en seriös förening från grunden och satsa 
på att skola egna lokala spelare istället för att införskaffa kapital för att köpa nya. Det är också 
den långsiktiga tankegången som flera sponsorer antydde skiljde IFK Luleå från andra 
föreningar. Inom fotbollen i Norrbotten så menade sponsorerna att IFK Luleå är det enda 
elitfotbollslaget just nu. De beskrivs även som uppstickaren som har en lång historik inom 
eliten men som nu är på väg upp igen. Jämfört med andra lokala idrottsföreningar, har IFK 
resan till eliten framför sig vilket urskiljer dem från de andra elitlagen som redan nu ligger i 
högsta divisionen. Hur IFK Luleå behandlar och tar hand om nya spelare poängterades också 
vara en aspekt som urskilde föreningen. Dock fanns det flera sponsorer som menade att 
elitspelarna borde vara mer delaktiga både hos sponsorerna men också hos barn och 
ungdomarna. Ett par sponsorer fann dock inte att det fanns några aspekter som urskilde IFK 
Luleå mot andra föreningar. När det kom till hur sponsorerna såg på vilka gemensamma 
nämnare deras varumärken har med IFK Luleås varumärke, var de punkter som nämndes mest 
lokal förankring samt folkliga med bred inriktning. Ett flertal av dessa sponsorer uttryckte 
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även att de gemensamt gillar utmaningar samt resan mot ett mål. Övriga gemensamma 
nämnare behandlade även kunskap och kompetens. Det nämndes även relationsmässiga 
nämnare mellan styrelserna där de vill vara föredömen, fostra egna samt visa att de är pigga, 
alerta och aktiva. Övriga gemensamma nämnare som togs upp var träning och aktivitet, 
närhet, omtanke, långsiktighet samt att kämpa för IFK genom att visa vilka värdegrunder de 
står för. Det fanns även ett fåtal sponsorer som inte fann någon gemensam nämnare mellan 
deras varumärke och IFK Luleås. 
 
Angående hur sponsorerna såg på hur välkänt IFK Luleå var, var det en klar majoritet där 10 
av 12 företag tyckte att IFK Luleå som varumärke är mycket välkänt i Luleå. IFK Luleå 
ansågs inte bara vara välkänt inom fotbollskretsar. Genom föreningens historia som en av de 
äldsta fotbollsföreningarna i Sverige anno 1900, är föreningen även känd för 
lokalbefolkningen med rötter i Luleå. I samband med att välkännedom diskuterades, 
diskuterades även de äldres koppling till IFK Luleå i motsvarighet till de yngres.  Ett fåtal 
sponsorer ansåg att de äldre hade mer välkännedom av IFK Luleå än de yngre på grund av 
klubbens långa etablering i Luleå samt deras historia av spel i högre divisioner. Välkännedom 
kopplades även i många fall till IFK Luleås slogan “folkets lag”. Folkets lag var något som 
fortsatte att dyka upp bland sponsorerna under intervjuernas gång. Majoriteten svarade att 
IFK Luleå är ett folkligt lag och refererade därför till slogan “folkets lag”.  Andra värdeord 
som sponsorerna associerade med IFK Luleå var fotboll, pondus, blåvitt, förankrat, utveckling 
och bredd samt att klubben är den bästa fotbollsklubben i Norrbotten på herrsidan. 
Fotbollsarenan Skogsvallen nämndes återkommande gånger med en negativ klang. Den har 
alltid funnits där men bör moderniseras. En sponsor kopplade IFK Luleå till att de kör sitt 
eget race vilket enligt sponsorn av vissa uppfattas som en god sak medan av andra som en 
dålig sak. Ett exempel på detta är att IFK Luleå valt att satsa på herrsidan och bortprioritera 
elitsatsningen inom damfotbollen. Ett värdeord som också nämndes var Ruddalen där IFK 
Luleå var nära att ta sig upp till Allsvenskan men förlorade den avgörande matchen. Två 
sponsorer hade inga speciella värdeord kopplade till IFK Luleå. 
 
Angående hur sponsorerna skulle göra om de fick exakt samma sponsringserbjudande trots att 
IFK-Luleå åkt ner till division 2, svarade en minoritet av sponsorerna att de skulle fortsätta 
sponsorskapet till samma pris. Av övriga sponsorer som svarat att de inte kunde tänka sig att 
förlänga fanns det en glimt av hopp. Om IFK Luleå skulle visa på fortsatta ambitioner att ta 
sig upp igen, skulle annorlunda krav ställas då det från sponsorernas sida handlar om att tro på 
en plan som IFK Luleå lägger fram. Skulle föreningen åka ur division 1 skulle det leda till att 
en ny plan presenterades och utifrån den bestämma hur de vill sponsra. Ett annat företag 
argumenterade för att anledningen att de gått med på att sponsra var på grund av att de ville 
sponsra visionen som IFK Luleå hade om att ta sig upp i Superettan. Av de fåtal av företagen 
som skulle fortsätta att sponsra argumenterades det av ett företag att de sponsrade med hjärtat, 
och att resultatet inte påverkade lika mycket då.  Då flera företag går så pass bra ekonomiskt 
är sponsorskapet inte känsligt vid de summorna. Ett annat företag argumenterade även för att 
det största värdet i sponsorskapet inte låg i A-lagets prestation utan i barn & 
ungdomsverksamheten. Trots detta svarade en majoritet av sponsorerna att de skulle fortsätta 



	   36	  

sponsra IFK Luleå även om de gick ner i division 2. Dock skulle en minoritet av alla 
sponsorer göra det till samma pris.   
 
Upplevd kvalitet/Ledarskap 
Alla sponsorer beskriver att IFK Luleå befinner sig på en resa till eliten och att det därför kan 
vara svårt att utgå från dagens läge för att bedöma om deras varumärke håller en hög kvalitet 
jämfört med andra. Flera av dessa sponsorer betonar att historiken som föreningen tidigare 
haft uppvisar en bild av ett varumärke med lägre kvalitet men att resan som föreningen har 
påbörjat har blivit en nystart. Därmed menade de sponsorer att varumärket kvalitet idag inte 
är representativt då resan förhöjer kvalitén. De fortsätter att beskriva att det är resan som de 
vill vara med på och att utifrån den här satsningen har kvaliteten höjts men att det åter igen är 
svårt att bedöma då resan är i första stadiet. Sammantaget krävs det enligt dessa sponsorer att 
föreningen IFK Luleå säkerställer en god ekonomi men samtidigt inte ”tigger” pengar av 
sponsorerna. Om sponsorerna känner att de får ett värde tillbaka genom säkerställandet av en 
god talangutveckling inom ungdomsverksamheten så anser de att kvaliteten ökar. 
 
Även elitlagets resultat har en påverkan på kvaliteten, den psykologiska aspekten att det alltid 
är mer motiverade att sponsra ett lag som gör bra resultat är oundviklig. Övergripande så 
svarade majoriteten av samtliga sponsorerna att det egentligen inte har den största betydelsen 
för att ingå ett samarbete utan att det finns andra skäl som väger upp. 
 
I dagens läge finns det en strukturerad plan som hänvisas till resan som IFK Luleå kommer att 
göra. Den utlovar just de ovan nämnda aspekterna och det gör att kvaliteten på varumärket 
IFK Luleå stärkts i jämförelse till för ett år sedan när satsningen inte var lika aktuell. Det finns 
dock ett flertal av dessa som är osäkra då det sportsligt är ett vågspel och att säsongen som 
kommer, är upp till bevis om planen går att genomföra.  
 
De företag som har motivet att sponsringen skall bidra till ett bredare utbud för människorna 
som bor i samhället fokuserar mer på ungdomssatsningen och anser att IFK Luleå arbetar 
aktivt med den, genom exempelvis fotbollsakademin som är till för barn och ungdomar. I de 
företagen som anslutit till samarbetet med nätverket i fokus är även satsningen på ungdomar 
viktigt och bidrar till en ökad kvalitet. Däremot anser många av samtliga sponsorer att alla 
delar måste bli mer professionella. Nätverksträffar, organisationen och matchupplägget, alla 
delar bidrar till en mindre kvalitet om det inte finns en fin och polerad yta. Dessa sponsorer 
anser även att föreningen måste börjar arbeta som ett företag för att öka kvaliteten för 
varumärket.  Sammanfattningsvis är kvaliteten runt varumärket IFK Luleå relativt låg men 
satsningen på ungdomar samt den kommande resan gör att kvaliteten ökar. 
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6. Analys 
Under analysen kommer den modifierade teorimodellen som presenterades under teoretiska 
referensramen att jämföras med den empiri som presenterats för att undersöka om det finns 
punkter där det skiljer sig åt. I analysen kommer texten härledas till forskningsfrågorna, 
slutligen kommer en slutdiskussion presenteras där forskningsfrågorna skiljs åt och besvaras. 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  

Figur 6: Sammansatt model från den teoretiska referensramen 
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Integrerad kommunikation 
Här presenteras de olika delarna inom integrerad kommunikation tagna ur A-ERIC modellen. 
 
Föra meddelanden i kampanjer 
Enligt Jiffer & Roos (1999) så kan ett motiv till att företag sponsrar vara att de kan föra 
integrerad kommunikation delvis genom att kommunicera sponsorskapet genom kampanjer. 
Dock svarade en majoritet av tillfrågade sponsorer att de inte hade något bra svar eller att 
deras kommunikation mot kunder inte påverkades av att de sponsrade IFK Luleå. 
Anledningar att de inte ville kommunicera ut ett samarbete med IFK Luleå var för risken att 
stöta sig med kunder som inte stödjer sporten. Övriga sponsorer som såg att det kunde skapa 
värde svarade att det var svårt att mäta finansiella resultat samt att de försöker kommunicera 
att de sponsrar IFK Luleå. Då det finns ett fåtal sponsorer som försöker kommunicera att de 
sponsrar föreningen antas detta skapa värde för sponsorskap vilket besvarar forskningsfråga 
ett. Om vi ser till forskningsfråga två föredrar majoriteten av sponsorerna, att inte 
kommunicera sponsorskapet mot sina kunder. Därför antas detta generellt sett inte vara en 
viktig aspekt för motiv bakom sponsorskap. 
 
Image/PR motiv 
Det har i andra frågor än de kopplade till integrerad kommunikation nämnts att de sponsrar 
för att de vill göra staden bättre. Detta kan kopplas till ett image/PR motiv där Jiffer & Roos 
(1999) beskriver att det kan bli viktigt att skapa en profil som en “god medborgare”. Dock 
nämndes inte detta direkt i frågan relaterad till integrerad kommunikation. Ett fåtal företag 
arbetade aktivt med att sprida budskapet om att de sponsorer IFK Luleå vilket dock beskriver 
att denna aspekt finns (och besvarar forskningsfråga ett) men är underordnad övriga aspekter, 
bland annat association där de vill associera sig med att skapa en bra stad. Då de generellt 
inte aktivt vill kommunicera detta kan det alltså inte rangordnas som viktigare än aspekter 
relaterade till association vilket besvarar forskningsfråga två. 
 
Ny icke-kommersiell kanal 
Det nämndes att sponsorernas kunder gick på referenser när de väljer samarbetspartner samt 
att detta är något som påverkas positivt av sponsringen till IFK Luleå. Detta kan antas bero 
på en icke-kommersiell kanal vilket besvarar forskningsfråga ett. Dock var det ytterst få som 
tog upp detta och därför antas aspekten vara underordnad vilket besvarar forskningsfråga två.  
 
Försäljning under eventet 
Hittills säljer inga sponsorer någonting under eventen. Det var heller inte några sponsorer som 
nämnde detta i diskussioner. Därför antas försäljning under eventet just nu vara en 
underordnad eller obetydlig aspekt för sponsring. Med andra ord besvaras forskningsfråga ett 
i att det inte finns en aspekt i detta fall. 
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Relationer 
Här presenteras de olika delarna inom relation tagna ur A-ERIC modellen. 
 
Nätverk för sponsorer 
Jiffer och Roos (1999) argumenterar för att ha en god plattform där företagen som sponsrar 
har möjlighet att mötas. Detta kan leda till framtida intressanta kontakter och potentiella nya 
affärer. Detta stöds av empirin där majoriteten av företagen angav att nätverkandet var en stor 
aspekt som gav värde vilket besvarar forskningsfråga ett. Det var också en av de aspekter som 
var ett huvudmotiv för ett flertal av sponsorerna. De angav att genom att ha ett fungerande 
och bra nätverk kan de skapa nya kontakter och potentiellt nya affärer. Om vi ser till 
forskningsfråga två betyder det att nätverket är viktigt i förhållande till andra aspekter. Dock 
poängterade flera av de sponsorerna som sponsrade andra elitlag i staden att IFK Luleås 
nätverk inte var det mest attraktiva utan att de fick mer utav de andra nätverken. 
 
Aktiviteter för anställda 
Jiffer och Roos (1999) beskriver att sponsorskap skall bygga en laganda internt för de 
anställda vilket skulle leda till att de fick tillgång till områden som annars hade varit 
begränsade. I detta fall så avviker empirin mot teorin. Ingen av sponsorerna beskriver att 
sponsorskapet till IFK Luleå har bidragit till en intern laganda inom företaget. Majoriteten av 
sponsorerna menar att det blir en förmån för de anställda som är intresserade. De kan 
exempelvis få gratis biljetter eller säsongkort. Det framgick inte heller av de sponsrade att 
dessa aktiviteter skedde tillsammans utan de flesta beskrev det som ”den som vill gå får gå”. 
Om vi ser till forskningsfråga ett, är denna aspekt underordnad eller obefintlig i förhållande 
till övriga aspekter. Detta leder till att forskningsfråga två inte kan finna svar på denna punkt 
då den är obefintlig.  
 
Unik mötesplats med underhållning 
Jiffer och Roos (1999) fortsätter med att beskriva att det är viktigt att ha en mötesplats där 
sponsorerna träffas. De fortsätter att beskriva att många sponsorskap erbjuder fördelar så som 
VIP-sektioner i en arena där ett bolag kan bjuda viktiga kunder för att få dem att känna sig 
betydelsefulla. Där frångår empirin teorin. I dagens läge erbjuder inte IFK Luleås arena, 
Skogsvallen, en VIP-sektion där sponsorer och deras kunder kan känna sig betydelsefulla 
dock planeras det att byggas en ny arena år 2050 där detta skall finns. IFK Luleå skapar en 
mötesplats genom deras nätverksträffar, dessa träffar äger inte rum i IFK Luleås egna lokaler 
utan genom sponsorernas lokaler. Sponsorer uttryckte missnöje med arenan vilket antyder att 
de bryr sig om denna aspekt, vilket besvarar forskningsfråga ett. Då arenan inte har det värdet 
den borde ha, anses aspekten vara underordnad. Däremot finns det potential för den aspekten 
vilket hjälper till att svara på forskningsfråga två.  
 
Nå deltagare av aktiviteten 
En anledning att sponsra ett event kan enligt Jiffer & Roos (1999) också vara att nå deltagare i 
eventet. I denna studie är fotbollsmatcherna eventen som finns tillgängliga och i dagsläget ser 
mindre än 1000 personer matcherna på Skogsvallen. Enligt sponsorerna är detta för lågt och 
vill självfallet att fler personer skall se matcherna då de skulle öka intäkter. Om vi ser till 
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forskningsfråga ett finns det en aspekt men den är underordnad då publiksiffran är för låg. 
Däremot finns det en potential för denna aspekt att växa tillsammans med att publiksiffran 
växer.   
 
Ingen av sponsorerna ansåg att Skogsvallen var en arena som fungerade för det ändamålet att 
få en unik mötesplats med underhållning samt att nå deltagare i eller publiken av aktiviteten. 
Detta har gjort att det är svårt att avgöra hur denna punkt påverkar beslutet hos sponsorn. Det 
upplevs av oss som att sponsorerna redan har uteslutit att få en unik mötesplats med 
underhållning samt att nå deltagare i publiken av aktiviteten när de väger in motiv för 
sponsorskap. Sponsorerna har uttryckt önskemål om förbättring på dessa punkter. Faktum 
kvarstår att sponsorerna fortfarande väljer att sponsra vilket gör att dessa aspekter troligtvis 
inte är lika viktiga som övriga aspekter vilket svarar på forskningsfråga två. 

Exponering 
Här presenteras de olika delarna inom exponering tagna ur A-ERIC modellen. 
 
Exponera varumärket 
Jiffer & Roos (1999) beskriver att traditionell arenaexponering är en aspekt i motiven bakom 
sponsorskap. Vad gäller traditionell exponering beskriver empirin att majoriteten av 
sponsorerna fann att traditionell reklam på arenan så som skyltar inte var lika intressant 
längre. Detta byggde på argumentationer att det var låga publiksiffror på arenan och att 
arenareklam inte ger något värde tillbaka till sponsorn. Matchtröjorna upplevdes intressanta 
att exponera genom att det fanns möjlighet att synas i media. Exponering via IFK Luleå 
upplevdes av majoriteten som underordnad övriga aspekter så som relationer, 
nätverksbyggande, tillit samt satsning på ungdomsverksamhet vilket besvarar forskningsfråga 
två. Exponering argumenterades för att kunna bli en betydande beståndsdel i framtiden genom 
att i dag arbeta med övriga beståndsdelar så som relationsskapande, association, integrerad 
kommunikation och kvalitet. 
 
Introduktion av nya produkter 
Ingen sponsor nämnde möjligheten att exponera nya produkter via IFK Luleå. Det fanns dock 
två sponsorer som använde sig av nätverket för att exponera befintliga produkter till IFK 
Luleås intressenter. Detta antyder att sponsorer använder det forumet för att exponera 
produkter vilket visar på att det kan finnas ett intresse för att även introducera nya produkter i 
framtiden. Om vi ser till forskningsfråga ett betyder det att det alltså finns en aspekt som är 
relevant. I dagens läge antas denna aspekt vara underordnad på grund av att nätverksträffarna 
ser ut som de gör, de har inte funnits under en längre period och intresset inte finns för 
majoriteten av sponsorerna, vilket besvarar forskningsfråga två. 
 
Visa upp produktkvalitet 
Av IFK Luleås sponsorer (om vi ser till forskningsfråga ett) fanns det en som var noga med 
att IFK Luleå använder sig av deras produkter vid tillfällen för exponering. Det betyder att det 
finns en aspekt av att använda sig av exponering via IFK Luleå för att demonstrera 
produktkvalitet. De nämndes inget om produktkvalitet av övriga sponsorer i samband med 
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traditionell exponering så som matcher vilket antyder att det generella intresset för att 
demonstrera produktkvalitet inte är stort, vilket besvarar forskningsfråga två.   
 
Mediabevakning 
Mediabevakning var den aspekt som nämndes mest i samband med exponering. Det betyder 
att det är en relevant aspekt som besvarar forskningsfråga ett. Det finns ett intresse av att 
exponera sin logga på matchtröjan samt i vart loggan skall vara placerad för att få så mycket 
publicitet som möjligt. Av de sponsorer som tyckte att exponering av företagslogga på 
matchställ var viktig, upplevdes bröstet och uppåt som en bättre position. Loggan är då synlig 
i naturliga matchsituationer samt på idolfoton och lagfoton. Andra sponsorer hävdade att 
framsida lår och baksida rygg var intressanta sedan dessa naturligt finns med när media 
rapporterar om resultat i tidningar. Med andra ord är åsikten av placeringen av loggan olika 
men lika viktig vilket besvarar forskningsfråga två.  Samtidigt menar alla sponsorer att om 
IFK Luleå går upp till superettan kommer betydelsen av aspekten mediabevakning öka 
avsevärt. 

Association 
Här presenteras association ur både A-ERIC modellens punkter men även ur The Brand 
Equity Ten Model. 
 
Inom A-ERIC Modellen presenteras följande punkter: 
 
Förändra och förstärka image samt skapa preferenser 
Jiffer & Roos (1999) beskriver att sponsorer ofta vill associeras med vinnare. Ett flertal av 
sponsorerna ville associeras med själva resan och tyckte att målsättningen var att växa som 
lag samt vara del av en resa till eliten var det som skapade värde.  Att associeras med vinnare 
kan förstärka image och antas därför vara en relevant aspekt, vilket besvarar forskningsfråga 
ett. När vi frågade hur viktigt sponsorerna tyckte att det var att associera sig med IFK Luleå 
svarade en majoritet att de tyckte det var viktigt. Ur forskningsfråga två antyder det att (vilket 
även diskuteras under varumärkesassociation) det är viktigt för sponsorerna att associera sig 
med IFK Luleå då det förstärker imagen om att vara ett företag som hjälper staden och 
lokalbefolkningen. 
 
Skapa lojalitet 
En sponsor gick in i en sponsorrelation på grund av att en association med IFK Luleå kan 
skapa lojalitet ifrån existerande kunder mot sponsorn, då kunder ser att spelarna regelbundet 
besöker företaget. Om vi ser till forskningsfråga ett existerar denna aspekt. Då inga övriga 
sponsorer nämnde denna aspekt antas den inte vara förekommande och därmed inte vara av 
lika stor vikt som övriga aspekter, vilket besvarar forskningsfråga två. 
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Inom The Brand Equity Ten Model presenteras följande punkter: 
 
Varumärkeslojalitet 
Price-premium beskrivs av Aaker (1996) som ett sätt för att mäta varumärkeslojalitet genom 
att undersöka vilka varumärken kunder föredrar. Enligt den data som samlats in och 
presenterats i empirin skulle en minoritet av sponsorerna fortsätta sponsra IFK Luleå till 
samma pris om de gick ner i division 2. Detta betyder att priset i förhållande till varumärke är 
en betydande aspekt och att den generella lojaliteten mot IFK Luleås varumärke är lågt. 
Lojaliteten kan potentiellt öka om en stark ambition, vision samt plan finns tillhands vid 
förhandling. Om vi ser till våra forskningsfrågor anser vi att bägge besvaras genom att 
sponsorerna reagerar på price-premium (aspekten finns) samt att en majoritet inte skulle 
förlänga sponsorskapet till samma pris om IFK Luleå åkte ner en division (aspekten är viktig). 
 
Varumärkeskännedom 
Varumärkeskännedom definieras enligt Aaker (1996) som kundens förmåga att urskilja ett 
varumärke från ett annat. Varumärkeskännedom kan vara avgörande för om en kund väljer ett 
visst varumärke framför ett annat. Enligt empirin var det en klar majoritet av sponsorerna som 
tyckte att IFK Luleås varumärke var välkänt i Luleå. Värdeord som diskuterades i samband 
med IFK Luleås varumärke var spridda. Fotboll, pondus, blåvitt, väl förankrat, utveckling och 
bredd samt att det är den bästa fotbollsklubben på herrsidan i Norrbotten. De värdeord som 
nämndes mest var folkligt och folkets lag samt IFK Luleås hemmaarena, Skogsvallen. En 
sponsor nämnde att IFK Luleå “kör sitt eget race” och har bortprioriterat damfotbollen, vilket 
av sponsorerna uppfattas positivt av vissa och negativt av andra. 
 
Detta antyder att det finns en god varumärkeskännedom om IFK Luleå (aspekten existerar) 
men att uppfattningen av varumärket skiljer sig från sponsor till sponsor. Då en majoritet av 
sponsorerna svarade att varumärkeskännedomen var god kan vi inte utesluta att denna aspekt 
är viktig för sponsorskapet, vilket vi anser är relevant för forskningsfråga två. 
 
Varumärkesassociation 
På frågan om vad de generellt såg för värde i att sponsra IFK Luleå var det mest 
återkommande svaret att bredda idrotten till förmån för ungdomarna. Ett annat återkommande 
svar var att ett elitlag i fotboll i Norrbotten adderade värde till staden i sig. Endast tre 
sponsorer var noga med att förklara att de förväntade sig ett affärsmässigt värde tillbaka. En 
av dessa tre uttryckte även att om IFK Luleå skulle bli mer affärsmässiga skulle de vara 
villiga att ge mer för att på så sätt få mer tillbaka. Endast två sponsorer menade att deras eget 
varumärke blev stärkt av att associeras med IFK Luleå. 
 
Av detta kan vi anta att själva möjligheten att associeras med IFK Luleå i sig, inte är 
anledningen bakom beslutet att sponsra. Det är att associeras med att bredda sporten till 
förmån för ungdomarna tillsammans med att skapa en attraktivare stad som skapar värde för 
majoriteten av sponsorerna. Om vi ser till forskningsfråga ett finns det alltså en extern 
association kopplad till IFK Luleå. När sponsorerna själva fick rangordna aspekter så stärks 
detta antagandet ytterligare då majoriteten av sponsorerna svarade att deras värde låg i att 
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sponsra staden och fotbollen till förmån för ungdomarna. Detta antyder ur forskningsfråga två 
perspektiv att associationen med IFK Luleå är viktig. En annan viktig värdeskapande aspekt 
var också nätverket som ett samarbete med IFK Luleå bidrog med. Ett ytterligare element 
inom varumärkesassociation, är varumärkespersonlighet. Detta är baserat på ett ”varumärke 
som en person” – perspektiv. Varumärkespersonligheten kan förse en länk mellan det 
känsliga hos ett varumärke och skapa en relation till kunderna och på så sätt differentiera sig 
(Aaker, 1996). 
 
Empirin visar att sponsorerna ser olika på hur IFK Luleå skiljer sig ifrån övriga 
idrottsklubbar. Det finns alltså en personlighet, men den uppfattas olika från sponsor till 
sponsor. De mest frekventa svaren från sponsorerna behandlade att IFK Luleå endast ligger i 
division 1 och att föreningen uppfattas som en ideell förening som är beroende av kapital. 
Därefter nämnde sponsorerna olika aspekter som tolkas som en och samma. Nämligen att IFK 
Luleå har ett driv och fokus som andra föreningar inte har samt är en uppstickare som har en 
seriös motivation att bygga föreningen ifrån grunden för att nå Superettan. Detta nämndes 
även i price-premium där sponsorerna uttryckte att det var motiverande att sponsra ett lag med 
driv, fokus och motivation att bygga föreningen. Denna del av IFKs varumärkespersonlighet 
uppfattas som attraktiv. Det långsiktiga tänket och att i det fostra egna lokala spelare 
tillsammans med att ta hand om barn och ungdomar uppfattades också som attraktivt att 
sponsra. IFK Luleå uppfattas enligt sponsorerna också som omhändertagande av sina spelare 
vilket är bra, men då spelarna är en stark del av varumärket hade regelbundna besök av 
spelarna hos sponsorerna uppfattats som extra värdeskapande. De gemensamma nämnare 
sponsorerna såg mellan deras företags varumärke och IFK Luleås varumärke var främst den 
lokala förankringen tillsammans med folkligheten, men också bredd i sin inriktning. En 
minoritet tycker om resan tillsammans mot ett mål samt kunskap och kompetens. Övriga 
gemensamma nämnare var att de vill vara föredömen, fostra egna samt var långsiktiga. 
 
Av empirin pekar detta på att det finns en koppling mellan hur företagen tycker att IFK Luleå 
skiljer sig ifrån övriga idrottsföreningar samt vilka gemensamma nämnare som anses ha med 
föreningen vilket besvarar forskningsfråga ett. Detta då många liknande ord och diskussioner 
användes för att beskriva båda aspekterna. Om vi ser till forskningsfråga två anses därför 
varumärkespersonligheten vara en betydande aspekt i beslutet av att sponsra. 
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Upplevd kvalitet och ledarskap/popularitet 
Aaker (1996) beskriver kvaliteten i varumärket som en dimension som är svår att mäta. 
Kvalitet anses vara svårt att bedöma då det baseras på individuella upplevelser. Det som 
påverkar upplevelsen är personlighet, behov och preferenser. Aaker fortsätter och beskriver 
att kvalitet är en abstrakt känsla förknippat med varumärket och att den oftast baseras på att 
en produkt eller tjänst skall prestera och att det skall finnas en trygghet i produkten eller 
tjänsten. I detta fall levererar IFK Luleå en upplevelse och produkt till sina sponsorer. Inom 
denna produkt finns ett nätverk som är en tillgång för sponsorerna. Teorin beskriver att det 
skall finnas en trygghet i att produkten skall prestera och i detta fall är det delande meningar 
från sponsorerna. Tidigare har sponsorerna upplevt att de betalar in pengar men inte får ett 
värde tillbaka, de beskriver även ett mindre proffsigt bemötande som har lett till att kvalitén 
av varumärket är lågt.  Enligt Aaker (1996) beskrivs det att om ett varumärke har hög kvalitet, 
är det marknadsföringsaktiviteterna som görs eller som skall göras som bara kan förhöja 
kvaliteten i varumärket. I IFK Luleås fall finns det sponsorer som uttrycker att IFK Luleås 
varumärke har lägre kvalitet vilket i sin tur betyder de marknadsföringsaktiviteter som görs 
inte är tillräckliga. Detta antyder också att aspekten kvalitet existerar då sponsorerna kan 
uttrycka sig om den när de kopplar den till IFK Luleå. Sponsorer har även uttryckt att om 
kvaliteten skulle höjas skulle de vara villiga att sponsra mer. Ur forskningsfråga två anser vi 
därför att denna aspekt är viktig. 
 
Aaker (1996) behandlar ledarskap som en lösning för att höja kvaliteten. Dock svarade 
majoriteten av sponsorerna att kvaliteten mer var länkad till associationerna som IFK Luleå 
bidrar till. Exempelvis en bättre struktur, mer “polerad yta” samt satsning på ungdomar. 
Självklart bidrog vilken division IFK Luleå spelar i som en aspekt för kvalitet, men 
tabellpositionen hade ingen större effekt på det ekonomiska bidraget ifrån sponsorerna. Då 
divisionsaspekten fortfarande finns antyder detta ur forskningsfråga ett att det finns en aspekt 
där ledarskap spelar roll dock anses denna aspekt inte ha en viktig roll då associationer är 
viktigare vilket besvarar forskningsfråga två.  
  



	   45	  

7. Slutdiskussion 

Till följd av analysen presenteras en slutsats som sammanfattar och reflekterar svaren på 
ställda forskningsfrågor. Efter att frågorna är besvarade kommer studiens begränsningar, 
studiens implikationer samt förslag till fortsatt forskning att presenteras. 

7.1 Studiens slutsats 
 
Syftet med studien är att få kunskap och förståelse i hur företag värderar varumärket hos 
ideella idrottsföreningar när de väljer vilka objekt de vill sponsra. Därefter utformades en 
övergripande forskningsfråga: 
 
Ur ett företagsperspektiv, vilket värde i varumärket hos ideella föreningar, är det företagen 
letar efter i en sponsorrelation? 
 
För att besvara denna övergripande forskningsfråga valdes två forskningsfrågor ur som 
presenteras nedan.  

7.1.1 Forskningsfråga 1 
Vilka aspekter av den sponsrades varumärkesvärde har inflytande på beslutet om att 
sponsra för sponsorn?   

Genom att kommunicera ut sitt sponsorskap till sina kunder ansåg ett flertal sponsorer att det 
fanns ett värde men det var få av dessa som kommunicerade sponsorskapet i praktiken. Flera 
av sponsorerna kopplade sin kommunikation till att de bidrog till samhället genom att skapa 
en möjlighet för sina medborgare samt bredda sporten. Detta var dock inget som företagen 
aktivt kommunicerade mot kunder. Vi anser att det är intressant att sponsorerna motiverar 
sponsorskap med att de vill bredda stadens utbud samt att det finns gemensamma nämnare i 
en bred inriktning då IFK Luleå inte har ett damlag. Då sponsras inte bredden över 
könsgränser. Snarare över åldersgränser. Borde inte detta för beslutsfattare i företag göra att 
de vill sponsra en annan klubb? Sponsorer skulle egentligen kunna välja att sponsra IFK 
Luleå för att de skall kunna utveckla IFK Luleås dam verksamhet, men det tycker inte vi har 
framgått tydligt av intervjuerna. 
 
Nätverket som IFK Luleå förmedlar har inflytande på beslutet att sponsra för de sponsorer 
som gått in med motivet att skapa en kontakt som i slutändan kan innebära nya affärer. För de 
sponsorer som har i huvudsyfte att skapa värde för staden och samhället har nätverkandet inte 
en lika stor roll. Där ses nätverksträffarna som en ökad kvalitetsstämpel, det adderar värde för 
sponsorerna men är inte det som har mest inflytande på beslutet om att sponsra. Däremot 
fanns det en möjlighet att göra denna aspekt ännu mer betydande då i dagsläget arenan inte 
har det inflytande den skulle kunna ha. Jiffer & Roos (1999) argumenterar dock för att 
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associationerna är det viktigaste motivet i att ingå en sponsorrelation men enligt empirin som 
presenteras ovan har vi funnit att nätverkande har varit en minst lika viktig aspekt som har 
gjort att sponsorerna har valt att ingå ett samarbete med IFK Luleå. Det är möjligheten att få 
mervärde utav sponsorrelationen som har lockat många av sponsorerna. Nätverket som finns 
idag ser många sponsorer som en potentiell mötesplats för att knyta nya kontakter och skapa 
affärer. När vi frågade sponsorerna om det fanns några gemensamma nämnare mellan deras 
varumärke och IFK Luleå var resultatet klart. Majoriteten beskrev den lokala förankringen 
som den starkaste punkten. Att associeras med ett lokalt varumärke är ett värde i sig men inte 
ett tillräckligt värde för att sponsra fullt ut. Då IFK Luleås matcher inte tv-sänds finns det 
också en lägre förväntan på att det skall skapa extra värde att exponeras med dem. Genom att 
då erbjuda ett starkt nätverk företagare emellan kan IFK Luleå skapa en attraktivare produkt 
till sponsorerna och förhoppningsvis locka fler företag att sponsra. Det anser vi är en aspekt 
som skiljer en ideell förening som inte har blivit nationellt välkänd. Exempelvis, Luleå 
Hockey som är känt över hela Sverige, där det finns det ett högre värde i att bli associerad 
samt exponerad med laget.  
 
Exponering som helhet bidrog till lågt inflytande på beslutet av att sponsra. Mediabevakning 
var den delen av exponeringen som var viktig men även denna var lägre än vad som 
förväntades. Då IFK Luleå i dagens läge endast spelar i division 1 finns inga tv rättigheter 
vilket gör att värdet uppfattas som lägre. Sponsorerna medgav att även trots att det inte fanns 
tv rättigheter är matchtröjan intressant då den syns på fotografier i de medier som rapporterar, 
det vill säga lokaltidningar. Även möjlighet att visa upp sina produkter genom nätverksträffar 
för att exponera sitt varumärke mot relevant publik existerade men var endast ett fåtal som 
använde. 
 
Association av olika delar har inflytande på beslutet om att sponsra. Att associera sig med 
denna resa mot eliten och vara en vinnare skapade ett värde. Att associeras med vinnare kan 
förstärka image och antas därför vara en relevant aspekt. Sponsorerna beskrev även att 
lojalitet har ett inflytande på beslutet att sponsra. Genom att föreningen och spelarna 
regelbundet associeras med företagets varumärke skapas en lojalitet. Lojalitet testades även 
under intervjun där det blev tydligt att aspekten har ett inflytande på beslutet att sponsra för 
ett företag. Majoriteten skulle förlänga sponsorskapet trots att IFK Luleå gick ner till division 
2 men till en annan prissumma. Det finns även en koppling mellan hur företagen tycker att 
IFK Luleå differentierar  sig samt vilka gemensamma nämnare det finns mellan föreningen 
och företaget. Därför har varumärkespersonlighet ett inflytande på att sponsra.   
 
Även upplevd kvalitet och ledarskap har ett inflytande på beslutet om att sponsra men är 
endast en underliggande aspekt som indirekt påverkar. Båda aspekterna påverkar beslutet och 
har därmed inflytande. Ur ett helhetsperspektiv lyfter dessa aspekter de övriga aspekterna 
vilket gör att inflytandet på att sponsra blir starkare.  
 
Aspekter som inte har ett inflytande är aktiviteter för anställda. Teorin argumenterar att 
företagen skall bygga en laganda internt men detta är något som denna studie har motbevisat. 
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Ingen av de företag som sponsrar IFK Luleå har byggt en laganda inom företaget baserat på 
sponsorskapet med IFK Luleå.  
 
Baserat på svaren ovan presenteras i tabellen nedan,  vilka aspekter av den sponsrades 
varumärkesvärde som har inflytande på beslutet att sponsra för sponsorn.  
 
Tabell 6: Sammanställning av vilka aspekter som har inflytande 

 

Forskningsfråga ett svarar på vilka aspekter som har inflytande eller inte inflytande. De 
influenser som inte har inflytande skulle kunna vara negativa, exempelvis arenan. Arenan är 
en plattform som är viktig för sponsorer att kunna använda mot sina kunder och en sämre 
arena skulle kunna vara en anledning att företag väljer att inte sponsra, det vill säga att den 
har ett negativt inflytande. I detta fall sponsrade majoriteten av sponsorerna till IFK Luleå 
någon typ av vintersport så som basket eller hockey där de fanns en arena att tillhandahålla. 
De ansåg också att fotbollens säsong inte är förlagd under vinterhalvåret och därav inte är lika 
intressant i en vinterstad som Luleå. Däremot skulle denna aspekt kunna vara avgörande då 
IFK Luleå inte får fullständigt värde av arenan tillbaka då den kan bidra till mindre intäkter än 
optimalt vilket antyder att det återfinns negativa influenser. Författarna till denna studie 
upplever att denna dimension är intressant men utanför arbetets omfattning och därför 
presenteras tydligare under fortsatt forskning.   

  



	   48	  

7.1.2 Forskningsfråga 2 
 
Hur påverkar dessa aspekter beslutet som tas hos sponsorn? 
 
Utifrån aspekterna som presenterades i forskningsfråga ett har forskningsfråga två besvarats. 
Där kunde slutsatser dras baserat på aspekternas påverkan på beslutet som tas hos sponsorn. 
 
Inom Integrerad kommunikation kunde vi se att majoriteten av sponsorerna inte lade stor vikt 
på att föra meddelanden i kampanjer då det fanns en risk för att stöta sig med kunder av annan 
åsikt. Det fanns inte heller några Image eller PR-motiv kopplade till integrerad 
kommunikation. De image-motiv som fanns hade en större koppling till association då de 
aktivt inte ville kommunicera ut dem. Det fanns heller inget stort värde i en icke-kommersiell 
kanal för majoriteten av sponsorerna. Kort sagt var integrerad kommunikation en obetydande 
beståndsdel i beslutet av att sponsra.  
 
Om vi däremot såg till kategorin relationer kunde vi av analysen utläsa att nätverket var en 
betydande aspekt i beslutet av att sponsra. Detta då nätverket kunde utnyttjas för 
nätverksträffar och affärsrelationer. Även om nätverksträffar inte kunde kopplas till själva 
arenan var det trots allt uppskattat att träffas och skapa relationer med andra företag inom 
sponsornätverket på andra platser. Sponsorerna uttryckte sig positivt om sponsorrelationer 
men inte angående relationer mot publik och besökare. Anledningen var att  antalet besökare 
upplevdes vara för lågt för att det skall vara värt att satsa på. Inom relationer kunde vi därmed 
se att nätverket mellan sponsorer var en viktig aspekt för motiv bakom sponsorskap men att 
övriga aspekter var mindre viktiga.  
 
När vi undersökte exponeringen kunde vi se att den traditionella arenaexponeringen var en 
mindre viktig aspekt då den upplevdes som föråldrad och icke värdeskapande på grund av det 
låga besökarantalet samt dess icke-unika karaktär. Det finns för många exponerings alternativ 
för besökare på arenan för att exempelvis en individuell skylt skall skapa värde för sponsorn. 
Frågor kopplade till exponeringen besvarade majoriteten av sponsorerna ur ett B2B-
perspektiv då svaren behandlade hur de ville exponera sig mot andra företag. Majoriteten 
hade exempelvis inga motiv att endast sponsra för att introducera nya produkter eller visa upp 
produktkvalitet mot besökare av IFK Luleås matcher. Dock fanns det ett par sponsorer som 
såg en möjlighet att använda detta mot att andra sponsorer.  Mediabevakning var däremot en 
viktig aspekt. Idag är mediabevakningen inte stor, genom att vara involverad på “resan” till 
Superettan kunde exponeringen genom media så som tv, radio, tidningar och internet vara 
viktiga för att stärka eftertraktade associationer. Medieexponeringens betydelse uttryckte sig 
främst genom matchtröjorna då de upplevdes exponeras bäst i media så som tidningar. Det 
upplevdes av sponsorerna att exponering trots detta kan skapa värde i framtiden. Genom att 
IFK Luleå avancerar upp i Superettan kommer matcherna tv sändas och detta kommer ge 
högre publiksiffror. Idag var viktigt att fokusera på övriga kategorier för att på så sätt “skörda 
frukterna” av exponering när det har en mer betydande roll. 
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Under association var det viktigt för en majoritet av sponsorerna att förstärka deras image och 
deras CSR (Corporate Social Responsibility) arbete genom att bidra till att göra samhället 
bättre genom ungdomsverksamheten och att bredda sporten på lokal nivå. En majoritet av 
sponsorerna uttryckte inte att de använde möjligheten att associera sig med IFK Luleå för att 
skapa lojalitet mot existerande kunder. Detta kan kopplas till integrerad kommunikation där 
sponsorerna inte aktivt ville kommunicera sitt sponsorskap mot kunder. Utifrån analysen kan 
vi dra slutsatsen att detta inte är något som företagen prioriterar. Om vi däremot såg på 
lojaliteten ifrån sponsorerna mot IFK Luleå så såg vi att priset på sponsorskapet hade en 
avgörande effekt på om de skulle förlänga eller inte. Lojaliteten spelar en viktig roll och det är 
viktigt att IFK Luleå lyckas skapa en stark lojalitet för att kunna bibehålla eventuella 
sponsorer. Lojaliteten kan öka om det finns en stark ambition, vision samt plan vid 
förhandlingar om hur framtiden ser ut så sponsorerna vet vad deras investeringar går till. 
Varumärkeskännedomen var också en viktig aspekt för sponsorskap då en majoritet av 
sponsorerna upplevde att IFK Luleås varumärke var välkänt i Luleå. Det fanns en klar syn på 
vilka gemensamma nämnare det fanns företag emellan.  
 
De gemensamma nämnare som togs upp från sponsorerna återkom i vilken 
varumärkespersonlighet de ansåg att IFK Luleå hade. Detta antyder att 
varumärkespersonligheten och de gemensamma nämnare som fanns var korrelerade. Det är 
därför viktigt för IFK Luleå att ha detta i åtanke när det kommer till att attrahera nya 
sponsorer eller stärka befintliga sponsorrelationer då mer gemensamma nämnare i 
varumärkespersonligheten kan leda till sponsorskap eller till och med starkare relation i 
sponsorskapet. Varumärkesassociationer upplevdes som viktiga av sponsorerna då de vill 
associera sig med rätt sak. I det här fallet ville en majoritet av sponsorerna associera sig med 
att bredda stadens utbud och bidra till aktiviteter för ungdomar. De ville associera sig med att 
hjälpa staden och lokalbefolkningen vilket kan leda till en bra image för företaget, dock var 
det viktigare att associera sig med vad IFK gör än vad föreningen står för. Exempel är att 
sponsorerna vill bara med på den här resan till eliten. Vi frågar oss; vad händer om vi bortser 
från resan? IFK Luleås varumärkespersonlighet uppfattades olika av sponsorer men den del 
som triggade var att de var en uppåtsträvare. Vad händer med sponsorernas reaktion på denna 
aspekt om IFK Luleå tar sig upp till toppen och det inte finns en resa längre? Vi frågar oss hur 
föreningen skall positionera sig jämte de andra idrottsklubbarna som då är i samma serie. IFK 
Luleå kommer då vara den enda elitsatsande fotbollsklubben i Norrbotten vilket särskiljer 
dem i Norrbotten. I ett nationellt forum där alla matcher är tv sända, hur skall IFK Luleå 
positionera sig?  I Superettan är alla fotbollsklubbar bäst inom deras “landskapsgränser”.  
 
I dagens läge uppgav flera av samtliga sponsorer att  de associerade IFK Luleå med  slogan 
“folket lag”. Folkets lag innebär att laget skall ta hand om sina egna talanger och lyfta spelare 
från ungdomssektorn för att bygga laget.  Vi frågar oss åter igen om hur det kommer att gå 
när laget går upp i eliten eller om konceptet kommer falla?  
 
Att ha en bra kvalitet på IFK Luleås varumärke upplevdes av sponsorerna som viktigt och till 
den grad att ett fåtal  sponsorer skulle vara villiga att investera ett större kapital om kvaliteten 
stärktes. Hur föreningen bör stärka kvaliteten är svårt att säga, men Aaker (1996) beskriver att 
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om marknadsföringsaktiviteterna förbättras höjer det kvaliteten. Därför skulle kvaliteten 
kunna öka om IFK Luleå fokuserar på att förbättra de aspekter som sponsorer värderar högre 
än andra. När det dock kom till ledarskap, höjde inte denna kvalitet nämnvärt då 
associationerna till vad IFK Luleå gör bidrar mer. En majoritet av sponsorerna värderar 
ungdomssatsningen samt att bidra till samhället och bredda fotbollen högre än en bra 
tabellplats.  
 
Detta mynnar ut i tabellen nedan där en grafisk presentation visar på vilka aspekter som 
påverkar beslutet som tas hos sponsorn.  
 
Tabell 7:Tabellen sammanställer de aspekter som var viktiga 

 
 
Ovanstående tabell domineras av aspekter kopplade till association.  Ideella föreningar bör 
därför lägga stor vikt i vad de vill associeras med för att skapa värde för sponsorer, integrerad 
kommunikation medför som helhet inget större värde till sponsorerna, exponeringens 
huvudsyfte bör vara mediabevakning och när det kommer till upplevd kvalitet och ledarskap 
bör ideella föreningar främst fokusera på kvaliteten i sponsorerbjudandet. Slutligen bör 
relationer medföra ett nätverk för sponsorerna där de kan skapa affärsrelationer samt delta i 
nätverksträffar. 
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7.2 Begränsningar 
Studien har fokuserat på en ideell förening, IFK Luleå, vilket begränsar studien. Sedan har 
endast värde ur ett sponsor perspektiv undersökts, vilket inte säger något om slutkundens i 
detta fall supporterns perspektiv och preferenser. Under studien har endast tolv stycken 
sponsorer intervjuats och detta har begränsats studiens resultat.  
 

7.3 Förslag till ideella idrottsföreningar 
	  
Förslag har utformats efter vilka aspekter slutsatsen pekar på är viktiga för sponsorer.  

Följ en strukturerad plan 
Genom att ha en strukturerad plan där det framgår vart pengarna går till, indikerar sponsorer 
vara villiga att satsa mer. Den strukturerade planen bör visa på långsiktiga resultat för att 
tillfredsställa majoriteten sponsorernas önskemål. Det framkom även att det var viktigt att få 
veta vilken finansiering som går till A-laget och vad som går till ungdomssatsningen.  

Var noga med att sprida kännedomen om varumärket 
En klar majoritet av sponsorerna i vår undersökning ansåg att IFK Luleå har god 
varumärkeskännedom i Luleå speciellt bland den äldre generationen, barn och  ungdomar 
samt människor som är intresserade av sporten. Däremot ansågs det finnas en lucka i den 
allmänna kännedomen. Därför är det viktigt att förstärka en god varumärkeskännedom på 
lokal nivå för att sponsorer skall se en möjlighet att associera sig med idrottsföreningen. 

Bredda sporten 
De mest återkommande gemensamma nämnarna var folkets lag och breddning. Många 
sponsorer valde även att sponsra laget för att bredda idrotten för ungdomarna på lokal nivå. 
Därför är det viktigt att bredda sporten både könsmässigt och åldersmässigt så att så många 
ungdomar som möjligt för möjlighet att ta del av idrottsföreningens aktiviteter. I dagens 
erbjudande så finns det ingen naturlig plats i IFK Luleå för flickor som vill satsa på sin fotboll 
utan de måste byta klubb till andra fotbollsklubbar. Att ha i åtanke mot sponsorerna är att de 
vill bredda utbudet till samhället, ge alla en chans och då IFK Luleå inte kan erbjuda detta 
väljer fåtal av sponsorerna att sponsra andra klubbar som ger den chansen.  

Var noga med att finna gemensamma nämnare i varumärkespersonligheten 
Många sponsorer beskrev liknande aspekter både på varumärkespersonligheten samt 
gemensamma nämnare. Detta antyder att företag sponsrar föreningar som har en liknande 
varumärkespersonlighet som dem. Detta är viktigt att ha i åtanke för att stärka 
sponsorrelationer eller attrahera nya sponsorer. 

Skapa och underhåll ett starkt nätverk 
En majoritet av sponsorerna ansåg att nätverket och nätverksträffarna som IFK Luleå 
förmedlade skapade värde och var en motiverande aspekt för att ingå sponsorskap. Därför är 
det viktigt för en ideell idrottsförening att skapa och underhålla ett starkt sponsornätverk där 
företag får möjlighet att träffas och skapa affärsrelationer via idrottsföreningen. IFK Luleå bör 
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arbeta mer aktivt med sponsorernas tillfredställelse och se till dess önskemål. Om en sponsor 
har som motiv att få affärer för att det skall vara lönsamt bör de ta detta i 
bejakelse.  Föreningen bör bjuda in andra sponsorer som inte kvalificerar sig in till 
nätverksträffarna men som kan skapa ett värde för sina större sponsorer.  Detta kan bidra till 
ökad sannolikhet för affärsrelationer för de sponsorer som har det specifika motivet. 

Medieexponering är viktigt 
Medieexponering är en viktig aspekt för sponsorerna vilket gör att ideella idrottsföreningar 
aktivt arbetar för att få medieexponering. All exponering är viktig för sponsorer och även den 
som är gratis det vill säga, tv, radio och tidningar i nyhetssyfte. Det är viktigt att 
idrottsföreningen själva aktivt arbetar med den typen av gratis reklam för att öka 
exponeringsdosen.  

Höj kvaliteten på erbjudandet 
Då kvalitet kan uppfattas som viktig men inte avgörande är det bra att arbeta med att förstärka 
kvaliteten genom att alltid som spelare representera föreningen med ett gott uppförande. Det 
är också viktigt att föreningen beter sig som ett företag och visar tacksamhet mot sina 
sponsorer.   

Ta fram och kommunicera en arbetsplan mot sponsorerna 
Sponsorer uttryckte att de ville vara del av en resa. Tidigare har IFK Luleå nästan bara varit i 
kontakt med sponsorerna en gång per år, och det är vid förfrågan om att förlänga 
sponsorskapet. Där ser vi en möjlighet i att ta fram en arbetsplan och låta sponsorerna vara 
med och uttrycka åsikter under exempelvis nätverksträffar för att på så vis ta del av samt bli 
engagerade av resan de sponsrar. 
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7.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Hur kan värdeerbjudandet anpassas till enskilda sponsorer? 
I uppsatsen har de generella åsikterna om värdet presenterats. Men det kan hända att 
sponsorer som bidrar till generella åsikter på en aspekt, har motsatt åsikt på en annan aspekt. 
Detta betyder att om en huvudsponsor exempelvis motsätter sig den generella åsikten ifrån 
övriga sponsorer blir det svårt att skapa ett generellt värderbjudande. Hur bör de då gå till 
väga för att anpassa värdeerbjudandet mot enskilda sponsorer? 
 
Utvidga forskningen mot flertalet idrottsföreningar 
Denna uppsats har fokuserat på ett flertal sponsorer kopplade till en idrottsförening. Det har 
kunnat ge svar på relevanta forskningsfrågor. Dock vet vi inte om de värdeskapande 
aspekterna skiljer sig åt hos sponsorerna för andra likartade föreningar som IFK Luleå på 
andra platser. Värdeuppfattningen kan vara starkt kopplat till just en förening. Detta bör 
undersökas närmare för att stärka vad den generella åsikten är hos sponsorer kopplade till 
andra ideella idrottsföreningar. 
 
Kan sponsorintäkter öka om fokuseringen ökar? 
I uppsatsen nämndes att varumärkespersonligheten har en viktig roll i vilka föreningar 
sponsorer väljer att sponsra. Då föreningar vill få in så mycket sponsorkapital som möjligt 
riktar de sig mot många företag, vilket kan göra varumärkespersonligheten diffus då de måste 
hitta gemensamma nämnare hos fler företag. Om de däremot har en väldigt stark 
varumärkespersonlighet med en väldigt stark koppling till ett färre, antal sponsorer. Kan det 
vara mer lönsamt än att rikta sig till alla sponsorer som är villiga att ställa upp? 
 
Vad kan ideella idrottsföreningar göra för att skapa större värde i en koppling mellan 
sponsorerna och deras slutkunder? 
I uppsatsen kom vi fram till slutsatsen att integrerad kommunikation inte har någon viktig roll 
i värdeskapandet. Då uppsatsen fokuserade på hur ideella idrottsföreningar kan tillfredsställa 
sponsorerna utformades referensramen ur ett B2B-perspektiv vilket bidrog till att arbetet 
tappade en dimension. Nämligen vad ideella idrottsföringar kan göra för att tillfredsställa 
sponsorernas kunder. Genom att undersöka detta kan de få kunskap som antingen styrker vår 
slutsats om integrerad kommunikation eller finner en alternativ lösning till värdeskapande. 
 
Möjligheter till negativa influenser 
I denna studie presenterades aspekter som inte influerar sponsorskap, dessa var försäljning 
under eventet, aktiviteter för anställda samt unik mötesplats med underhållning med fokus på 
arenan. Dessa aspekter influerar inte sponsorskapet då sponsorerna uttryckte starka negativa 
åsikter om dem men valde likväl att acceptera sponsorerbjudandet. I denna studie fann vi att 
dessa aspekter inte influerar men vi fann inte om de influerar på ett negativt sätt. Frågan är om 
dessa aspekter skulle kunna höja priset på sponsorerbjudandet om de förbättrades. Vi anser att 
detta bör undersökas närmare för att stärka vår slutsats av forskningsfråga ett. 
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Bilaga 1: Förstudie 
Förstudie	  hos	  IFK	  Luleå	  den	  21	  januari	  2015	  
	  
Plats: IFK Luleås kansli 
 
Onsdagen den 21 januari 2015 hade vi ett inbokat möte med Daniel Kalén som är 
marknadsansvarig för att få mer information om IFK Luleå som vi skulle göra en fallstudie 
på. Under förstudien berättade Daniel att IFK Luleå har idag inget tänkt kring varumärkes 
uppbyggnad. Det är en förening som startades år 1900, har funnits i 115 år och det har 
fungerar bra vilket har gjort att det inte ha funnits behov av ett varumärkestänk. 
 
I dagsläget så är IFK Luleå, en av Luleås största fotbollsklubbar med en stor 
ungdomsverksamhet samt ett A-lag som spelar i division 1 norra. Division 1 norra anses av 
IFK Luleå vara en av de dyraste serierna då divisionen täcker ett större geografiskt område än 
division 1 södra. På lång sikt vill klubben gå upp i Superettan vilket också bidrar till att 
klubben kommer få resebidrag.  
 
Daniel fortsatte att berätta att klubben idag finansieras av mellan 60-70 % av sponsorer. Deras 
önskan är att öka sponsor antalet för att få in mer kapital så att de på lång sikt kan genomföra 
de finansieringar som krävs för att ta sig upp i Superettan.  



	   ii	  

Bilaga 2: Intervjuguide  
Intervjuguide 
 
1. Ni är en av IFK Luleås största sponsorer och har gått in med sponsorsumma som hjälper IFK Luleå, 
men vad upplever ni att ni får tillbaka?  
 
2. Finns det aspekter av dessa ni talat om som är mer viktiga än andra? 
 
3. Om du skulle försöka rangordna dessa aspekter. Vilka är det du skulle ange mer viktiga än andra? 
 
4. Vad förväntar ni er att IFK Luleå skall leverera i gengäld för ert sponsorskap? 
 
5. Hur trygg är du med att IFK Luleå kommer att leverera detta?  
 
6. Hur välkänt anser du att IFK Luleå är i Luleå? 
 
7. Vad tänker du på när du hör IFK Luleå? Vilka värdeord kommer upp? 
 
8. Hur tycker du att IFK Luleå skiljer sig i från övriga idrottsklubbar? 
 
9. Vilka gemensamma nämnare anser du att det finns mellan IFK Luleå och ert varumärke?  
 
10. Hur påverkar A-lagets resultat din motivation att sponsra? 
 
11. Säg att IFK Luleå åker ur division 1. Ni har möjlighet att fortsätta exakt samma erbjudande ni har 
idag till exakt samma pris. Tror du att ni skulle förlänga sponsorskapet till nästa säsong? 
 
12. Hur värderar ni  möjligheten att bygga relationer med andra företag genom kontakten som IFK 
Luleå förmedlar när ni väljer att sponsra? 
 
13. Nu när ni sponsrar IFK Luleå, har nätverkandet som sponsorsamarbetet bidragits till, skapat värde 
för ert företag? Beskriv gärna hur? 
 
14. Hur märks det inom ert företag att ni sponsrar IFK Luleå? 
 
15. Vilken sorts exponering är viktig för er när ni sponsrar? 
 
16. Hur viktigt är exponering aspekten som anledning att ni sponsrar IFK Luleå?  
 
17. Hur påverkas kommunikationen mot era kunder genom sponsorsamarbetet med IFK Luleå? 
 
18. Hur viktigt är er det för er att kommunicera ert varumärke via IFK Luleå? 
 
Tack för att ni har ställt upp. Om vi har några fler frågor, går det bra att vi kontaka er 
för ytterligare frågor via telefon? Vill ni vara anonym i era svar?  
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Bilaga 3: Intervjuguide & Forskningsfrågor 
Intervjuguidens	  koppling	  till	  forskningsfrågor	  
 

Forskningsfråga Teori Intervjufråga 

1. Vilka aspekter av den 
sponsrades 
varumärkesvärde har 
inflytande på beslutet om 
att sponsra för sponsorn? 

Customer Percieved Value, 
Brand Equity Ten Model, A-
ERIC-model 

Ni är en av IFK Luleås största 
sponsorer och har gått in med 
sponsorsumma som hjälper IFK 
Luleå, men vad upplever ni att ni 
får tillbaka?  

2. Hur påverkar dessa 
aspekter beslutet som tas 
hos sponsorn? 

Customer Percieved Value, 
Brand Equity Ten Model, A-
ERIC-model 

Finns det aspekter av dessa ni 
talat om som är mer viktiga än 
andra? 

1. Vilka aspekter av den 
sponsrades 
varumärkesvärde har 
inflytande på beslutet om 
att sponsra för sponsorn? 

Brand Equity Ten Model 
(Varumärkeskännedom) 

Anser du att IFK Luleå är ett känt 
varumärke i Luleå?  

1. Vilka aspekter av den 
sponsrades 
varumärkesvärde har 
inflytande på beslutet om 
att sponsra för sponsorn? 

Brand Equity Ten Model 
(Association) 

Hur tycker du att IFK Luleå 
skiljer sig i från övriga 
idrottsklubbar 

1. Vilka aspekter av den 
sponsrades 
varumärkesvärde har 
inflytande på beslutet om 
att sponsra för sponsorn? 

Brand Equity Ten Model 
(Lojalitet) 

Hur påverkar A-lagets resultat 
din motivation att sponsra? 

1. Vilka aspekter av den 
sponsrades 
varumärkesvärde har 
inflytande på beslutet om 
att sponsra för sponsorn? 

Brand Equity Ten Model 
(Association), A-ERIC-model 
(Association) 

Anser du att det finns 
gemensamma nämnare mellan ert 
varumärke och IFK Luleås 
varumärke? I så fall vilka? 

2. Hur påverkar dessa 
aspekter beslutet som tas 
hos sponsorn? 

Brand Equity Ten Model, A-
ERIC-model 

Vad är det mest värdefulla ni får 
ut av att sponsra IFK Luleå? 

1. Vilka aspekter av den 
sponsrades 

A-ERIC model -> Relation, 
network 

Hur väger ni in möjligheten att 
bygga relationer med andra 
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varumärkesvärde har 
inflytande på beslutet om 
att sponsra för sponsorn? 
2. Hur påverkar dessa 
aspekter beslutet som tas 
hos sponsorn? 

företag genom kontakten med 
IFK Luleå när ni väljer att 
sponsra? 
 

2. Hur påverkar dessa 
aspekter beslutet som tas 
hos sponsorn? 

A-ERIC -> Exponering Hur viktig är ert företags 
exponering via IFK Luleå som 
anledning till att ni sponsrar? 

1. Vilka aspekter av den 
sponsrades 
varumärkesvärde har 
inflytande på beslutet om 
att sponsra för sponsorn? 

A-ERIC -> Exponering Vilken sorts exponering är viktig 
för er då ni sponsrar? 

1. Vilka aspekter av den 
sponsrades 
varumärkesvärde har 
inflytande på beslutet om 
att sponsra för sponsorn? 

A-ERIC -> Integrerad 
Kommunikation 

Anser ni att er sponsring av IFK 
Luleå påverkar er 
kommunikation mer era kunder? 

2. Hur påverkar dessa 
aspekter beslutet som tas 
hos sponsorn? 

A-ERIC -> Integrerad 
Kommunikation samt Brand 
Equity Ten Model -> 
Association 

Hur viktig är er det för er att 
kommunicera ert varumärke via 
IFK Luleå? 

1. Vilka aspekter av den 
sponsrades 
varumärkesvärde har 
inflytande på beslutet om 
att sponsra för sponsorn? 

Brand Equity Ten Model -
>Brand Equity, A-ERIC -
>Motiv 

Vad förväntar ni er att IFK Luleå 
skall leverera för era 
sponsorpengar? 

1. Vilka aspekter av den 
sponsrades 
varumärkesvärde har 
inflytande på beslutet om 
att sponsra för sponsorn? 

Brand Equity Ten Model -> 
Kvalitet 

Anser ni att det finns en trygghet 
i att IFK Luleå kommer leverera 
detta? 

1. Vilka aspekter av den 
sponsrades 
varumärkesvärde har 
inflytande på beslutet om 
att sponsra för sponsorn? 

Brand Equity Ten Model→ 
Lojalitet 

Säg att IFK Luleå åker ur 
division 1. Ni har möjlighet att 
fortsätta exakt samma erbjudande 
ni har idag till exakt samma pris. 
Tror du att ni skulle förlänga 
sponsorskapet till nästa säsong? 

	  


