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1 INLEDNING 
Vår inledning syftar till att ge läsaren en introduktion och skapa förståelse kring ämnet 

sponsring. Kapitlet inleds med en kortfattad bakgrund till vårt undersökningsområde och en 

problemdiskussion. Därefter behandlas de frågeställningar vi ämnar undersöka samt vårt 

syfte med uppsatsen. Kapitlet fortsätter med avgränsningar samt centrala begrepp och av-

slutas med uppsatsens disposition. Med vår inledning hoppas vi framkalla ditt intresse för 

fortsatt läsning av vår uppsats.  

 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 
 

Cliffe och Motion (2005) menar att företag ständigt söker efter nya och mer effektiva kom-

munikationskanaler för att nå såväl potentiella som redan existerande kunder. Att använda 

sig av sponsring i det syftet har blivit allt mer förekommande på senare tid. De senaste åren 

har varumärkesuppbyggnad diskuterats flitigt inom marknadsföringen och på grund av den 

tilltagande konkurrensen samt ett större utbud av produkter har begreppet varumärken fått en 

ökad betydelse. Sponsringsverksamheter skapar goda möjligheter för företag att bibehålla 

sina relationer samtidigt som de kan locka till sig nya kunder. Håkansson och Wahlund 

(2006) uppmärksammar att ett företags värdefullaste tillgång många gånger kan vara dess 

varumärke och att en förutsättning för att varumärket ska upprätthålla sitt värde är att det 

vårdas väl. 

 

Förutom att företagens konkurrens om kunderna har ökat har det även visat sig att kunder i 

dagsläget tenderar att vara mindre lojala gentemot företag än tidigare (Cliffe och Motion, 

2005). Enligt författarna har kunder en benägenhet att göra sina inköp efter det erbjudande 

eller varumärke som för tillfället verkar mest lockande. Då ett starkt varumärke ger konkur-

rensfördelar och lojalare kunder har det blivit allt viktigare för företagen att hitta mer effek-

tiva metoder för att skapa värde kring sitt varumärke. Enligt Melin (1999) ska företag an-

vända sitt varumärke som ett strategiskt konkurrensmedel. Det har blivit allt mer vanligt att 

företag använder sig av alternativa kommunikationskanaler såsom kampanjer och liknande 

för att på så sätt kunna stärka och bygga upp sina varumärken. Enligt Cornwell och Roy 

(2003) kan sponsring på ett effektivt sätt användas för att stärka ett varumärke oavsett hur 

välkänt eller framgångsrikt det än är. Reklam, PR och personlig försäljning är andra verktyg 

som företag använder sig av i syfte att kommunicera ut sitt budskap till kunderna (Hankin-

son och Cowking, 1997).  

  

Cornwell och Roy (2003) förklarar att en av anledningarna till varför just användandet av 

sponsring har ökat på senare tid är att kundernas uppfattning av traditionell marknadsföring 

har förändrats. Det blir allt vanligare att kunder negligerar reklam från företag de inte har 

någon relation till. Sponsring anses inte vara lika påträngande som sedvanlig reklam samti-

digt som kunden många gånger även ser positiva sammankopplingar mellan objektet som 

sponsras och företaget som sponsrar dem. Författarna betonar att sponsring har vuxit avse-

värt de senaste decennierna och att det nu är en av de marknadsföringstrender som växer 

allra snabbast. Enligt Sponsrings- och Eventföreningen (2010), som hämtat sin statistik från 

institutet för reklam- och mediestatistik, omsatte sponsring i Sverige 2009 hela 5,1 miljarder 

(8,9 %) och event 2,5 miljarder (4,3 %) av de totala medieinvesteringarna. Cornwell och 

Roy (2003) betonar att det är sponsring av idrott som utgör den största andelen av den totala 
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sponsringen. Att förbättra sitt varumärkes image är en vanlig anledning till varför företag 

börjar arbeta med sponsring (Hjälmsson och Eriksson, 2001). Författarna förtydligar även att 

sponsring fungerar både som informatör och imageskapare.  

 

Roos och Algotsson (1996) menar att sponsring följaktligen är en effektiv metod företag kan 

använda sig av när de kommunicerar med konsumenterna på marknaden. Till skillnad från 

andra marknadsföringsverktyg skapas här en association till aktiviteten företaget sponsrar. 

Författarna uppmärksammar att det innebär att kunderna kan vara positiva till att företaget 

sponsrar en viss aktivitet och att de av den anledningen väljer att köpa deras produkter fram-

för konkurrenternas. Sponsring kan även leda till att företag omnämns i media vilket kan 

främja varumärket och dess image.  

 

Med vad som diskuterats i ovanstående bakgrundsbeskrivning kan vi fastställa att det är vik-

tigt för företag att ha ett starkt varumärke. Det finns en rad olika marknadsföringsredskap 

företag kan använda sig av i syfte att kommunicera med sina kunder. Sponsring i detta sam-

manhang är ett väldigt intressant kommunikationsverktyg varför vi valt att studera hur före-

tag använder sig av sponsring samt hur aktiviteten kan påverka ett varumärkes image. 
 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
 

På senare tid har användningen av sponsring ökat varför vi finner det intressant att ta reda på 

hur företag använder sig av sponsring och hur de ser på fenomenet. Vi är även intresserade 

av att ta reda på hur företag genom sponsring kan påverka sin varumärkesimage och vad 

företaget har för målsättningar och syften med sin sponsring. Karaszi (2004) konstaterar att 

en nackdel med sponsring är att företagets varumärke hamnar i händerna på andra vilket kan 

vara riskabelt då företaget inte har någon kontroll över sitt varumärke. Med denna aspekt på 

sponsring är det för oss av särskilt intresse att ta reda på hur företag väljer vilka projekt och 

aktiviteter de vill sponsra och vad eller vilka de vill bli associerade med. Sponsring kan få 

både positiva och negativa effekter exempelvis beroende på vilka företaget väljer att samar-

beta med och i vilket sammanhang. Ett varumärkes image är viktigt för alla företag varför vi 

ämnar ta reda på hur våra utvalda företag arbetar med att stärka sin varumärkesimage och 

om sponsring används i detta syfte.  

   

Karaszi (2004) uppmärksammar att sponsring lätt blir en envägskommunikation då företag 

försöker förmedla ut ett budskap till sina kunder utan att få någon feedback. Haywood 

(1998) konstaterar att företag lägger stora summor pengar på sponsring men att endast en del 

av pengarna spenderas på ett disciplinerat sätt. Det betyder emellertid inte att pengarna är 

bortkastade då de mycket väl kan resultera i fördelar för företaget. Däremot är det omöjligt 

att beräkna sponsringens effekter om inga verkliga mål har satts upp för aktiviteten. Roos 

och Algotsson (1996) menar dessutom att sponsring många gånger ses som tids-, personal 

och kunskapskrävande. En av fördelarna med sponsring är däremot att en association skapas 

sponsorn och den sponsrade emellan. En annan fördel med sponsring är att aktiviteten bidrar 

till att skapa större uppmärksamhet för sponsorns övriga marknadsföring. Enligt Cliffe och 

Motion (2005) har sponsring dessutom stora möjligheter att öka varumärkesmedvetenheten, 

varumärkesimagen, varumärkeslojaliteten samt varumärkeserfarenheten bland kunderna.  

    

Om företag använder sig av sponsring som marknadsföringsverktyg är det viktigt att de pro-

jekt och evenemang som sponsras stämmer väl överens med vad varumärket står för och 

dess image. Således är det viktigt att de aktiviteter som företaget väljer att sponsra relaterar 
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till företagets och kundernas intressen på ett positivt sätt (Affärsvärlden, 1998). Haywood 

(1998) nämner i sammanhanget att det är viktigt för företaget att på ett grundligt sätt över-

väga vilka evenemang som ska sponsras och att evenemangets inriktning harmonierar med 

varumärkets budskap. Anledningen till det menar författaren är att allt som företaget sätter 

sitt namn på ska godkännas och förstås av de anställda. Omgivningen kring en aktivitet kan 

dessutom vara extremt viktig i sponsringssammanhang. Anledningen till det är att sponsorn 

ofta är central i förhållande till aktiviteten medan exempelvis läsare av annonser har förstå-

else för att annonsören inte har vare sig ansvar eller kontroll i det avseendet. Företag som 

använder sig av sponsring, eller överväger sponsring som ett marknadsföringsalternativ, får 

en alltmer professionell approach. Ett företag som söker sponsorer vet att de måste erbjuda 

något konkret, sponsorerna vill bland annat veta att publiken nås och exakt hur deras namn 

kommer att exponeras. För att ett företag ska sätta sitt namn på ett event måste det klart och 

tydligt framgå vad företaget kommer att få ut av sin medverkan. Författaren konstaterar slut-

ligen att sponsring kan vara ett kraftfullt sätt att förmedla ett budskap till viktiga målgrupper, 

med oavsiktliga fördelar i form av god underhållning för stora kunder samtidigt som associ-

ationen med ett event återspeglar företaget på ett positivt sätt.  Vi anser det intressant att ta 

reda på vilka event och aktiviteter våra utvalda företag väljer att sponsra och varför, hur de 

mäter effekterna av sponsring samt vilket budskap de via sponsringen vill förmedla till såväl 

befintliga som potentiella kunder.  
 

1.3 FRÅGESTÄLLNING 
 

Med utgångspunkt i vad som ovan diskuterats rörande företags användning av sponsring och 

hur de genom aktiviteten kan påverka sin varumärkesimage ämnar vi att besvara följande 

frågeställningar för att uppfylla uppsatsens syfte: 

- Hur kan företag via sponsring påverka sin varumärkesimage?  

- Hur använder sig företag av sponsring för att stärka sitt varumärke? 
 

1.4 SYFTE 
 

Studiens syfte är att undersöka hur företag arbetar med sponsring och hur de använder sig av 

sponsring med intentionen att påverka sitt varumärkes image. Vårt övergripande syfte med 

studien är att den ska ge nyanserande och upplyftande kunskaper i området vi valt att under-

söka. Genom insikt i ämnet vill vi ge företagen en ökad kunskap om sponsring och hur de 

själva kan arbeta med att förbättra sin sponsringsverksamhet.  
 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
 

I denna studie har vi valt att genomföra vår undersökning ur ett företagsperspektiv. Vår fo-

kus ligger på företagsvarumärken och behandlar därför inte produktvarumärken. Av den 

anledningen utgår vi från företagens perspektiv och uppfattning av varumärket och vad de 

själva anser att deras kunder associerar varumärket med. Som en följd av detta har vi i stu-

dien inte tagit hänsyn till hur företagen verkligen uppfattas av sina kunder. Då de företag vi 

använt oss av i vår studie redan är väletablerade på marknaden har vi i vår undersökning valt 
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att analysera hur de via sin sponsringsverksamhet kan påverka sin image och inte hur de 

bygger upp denna.   

1.6 BEGREPP 
 

För att få förståelse för vårt ämnesområde har vi under denna rubrik valt att belysa en del 

centrala begrepp som på ett genomgående sätt kommer att användas i uppsatsen. Vi avser 

därför att redogöra för följande begrepp;   

 

Sponsring – Sponsring är ett kommersiellt samarbete mellan aktiva och likvärdiga parter 

som frivilligt ingått i ett avtal med varandra (Clark, 1996). Enligt författaren ställer sig den 

säljande parten till köparens förfogande mot en ersättning som kommer att användas i plane-

rade kommunikationsåtgärder för att nå bestämda sälj-, reklam, PR- eller informationsmål. 

Skillnaden mellan sponsring och välgörenhet är enligt Hagstedt (1987) att företag verk-

samma inom sponsring förväntar sig få någonting tillbaka.  

 

Varumärke – Enligt Patent och Registreringsverket (2010) används ett varumärke som ett 

kännetecken för att differentiera eller framhäva varor eller tjänster från andras varor och 

tjänster. Ett framgångsrikt varumärke utmärker varan eller tjänsten från andra.  

 

Image – Hur en kund upplever sin relation med ett varumärke är således en effekt av varu-

märkets image (Grönroos, 2002). Man kan säga att ett varumärkes image handlar om hur 

kunden uppfattar varumärket och inte om hur marknadsföraren vill att kunden ska uppfatta 

varumärket. Hur marknadsföraren vill att kunden ska uppfatta varumärket är varumärkets 

identitet. 

 

Varumärkesidentitet – Enligt Carlson et. al (2009) har företag valt att ge sitt varumärke olika 

karaktärsdrag vid skapandet av goda relationer och marknadspositioner. Dessa har som mål 

att göra det lättare för kunden att känna igen sig och skapa en givande relation till företaget 

och dess varumärke. Genom att företaget kommunicerar en tydlig varumärkesidentitet stär-

ker de varumärket vilket bidrar till bra konkurrensfördelar och kundlojalitet (Brassington och 

Pettitt, 2005). 

 

Brand equity – Aaker (1998) förklarar brand equity med att det är en uppsättning tillgångar 

och skulder som är länkade till ett varumärke och som vidare kan öka respektive minska en 

produkts eller tjänsts värde.   

 

1.7 UPPSATSENS DISPOSITION 
 

Kapitel 1 inleds med en bakgrund till ämnet vi valt att studera och fortsätter sedan med att 

behandla uppsatsens problemdiskussion, frågeställning, syfte, avgränsningar samt begrepp. 

Kapitel 2 utgör metodkapitlet där vårt vetenskapliga förhållningssätt, tillvägagångssätt och 

genomförande presenteras. Kapitlet avslutas sedan med en metodkritik där vi redogör för 

potentiella för- respektive nackdelar med vårt tillvägagångssätt. Kapitel 3 är det första av 

uppsatsens två teoretiska kapitel och berör en fördjupning kring varumärken. I uppsatsens 

andra teoretiska kapitel, kapitel 4, behandlas fenomenet sponsring. Utifrån den studerade 

teorin försöker vi finna svar på de frågeställningar vi konstruerat. Efter våra två teoretiska 

kapitel följer kapitel 5 som utgör uppsatsens empirikapitel där våra empiriska undersökning-
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ar presenteras. I kapitel 6 analyseras teorin och empirin mot varandra. Vi avslutar sedan med 

att presentera de slutsatser vi kommit fram till i kapitel 7. Nedan illustreras på ett överskåd-

ligt sätt hur vi valt att strukturera uppsatsen.  

 

  

 

 

Figur 1: Uppsatsens disposition 
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2 METOD 
 

Denna studies metodavsnitt redogör för vårt ställningstagande samt motiverar vårt tillväga-

gångssätt. Vi inleder med att beskriva vår utgångspunkt och motiverar det vetenskapssynsätt 

vi valt för vår undersökning. Därefter behandlar vi studiens tillvägagångssätt och redogör 

även för vårt urval av respondenter samt beskriver genomförandet av våra intervjuer. Vi 

avslutar metodkapitlet med en metodkritik där vi tar upp för- respektive nackdelar med vårt 

tillvägagångssätt.     

 

 

”En metod är en samling regler som kan användas på ett mekaniskt sätt för att realisera ett 

visst mål” 

(Kvale och Brinkmann, 2009, s 98) 

 

 

 
 

 

Figur 2: Uppsatsens disposition 

 

  

2.1 UTGÅNGSPUNKT 
 

På senare tid har fenomenet sponsring blivit allt mer förekommande och idag arbetar många 

företag med sponsring i omfattande bemärkning. Den nya utvecklingen gjorde oss intresse-

rade av att undersöka hur företag använder sig av sponsring i marknadsföringssyfte och hur 

de arbetar med sponsring för att påverka sin varumärkesimage. Vi fann det intressant att 

studera och sammanföra områdena sponsring och varumärkesimage då vi noterat att den 

befintliga teori som behandlar ämnet är relativt begränsad.  
 

2.2 VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
 

Efter att ämnesområde och problemformulering fastställts måste tillvägagångssätt vid ge-

nomförandet av studien bestämmas. Det vetenskapliga synsättet hjälper oss att bestämma 

hur vi ska gå tillväga i vår datainsamling så att syftet med uppsatsen uppfylls. I detta avsnitt 

diskuteras olika förhållningssätt som hjälper oss att ta ställning till vilka synsätt samt an-

greppssätt som kommer att framträda i vår studie. 
 

   

2.2.1 VETENSKAPSSYNSÄTT 
 

Lundahl och Skärvad (1999) nämner bland annat två vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

nämligen positivism och hermeneutik. Patel och Tebelius (1987) menar att det endast existe-

rar en sann verklighet i positivismens mest renodlade form. En positivistisk utredare låter 

inte sina egna åsikter och kunskaper påverka forskningsprocessen och ses därmed som en 

observatör till objektet som undersöks. Positivismens grundtanke är att forskningen ska vara 
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objektiv vilket innebär att samma resultat erhålls oavsett vem undersökaren är. Målet med 

hermeneutiken är att tolka och förstå hur olika situationer upplevs av människor. Inom her-

meneutiken kan enskilda fenomen enbart förstås då det sammanhang som fenomenet ingår i 

tolkas och studeras (Lundahl och Skärvad, 1999). Andrén och Rosenqvist (2006) förklarar 

att undersökaren i hermeneutiken vill ta reda på hur människor egentligen tänker och att det 

måste göras genom tolkningar. Av den anledningen är undersökarens egna förförståelse vik-

tig då tanken är att förförståelsen ska fördjupas genom tolkningen. Således handlar herme-

neutiken om förmågan att kunna sätta sig in i och förstå andra människors sätt att tänka. 

 

Patel och Tebelius (1987) uppmärksammar att en hermeneutikers egna erfarenheter och vär-

deringar alltid kommer att ha inverkan på de tolkningar som görs i forskningsprocessen vil-

ket innebär att han eller hon aldrig kan vara helt objektiv. Hermeneutikerns förhållningssätt 

till det studerade objektet blir därmed subjektivt. Däremot strävar hermeneutikern efter att 

vara objektiv genom att vara medveten om sina erfarenheter och värderingar. Utredarens 

tidigare erfarenheter och kunskaper ligger till grund för hans eller hennes förförståelse vilket 

krävs för att ens kunna möjliggöra tolkning av ett material.  

 

Med bakgrund av ovanstående anser vi att vår vetenskapssyn liknar hermeneutiken då det är 

nästintill omöjligt att bortse från de tidigare erfarenheter och kunskaper vi besitter. Vi är 

medvetna om att vårt subjektiva förhållningssätt kommer att ha inverkan på hela vår under-

sökning och att ett helt objektivt förhållningssätt inte går att uppnå. Däremot kan den kun-

skap som erhålls enligt Patel och Tebelius (1987) ändå bli trovärdig genom att utredaren har 

som ambition att använda ett vetenskapligt arbetssätt vilket innebär att utredaren är med-

veten om att sina subjektiva värderingar påverkar undersökningens resultat. Vidare menar 

författarna att ett vetenskapligt förhållningssätt innebär att den insamlade informationen är 

av god kvalitet och i tillräcklig mängd samt att den är relevant. Eriksson och Wiedersheim-

Paul (2006) hävdar att en undersökning inte kan vara objektiv eftersom utredaren alltid på-

verkas av både sina egna värderingar och samhällets värderingar vilket stödjer vårt resone-

mang kring subjektivitet och objektivitet i vår undersökning. Trots att undersökningen inte 

kan vara helt objektiv ska utredaren sträva efter att vara så objektiv som möjligt. För att 

uppnå en så hög grad av objektivitet som möjligt bör utredaren motivera sina slutsatser väl 

och medvetet studera relevanta sammanhang. Utredaren bör dessutom skildra olika perspek-

tiv även om det inte ligger i hans eller hennes eget intresse. För att vår undersökning ska bli 

tillförlitlig kommer vår ambition vara att uppfylla de krav som författarna ställer på utreda-

ren.   

   

 

2.2.2 ANGREPPSSÄTT  
 

Valet av angreppssätt anger vilken strategi som är bäst lämpad vid datainsamling för att på 

så sätt få grepp om verkligheten (Jacobsen, 2002). I forskningsarbetet går det att skilja på ett 

induktivt angreppssätt och ett deduktivt angreppssätt (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 

2006). Vid ett induktivt angreppssätt har undersökaren sin utgångspunkt i empirin medan ett 

deduktivt angreppssätt innebär att undersökaren utgår ifrån befintliga begrepp och teorier. 

Alvesson och Sköldberg (1994) presenterar även ett tredje angreppssätt, abduktion, som är 

en blandning av ett induktivt och ett deduktivt angreppssätt. 

 

Enligt Jacobsen (2002) innebär induktiv ansats att undersökaren går från empiri till teori. 

Forskaren samlar in information inom sitt ämnesområde för att sedan kategorisera och for-

mulera sina teorier. Kritiken som finns mot denna insamlingsmetod riktas mot forskaren då 
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denne i sin undersökning medvetet, eller omedvetet, kommer att göra vissa avgränsningar av 

informationen. Den andra strategin är deduktiv datainsamling där undersökaren går från te-

ori till empiri. Denna insamlingsmetod går ut på att forskaren närmar sig verkligheten ge-

nom att utgå från befintlig teori om hur verkligheten ser ut och de metoder som är nödvän-

diga. Forskaren skapar sig en uppfattning om hur verkligheten ser ut och samlar sedan in 

empiri för att se om förväntningarna stämmer överens med verkligheten. Den kritik som 

riktas mot denna metod menar författaren är att den är väldigt begränsad och att forskaren 

endast söker information som han eller hon anser vara relevant.  

 

Det tredje angreppssättet, abduktion, är en kombination av deduktion och induktion och an-

vänds i många fallstudiebaserande analyser (Alvesson och Sköldberg, 1994). I denna metod 

är empirin viktig och för att få förståelse för ämnet får de empiriska studierna gärna föregri-

pas av redan etablerad teori. Enligt författarna tolkas enskilda fall utifrån generella mönster 

som kan förklara fallet. Undersökningen består av samverkan mellan den teori och den em-

piri som gett förståelse för ämnet. I vår studie har vi valt att utgå från en abduktiv ansats då 

vi anser den mest relevant för vår undersökning. Vi anser att abduktion ligger nära det her-

meneutiska vetenskapssynsättet vilket också gör det naturligt för oss att välja detta angrepp-

sätt för vår undersökning. Vår avsikt var att kontinuerligt under forskningens gång relaterar 

teori till empiri och empiri till teori samt använda oss av teori från tidigare litteratur som 

inspirationskälla. Då vi anser att det inte finns tillräckligt med etablerad teori som berör 

sponsring är det inte lämpligt att välja enbart ett deduktivt angreppssätt.  
 

2.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 

En undersöknings utformning styrs av ett par dimensioner (Lekvall och Wahlbin, 2001). I 

detta avsnitt börjar vi med att diskutera vilken typ av dimension som ska genomföras. Vi 

kommer att behandla fall, - tvärsnitts och tidsseriestudie samt val av kvalitativ eller kvanti-

tativ undersökningsansats. Vidare kommer vi att redogöra för både primär- och sekundär-

data samt klarlägga vad för typ av data vi kommer att använda vid vår informationsin-

samling. Validitet och reliabilitet är två begrepp som används vid bedömning av en studies 

tillförlitlighet och vi kommer här att diskutera begreppen närmare i anknytning till vår 

undersökning.  

 

2.3.1 FALL, - TVÄRSNITTS – OCH TIDSSERIESTUDIE   
 

Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) finns det tre olika datainsamlingsstrategier som används 

för att söka information. Fallstudier används då enskilda fall ska undersökas på ett mer de-

taljerat och djupgående sätt medan tidsseriestudier används då en utveckling över tiden ska 

studeras. Tvärsnittsstudie innebär enligt författarna att ett bredare urval ska studeras vid en 

viss tidpunkt.  

 

Lekvall och Wahlbin (2001) uppmärksammar att fallstudieansatsen lämpar sig till undersök-

ningar där detaljerad information om olika typer av processer söks. Med fallstudier är det 

dessutom ofta så att undersökaren på förhand inte vet vad som är viktigt respektive mindre 

viktigt att undersöka. För att kunna komplettera sina uppgifter och komma in på djupet eta-

blerar undersökaren sådana kontakter som möjliggör återbesök. Om undersökaren med tiden 

lyckas etablera ett förtroende hos sina intervjupersoner möjliggör denna kontakt dessutom 

ännu djupare och intressantare diskussioner. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) nämner 
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i sammanhanget att fallstudien innebär en undersökning av ett fåtal objekt i flera avseenden. 

Syftet med undersökningen är att skapa en förståelse för särskilda situationer och inte att 

generalisera. Då få aspekter studeras men många fall görs undersökningen med hjälp av en 

statistisk metod. Författarna konstaterar att fallstudier kan vara användbara i flera olika av-

seenden, bland annat som hjälpmedel för att skapa hypoteser och som illustration där fall-

studien får en pedagogisk och klargörande funktion. Om problemområdet är relativt okänt 

eller om en ny infallsvinkel på ett tidigare studerat område önskas kan fallstudien vara an-

vändbar.  

 

Avsikten med vår studie är att på djupet undersöka hur företag kan använda sig av sponsring 

för att påverka sin varumärkesimage och att se hur företag använder sig av sponsring för att 

stärka sitt varumärke. Vi ämnar göra en djupgående undersökning av enskilda fall som vi 

sedan kan beskriva och föra en diskussion kring. Vår ambition är därför inte att komma med 

några generella slutsatser. Av den anledningen anser vi fallstudien vara ett lämpligt tillväga-

gångssätt för vår empiriska studie.    

  

Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att Stake (2005) skiljer mellan tre olika slags fallstu-

dier nämligen den egentliga fallstudien, den instrumentella fallstudien samt den multipla 

eller kollektiva fallstudien. Den egentliga fallstudien görs för att få en bättre förståelse för ett 

särskilt fall medan den instrumentella fallstudien görs för att få en större insikt i mer all-

männa frågor. Den multipla eller kollektiva fallstudien är en utvidgad instrumentell fallstu-

die vilket innebär att flera fall studeras. Vi anser att den fallstudie vi avser att genomföra 

faller inom ramen för den egentliga fallstudien då vår ambition är att få en bättre och djupare 

förståelse för särskilda fall. Däremot ser vi vår fallstudie som likartad den egentliga fallstu-

dien och inte som en renodlad sådan eftersom vår avsikt är att vinna djupare förståelse för 

flera fall och inte för enbart ett specifikt fall.  

 

2.3.2 KVALITATIV ELLER KVANTITATIV UNDERSÖKNINGSANSATS  
 

Lekvall och Wahlbin (2001) förklarar att den egentliga skillnaden mellan en kvalitativ och 

en kvantitativ undersökningsansats handlar dels om hur insamlad data uttrycks inför den 

kommande analysen och dels hur analysen utformas. Om data uttrycks i form av ord och 

bilder samt att analysen görs i form av verbala resonemang används en kvalitativ ansats. 

Patel och Tebelius (1987) betonar att det som kännetecknar den kvalitativa ansatsen är att 

undersökningarna sker på djupet och att utredaren inte strävar efter ett resultat som generali-

serar. Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) präglas den kvantitativa ansatsen av att data kodas 

i sifferform och att analysen innefattar räknande metoder och statistiska sammanställningar. 

Analysen kan vidare göras genom fallanalyser, tvärsnittsanalyser eller tidsserieanalyser. 

Fallanalyser görs oftast utan räknande metoder medan tidsserieanalyser vanligtvis består av 

en kvantitativ analys. Tvärsnittsanalyser görs med matematiska och statistiska beräknings-

metoder samtidigt som en kvalitativ analys förekommer. Författarna förklarar att den kvali-

tativa ansatsen ofta används i samband med fallstudier.  

 

Patel och Tebelius (1987) förklarar att det valda forskningsproblemet och hur det preciserats 

avgör om det är den kvalitativa eller den kvantitativa undersökningsansatsen som används. 

Valet av ansats påverkar det slutgiltiga resultatet eftersom de olika undersökningsansatserna 

inte resulterar i samma typ av kunskap. Holme och Solvang (1986) förklarar att undersök-

ningarna sker på bredden i en kvantitativ ansats och att utredaren vill erhålla lite information 

om mycket. Förutbestämda frågor och givna svarsalternativ används ofta vid insamling av 



10 

 

information och undersökningarna är strukturerade och systematiska. Det resultat som efter-

strävas vid en kvantitativ ansats är det genomsnittliga eller karakteristiska. I en kvalitativ 

ansats söks en mer fullständig uppfattning och ett djupare resultat. Vidare vill utredaren veta 

mycket om lite och intresset ligger i att undersöka det avvikande eller unika. Utredaren på-

verkar resultatet av undersökningen eftersom observationen sker inifrån och utredaren där-

med är närvarande i processen.     

             

Vi har valt att använda en kvalitativ undersökningsansats i vår studie då vi ämnar genomföra 

undersökningen med en fallstudieinspirerad ansats. Vår ambition är dessutom att erhålla 

djupare information om hur företag kan använda sig av sponsring för att påverka sitt varu-

märkes image samt hur företag använder sig av sponsring för att stärka sitt varumärke. Ef-

tersom vi inte strävar efter att generalisera hade en kvantitativ ansats inte gett oss den in-

formation vi behövde. Denna uppsats kommer med hjälp av redan etablerad teori och den 

empiri vi erhållit från intervjuer behandla områdena varumärken och sponsring. Således 

kommer denna uppsats att grunda sig på en kvalitativ undersökningsansats.       
 

 

2.3.3 PRIMÄR- OCH SEKUNDÄRDATA    
 

Lekvall och Wahlbin (2001) förklarar att vid insamling av data skiljer man på två olika typer 

av data nämligen primär- och sekundärdata. Primärdata är egenproducerad data som erhålls 

genom exempelvis intervjuer. Med sekundärdata menas den data som redan samlats in och 

som sammanställts i något annat forskningssammanhang. Vi har i vår studie använt oss av 

både primär- och sekundärdata. Den sekundära informationen har vi inhämtat från litteratur, 

artiklar samt Internet och primärdata har vi erhållit via intervjuer med respondenter från våra 

utvalda fallföretag. Litteraturen vi valt ut behandlar varumärken och sponsring samt mark-

nadsföring generellt. Ytterligare information hämtade vi från olika artiklar på Internet och i 

artikeldatabaser. Den redan etablerade teorin hjälpte oss att skapa en grund för vår studie 

och bidrog till tolkningen av resultatet.  Användningen av sekundärdata innebär nyttjande av 

data som tidigare samlats in av andra och är lämplig att använda i undersökningens inled-

ningsfas (Lekvall och Wahlbin, 2001). Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) förtydligar 

att sekundärdata är mindre resurskrävande och enklare att använda men att problemet ligger 

i att materialets tillförlitlighet måste granskas. För att styrka autenticiteten på den funna in-

formationen har vi varit noga med vårt urval och kritiskt granskat de källor vi använt oss av.  

 

Primärdata är som tidigare nämnts den självproducerande data som skapas genom exempel-

vis intervjuer eller direkta observationer (Lekvall och Wahlbin, 2001). Primärdata måste 

därmed samlas in då den sedan tidigare inte existerar samtidigt som den måste skräddarsys 

utifrån en specificerad frågeställning. Vår insamling av primärdata har skett genom utförda 

intervjuer via besök och e-mail där vi innan besöket utformat specificerade frågor för att få 

fram den information som ska gynna studiens syfte. Nackdelen med insamlandet av denna 

typ av data är att tillförlitligheten kan reduceras genom den så kallade intervjuareffekten 

(Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2006). Intervjuareffekten innebär att intervjuare och re-

spondent påverkar varandra vilket inte är önskvärt inom det analytiska synsättet (Arbnor och 

Bjerke, 1994). För att undvika denna effekt lät vi vid besöket respondenten tala fritt och vi 

ställde öppna frågor. Eftersom den övervägande delen av primärdata samlades in genom 

kontakt via e-mail resulterade det inte i någon intervjuareffekt då vi inte kunde påverka re-

spondenterna. Det var naturligt för oss att välja intervjuer för den primära datainsamlingen 

då vi valt att använda oss av en fallstudieansats som ofta innebär användning av intervjuer 

för att få fram relevant information (Wigblad, 1997). I vårt empirikapitel använder vi oss 
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först och främst av de svar vi fått från våra intervjupersoner men även av företagens hemsi-

dor eftersom de där har lagt upp information om dels sina olika sponsringsaktiviteter och 

dels bakgrundsfakta om företaget.   
 

2.3.4 VALIDITET OCH RELIABILITET 
 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) hävdar att validitet och reliabilitet är två viktiga be-

grepp då det talas om operationalisering, det vill säga hur teoretiska föreställningar såsom 

begrepp och modeller överförs till empiriska observationer. Anledningen till det är att oper-

ationalisering är ett mödosamt problem i utredningsarbetet. Jacobsen (2002) uppmärksam-

mar att en undersökning alltid ska försöka minimera problem som har att göra med begrep-

pen validitet och reliabilitet. Begreppen används ofta vid exempelvis bedömningen av en 

undersöknings giltighet och tillförlitlighet. Lekvall och Wahlbin (2001) förtydligar att mätfel 

uppstår genom brister i mätmetoden och att bristerna kan vara av två slag, nämligen låg va-

liditet och låg reliabilitet. Validiteten menar författarna har att göra med undersökningens 

giltighet och reliabiliteten har att göra med undersökningens tillförlitlighet. 

  

Validitet kan enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) definieras som; ett mätinstru-

ments förmåga att mäta det som man avser att det ska mäta. Mäts effektivitet ska utredning-

en leda till ett trovärdigt besked om det. Vidare beskriver författarna att man lämpligen skil-

jer mellan två olika aspekter på validitet nämligen inre och yttre validitet. Inre validitet 

handlar om överensstämmelsen mellan begrepp och de mätbara definitionerna vilket innebär 

att validiteten kan undersökas utan att samla in data. Yttre validitet avser överensstämmelsen 

mellan det mätvärde man får vid användningen av en operationell definition och verklighet-

en.    

 

Jacobsen (2002) benämner de två olika kategorierna på validitet för intern och extern giltig-

het.  Kvalitativa ansatser får ofta en högre intern giltighet än vad kvantitativa ansatser får på 

grund av att det i stor utsträckning är respondenten som bestämmer vilken information som 

överlämnas till undersökaren. Författaren menar att undersökaren på så sätt får en djupare 

förståelse kring fenomenet. Vid en kvalitativ ansats är urvalet ofta inte representerbart för en 

hel population eftersom en kvalitativ ansats oftast undersöker enskilda fall på ett mer djup-

gående sätt. Av den anledningen blir den externa giltigheten lägre vid en kvalitativ ansats. 

Däremot har den kvalitativa ansatsen som syfte att förstå och fördjupa sig i olika fenomen 

och begrepp snarare än att till exempel fastslå ett fenomens omfång eller frekvens. För att 

upprätthålla en hög validitet i vår uppsats var vi noga med att väja intervjupersoner från re-

spektive företag som arbetar med sponsring och som har en bred kunskap i ämnet. Valet av 

intervjupersoner medförde att tillförlitligheten på våra svar ökade. Vid genomförandet av 

våra intervjuer utgick vi från vår teoretiska referensram och ställde frågorna utan att söka 

påverka respondenterna. Den information vi erhållit ser vi som relevant för studiens syfte 

och därmed anser vi att resultatet vi producerat upprätthåller en tillfredställande validitet.  

 

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) är validiteten det viktigaste kravet på ett mät-

instrument eftersom det spelar mindre roll hur bra en mätning är om mätinstrumentet inte 

mäter det som avses. Lekvall och Wahlbin (2001) förklarar att utöver validiteten bedöms 

även ofta reliabiliteten av en undersökning vilket har att göra med tillförlitligheten och i vil-

ken utsträckning undersökningens resultat stämmer överens med verkligheten. Hög reliabili-

tet innebär att vi erhåller i princip samma mätvärden då vi upprepar en mätning flertalet 

gånger. Låg reliabilitet får vi då resultaten varierar kraftigt vid de olika mätningarna. För att 
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en metod ska erhålla hög reliabilitet konstaterar Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) att 

undersökningens resultat bör vara desamma och därmed oberoende av undersökare och de 

undersökta. Kvale och Brinkmann (2009) betonar att reliabilitet handlar om huruvida de 

undersökta kommer att ändra sina svar under en intervju och om svaren de lämnar kommer 

att vara olika till olika intervjuare. Författarna förklarar att intervjuarens reliabilitet däremot 

framförallt handlar om ledande frågor som kan ha inverkan på respondentens svar. 

 

När vi konstruerade våra intervjufrågor var vi noga med att formulera dessa på ett sådant sätt 

att de inte resulterade i några ledande frågor. För att samla in den empiri som skulle vara till 

nytta för vår studie konstruerades frågorna med eftertanke och var nära förknippade med vår 

frågeställning. Vi utförde en besöksintervju och resterande intervjuer genomfördes via e-

mail. För att minimera risken för missförstånd kring frågorna under besöksintervjun mailade 

vi därför frågorna till respondenten i förväg så att denne kunde sätta sig in i dem och förbe-

reda sig. På så sätt minskade risken för missförstånd och reliabiliteten stärktes. Vi anser att 

validiteten förstärks då respondenterna har fått svara med sina egna ord. Tillförlitligheten 

stärktes även då vi jämförde respondenternas svar för att urskilja ett mönster vilket stärker 

studiens tillförlitlighet och reliabilitet. Vår avsikt var inte att jämföra respektive bransch utan 

att hitta ett mönster gällandes företags generella arbete med sponsring och dess påverkan på 

ett varumärkes image. 

 

2.4 GENOMFÖRANDE 
 

Nedan beskriver vi studiens genomförande som behandlar vårt urval av respondenter vilka 

har deltagit i undersökningen. Vi redogör även för hur den primära datainsamlingen utförts 

och diskuterar vårt tillvägagångssätt.  
 

 

2.4.1 URVAL 
 

Enligt Jacobsen (2002) är det vid utförandet av en undersökning viktigt att göra ett väl ge-

nomtänkt urval då det inte alltid finns tillräckligt med resurser för att undersöka alla enheter. 

Vi gjorde vad Lekvall och Wahlbin (2001) kallar för ett bedömningsurval där vi på förhand 

valde ut de företag vi efter uppskattningar ansåg vara intressanta för vår undersökning. För 

att få ett tillfredställande urval i vår undersökning tog vi hänsyn till företagens användning 

av sponsring och deras kunskap inom området. Vi valde ut åtta olika företag som arbetar 

med sponsring på ett relativt omfattande sätt. För att inte få en alltför ensidig uppfattning 

valde vi att undersöka fler än ett företag. Ett av våra kriterier var att de utvalda företagen 

aktivt skulle vara verksamma och arbeta med sponsring i dagsläget. Av de åtta utvalda före-

tagen var det fem som tackade ja till en intervju. Då de företag som tackat ja till en intervju 

alla var i olika branscher och väl insatta i ämnet kände vi att antalet företag var tillräckligt 

för att ge oss den information vi behövde för att uppfylla uppsatsens syfte. Till vår empiriska 

undersökning har vi intervjuat de respondenter som aktivt arbetar och ansvarar för spons-

ringen i respektive företag. Eftersom de företag vi valt att undersöka varit relativt lättillgäng-

liga kunde vi be om kontaktuppgifter till de personer som är verksamma inom sponsrings-

området. Vi ansåg att vederbörande skulle vara mest lämpade att bidra med värdefull och 

trovärdig information kring ämnet. På grund av att de företag vi valt att intervjua är aktiva 

inom sponsring har vi kunnat få fram ny och djupgående information kring hur företagen 

arbetar med sponsring. 
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2.4.2 INTERVJUER 
 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) uppmärksammar att valet av tillvägagångssätt är en 

viktig del i en vetenskaplig undersökning då den anger vilken strategi som är bäst lämpad 

vid datainsamling. Det finns två huvudsakliga tekniker vid insamling av primärdata, nämli-

gen intervjuer och utdelning av enkäter. Teknikerna kan kombineras eller användas var för 

sig. I vår datainsamling har vi valt att använda oss av intervjuer för att få fram relevant in-

formation till vår empiriska undersökning. Intervjuerna har utförts genom ett personligt be-

sök och resterande via e-mail. Redan i ett tidigt skede kontaktade vi företagen via telefon för 

att presentera oss och vårt uppsatsämne. En kvalitativ forskningsintervju är en aktiv process 

där alla inblandade parter producerar kunskap i ett samtalsförhållande (Kvale och Brink-

mann, 2009). Kvaliteten på den data som produceras under intervjun påverkas av intervjua-

rens ämneskunskaper och färdigheter. Det krävs enligt författarna till exempel att intervjua-

ren har teoretiska kunskaper i ämnet för att kunna ställa följdfrågor till intervjupersonen.  

 

Innan frågorna formulerades och våra intervjuer genomfördes förberedde vi oss genom att 

stärka våra teoretiska kunskaper inom sponsringsområdet och det aktuella företaget. Under 

besöksintervjun försökte vi att inte medvetet påverka eller styra respondentens svar och re-

spondenten fick svara fritt på frågorna utan avbrott. Informationsinsamlingen skedde genom 

utvalda och förutbestämda frågor och i en del av fallen ställde vi följdfrågor för att utveckla 

respondentens svar. Vi valde korta och koncisa frågor och svaren vi erhöll noterade vi orda-

grant ned i ett anteckningsblock samtidigt som hela intervjun spelades in på ett fickminne. 

På grund av att de resterande företagens huvudkontor låg på annan ort valde vi att genom-

föra resterande intervjuer via e-mail. Vi skickade ut ett dokument med de frågor vi ville ha 

svar på och respondenterna fick sedan skriva fritt i dokumentet som de sedan mailade till-

baka till oss. Då svaren var utförliga och försåg oss med den information vi behövde för vår 

studie anser vi att denna intervjumetod hjälpt oss att uppfylla syftet med undersökningen. 

Vårt intervjusätt gav dessutom respondenterna chansen att i lugn och ro gå igenom alla frå-

gor utförligt för att sedan ge oss detaljerade svar. När vi fått svar från samtliga respondenter 

sammanställde vi respektive företags svar var för sig och valde att utelämna det som vi inte 

ansåg vara relevant för vår studie.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) brukar en kvalitativ intervju innehålla antingen ett för 

litet eller ett för stort antal intervjupersoner. Vid ett för litet antal intervjupersoner blir det 

svårt att generalisera och jämföra skillnader mellan grupper medan ett för stort antal inter-

vjupersoner försvårar möjligheterna att göra mer ingående tolkningar. I vår studie valde vi ut 

fem intervjupersoner från olika företag då vi ansåg att detta skulle främja syftet med vår 

undersökning. Vår avsikt var inte att försöka dra några generella slutsatser för olika 

branscher utan att göra mer djupgående tolkningar av företags användning och syn på spons-

ring och snarare se om det fanns några likheter eller skillnader branscherna emellan. Kvale 

och Brinkmann (2009) uppmärksammar att kvaliteten på intervjun är avgörande för hur kva-

liteten på verifieringen, analysen och rapporteringen blir. De kvalitetskriterier som finns för 

en intervju innefattar de svar som erhålls från intervjupersonen, intervjufrågornas omfattning 

och tolkningen av intervjun. Vi har noga valt ut de företag som i stor, eller i relativt stor, 

omfattning använder sig av sponsring och använt oss av noggrant utvalda frågor under inter-

vjuerna. Vi har även försökt att vara objektiva i så stor utsträckning som möjlig för att få 

fram relevant information till vår empiriska undersökning och analys. De personer vi inter-

vjuat har dessutom varit väl insatta i ämnet och har därför kunnat bidra med riklig och vär-

defull information. Vi anser att de företag vi valt ut varit lämpliga att studera då de på ett 
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omfattande sätt arbetar med sponsring vilket även tyder på att de har en mer genomtänkt 

sponsringsverksamhet.  

 

 

2.4.3 ANONYMISERING 
 

Yin (2007) konstaterar att undersökare ställs inför beslut rörande anonymitet och konfiden-

tialitet vid användandet av fallstudier. Undersökaren får ta ställning till om intervjupersoner-

na ska identifieras eller om deras namn ska döljas. Frågan om anonymitet ligger på två ni-

våer där den första nivån innebär att studien i sin helhet får vara anonym och där den andra 

nivån innebär att enbart individerna som förekommer i studien är anonyma. Enligt författa-

ren är det bäst att avslöja både individernas och företagens namn eftersom det medför två 

fördelar. Den första handlar om att läsaren av undersökningen kan koppla det aktuella fallet 

till tidigare information och forskning. Att kunna integrera en ny fallstudie med tidigare 

forskning är en stor fördel. Den andra fördelen har att göra med att det blir lättare att granska 

hela fallet, kontrollera citat och så vidare vilket även underlättar möjligheterna att komma 

med saklig kritik av fallet. Författaren menar att det trots dessa fördelar finns situationer som 

erfordrar anonymitet. Det kan handla om en situation där det verkliga fallet och deltagarna 

behöver skyddas eftersom fallet till exempel berört ett kontroversiellt tema. En annan situat-

ion där anonymitet kan vara nödvändigt är då slutrapporten kan komma att påverka de per-

soner som medverkat. Ännu ett exempel på en sådan situation är då det inte finns någon an-

ledning att avslöja företagens eller individernas namn eftersom fallstudien ämnar beskriva 

en, som författaren benämner det, idealtyp.   

            

Vi har i vår undersökning valt att låta både våra utvalda företag och intervjupersoner vara 

anonyma. Anledningen till det är att intervjupersonerna ska kunna känna sig trygga och 

svara sanningsenligt på våra frågor utan att behöva oroa sig för eventuella påföljder. I denna 

studie är vi dessutom enbart intresserade av respondenternas svar och inte av respondenterna 

själva. Vidare är vår avsikt inte är att generalisera för olika branscher utan snarare att jäm-

föra hur de olika företagen arbetar med sponsring. Genom att använda anonymitet anser vi 

även att vi kommer få mest tillförlitliga svar. Vi har kommit fram till att vi genom detta till-

vägagångssätt kan komma ner på en djupare nivå och även nå intressantare diskussioner. 

Ovanstående resonemang styrker vårt val av en kvalitativ undersökningsansats då den syftar 

till att undersöka på djupet och inte komma med några generaliserande resultat.  

 

Då vi valt att låta såväl företag som respondenter vara anonyma faller det sig naturligt att 

inte ha med företagens respektive hemsidor i källförteckningen. Eftersom vi har använt oss 

av företagens hemsidor i uppsatsen har vi valt att göra ett tillägg i källförteckningen där vi 

har med adresserna till företagens hemsidor men anonymiserar företagsnamnen. Det gör vi i 

syfte att förtydliga användandet av företagens hemsidor och för att klargöra varifrån en del 

av den information som finns i uppsatsen är hämtad.    

   

 

2.4.4 FÖRETAGSBESKRIVNING 
 

Företag A är ett företag verksamma inom spelbranschen och har i dagsläget en stark och 

tydlig position på marknaden. Personen vi har intervjuat på företaget är en man i 40-50 års-

åldern och går under titeln projektledare för sponsring och event. Respondent A har hittills 

varit verksam i företaget under sex års tid.    
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Företag B är ett väletablerat företag som verkar inom bygg- och fastighetsutvecklings-

branschen. Personen från företaget som vi intervjuat är en kvinna i 40-50 årsåldern och är 

anställd som kommunikationsdirektör. Respondent B har tjänstgjort på företaget under unge-

fär tio års tid.     

 

Företag C är verksamma inom transportbranschen och har en given plats på den globala 

marknaden. Personen vi valde att intervjua är en man i 50-60 årsåldern och är marknads-

chef/säljchef på företaget. Respondent C har under 28 års tid varit verksam i företaget.  

 

Företag D är ett väletablerat företag verksamma inom den finansiella sektorn. Vår utvalda 

intervjuperson är en man i 50-60 årsåldern och har varit verksam i företaget under 35 års tid. 

Respondent D går under titeln marknadschef på företaget.    

 

Företag E är ett av norra Europas ledande detaljhandelsföretag med en mängd egna och 

handlarägda livsmedelsbutiker. Respondent E är en man i 60 årsåldern som har arbetat på 

företaget i sammanlagt 36 års tid. På företaget går han under titeln sponsorchef.  

 

2.5 METODKRITIK 
 

Vi finner det viktigt att redogöra för potentiella för- respektive nackdelar med vårt tillväga-

gångssätt varför vi valt att ha med ett avsnitt som berör kritik av vår metod. Avsikten med 

vår metodkritik är att ge läsaren en chans att uppskatta studiens trovärdighet samt behandla 

frågor som diskuterats under undersökningens gång.  

 

Eftersom syftet med vår studie är att på djupet undersöka hur företag använder sig av spons-

ring och dess påverkan på ett varumärkes image har vi valt att använda oss av en kvalitativ 

undersökningsansats. Enligt Jacobsen (2002) är den kvalitativa studien mer djupgående vil-

ket gör den mest lämplig för vår undersökning. Författaren skriver att en nackdel med denna 

ansats är att den är resurskrävande då intervjuer kan ta en längre tid att utföra. En annan 

nackdel med en kvalitativ ansats är enligt Holme och Solvang (1986) att utredaren påverkar 

undersökningens resultat då observationen sker inifrån vilket innebär att utredaren är närva-

rande i processen. 

 

Vi har intervjuat personer från respektive företag som på ett tämligen omfattande sätt arbetar 

med sponsring vilket vi bedömer säkerställer deras kompetens i och kring ämnet. Däremot 

kan vi inte vara säkra på att respondenterna är representativa för hela företaget. Vi anser att 

det går att vara objektiv i sin undersökning till viss utsträckning men att det är omöjligt att 

bortse från de erfarenheter och subjektiva kunskaper vi som undersökare redan besitter. Våra 

värderingar, erfarenheter och kunskaper kommer därför omedvetet att påverka vår under-

sökning även om vi ämnar vara så objektiva som möjligt. Eriksson och Wiedersheim-Paul 

(1997) fastställer att en undersökning inte kan vara helt objektiv eftersom individens egna 

värderingar kommer att påverka denne.  

 

En nackdel med vårt tillvägagångssätt kan vara att vi enbart valt att utföra intervjuer med 

fem olika företag. I inledningsfasen var vår tanke att intervjua åtta olika företag. Då tre utav 

företagen tackade nej till en intervju i ett senare skede kände vi att det bästa för vår under-

sökning skulle vara att enbart fokusera på de företag som redan tackat ja. Hade vi inte fått 
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tillräckliga svar från de fem företagen som godkänt en intervju hade vi sökt ytterligare före-

tag att intervjua för att kunna uppfylla uppsatsens syfte. Det visade sig däremot ganska snart 

att respondenterna på de fem företagen var väl insatta i ämnet och hade mycket att tillföra 

vår studie. Företagen var dessutom i olika branscher vilket vi såg som en fördel då vårt syfte 

var att ta reda på hur företag använder sig av sponsring för att stärka sina varumärken och 

inte att komma med några generella slutsatser som visar på hur olika branscher använder sig 

av sponsring och om de skiljer sig åt. 

 

Vi har valt att blanda två intervjutyper nämligen platsintervju och e-postintervju. Vi ville se 

om svaren skulle skilja sig från varandra beroende på vilket sätt intervjun skedde på. Från 

början ville vi att hälften av våra intervjuer skulle ske via e-post och resten via platsinter-

vjuer. Då tre av företagen tackade nej till en intervju och enbart ett av de resterande företa-

gen gick med på en platsintervju slutade det med att vi fick fyra e-postintervjuer och en 

platsintervju. Vi är medvetna om att svaren kan skilja sig åt beroende på vilken intervjutyp 

som används. Under en platsintervju finns till exempel utrymme för att ställa följdfrågor och 

även tolka respondentens kroppsspråk samt olika röstlägen. Dock visade det sig att såväl e-

postintervjuerna som platsintervjun gav lika omfattande och genomtänka svar varför vi 

kände oss nöjda med resultatet.    

 

Vi valde att anonymisera såväl utvalda företag som intervjupersoner då vi ansåg att detta 

tillvägagångssätt skulle leda till djupare och intressantare diskussioner än om vi avslöjat 

vem som sagt vad och vilket företag det berörde. Yin (2007) hävdar dock att det är fördelak-

tigast att avslöja både individer och företag varför vi anser att vårt tillvägagångssätt har sina 

nackdelar. Däremot nämner författaren att anonymitet kan användas i situationer där det inte 

finns någon anledning att avslöja varken organisationer eller individer. Av den anledningen 

bedömer vi att fördelarna med att anonymisera företag och individer väger tyngre än nack-

delarna varför vi valt det tillvägagångssätt vi har gjort.  
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3 VARUMÄRKEN  
I kapitel tre och fyra kommer vi att behandla studiens teoretiska referensram som är rele-

vant för vår frågeställning och studiens syfte. Vi inleder uppsatsens första teoretiska kapitel 

med att behandla begreppet varumärken och fortsätter i nästkommande kapitel med att föra 

en diskussion kring sponsring. Vi inleder följande kapitel med att förklara vad ett varumärke 

är och fortsätter sedan med att beskriva och fastställa olika termer av varumärken. Vidare 

följer resonemang kring positionering, varumärkesidentitet och varumärkesimage. Kapitlet 

avslutas med en diskussion kring brand equity och dess olika delar. Vår avsikt med detta 

inledande kapitel är att ge läsaren en grundläggande förståelse för varumärken och dess 

olika ämnesområden. 

 

 

 

 
 

Figur 3: Uppsatsens disposition 

 

3.1 VAD ÄR ETT VARUMÄRKE 
 

Varumärkeslagen (1960:644) definierar ett varumärke som följer: 

”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet 

personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller 

dess förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en närings-

verksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan” 

(Sveriges rikes lag 2009, Varumärkeslag (1960:644) 1 § 2 st.) 

 

Enligt Urde (1997) var det under 1850-talet som begreppet varumärke började användas på 

ett medvetet sätt. Begreppet härstammar från Storbritannien och USA och det var den in-

dustriella revolutionen som framkallade behovet av varumärken i syfte att differentiera och 

identifiera produkter som under den tiden massproducerades. I takt med framstegen inom 

områden såsom distribution och produktion utsattes konsumenterna för mängder av produk-

terbjudanden vilket snart resulterade i behovet av märkesprodukter. I avsikt att framhålla 

företags egna produkter kom varumärket att bli en viktig beståndsdel i marknadsföringen. 

     

Hankinson och Cowking (1996) belyser att de varumärken som lyckas skapa en relation till 

kunderna är framgångsrika varumärken. Ett varumärkes förmåga att tillfredsställa kundernas 

behov är av avgörande betydelse för vilken relation som skapas, eller om en relation skapas 

överhuvudtaget. Det gäller enligt författarna att varumärket erbjuder kunderna den rätta 

mixen av symboliska värden och funktionella attribut. Vidare är varumärket och dess fram-

gång även beroende av att marknadens behov stämmer överens med pris och användning, 

det vill säga varumärkets positionering. Den valda positioneringen och/eller varumärkets 

personlighet kan utgöra varumärkets särprägel och därmed dess potential till framgång. 

 

Inledning 
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Kap. 2 

Teori 

Kap. 3 & 4 

Empiri 

Kap. 5 

Analys 

Kap. 6 

Slutsats  

Kap. 7 
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Bengtsson och Östberg (2006) uppmärksammar att varumärken spelar en allt viktigare roll 

för konsumenterna idag. Vi exponeras av varumärken överallt och vi närmar oss en situation 

där det praktiskt taget är omöjligt att undvika dem. Varumärkena har blivit en del av vår 

vardag och vi tänker oftast inte ens på att de finns i vår omgivning. Även om vi inte är fullt 

medvetna om att varumärkena finns runtomkring oss påverkar de oss på olika sätt. Vi sägs 

idag leva i ett konsumtionssamhälle varför författarna hävdar att varumärken inte enbart är 

ständigt närvarande, utan att de även är viktiga för människor. Forskning som har gjorts 

klargör att varumärken hjälper konsumenterna i sin köpbeslutsprocess men att de dessutom 

kan betyda en hel del för konsumenternas självuppfattning.    

 

3.2 OLIKA TERMER I OLIKA SAMMANHANG 
 

Bengtsson och Östberg (2006) belyser att olika termer används i olika sammanhang. Ur ett 

konsumentperspektiv är det till exempel vanligt att använda termen märke eftersom det lig-

ger konsumenterna själva närmast till hands. I konsumentperspektivet studeras vad märken 

gör med konsumenter och vad konsumenter gör med märken. Man studerar därmed inte vad 

företag gör med märken. Begreppet varumärke används nästan inte alls i dagligt tal men 

förekommer desto mer frekvent i svensk litteratur. Termen framstår i vissa sammanhang 

som en något missvisade översättning vilket har att göra med att vi i svenskan inte har skilt 

mellan de marknadsmässiga och juridiska aspekterna. Termen trademark används i engels-

kan och syftas på de legala aspekterna medan termen brand syftar på varumärkets närvaro på 

marknaden. I litteraturen definieras märken nästintill alltid ur ett managementperspektiv 

vilket innebär att märkena enbart ses som resurser vilka kan hjälpa företag att uppnå konkur-

rensfördelar. En väl etablerad definition av termen brand är som följer: 

“A name, term, design, symbol, or any other feature that identifies one seller’s good or ser-

vice as distinct from those of other sellers” 

(Bengtsson och Östberg, 2006, s 7) 

Definitionen betraktar ett märke som ett särskiljande namn och/eller symbol ur ett manage-

mentperspektiv. Syftet menar författarna är att identifiera produkter och differentiera dessa 

från konkurrenterna. Ur ett konsumentperspektiv blir däremot fokusen på differentiering inte 

lika självklart då det för konsumenten snarare handlar om vilken mening märket förknippas 

med.    
 

3.3 POSITIONERING 
 

Wheeler (2006) förklarar att positionering utvecklades för att skapa ingångar till en ständigt 

förändrande marknad i vilken konsumenterna hela tiden överöses med olika typer av pro-

dukter och meddelanden. För att hitta nya sätt att tilltala allmänheten utnyttjar positionering-

en förändringar i teknik, demografi, marknadsföringscykler och trender bland konsumenter-

na. Med positionering är det för företag möjligt att vända svårigheter till fördelar. Begreppet 

positionering introducerades på 1970-talet av Ries och Trout (1985) och innebar ett nytt sätt 

att kommunicera. Begreppet handlar enligt författarna om att företag ska stå ut ur mängden 

samtidigt som de ska differentiera sig mot konkurrenterna. Dahlquist och Westerståhl (1993) 

förklarar positionering med att det är substansen av det förberedande strategiska arbetet. 

Författarna menar även att positionering är beslutsunderlaget då kommunikationsstrategi 
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väljs. Då den egna positionen ställs mot konkurrenternas talas det om positioneringsana-

lyser. 

 

Wheeler (2006) menar att det blir allt svårare att särskilja varor och tjänster från varandra 

och att företag därför använder sig av positionering som en slags byggnadsställning där de 

bygger sina varumärken, lägger upp strategier för planering samt utvidgar sina kundrelation-

er. Positionering tar även hänsyn till de fyra dimensionerna som påverkar försäljningen näm-

ligen pris, produkt, plats och påverkan. Mårtensson (1994) menar att positionering handlar 

om att företaget genom sitt erbjudande eller en särskild idé når målgruppen och på så sätt 

kan skapa en plats i kundernas medvetande. I sammanhanget beskriver Axelsson (1996) att 

tanken med positionering är att inta en tydlig position på marknaden genom att finna något 

särskilt avseende där företaget är unikt. Lyckas företaget med detta kan de sedan se till att 

bli ihågkomna och att de fastnar i kundernas medvetande.   

 

Gueorguiev och Hansen (1996) konstaterar att företag som har en stark och tydlig position 

ofta är mer lönsamma och har därmed större chans att överleva på marknaden. Desto större 

konkurrens ett företag ställs inför desto viktigare är det att företaget är väl positionerade. 

Jobber (1995) menar att ett företags positionering på marknaden är en betydelsefull del då 

det kommer till utvecklingen av marknadsföringsstrategier. Då kunder kopplar samman ett 

företag med positiva associationer brukar det vara ett gott tecken på att företaget har lyckats 

i sin positionering. Vidare menar författaren att det finns fyra olika delar som företag bör 

tänka på för att lyckas med sin positionering. Till att börja med måste företagen för att upp-

märksammas vara konsekventa i sin kommunikation. Konsumenter överöses dagligen med 

mängder av information och signaler vilket innebär att det för företag är viktigt hålla sig till 

ett och samma budskap under en längre tid och inte byta alltför ofta. För det andra måste 

konsumenterna känna att företagens fördelar, som gör att de särskiljer sig från konkurrenter-

na, är trovärdiga. Det budskap som förmedlas måste därmed överensstämma med verklig-

heten. Vidare måste företagen kunna erbjuda sina kunder fördelar som de inte kan få från 

konkurrenterna. Det innebär att företagens differentieringsfördelar måste vara konkurrens-

kraftiga. Slutligen måste tanken med positioneringen vara enhetlig hela processen igenom. 

Kommunikationen får heller inte vara för komplicerad eftersom konsumenterna då kan ha 

svårt att memorera de signaler som skickas ut. Kommunikationen ska därmed förse konsu-

menterna med klara och enkla signaler som är lätta att komma ihåg avslutar författaren.   

 

3.4 VARUMÄRKESIDENTITET 
 

I diskussioner kring varumärken dyker ofta begreppet varumärkesidentitet upp. Märkesiden-

titet som begrepp skapades av Jean-Noël Kapferer och har att göra med vilka avsikter före-

tag har med varumärken (Urde, 1997). Kapferer (1994) förklarar varumärkesidentitet med 

vad företag vill att deras varumärken ska stå för. Wheeler (2006) beskriver varumärkesiden-

titet med varumärkets visuella och verbala uttryck. Identiteten stöder, uttrycker, kommunice-

rar och visualiserar varumärket samtidigt som du kan se det, röra det, höra det och så vidare. 

Varumärkesidentiteten bygger företag och ökar medvetenheten. För att nå det bästa systemet 

för varumärkesidentitet bör det vara minnesvärt, meningsfullt, tillförlitligt, differentierat, 

och hållbart samtidigt som det genererar mervärde. Aaker (1996) menar att varumärkesiden-

titeten ger varumärket riktning, mening och syfte. Vidare menar författaren att det är viktigt 

för företag att fastställa vilka associationer de vill att varumärket ska representera, det vill 

säga sin varumärkesidentitet. De associationer varumärket företräder ska fungera som en 
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slags förpliktelse till kunderna och företaget ska hela tiden sträva efter att upprätthålla dessa, 

och därmed vad varumärket står för.         

    

Kapferer (1994) förklarar varumärkesidentitet med sex olika sidor nämligen personlighet, 

relation, fysik, kultur, självbild och reflektion. Ett varumärkes personlighet handlar främst 

om kommunikation. Det är varumärkets fysiskt framträdande egenskaper och på det sätt 

varumärket skulle tala om sina produkter om det var en person. Enligt författaren använder 

sig flertalet varumärken av välkända människor i syfte att skapa en personlighet. Varumär-

ken länkar även samman människor vilket innebär att de är relationsskapande. De är en re-

lation företaget och dess målgrupp emellan. Fysiksidan är varumärkets fysiska kvaliteter, 

dess ryggrad. Fysiken är även varumärkets rent påtagliga fysiska faktorer såsom logotyp, 

färg, form och design. Vidare menar författaren att varumärkesidentiteten även formas av 

kulturen som fungerar som en länk mellan varumärket och företaget. Samtliga varumärken 

har sin egen kultur, och produkterna som kommer ur denna fungerar som en kommunikat-

ionskanal av varumärkets kultur då de konsumeras och exponeras i media. Självbild har att 

göra med den inre idealbild vi som konsumenter vill uppnå då vi köper och använder pro-

dukter från ett visst varumärke. Det handlar därmed om hur vi ser på oss själva när vi kon-

sumerar ett specifikt varumärke. Den sista sidan förklarar varumärkesidentitet med är re-

flektion, och har att göra med hur andra uppfattar mig som konsument då jag konsumerar ett 

visst varumärke. Varumärket fungerar som en reflektion av dess målgrupp, det vill säga att 

varumärket tar reda på vem användaren är.  

 

3.5 VARUMÄRKESIMAGE 
 

Ett annat begrepp som ofta nämns i samband med diskussioner kring varumärken är varu-

märkesimage. Många gånger ges image och identitet samma betydelse. Kapferer (1994) 

hävdar däremot att det finns en viktig skillnad begreppen emellan. Identitet handlar om vad 

ett företag vill att deras varumärke ska stå för medan image har att göra med hur kunden 

uppfattar företagets varumärke. Identiteten har därmed sin utgångspunkt i sändarens före-

ställningar och imagen i mottagarens uppfattning. Urde (1997) styrker Kapferers resone-

mang då han i sammanhanget förklarar att imagen uppstår på mottagarens sida och att varu-

märkets image är ett resultat av varumärkesidentiteten. Dahlquist och Westerståhl (1993) 

förklarar image med hur man egentligen uppfattas och identitet med vad man verkligen är. 

Kapferer (1994) uppmärksammar att situationen som eftersträvas är att varumärkets identitet 

stämmer exakt överens med varumärkets image. För att denna idealiska situation ska kunna 

uppstå måste företaget ha lyckats med att förmedla varumärkets identitet till kunden på ett 

sådant sätt att kundens uppfattning av varumärkets image stämmer helt överens med vad 

företaget förmedlat ut.  

 

Oavsett om företag är medvetna om det eller inte har de alla något gemensamt, nämligen en 

image (Garbett, 1988). Den kan se olika ut hos olika varumärken då det är företagens identi-

tet som sänder ut och förmedlar varumärkets image. Anledningen till att det finns företag 

som är ovetande om att de har en image menar författaren har att göra med att det oftast en-

bart är de företag med en exceptionellt bra eller dålig image som uppmärksammas.   

        

Aaker (1996) belyser att ett varumärkes image kan vara för restriktiv. Det kan till exempel 

handla om att imagen är inriktad på en specifik åldersgrupp eller tillämpning medan varu-

märkets identitet vill nå och lägga till andra grupper eller användningsområden än redan 
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befintliga. Författaren menar att det förslagsvis kan handla om ett företag som vill stå för 

både hållbarhet och stil. För att mjuka upp de restriktiva uppfattningarna kring ett varumärke 

kan företag via sin positionering försöka lägga till associationer till varumärkets image och 

därmed utöka den. Ofta är det så att en effektiv positionering av varumärket förstärker ima-

gen. Att skapa en ny position på marknaden är däremot långt ifrån alltid framgångsrikt. Om 

den nya positioneringen till exempel inte bygger på varumärkets styrkor kan det medföra 

stora risker och svårigheter för företaget. 

 

3.6 BRAND EQUITY 
 

Enligt Aaker (1996) är brand equity
1
 en uppsättning tillgångar och skulder som är samman-

kopplade till varumärkets namn och symbol. Dessa tillgångar och skulder ökar eller minskar 

det värde företaget erhåller för sina varor och tjänster. Vidare konstaterar författaren att in-

vesteringar är nödvändiga för att dels skapa ett varumärkes brand equity och dels för att un-

derhålla det. Melin (1999) anser att ett samlat begrepp för brand equity enligt hans mening 

skulle benämnas varumärkeskapital. Varumärkeskapital som begrepp kan vidare ses ur både 

märkesinnehavarens och kundens perspektiv. Vidare uppmärksammar författaren att be-

greppet märkeslojalitet är viktigt i diskussioner kring brand equity. Om ett företags varu-

märke skapar värde för konsumenten kommer det även att skapa värde för märkesinnehava-

ren. Det värde som skapas för båda parter kommer i sin tur att resultera i märkeslojalitet 

vilket alla företag bör ha som ambition att åstadkomma. Håkansson och Wahlund (1996) 

hävdar att ett företag för att upprätthålla sitt varumärkes värde hela tiden måste utvecklas. 

För att kunna försvara varumärket gäller det därmed att företaget har en stor innovations-

förmåga. Cornwell och Roy (2003) uppmärksammar att ett av sponsringens grundläggande 

syften är att förstärka företagets brand equity. Cliffe och Motion (2005) konstaterar att en 

väsentlig del av brand equity över tiden handlar om erfarenhet då erfarenhet kring ett före-

tags varumärke i sin tur genererar mening till varumärket. Aaker (1996) förklarar att brand 

equity kan delas upp i fyra olika kategorier nämligen; varumärkesmedvetenhet, varumärkes-

lojalitet, upplevd kvalitet och varumärkesassociationer.  

  

3.6.1 VARUMÄRKESMEDVETENHET 
 

Varumärkesmedvetenhet handlar enligt Aaker (1996) om ett varumärkes närvaro i konsu-

menternas medvetande. Medvetenhet är mätt utifrån de olika sätt som konsumenter kommer 

ihåg ett varumärke, allt från igenkännande till dominerande. Om ett specifikt varumärke är 

det enda en konsument får upp i huvudet när han eller hon blir tillfrågad är det dominerande. 

Författaren menar att varumärkesmedvetenheten kan vara en stor konkurrensfördel. För fö-

retag som tillhandahåller produkter som liknar varandra kan medvetenheten utnyttjas för att 

skapa sig fördelar gentemot konkurrenterna. Varumärkesmedvetenhet har flera fördelar för 

företag. En av fördelarna är då varumärken är välkända, något som människor uppskattar 

eftersom det kan hjälpa dem att avgöra vilken produkt de ska välja.  

 

Enligt Aaker (1996) överöses konsumenter dagligen med olika typer av information och 

meddelanden vilket gör det svårt för företag att bygga upp sin varumärkesmedvetenhet. Ut-

maningen ligger i att nå och uppmärksamma konsumenterna samtidigt som själva uppbyg-

                                                        
1 Begreppet brand equity är svåröversatt men samtidigt väl etablerat i litteraturen varför vi väljer att inte över-

sätta begreppet utan använda det som det är. 
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gandet av medvetenheten måste vara resultatrik och kostnadseffektiv. Ett tillvägagångssätt 

är att använda sig av kampanjer och liknande för att framkalla uppmärksamhet istället för att 

använda sig av de vanliga kommunikationskanalerna.         

 

3.6.2 VARUMÄRKESLOJALITET 

  
Enligt Aaker (1996) är kundernas lojalitet till ett varumärke för många företag dess viktig-

aste tillgång. Har ett företag en stark varumärkeslojalitet medför det även ett stort inflytande. 

Ett varumärke utan lojala kunder är ofta sårbart, eller besitter enbart värde i sin potential att 

skapa lojala kunder. Det är som författaren uttrycker det mycket mer kostsamt att attrahera 

nya kunder än att behålla sina redan existerande kunder. Ett vanligt misstag är därmed att 

hela tiden söka locka nya kunder vilket leder till att existerande kunder försummas. De exi-

sterande kundernas lojalitet är av stor betydelse då de utgör en stor konkurrensfördel. Lojali-

teten hindar konkurrenternas inträde då kostnaderna av att locka kunderna till deras varu-

märke istället ofta är helt oöverkomliga. Författaren framhäver av den anledningen att alla 

organisationer bör uppskatta det värde som genereras av befintliga kunder. Hankinson och 

Cowking (1997) håller med Aaker om att uppbyggandet av varumärkeslojaliteten är en av 

företagens viktigaste uppgifter. Författarna menar att fördelarna med lojala kunder bland 

annat ligger i förmågan att kunna stå sig mot nya konkurrenter som inträder marknaden och 

att de lojala kunderna i framtiden kommer att förse företaget med säkra intäkter. Håkansson 

och Wahlund (1996) uppmärksammar att företag kan ta ut högre priser för sina produkter 

om efterfrågan är stabil. Efterfrågan kan bli stabil då kunderna är lojala och har en positiv 

attityd gentemot varumärket. 

    

3.6.3 UPPLEVD KVALITET 

  
Aaker (1996) betonar att hur kunderna upplever ett varumärkes kvalitet kan påverka företa-

gets försäljning vilket gör den upplevda kvaliteten till en väldigt viktig faktor. Hur kunderna 

upplever ett varumärkes kvalitet påverkar därmed företagets vinst. Om kunderna upplever 

att ett varumärke är av hög kvalitet kommer företagets vinst bli större. Vidare uppmärksam-

mar författaren att den upplevda kvaliteten kan grundas på tidigare erfarenheter av andra 

varor och tjänster och att den upplevda kvaliteten ofta skiljer sig från den verkliga kvali-

teten. För att ta reda på hur kunder upplever kvaliteten av ett varumärke använder sig en del 

företag av mätningar där kunder får beskriva dels vad varumärket betyder för dem och dels 

vilka erfarenheter de har av själva användandet av varumärket. Om mätningarna görs regel-

bundet kan företaget kontrollera och få insikt i hur kunderna upplever kvaliteten av deras 

varumärke. Författaren hävdar att den upplevda kvaliteten är en viktig faktor eftersom den 

kan tillåta företaget att höja sina priser på produkterna samtidigt som den kan reducera kost-

naderna för att behålla sina kunder. Med tanke på att den upplevda kvaliteten av ett varu-

märke kan ha en så pass stor påverkan på ett företags försäljning och därmed vinst är det 

viktigt att denna tillgång inte blir förbisedd, något som den enligt författaren faktiskt ofta 

blir.    
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3.6.4 VARUMÄRKESASSOCIATIONER 

  
Enligt Aaker (1996) är den sista kategorin som ingår i varumärkets brand equity varumär-

kesassociationer. Författaren menar att de associationer och tankar som en kund kopplar 

samman ett varumärke med kan vara varaktiga tillgångar för ett företag. Tanken med varu-

märkesassociationer är att de ska leda till att konsumenterna köper företagets produkter vil-

ket i sin tur ska leda till varumärkeslojalitet. Av den anledningen är de associationer som är 

av störst betydelse för företaget de associationer som har att göra med kundfördelar och pro-

duktattribut. Vidare menar författaren att starka och framgångsrika varumärkesassociationer 

lätt kan efterhärmas av andra och även begränsa varumärkets flexibilitet - och expansions-

möjligheter. 

 

Aaker (1996) förklarar att varumärkesassociationerna kan delas in i fem olika kategorier; 

emotionella fördelar, symboler, självuttryckande fördelar, varumärkets personlighet samt 

associationer kopplat till organisationen. De emotionella fördelarna anspelar på konsumen-

ternas känslor. Konsumenterna ska få en speciell känsla då de köper och använder ett visst 

varumärke. Symboler kan innefatta i princip vad som helst så länge det är något som repre-

senterar företagets produkt eller tjänst. Associerar konsumenterna varumärket med symboler 

blir det lättare för dem att känna igen ett specifikt varumärke. Självuttryckande fördelar 

handlar om att en kund ska kunna uttrycka sig själv och sin personlighet genom ett varu-

märke. Vid användandet av ett visst varumärke får kunden exempelvis uttrycka sig själv som 

teknisk eller konstnärlig. Ett varumärke med personlighet är enligt författaren både intres-

santare och lättare för konsumenterna att komma ihåg. Det blir lättare att kommunicera och 

skapa en relation till kunderna om varumärket har en personlighet. Varumärkets personlighet 

kan vara sofistikerad eller humoristisk precis på samma sätt som en individ kan vara. Den 

sista kategorin av varumärkesassociationer är associationer som är kopplade till organisat-

ionen. Den sätter fokus på de attribut som har med organisationen att göra och fokuserar 

därmed inte på produkten eller tjänsten. Organisationsassociationer är ofta mer bestående 

och konkurrenskraftiga jämfört med produktassociationer eftersom de är baserade på en hel 

organisation och därmed svår för konkurrenterna att efterhärma. 
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4 SPONSRING 

Vi fortsätter teorins andra kapitel med att presentera sponsring ur olika infallsvinklar. In-

ledningsvis börjar vi med att på ett generellt sätt beskriva sponsring och hur det kan an-

vänds som ett marknadsföringsverktyg. Vi fortsätter med att behandla företagens motiv samt 

syfte med sponsring och därefter diskuteras olika målgrupper och vikten av att välja rätt 

sponsringsprojekt. Vi har i detta kapitel även valt att föra en diskussion kring olika katego-

rier av sponsring. Vi avslutar kapitlet med att undersöka hur ett företag kan utvärdera de 

effekter sponsring kan ha på verksamheten.   

 
 

 

 
 

 

Figur 4: Uppsatsens disposition 

 

4.1 VAD ÄR SPONSRING 
 

Sponsring har blivit ett allt mer förekommande begrepp som används i flera olika samman-

hang (Clark, 1995). Enligt Grönkvist (1999) var sponsring för 25 år sedan ett nästintill okänt 

begrepp i Sverige. Clark (1995) hävdar att det nu har blivit ett så pass belastat ord att företag 

söker andra ord att använda i samma syfte. Enligt Karazi (2004) är sponsring associations-

marknadsföring, det vill säga en affärsmässig metod för marknadsföring, kommunikation 

och försäljning. Resonemanget styrks av Grönkvist (2000) som belyser att sponsring bygger 

på ett avtal mellan parter där företaget betalar för kommersiella rättigheter med avsikten att 

skapa en association. Författaren tar även upp definitioner ur Kultur och Näringsliv samt 

Regeringsrättens synvinkel. Grönkvist (2000) menar att Kultur och Näringsliv ser sponsring 

som ett affärsmässigt samarbete mellan två eller flera parter som frivilligt valt varandra för 

ömsesidig nytta. Enligt Regeringsrättens definition innebär sponsring att ett företag ekono-

miskt stödjer en annan verksamhet av kulturell, idrottslig eller allmän nyttig natur. Ovanstå-

ende definitioner syftar även till att sponsring är ensam om två speciella attribut. Det första 

attributet är association och syftar enligt författaren till att den sponsrades image faller till-

baka på den som sponsrar. Den andra är simulantförmåga och med det menar författaren att 

företaget med hjälp av sponsring kan nå olika mål hos olika målgrupper samtidigt. 

 

Dolphin (2003) hävdar att sponsring är en mer omfattande aktivitet än någon annan typ av 

marknadsföring då den involverar hela företaget. Det krävs förväntningar och motprestat-

ioner på effekterna av sponsring för att det ska få kallas för sponsring och inte handla om 

välgörenhet. Företaget som sponsrar en viss aktivitet köper en rättighet eller en association 

som sedan ska förknippas med deras varumärke. Grönkvist (2000) betonar att sponsring inte 

är ett medium utan snarare en metod för marknadsföring och kommunikation. Av den anled-

ningen kan sponsring inte jämföras med reklam och PR utan spelar en speciell roll inom 

marknadsföringen. Företag kan använda sig av sponsring för att skapa varumärkesmedve-

tenhet, varumärkeslojalitet, varumärkeserfarenhet och varumärkesimage (Cliffe och Motion, 

2005). Jiffer och Roos (1995) betonar att sponsring av större evenemang har ett nyhetsvärde 

vilket kan innebära exponering av sponsorn och dess varumärke i media. Exponering i me-

dia kan vara en fördelaktig effekt av sponsring. Dock är sponsring en långsiktig process då 
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företaget oftast inte kan mäta de effekter sponsringsinsatserna har haft förrän minst tre år 

senare (Roos och Algotsson, 1996).  

 

4.2 SYFTE OCH MOTIV MED SPONSRING 
  

Vilka mål företag har med sin sponsring varierar företagen emellan, men de vanligaste av-

sikterna företag har med sina sponsringsaktiviteter är att stärka företagets image, skapa 

medvetenhet kring varumärket hos kunden och öka företagets goodwill (Dolphin, 2003). 

Roos och Algotsson (1996) hävdar att företags syfte med sponsring kan vara att kommuni-

cera ett bestämt budskap till utvalda målgrupper. Författarna hävdar även att företags enda 

motiv med sponsring är att öka sin omsättning och försäljning. Burton et. al (2006) menar att 

företagens primära mål med sponsring snarare handlar om att använda sig av aktiviteten vid 

deras företags- samt varumärkesbyggnad. Företag kan använda denna kommunikationsme-

tod för att skapa goodwill kring sitt varumärke genom att leverera mervärde till andra intres-

senter (Cliffe och Motion, 2005).  Ett annat motiv för sponsring är enligt författarna att det 

kan ge företaget en möjlighet att skapa värdefulla relationer. Företaget kan exempelvis bjuda 

in viktiga leverantörer och kunder till evenemanget. Enligt Jobber (1995) kan en av orsaker-

na till varför företag använder sig av sponsring vara att utveckla ett starkt varumärke samt 

skapa förmånliga associationer till företaget. Enligt författaren kan företaget utnyttja spons-

ringsobjektets image så att denna kopplas samman med företagets varumärke. Syftet kan då 

vara att stärka sitt eget varumärke eller att skapa en ny önskvärd image. Enligt Jiffer och 

Roos (1999) kan företag via sin sponsring påverka sin image i positiv bemärkning. Genom 

att exempelvis sponsra projekt i sin egen kommun kan företaget ge intrycket av att de ställer 

upp för sin omgivning. Även Jobber (1995) hävdar att företag kan visa sitt engagemang ge-

nom att sponsra till exempel skolor och miljö. Hagstedt (1987) stärker detta resonemang då 

han anser att företag kan använda sig av sponsring för att visa sitt samhällsansvar.    

 

Enligt Clark (1996) var det vanligaste skälet för sponsring förr i tiden att någon ledande per-

son i företaget var aktiv i den sponsrade aktiviteten, som exempelvis i fotboll eller golf. För-

fattaren fortsätter med att förklara att sponsring idag är ett resultat av en genomtänkt analys 

som sker på grund av att företag vill tillföra emotionella dimensioner till sitt företag, sin 

kampanj eller sina produkter. Författaren konstaterar att genom att sponsra olika aktiviteter 

får företagen bland annat särskilda teman som de kan använda sig av i sin reklam och mark-

nadsföring. 

 

4.3 NÄR OCH VARFÖR VÄLJA SPONSRING 
 

Enligt Clark (1996) finns det ett antal områden där sponsring är det mest lämpade marknads-

föringsverktyget. Ett av områdena är då företag eller dess produkter har ett lågt eller inget 

egenintresse som exempelvis i bank- och finansbranschen. Även företag eller produkter som 

behöver generera nyheter om sig eller förändra sin image skulle dra nytta av olika spons-

ringssatsningar. Sponsring är inte att rekommendera i de fall då företag på ett kostnadseffek-

tivt sätt via annan kommunikation kan framstå som tillräckligt attraktiva för sina målgrup-

per. Företag bör heller inte vara verksamma inom sponsring då sambandet mellan sponsorn 

och den sponsrade saknas eller är vagt. Samma sak gäller då sponsringen endast är en en-

skild fristående åtgärd. Roos och Algotsson (1996) betonar att sponsring är bra när företag är 

i behov av att ”låna” image för att förstärka eller förändra sin egen. En annan fördel menar 
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författarna är då den sponsrade parten har en naturlig anknytning till sponsorn eller mål-

gruppen.  

 

Enligt Roos och Algotsson (1996) kan sponsring sända ut ett budskap som säger att företa-

gets produkter är av god kvalitet och att sponsorn är större och bättre än sina konkurrenter. 

Sponsring kan även användas för att höja effektiviteten av reklam som inte är sponsringsre-

laterad. Dolphin (2003) förklarar att en sponsringsaktivitet kan uppmärksamma kunder om 

ett varumärkes fördelar och dessutom göra det lättare för kunderna att lokalisera platsen där 

de kan inhandla företagets produkter. Det krävs en hög involvering från alla parter för att 

sponsringen ska bli framgångsrik hävdar. Enligt Planellas och Urriolagoitia (2007) är det 

viktigt att redan i ett tidigt skede skapa kännedom och medvetenhet kring varumärket. Där-

efter skapar sponsringen en image som associerar tillställningen med företagets varumärke. 

Enligt Privataaffärer (2008) kan sponsring i krävande tider vara ett sätt för mindre företag att 

sköta sin marknadsföring. Det finns några viktiga riktlinjer för företag som siktar på att bli 

sponsorer. För det första ska de se över sina sponsoravtal och ha dem skriftligt dokumente-

rade. För det andra ska de definiera den sponsrades motprestationer på ett tydligt sätt och 

fastställa om nyttan för företaget är direkt eller indirekt.      

 

Jobber (1995) hävdar att effekten av sponsring blir större om företagets varumärke är en del 

av namnet på evenemanget. Vid sponsring av evenemang kan företag synas på exempelvis 

pennor, väskor och tröjor samtidigt som de kan få media att uppmärksamma dem och deras 

budskap. Enligt författaren är det viktigt för företag att välja vilken typ av evenemang de vill 

sponsra då det finns en rad olika evenemang med olika sorters publik. 

 

4.4 MÅLGRUPPER FÖR SPONSRING  
 

För företag verksamma inom sponsring är det viktigt att redan i inledningsfasen ställa upp 

mål och definiera sin målgrupp (Clark, 1995). Enligt Jiffer och Roos (1999) ska företaget 

besluta sig för om de ska rikta sig till allmänheten eller till en specifik målgrupp. Företaget 

ska även ställa sina intressenter i den ordning de ska prioriteras (Clark, 1995). Den målgrupp 

sponsorn riktar sig till kan dels bestå av individer som är engagerade i den sponsrade aktivi-

teten och dels av externa intressenter (Hagstedt, 1987). Både Clark (1995) och Hagstedt 

(1987) utgår från en särskild typ av intressemodell som används för att identifiera den mål-

grupp sponsringen ska vända sig till. Företag kan välja att rikta sig till exempelvis existe-

rande och potentiella kunder, press och media samt myndigheter och leverantörer (Clark, 

1995).  Enligt Hagstedt (1987) ska företag skilja mellan nuvarande och potentiella intressen-

ter samtidigt som de ska ställa sig frågan om det finns ytterligare intressenter som skulle 

kunna bidra till företagets framgång. Ett företag kan via sin sponsring skapa relationer till 

olika typer av intressenter både inom företaget och i dess omgivning. Enligt författaren be-

höver företag inte enbart se sina kunder som sin målgrupp utan kan även rikta sig till andra 

intressenter. Genom att sponsra intressenters verksamheter kan ett företag skapa nya givande 

relationer. Kunder är emellertid ofta den enda målgrupp företag riktar sig till via sin spons-

ring. 
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4.5 ATT VÄLJA SPONSRINGSOBJEKT 
 

Enligt Clark (1995) utgör företagets målkriterier grunden för val av sponsringsobjekt och det 

är viktigt att ta ställning till varför en viss aktivitet ska sponsras. Grönkvist (2000) hävdar att 

valet av sponsringsobjekt bör bygga på fakta och inte på känslomässigt tänkande. Spons-

ringen blir mer framgångsrik om företaget väljer ut ett eller ett fåtal projekt att sponsra istäl-

let för att splittra resurserna på ett stort antal objekt. Inom amerikanska sponsringskretsar 

används ofta uttrycket ”fewer is better”. Majoriteten av all sponsring, och även marknadsfö-

ring generellt sätt, riktar sig till målgrupper i åldrarna 15-60 år. Om företagen istället riktar 

sig till barn mellan 5-15 år är konkurrensen nästan obefintlig vilket kan leda till att kundloja-

litet skapas i tidig ålder samtidigt som barnens föräldrar kan påverkas på ett för företaget 

fördelaktigt sätt. Clark (1995) förklarar att många företag använder sig av en särskild policy 

som innefattar vilka projekt och aktiviteter de ska sponsra. Genom att ha en utarbetad policy 

vet företagen enligt Grönkvist (2000) vilka områden de ska fokusera på samtidigt som poli-

cyn kan hjälpa företagen att avgöra vilka projekt som är av större eller mindre intresse. Vid 

val av sponsringsprojekt kan kunddatabaserna spela en avgörande roll eftersom företag re-

gelbundet genomför kundundersökningar där det bland annat framgår vilka intressen och 

prioriteringar kunderna har. På så sätt får företagen kunskap om vad deras kunder uppskattar 

och vad de inte uppskattar.  

 

Enligt Mårtensson (1994) kan det finnas risker med att förknippa kända människor med 

sponsring. Clark (1995) håller med Mårtenssons resonemang och tillägger samtidigt att mil-

jöprojekt kan vara riskfyllda att sponsra om de inblandade personerna har ett förflutet som 

kan komma att skada projektet. Företag ska enligt Jobber (1995) tänka över en rad olika fak-

torer vid val av sponsringsprojekt. De måste först och främst fastställa målen med spons-

ringen och bestämma vad de har för avsikt att uppnå. Fortsättningsvis måste de klargöra vad 

de är ute efter; vill de skapa uppmärksamhet, representationsmöjligheter eller förstärka sin 

image? Företaget måste dessutom avgöra vilken målgrupp och marknad de vill nå. Författa-

ren betonar att en viktig faktor företagen måste överväga är om projektet som sponsras faller 

samman med företagets varumärkesimage. Clark (1995) anser att det finns en rad andra frå-

gor företag måste ta ställning till vid val av sponsringsprojekt. De bör bland annat fundera på 

om projektet de sponsrar är på upp- eller nedgång, överväga potentiella medieintressen och 

även reflektera över företagets position som sponsor.  

 

Enligt Hagstedt (1987) får somliga företag en mängd olika förfrågningar rörande sponsring 

men har inte möjligheten att fullfölja alla vilket gör att de tvingas tacka nej till flera av dem. 

I denna situation är det viktigt att kunna tacka nej till vissa sponsringsprojekt utan att skapa 

”badwill” för företaget. Om företag redogör för sin sponsringspolicy kan förfrågningarna 

komma att minska. Enligt Grönkvist (2000) kan olika konsultfirmor hjälpa företag att välja 

de sponsringsprojekt som kommer vara mest gynnsamma för företaget att sponsra.  

 

4.6 OLIKA KATEGORIER AV SPONSRING 
 

Sponsring kan delas in i olika kategorier beroende på vilket evenemang som sponsras 

(Karaszi, 2004). De vanligaste evenemangen att sponsra är; kultur, radio, TV, musik, idrott 

och festivalsevenemang samt sponsring av forskning och utbildning. Evenemangen kan vi-

dare delas in i mindre kategorier. Det är vanligt att företag väljer att sponsra flera evene-

mang av olika kategorier under en och samma gång (Olkkonen, 1999). Ett vanligt sätt att 
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kategorisera sponsring är att göra en indelning som utgår ifrån vilken typ av aktivitet som 

sponsras (Hagstedt, 1987). Företag har varit verksamma inom sponsring sedan tidigt 1970-

tal och den var då i huvudsak inriktad mot olika idrottsaktiviteter (Clark, 1995). Kritiken 

som då riktades mot kultursponsring bestod av antaganden om att företag skulle inkräkta på 

den artistiska integriteten. Enligt Grönkvist (1999) så bromsades kultursponsringen av tre 

olika faktorer nämligen; politiskt motstånd, ideologiska betänkligheter samt ointresse.  

 

Grönkvist (1999) menar att konkurrensen om sponsorerna blir allt hårdare då det inom idrot-

ten finns cirka 67 olika sporter att välja mellan. Enligt Clark (1995) finns det idag fler for-

mer av aktiviteter som företag kan välja att sponsra. Företagen kan till exempel sponsra mil-

jöprojekt, humanitära och sociala projekt samt forsknings- och utbildningsprojekt. Sponsring 

kan även delas in i exempelvis antalet sponsorer eller efter säsong (Olkkonen, 1999). Ännu 

en typ av sponsring är radio- och TV-program som i Sverige blev tillåtet 1991. Bland spons-

ring har idrotten dominerat men de andra områdena börjar nu få allt fler sponsorer (Grön-

kvist, 1999).   

 

 

 
Figur 5: A model of image creation and image transfer in event sponsorship (Egen översättning och bear-

betning av Gwinner, 1997 S 148) 

 

Ett evenemangs image skapas och förändras enligt Gwinner (1997) via en rad olika interna 

och externa faktorer. Genom samarbeten i form av olika sponsringssatsningar kan ett företag 

erhålla evenemangets image. I modellen ovan åskådliggör författaren tre olika faktorer näm-

ligen; typ av evenemang, karaktäristiskt för evenemanget och individuella faktorer. Dessa 

faktorer kan påverka den image som ett specifikt evenemang associeras med. Typen av eve-

nemang inverkar på den image som associeras med evenemanget. Exempel på variabler som 
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en viss typ av evenemang kan associeras med är; traditionellt, ungdomligt, utbildande och 

politiskt. Vilken attityd som skapas gentemot en viss typ av evenemang beror på såväl egna 

som andra individers tidigare erfarenheter.  

 

Gwinner (1997) hävdar att konsumentens attityd gentemot evenemanget dessutom med 

största sannolikhet kommer att påverkas av det som är karaktäristiskt för evenemanget och 

därmed ha inverkan på evenemangets totala image. Evenemangets storlek kan inkludera allt 

ifrån grad av medieexponering och evenemangets varaktighet till antalet medverkande. Den 

totala imagen påverkas även av deltagarnas professionella status samt den historia och tradit-

ion som finns kring evenemanget. Evenemangets mötesplats berör bland annat klimatet 

kring evenemanget, bekvämligheter och evenemangets fysiska kondition, det vill säga ex-

empelvis temperatur, tillgång till toaletter och slitage på byggnader. Marknadsmässigt fram-

trädande har att göra med hur företaget påverkas av evenemanget. Det kan medföra en posi-

tiv effekt då företaget gjort det möjligt att genomföra evenemanget samtidigt som det kan 

medföra en negativ effekt exempelvis då individer känner att evenemanget säljer sin själ till 

företaget.     

 

Gwinner (1997) förklarar att den sista faktorn, individuella faktorer, behandlar hur och på 

vilket sätt olika individers uppfattning kan påverka evenemangets totala image. Om en indi-

vid har flera olika uppfattningar om vilken image evenemanget präglas av kan det bli svårt 

att bestämma evenemangets totala image. Vidare påverkar även styrkan i individens associ-

ationer och individens tidigare erfarenheter evenemangets totala image.  

    

Nästa steg i modellen berör de faktorer som har inverkan på imagens överföringsprocess 

(Gwinner, 1997). Den första faktorn, graden av liknelse, handlar om graden av liknelse eve-

nemanget och sponsorn emellan. För att en imageöverförelse ska kunna ske bör företaget 

antingen ha en imagerelaterad eller en funktionell likhet med evenemanget. Den imagerela-

terade likheten bygger på att evenemanget och sponsorn har en likartad image medan den 

funktionella likheten grundar sig i att produkten eller tjänsten företaget producerar används i 

samband med evenemanget. Nivå av sponsring handlar om hur många sponsorer evene-

manget samarbetar med. Desto fler sponsorer evenemanget använder sig av desto mindre 

blir sannolikheten att ett specifikt företag förknippas med evenemanget. Hur ofta evene-

manget äger rum benämns i författarens modell med evenemangets frekvens. Den sista fak-

torn som påverkar graden av imageöverföring berör produktens involvering. Tillhandahåller 

ett företag en produkt som kräver högt engagemang från konsumenternas sida kommer gra-

den av imageöverföring troligen bli mindre än om företaget tillhandahåller konsumenterna 

produkter som inte kräver något större engagemang. 

 

4.7 UTVÄRDERING AV SPONSRING 
 

Enligt Grönkvist (2000) kännetecknas sponsringsprocessen av tre faser nämligen; planering, 

genomförande och uppföljning. Den sista fasen faller ofta bort vilket bland annat kan bero 

på att företaget från början inte satt upp några specifika, mätbara, mål för sin sponsring. Det 

kan även bero på att projektledaren är rädd för att utvärderingen skulle visa på att sponsring-

ens uppsatta mål inte uppnåtts. Sponsorn bör göra en uppföljning på sina olika sponsringsak-

tiviteter för att ta reda på om sponsringen varit lyckad eller inte (Mårtensson, 1994). Det är 

för företag viktigt att reflektera över vilken typ av effekt de önskar uppnå med sin sponsring 

(Jiffer och Roos, 1999). Författarna förklarar att företagen, för att kunna genomföra en ut-

värdering av ett sponsringsprojekt, måste ha något att jämföra utfallet med. Redan i ett tidigt 
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skede bör sponsorn fastställa vilka mål de har med sin sponsring. Författarna uppmärksam-

mar att ett av målen med all sponsring bör vara att öka försäljningen på både kort och lång 

sikt. Enligt Clark (1995) ska företagens uppsatta mål vara såväl mätbara som kvantifierade 

vilket innebär att graden av måluppfyllelse ska kunna mätas. Det är enligt författaren viktigt 

att först och främst mäta de mål som handlar om attitydförändringar och kännedom. Förfat-

taren uppmärksammar även att det går att mäta effekterna av sponsringen trots att några 

mätbara mål inte satts upp från början. Utvärderingen ska ske i rimliga proportioner i förhål-

lande till projektets totala omfattning och erfarenheterna ska skrivas ned och sparas. Företag 

kan vidare mäta den nyfunna kunskapen kunderna erhållit kring företaget och nivån på atti-

tyderna samt förändringarna av denna nivå. De kan dessutom göra mätningar som åskådlig-

gör hur, eller om, deras företag föredras framför konkurrenterna. 

 

Enligt Clark (1995) är det enklast att sponsorn gör en uppföljning på egen hand samtidigt 

som han menar att det går att vända sig till mer rutinerade konsulter om behovet finns där. 

De flesta mätningar som görs publiceras aldrig utan är endast tillgängliga för sponsorn så att 

denne kan lära sig av sina eventuella misstag. Det är inte svårare att mäta effekterna av 

sponsring än vad det är att mäta effekterna av exempelvis en annonskampanj. Författaren 

förklarar att det även här går att använda sig av vanliga, etablerade, former och tekniker. 

Experiment, kvantitativa undersökningar via telefon eller post, personliga intervjuer samt 

empiriska undersökningar är några av de tekniker som företag kan använda sig av då effek-

terna av sponsringen ska mätas. Grönkvist (2000) hävdar dock att det inte finns några hel-

täckande undersökningar som visar hela sanningen men att det går att använda sig av olika 

metoder som kompletterar varandra. Genom att utföra en uppföljning av effekterna får före-

tagen bland annat uppgifter om publikutfallet, antal TV-timmar såväl nationellt som inter-

nationellt och publicerade tidningsartiklar. Även om sponsring först och främst används för 

att erhålla kortsiktiga effekter på exempelvis försäljning kan den även förändra kännedomen, 

attityden och imagen runtikring företaget och dess varumärke. Clark (1995) hävdar att 

sponsringens viktigaste funktion är att skapa associationer som bidrar till att förbättra företa-

gets image. Han uppmärksammar även att det är ett tidskrävande arbete att bygga upp ett 

företags image.   

 

Den uppmärksamhet som sponsringen åstadkommit kan mätas med hjälp av observations-

undersökningar i form av både personliga intervjuer och telefonintervjuer (Grönkvist, 2000). 

Ett kostnadseffektivt tillvägagångssätt är att delta i en omnibusundersökning som riktar sig 

till ett slumpmässigt urval. För att få reda på attitydförändringar gentemot företaget finns det 

ett intressant tillvägagångssätt där man istället utför djupintervjuer. Denna typ av intervju 

innebär att ett längre samtal förs med ett urval av individer. Det är viktigt att följa upp vilken 

effekt sponsringen uppnått och i vilken grad målen har uppnåtts (Mårtensson, 1994). Då 

sponsring kan vara kostnadskrävande är det viktigt att jämföra det evenemanget har tillfört 

med vad det har kostat. Företag lär sig även av sina erfarenheter och eftersom sponsring ofta 

är en långsiktig satsning är det viktigt att följa upp utvecklingen.  

 

Enligt Hagstedt (1989) lägger företag ner en ansenlig del på sponsring men anstränger sig 

sedan inte speciellt mycket för att mäta de effekter sponsringen har haft. Sponsorer kan jäm-

föra resultatet av projektet med vad företaget hade åstadkommit om de istället satsat sina 

resurser på någon annan typ av marknadsföring (Mårtensson, 1994). Haywood (1998) upp-

märksammar att det är omöjligt att i efterhand beräkna vad sponsringen tillfört företaget om 

några bestämda mål inte satts upp i inledningsfasen. Enligt Jiffer och Roos (1999) jämförs 

effekterna av sponsringen med de mål som tidigare satts upp för att sedan kunna bedöma om 

satsningen varit bra eller inte. Tidigare har attityderna gentemot sponsring varit att det inte 
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går att mäta effekterna aktiviteten medför. Enligt Roos och Algotsson (1996) vet numera 

företagen hur de kan gå tillväga då effekterna på traditionell reklam mäts allt mer regelbun-

det och på ett liknande sätt. Jiffer och Roos (1999) uppmärksammar betydelsen av att beakta 

vilken målgrupp företaget vänder sig till via sin sponsring då det är hos dem effekterna ska 

mätas.  
 

Enligt Roos och Algotsson (1996) finns det fem olika effekter av sponsring nämligen; expo-

nering, kunskap, uppmärksamhet, attityd och beteende. Exponeringseffekten innebär att fö-

retaget försöker få så mycket exponering av sitt varumärke som möjligt. De företag som vill 

påminna sina kunder om sitt varumärke eller precis bytt logotyp söker ofta denna typ av 

effekt. Enligt författarna mäts kunskap för att ta reda på om kunder och andra målgrupper 

har kännedom om företaget och dess produkter. Det är intressant för företaget att mäta för-

ändringen av kunskap över tiden. Uppmärksamhetseffekter mäts genom att ta reda på hur 

många personer som uppmärksammat vem som är sponsor för ett visst evenemang. Dessa 

mätningar görs ofta regelbundet under sponsringsprojektets gång och består bland annat av 

telefonintervjuer och intervjuer direkt på plats. Den fjärde mätbara effekten är attityd och 

talar om hur målgruppens inställning gentemot företaget har förändrats på grund av spons-

ringsaktiviteten. Att undersöka attitydeffekten är viktigt eftersom företaget försöker skapa en 

image genom att sponsra en särskild aktivitet. Attitydmätningar bör göras under en längre 

tidsperiod då attitydförändringar ofta uppkommer i ett senare skede. Den sista effekten som 

kan uppstå som en följd av sponsring är beteende och handlar om förändringar i beteende 

hos målgruppen. Enligt författarna ligger företagets uppsatta mål med sponsringen till grund 

för vilken mätmetod som är lämplig.  

 

Roos och Algotsson (1996) uppmärksammar att det i en del fall är av större nytta att utföra 

telefonintervjuer än att dela ut enkäter under sponsringsprojektets gång. När en sponsor mä-

ter TV-utrymme så mäts hur mycket TV-tid företaget har fått. I det här fallet är det även 

viktigt att ta reda på hur mycket sponsorn syns i bild samt hur många som brukar se pro-

grammet. Enligt författarna visas olika sponsorer olika mycket i bild och av den anledningen 

kan den verkliga reklamtiden skifta även om sändningstiden är densamma. Enligt författarna 

är kostnaderna för mätningarna en avgörande faktor för företagen. Hur företagen sedan an-

vänder resultatet av mätningen är av stor betydelse för hur kommande projekt kommer arta 

sig.   

 

Enligt Hagstedt (1987) är produktivitet och effektivitet två centrala begrepp då effekterna av 

sponsring ska mätas. Vid mätning av produktiviteten mäts output per enhet av input, där 

input är de resurser företaget investerat i sponsringsaktiviteten. De medel sponsorn får i gen-

gäld är ofta mindre än de satsade resurserna. Det är svårt att bedöma i vilken grad kännedo-

men ökat kring företagets varumärke eftersom det kan bero på vilken typ av sponsring före-

taget använt sig av. Eftersom företag ofta är verksamma i andra aktiviteter, såsom reklam-

kampanjer och liknande, samtidigt som de är aktiva inom sponsring är det svårt att avgöra 

om det är sponsringen eller reklamkampanjen som ökat kännedomen kring varumärket. Svå-

righeter med att utvärdera orsaken till den ökade kännedomen menar författaren är en av 

anledningarna till varför företag sällan genomför mätningar av sponsringens produktivitet. 

För företag som ingår i kedjor är det mer produktivt att satsa på ett sponsringsprojekt som 

sköts centralt än att låta respektive företag fatta sina egna sponsringsbeslut. Mätning av pro-

duktiviteten säger ofta ingenting om hur effektiv företagets sponsring varit, det vill säga i 

vilken omfattning företaget kunnat tillgodose sina intressenters förväntningar.   
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I en del fall står produktivitet och effektivitet i konflikt med varandra (Hagstedt, 1987). Ett 

problem som kan uppstå är då företaget ska välja effektivitetskriterier och få dem att stämma 

överens med sponsringssatsningarna. Enligt författaren finns det tre olika effektivitetsmått; 

effektmått, processmått och strukturmått. Effektmåttet är vad många företag föredrar att ha 

tillgång till för att kunna mäta effektiviteten av sin sponsring. Det kan röra uppgifter om 

försäljningsdata samt kunskaps- och attitydförändringar gentemot sponsorn hos olika mål-

grupper. Problemet med denna typ av mått är att se vilka orsak - verkan samband som råder, 

exempelvis om det finns ett samband mellan försäljningsökningen och sponsorsatsningen. 

Den andra typen av mått är processmått och är inriktat på att mäta kvaliteten, eller kvantite-

ten på företagets aktiviteter. Här mäts de ansträngningar företaget gjort på sponsringen sna-

rare än effekterna av denna. Det tredje måttet benämner författaren strukturmått vilket mäter 

den kapacitet företaget har att effektivt genomföra sponsringen. Ett exempel kan vara antalet 

personer i företaget som arbetar med sponsringsfrågor. Enligt författaren är effektivitet en 

fråga om hur väl ett företag kan tillfredsställa de krav och förväntningar som olika intressen-

ter har på företaget. Författaren betonar även att dessa kriterier kan förändras över tiden. 

Produktivitet avser främst att klarlägga i vilken omfattning olika aktiviteter görs på bästa 

sätt. Företag som bedriver sponsring borde fråga sig själva om de sponsrar rätt aktiviteter 

och om de ska ägna sig åt sponsring överhuvudtaget.  

 

Enligt Privataaffärer (2008) framgick det efter en undersökning som gjorts av Sveriges an-

nonsörer och Sponsrings- och Eventföreningen att svenska företag är passiva sponsorer. 

Istället för att aktivt arbeta med sin sponsring nöjer sig de svenska företagen med att betala 

för aktiviteten. Maria Guggenberger, VD på Sponsrings- och Eventföreningen, säger att fö-

retag kan lära sig mycket från företagen i Europa och Nordamerika om värdet att utnyttja sitt 

sponsorskap (Privataaffärer, 2008).  Trots att sponsringen i Sverige 2008 motsvarade om-

kring 7,4 procent av de totala medieinvesteringarna påstår över hälften av företagen som 

ingått i undersökningen att det är svårt, eller mycket svårt, att mäta de effekter som spons-

ringen har haft. Endast runt 10 procent av de företag i Sverige som är verksamma inom 

sponsring lägger merparten av sina pengar på aktivering. Med aktivering menas att företagen 

lägger ett större engagemang i sponsringen än vad det överenskomna priset kräver. Reklam- 

och mediebyråer erbjuder inte företagen någon större hjälp i denna fråga utan 65 procent av 

företagen säger att de själva haft idéer för att aktivera sponsorskapet. Genom att företagen 

sponsrar rätt sorts projekt eller personer kan de stärka sitt varumärke (Privataaffärer, 2008). 
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5 EMPIRI 
 

I detta kapitel presenterar vi det empiriska data som samlats in med hjälp av intervjuer. Vi 

inleder med en kort beskrivning av vardera företag och har sedan valt att redovisa resulta-

ten från respektive företagen var och en för sig.   

 
 

 

 

Figur 6: Uppsatsens disposition 
 

5.1 FÖRETAGEN 

Företag A – Spelbranschen 

Företag B – Byggbranschen 

Företag C – Transportbranschen  

Företag D – Finansiella sektorn 

Företag E – Detaljhandelsbranschen 
 

5.2 FÖRETAGEN OM SINA VARUMÄRKEN 
  

I kommande avsnitt presenterar vi vad företagens varumärken står för och här redogörs 

även deras varumärkesstrategi samt hur de arbetar med att underhålla sitt varumärke.  

 

5.2.1 FÖRETAG A 
 

Respondenten menar att deras varumärke ska representera företaget och dess produkter och 

att varumärket står för spelglädje, omtanke och trygghet. Respondenten menar att omtanke 

handlar om att de alltid arbetar för att deras spelare ska känna sig säkra och nöjda med sitt 

spelande. Det handlar även om att företaget arbetar för att så få spelare som möjligt ska 

drabbas av spelberoende. Detta görs genom att ha verktyg som hjälper spelaren att ha koll på 

om hans eller hennes spelande ökar i tid och/eller pengar. Vidare står omtanke för att företa-

get stöttar samhället genom att överskottet gör stor nytta, främst för idrotten och föreningsli-

vet.    

 

Företagets varumärkesstrategi menar respondenten är sund tillväxt. För dem är lönsamhet 

viktigt men aldrig på bekostnad av att människor hamnar i osunt spelande. De vill ha många 

kunder som spelar för lite mindre. Han menar att de ändå kan ha tillväxt genom att de kana-

liserar det spelande som finns till deras företag istället för att de ska spela hos illegala aktö-

rer. Han hävdar att de är världsledande i spelansvar och att de hela tiden utvecklar nya verk-

tyg och sätt att arbeta med sina spel så att de inte blir farliga för kunderna. Företaget ser 

även till att ha en bred produktportfölj och ett brett utbud. De ska vara där deras spelare är 

varför det är viktigt med olika kanaler. De ser till att finnas på Internet, i mobilen och i spel-

butiker. Respondenten uppmärksammar att de hela tiden vill utveckla sina produkter och 
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erbjuda de bästa spelen för att kunna tillhandahålla kunderna det bästa spelutbudet. Vidare 

menar han att de är idrottens bästa vän på grund av deras överskott och särskilda sponsrings-

satsningar. Företaget stöttar enligt respondenten både elitnivå och hela vägen ner genom 

olika samarbeten. Avsikten med deras sponsring av landslag och idrott på elitnivå är att fylla 

varumärket med glädje och spänning. Kopplingen till sporten kommer naturligt då några av 

företagets spel har anknytning till idrotten.       

    

Respondenten förklarar att de arbetar mycket med Internet, ledarskap och att medarbetarna 

ska utvecklas i syfte att underhålla och förstärka sitt varumärke. Företaget försöker hela t i-

den satsa på service i världsklass genom att bemöta kunderna på ett professionellt sätt oav-

sett om de ringer, besöker dem på nätet eller i butik. Vidare kommunicerar och marknadsför 

företaget både sina produkter och sitt varumärke i lokala och rikstäckande medier för att 

förstärka sitt varumärke. Respondenten betonar att dialog och transparens är viktigt för att de 

ska upplevas som ett öppet och ärligt företag.  

 

5.2.2 FÖRETAG B 
 

Vad företagets varumärke står för beror enligt respondenten på vem som tillfrågas. Den 

bransch de är verksamma inom har i dagsläget fått en dålig stämpel från delar av allmänhet-

en. Enligt respondenten hoppas de att deras kunder, främst deras business-to-business kun-

der, ser dem som ansvarstagande, kompetenta och innovativa. De vill att deras kunder ska se 

dem som ett företag som levererar kvalitet i rätt tid och till överenskommet pris. Responden-

ten fortsätter med att förklara att de ständigt ser till att stå för sina värderingar; ärlighet, re-

spekt och tillit samt fokus, ansvarstagande och enkelhet. Detta har stärkt uppfattningen om 

varumärket som ett ansvarstagande företag som prioriterar affärsetik högt.  

 

Deras varumärkesstrategi är att uppträda som ett gemensamt varumärke på alla marknader 

de är verksamma inom, det vill säga de använder sig av en one-brand-strategy. Företagets 

kommunikationsplattform bygger på deras värderingar och deras strategi för varumärkes-

uppbyggnad som främst handlar om att bygga upp varumärket internt. Enligt respondenten 

vill de arbeta med sina värderingar och sin företagskultur eftersom det är deras medarbetare 

som ständigt är aktiva ute i samhället. Det är deras medarbetare som till stor del bygger de-

ras varumärke. För att underhålla och förstärka sitt varumärke har företaget en central varu-

märkes- och kommunikationsplattform som ska fungera som ett stöd i deras decentraliserade 

verksamhet. De har ett grafiskt uttryck som alla anställda på företaget ska följa för att för-

stärka det visuella intrycket. Respondenten förtydligar att företaget ska vara ett varumärke i 

allt de gör. Företaget vill skapa framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation 

(www.företagB.se).  

 

 

5.2.3 FÖRETAG C 
 

Respondenten klargör att deras varumärke står för styrka, säkerhet, trygghet och tillförlitlig-

het. Deras varumärkesstrategi går ut på att få blivande och existerande kunder att känna att 

företagets varumärke verkligen står för vad det säger sig stå för. För att underhålla och för-

stärka sitt varumärke arbetar företaget i stor omfattning med att tillfredsställa sina kunders 

behov och därmed få dem att känna sig nöjda. Respondenten betonar vikten av att ha nöjda 

kunder då det alltid är bra för ett företags varumärke. Företagets gemensamma kärnvärden är 

kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön (www.företagC.se). Respondenten förklarar att de 
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ser sin företagskultur som en unik tillgång vilken är svår för konkurrenter att efterhärma. 

Företagets affärsidé att är skapa mervärde för sina aktieägare genom att skapa mervärde för 

sina kunder. De använder sin samlade kunskap för att tillhandahålla produkter med överläg-

sen kvalitet, säkerhet och omtanke om miljön till sina utvalda kundsegment. Vidare arbetar 

företaget med energi, passion och respekt för individen. Företagets vision är att värderas 

som världsledande med avseende på kommersiella transportlösningar (www.företagC.se). 

Respondenten menar att om de bygger vidare på den expertis och företagskultur de under 

åren har byggt upp kan de nå sin vision. 

 

5.2.4 FÖRETAG D 

    
Respondenten menar att varumärket egentligen står för det som kunderna upplever att det 

står för. Däremot vill företaget att kunderna ska uppleva att deras varumärke står för till-

gänglighet, att företaget är lätta att ha att göra med och att de är en stark kraft i samhället. 

Respondenten anser att kundmötet är det viktigaste och att de av den anledningen har som 

varumärkesstrategi att ta väl hand om sina kunder. Företaget utbildar sina anställda att möta 

kunderna väl och gör goda samhällsinsatser som att bland annat se till att erbjuda studenter 

praktikplatser då det efterfrågas. Respondenten betonar vikten av kundmötet då det är där 

kundens bild av företaget bekräftas eller fallerar. Han förklarar även att de sponsrar folkkära 

sammanhang såsom fotboll och innebandy för att på så sätt stärka sitt varumärke. Respon-

denten avslutar med att förklara att företaget nu försöker styra sponsringen mer mot ung-

domssidan än vad de gjort tidigare.    

   

5.2.5 FÖRETAG E 
 

Respondenten menar att deras varumärke står för kundförtroende, enkelhet, personligt, mo-

dernt, kreativt samt en effektiv lösning av mat och måltider. Han menar även att varumärket 

står för mat, hälsa och livsstil. Företagets varumärkesstrategi är att vara ”top of mind” hos 

konsumenterna, det vill säga att deras företag ska vara det första konsumenterna kommer att 

tänka på. Företaget ser till att lyssna på sina kunder, sätta kvaliteten främst, erbjuda bra pri-

ser och ett brett sortiment samt skapa ett personligt totalerbjudande. Vidare arbetar företaget 

bland annat aktivt med etablering och förnyelse samt med långsiktighet och hållbarhet 

(www. företagE.se). Respondenten förklarar att sponsringen är en viktig del i arbetet att un-

derhålla och förstärka deras varumärke och att sponsringens uppgift är att addera positiva 

mervärden till företagets varumärke. Det företaget gör för att uppnå dessa positiva mervär-

den är att engagera sig i viktiga samhällsfrågor. Respondenten uppmärksammar att de till 

exempel samarbetar med Världsnaturfonden WWF, Rosa Bandet och Röda Korset.     
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5.3 FÖRETAGENS ANVÄNDNING AV SPONSRING 

  

I detta avsnitt redogör vi för hur och varför företagen arbetar med sponsring samt vilka mål 

de har med sina sponsringsaktiviteter. Här presenteras även företagens sponsringspolicy.  

 

5.3.1 FÖRETAG A 
 

Respondenten förklarar att företaget har en ny sponsringsstrategi som går ut på att jobba 

med idrott kopplat till motion och hälsa. Tidigare gjorde företaget lite av varje med betoning 

på idrott men nu använder de sig enbart av idrott med inslag av motion och hälsa. Företaget 

är huvudsponsor för bland annat Svenska Riksidrottsförbundet, Fotbollsförbundet, Svenska 

Bandyförbundet, Svenska Ishockeyförbundet och Vårruset som är världens största motions-

lopp för kvinnor (www.företagA.se). Enligt respondenten använder sig företaget av spons-

ring för att stärka sin verksamhet och sina varumärken. De har en strategi som säger att de-

ras produktvarumärken används i sponsringen för att hitta fler spelare inom de olika idrot-

terna. Respondenten betonar att spela är gemenskap och glädje, vilket många fler kan upp-

täcka. Företagets varumärke sponsrar i huvudsak idrott för att aktivt bidra till gräsrotsbredd, 

folkhälsa genom motion och fair play. Respondent uttrycker sig som följer:  

 

”Tillsammans kan vi skapa förändringar som ger idrotten och därmed samhället både vas-

sare spets, bredare deltagande och sundare värderingar” 

 

5.3.2 FÖRETAG B 
 

Företaget använder sig av sponsring när det är motiverat ur en affärssynvinkel eller när de 

vill visa att de är ett ansvarstagande företag. Den främsta anledningen till varför de använder 

sig av sponsring är för att stötta sina affärer och skapa en bild av företaget som ett ansvars-

fullt företag. De sponsrar inte på koncernnivå och sällan på landsnivå utan riktar oftast sin 

sponsring mot regional- och lokalnivå. Det är ofta på lokal nivå som beslut om vad som är 

affärsmässigt att sponsra avgörs. Det är ofta många små projekt som sponsras men företaget 

gör även större sponsringssatsningar. Då idrott är brett förankrat i samhället har majoriteten 

av företagets sponsring kopplingar till idrotten.  

 

Enligt deras sponsringspolicy vill de att all sponsring ska gynna företagets affärer och/eller 

stärka bilden av varumärket. Exponeringen ska vara tydlig och kraftfull och de vill att så 

många människor som möjligt ska se och uppskatta deras engagemang. I sponsringspolicyn 

framgår det att de vill att all sponsring ska ge möjligheter till aktiviteter och möten där före-

taget kan träffa sina kunder och andra intressenter. Eftersom företagets verksamhet på ett 

eller annat sätt är en del av människans vardag vill de via sin sponsring nå ut i samhället 

främst genom att sponsra idrott, kultur, vetenskap och utbildning samt etiska projekt. Det är 

viktigt att det som sponsras överensstämmer med företagets värderingar. Företaget sponsrar 

inte verksamheter vars uppträdanden inte samverkar med deras värderingar och miljökrav. 

De sponsrar heller inte enskilda personer, studieresor eller organisationer, föreningar och 

klubbar vars syfte med sponsringen är att den ska förenas med en enskild medarbetares ege-

nintresse. Respondenten förtydligar även att de inte ser på sponsring som en bidragsverk-

samhet. I företagets sponsringspolicy står det bland annat att det alltid ska finnas ett avtal 

som ska kunna påvisa ett samband mellan avtalet och företagets möjligheter till fördjupande 
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relationer och samarbeten som gynnar deras affärer. Det står även att varje sponsringsaktivi-

tet som företaget medverkar i ska dokumenteras.  

 

5.3.3 FÖRETAG C 
 

Sedan 1970-talet har idrott och kultur stått i fokus för företagets sponsringsprogram. De ak-

tiviteter som företaget sponsrar har naturliga beröringspunkter med deras kundgrupper. Fö-

retaget har varit engagerat i sponsring under många år vilket har gjort att de har stor erfaren-

het av denna typ av marknadskommunikation. De sponsrar projekt som tennis, golf och 

hästsporter då den målgrupp de riktar sig till är engagerade i dessa sporter. De motiv företa-

get har med att arrangera tävlingar är att differentiera sig från andra företag och då det finns 

ett stort medieintresse för dessa tävlingar blir exponeringen av varumärket stort. Målet före-

taget har med sin sponsring är att fördjupa relationen med sina kunder och stärka sitt varu-

märke. Respondenten förklarar att de använder sig av sponsring genom att bjuda in kunder 

till olika evenemang där deras varumärke exponeras på ett fördelaktigt sätt. Företaget an-

vänder sig av sponsring för att vårda sina existerande relationer men samtidigt för att få nya 

kunder till företaget. För närvarande har företaget ett flertal långsiktiga sponsringsåtaganden 

menar respondenten.  

 

Företaget sponsrar kultur eftersom det är viktigt för både företagets och varumärkets synlig-

het. Det ger dem även möjligheten att förbättra sina relationer med kunderna, anställda och 

andra aktieägare. Att sponsra kultur är ett effektivt verktyg för företaget då de på detta sätt 

kan nå särskilda målgrupper och därmed på ett kostnadseffektivt sätt främja verksamheten. 

En annan viktig aspekt då företaget väljer att sponsra projekt i det kulturella området är om-

sorgen för de anställda. Vidare menar respondenten att företaget bland annat sponsrar olika 

golfturneringar, världscuptävlingar i dressyr och hoppning, segling och speedway. Respon-

denten förklarar att en del av deras lokala sponsring såsom sponsring av innebandylag, fot-

bollslag och ridklubbar mer är att anse som goodwill och social verksamhet. 

 

 

5.3.4 FÖRETAG D 
 

Respondenten uppmärksammar att de försöker fördela sin sponsring mellan kultur, samhälle 

och idrott men att de just nu har för stor inriktning på idrott. Respondenten menar även att 

de använder sig av sponsring i syfte att bygga upp sitt varumärke. Han förklarar att spons-

ring förr handlade mer om gåvor medan det nu handlar om affärsmässiga villkor och att 

sponsorn ska få någonting tillbaka. Det handlar om marknadssatsningar som ska ge avkast-

ning. Respondenten menar att det är viktigt att det projekt som företaget väljer att sponsra 

passar in på varumärkets image. Vad som är passande att sponsra kan även skilja sig åt be-

roende på om det är på lokal eller nationell nivå det gäller. Respondenten uppmärksammar 

att de är noga med vilka de sponsrar för att det inte ska resultera i dålig marknadsföring för 

företaget. Ett exempel menar han kan vara att sponsra riskfyllda sporter såsom motorsport. 

Står deras varumärke på en av bilarna och den sedan kraschar får inte sponsringen den effekt 

som företaget hade hoppats på. Respondenten förklarar att de sällan sponsrar enskilda indi-

vider utan att de snarare sponsrar en hel klubb. Företaget är bland annat en av huvudsponso-

rerna för stiftelsen Friends som verkar ute i landets skolor och arbetar med att förebygga 

kränkande behandling och mobbning. Företaget har som tradition att arbeta aktivt med att 

intressera och lära ungdomar om ekonomi varför de ser till att synas i sammanhang som 

exempelvis Made in Sweden som är ett musikprojekt som sänds i TV (www.företagD.se). 
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Respondenten förklarar att de ibland även sponsrar mindre aktiviteter såsom att betala hyran 

för en buss för att pensionärer ska få åka på en utflykt eller liknande. Denna typ av sponsring 

handlar snarare om gåvor, men kan ändå innebära positiva effekter för företaget. Att göra 

insatser av liknande slag kan leda till stor publicitet i tidningar vilket alltid är bra för företa-

gets image menar respondenten.  

 
 

5.3.5 FÖRETAG E 
 

Respondenten förklarar att de via sin sponsring skapar synlighet för de organisationer, sam-

arbeten och frågor de engagerar sig i. Respondenten klargör att sponsring och event är en del 

av marknadsföringen och att sponsringen ofta går att skräddarsy så att den faller samman 

med vad företaget vill uppnå. Han menar dessutom att företag via sponsringen kan rikta sitt 

budskap mot en specifik målgrupp eller synliggöra en viss fråga eller ett visst samarbete 

vilket är fördelaktigt för företagets varumärke. Enligt respondenten är de största samarbeten 

de har med Världsnaturfonden WWF, Röda Korset och World Childhood Foundation. Vi-

dare är företaget huvudsponsor till Rosa Bandet, Mustaschkampen med Cancerfonden, 

Blodomloppet som berör blodgivning och Glada Hudik-teatern för utvecklingsstörda.  

 

Företagets ambition är att vara en drivande och positiv kraft i samhället på alla nivåer. Det 

innefattar allt från att driva opinion kring aktuella samhällsfrågor till att sponsra orters ny-

börjare i fotboll. De arbetar dels med humansponsring och dels med idrottssponsring. Före-

tagets humansponsring sätter fokus på hälsa, socialt ansvarstagande, miljö och hållbar ut-

veckling. När det gäller sponsring som berör idrott ser företaget till att främja de breda folk-

liga idrotterna såsom fotboll, bandy, handboll och längdskidåkning. Vad företaget däremot 

inte sponsrar är enskilda personer. Företaget anser att idrott har en positiv betydelse för ung-

domars värderingar, normer och goda vanor. Förutom företagets övergripande sponsringsar-

bete tar de även ett lokalt samhällsansvar genom att bredda sitt sortiment av närproducerat 

vilket bidrar till minskade transporter samtidigt som det lokala näringslivet stärks. Företa-

gets sponsringspolicy följer riktlinjer från svenska Sponsrings- och Eventföreningen samt de 

riktlinjer som tagits fram av International Code on Sponsorship (www.företagE.se).      

 

5.4 SPONSRINGS PÅVERKAN PÅ VARUMÄRKETS IMAGE 

  

I kommande avsnitt presenterar vi företagens syn på hur sponsring kan påverka deras va-

rumärkesimage samt hur företagen vill att sponsringen ska påverka deras varumärkes-

image.  

 

5.4.1 FÖRETAG A 
 

Respondenten förklarar att de vill vara idrottens bäste vän och att de strävar efter att ge till-

baka så mycket som möjligt av de pengar som idrotten ger dem via sina produkter. Idrotten 

är viktig för företaget och företaget vill även att alla ska uppfatta dem som viktiga för idrot-

ten. Företaget vill ge fler chansen att vara med och inspirera barn och ungdomar till aktivt 

idrottande genom att skapa möten och kommunikation kopplat till idrottens förebilder. Vi-

dare vill företaget som respondenten uttrycker det ge världen en match som förhoppningsvis 

ska leda till blågula framgångar och nationell stolthet. Företaget ska aktivt ta ansvar för att 
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utveckla idrotten på landets arenor och proaktivt förbättra upplevelsen av svensk idrott. De 

vill även förmedla och arbeta för en förbättrad folkhälsa genom att aktivt vara en del av den 

svenska motionsidrotten. Respondenten uttrycker att de är idrottens bäste vän för att de äls-

kar idrott och för att den är en del av svenska folkets kultur och arv. Han menar vidare att 

idrotten har gett dem värden som de inte hade kunnat skapa utan att vara en aktiv sponsor. 

Företagets värden ska hela tiden vårdas och utvecklas och de strävar efter att ge tillbaka så 

mycket som möjligt av de pengar som deras produkter ger dem. Respondenten förtydligar än 

en gång att de vill att alla deras kunder ska se dem som viktiga för idrotten.    

 

5.4.2 FÖRETAG B 
 

Enligt respondenten vill företaget finnas överallt i samhället vilket gör att det faller sig na-

turligt att de är med och sponsrar ändamål som gynnar deras affärer. Genom att vara verk-

samma inom sponsring vill de stärka sitt varumärke och uppfattas som ansvarstagande, in-

novativa och kompetenta av sina kunder och andra intressenter. Företaget vill se till nästa 

generation genom att rikta sin sponsring mot barn och ungdomar. Under de senaste åren har 

de bland annat sponsrat en skola för att visa allmänheten att de är ett ansvarstagande företag 

som månar om såväl skolans personal som nästkommande generation. Syftet med projektet 

var att bygga upp företagets varumärke och dess image.   

 

 

5.4.3 FÖRETAG C 
 

Respondenten klargör att de vill att den sponsring de är aktiva inom ska medföra att deras 

företag samt varumärkesimage förstärks. Han förklarar att de via sponsringen vill förmedla 

att de är ett seriöst företag samtidigt som de vill uppfattas som ett spännande och underhål-

lande företag. Företaget sponsrar projekt som associerar ett värde och förstärker företagets 

varumärkesimage. De anser att sponsring är ett värdefullt verktyg då det kan utnyttjas till-

sammans med företagets övriga marknadskommunikation. Då företaget har ett antal stora 

kunder är det viktigt att skapa goda relationer med vederbörande vilket deras sponsring har 

hjälpt dem med. Det syfte företaget har med att sponsra idrott och kultur är att påverka sin 

varumärkesimage på ett positivt sätt och att få kunder att föredra deras produkter framför 

konkurrenternas. Avslutningsvis är deras policy att sponsra långsiktiga och väldefinierade 

projekt.  

 

5.4.4 FÖRETAG D 
 

Respondenten menar att sponsringen har påverkat deras varumärkesimage positivt och un-

derstryker samtidigt hur viktigt det är att omsorgsfullt välja vilka aktiviteter som ska spons-

ras. Respondenten förklarar att varumärkets image snabbt kan raseras om exempelvis en kris 

uppstår. Han menar även att det på individuell nivå kan handla om att en kund förknippar 

varumärket med Lasse på kontoret i Halmstad och att imagen då kan raseras när Lasse av 

någon anledning slutar på företaget. Respondenten vill att deras kunder ska se att de bryr sig 

om vad som händer utanför företaget och att de stödjer olika samhällsengagemang. Om före-

taget gör bra saker och träffar mycket människor leder det till uppmärksamhet. Att bry sig 

om människor leder till goda affärer konstaterar respondenten. Företaget vill att konsumen-

terna ska uppleva att de är den ledande finansiella institutionen på de marknader där de är 

verksamma. Respondenten menar även att de ska se till att vara den näst bästa institutionen 
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för de människor som inte är kunder hos företaget eftersom de då i framtiden kan komma att 

bli kunder.     

 

5.4.5 FÖRETAG E 
 

Respondenten förklarar att de vill att deras sponsringssatsningar ska tillföra mervärde till 

företagets varumärke. Han menar även att sponsringen är ett långsiktigt projekt som kommer 

att påverka varumärkets image. Det företaget vill förmedla med sin sponsring är att de är ett 

företag som engagerar sig i viktiga samhällsfrågor. Respondenten menar att det även är vik-

tigt att företaget är synliga inom idrottssponsringen. Han förklarar även att de vill bli associ-

erade med engagemang, det vill säga att företagets ses som en aktiv sponsor och samarbets-

partner samtidigt som de projekt företaget engagerar sig i upplevs som viktiga och positiva.  

 

5.5 MEDVETENHET 

  

Detta avsnitt handlar om företagens syn på hur sponsring ökat kännedomen kring deras 

varumärke. Här redogör vi även för hur företagen arbetar med att förknippa sponsringen 

till deras varumärke.  

 

5.5.1 FÖRETAG A 
 

Respondenten menar att kännedomen kring deras varumärke har ökat då det finns en natur-

lig koppling till deras verksamhet vilket inger en känsla av relevans. Han förklarar att före-

taget under lång tid har arbetat med sin positionering vilket har gett företaget den unika po-

sition på marknaden som de har idag. Respondenten menar att företaget känns trovärdigt 

eftersom de sedan 1997 kunnat betala tillbaka över 9 miljarder SEK. Vidare vill företaget 

vinna äkta engagemang och sympati och har därmed inte som främsta syfte att tjäna pengar. 

Respondenten menar att inget intresseområde engagerar lika brett som idrott och att svens-

ken är idrottens folk. När företaget har frågat sina kunder vad sponsringen har betytt för de-

ras varumärke genom åren nämns ord som trygghet, nationell stolthet och ärlighet. För att 

kunderna ska förknippa sponsringen med företagets varumärke ser de till att strategiskt ex-

ponera sitt varumärke inom de olika områden de sponsrar. Genom att ha en ”story” att be-

rätta kan konsumenterna förstå företagets engagemang när de spelar hos dem.  

 

 

5.5.2 FÖRETAG B 
 

Enligt respondenten har sponsringen haft en marginell effekt till ökad kännedom för företa-

get. De finns redan överallt genom sina projekt där skyltar exponerar deras varumärke vilket 

ökar kännedomen mer än vad deras sponsring gör. Dock finns det inga mätningar som visar 

på om det är sponsringen eller deras övriga marknadsföringssatsningar som bidrar till ökad 

kännedom kring varumärket. För att konsumenterna ska förknippa företagets sponsringsak-

tiviteter till deras varumärke informerar de allmänheten om deras sponsringsprojekt och 

skapar PR kring det.  

 

 



41 

 

5.5.3 FÖRETAG C 
 

Respondenten menar att kännedomen kring deras varumärke ökat eftersom sponsringen har 

erbjudit dem möjligheten att bjuda in och träffa nya kunder. Företaget menar att det är vik-

tigt att följa trenderna i idrottsvärlden och att sponsring ger företaget en möjlighet att visa 

upp sina produkter för en viktig kundgrupp. Företaget sponsrar inte enskilda lag eller indivi-

der utan fokuserar sin sponsring på olika typer av tävlingar. Genom att sponsra olika turne-

ringar får företaget en möjlighet att exponera sitt varumärke och träffa potentiella kunder. 

Företaget engagerar sig i idrotten då det ger dem chansen att träffa existerande och potenti-

ella kunder i en effektfull miljö. Att företaget är aktiva i sina olika sponsringssatsningar ökar 

kännedomen kring deras varumärke och även försäljningen av deras produkter.  

 

5.5.4 FÖRETAG D 
 

Respondenten tror att deras sponsringssatsningar har lett till ökad kännedom kring varumär-

ket. Han menar att de är en av de största sponsorerna inom den finansiella sektorn. För att 

sponsringen ska förknippas med företagets varumärke ser de enligt respondenten till att ex-

ponera varumärket på rätt sätt med skyltar, tröjor eller liknande. Han menar att sponsringen 

på så sätt kan leva kvar under en längre tid då tröjor och liknande används bland familje-

medlemmar under längre perioder. Aktiviteter som företagets kunder, eller kanske blivande 

kunder, får vara med på är också bra för att öka kännedomen kring varumärket.     

 

5.5.5 FÖRETAG E 
 

Enligt respondenten är det svårt att påvisa att det är just sponsringen som har höjt företagets 

mätvärden för varumärket. Däremot har personer som företaget intervjuat ofta använt sig av 

exempel på organisationer och event som de sponsrar vilket tyder på att sponsringen har 

ökat kännedomen kring deras varumärke. För att kunderna ska förknippa sponsringen med 

företagets varumärke menar respondenten att de alltid ser till att sponsra rätt saker, att varu-

märket exponeras på ett fördelaktigt sätt och att vara en aktiv samarbetspartner.  
 

5.6 UPPFÖLJNING OCH EFFEKTER AV SPONSRING 

  

I detta avsnitt presenteras företagens syn på de för- respektive nackdelar som sponsring kan 

medföra. Vi redogör även för hur företagen följer upp de effekter sponsringen haft på deras 

varumärke samt vilka effekter de har kunnat se.  

 

5.6.1 FÖRETAG A 
 

Respondenten anser att vara sponsor för det mesta innebär fördelar så länge ens samarbets-

partners levererar vilket han menar att deras samarbetspartners gör. En nackdel anser re-

spondenten vara då ett företag är sponsor för en och samma rättighetsinnehavare för länge 

vilket kan leda till att effekterna uteblir. Han betonar vikten av att skriva avtal som sträcker 

sig över en längre tid så att ett utbyte kan ske och att strategiska planer med uppsatta mål 
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kan sättas upp. Sponsring ger avkastning om företaget över tiden utnyttjar aktiviteten på rätt 

sätt i sina affärer. Företaget har nyligen börjat mäta vad svenska folket tycker om deras 

sponsring mer frekvent än tidigare. Mätningarna sker nu fyra gånger per år istället för en 

gång om året och utifrån företagets uppsatta mål på vilka effekter sponsringen ska ge ligger 

de bra till.   

 

5.6.2 FÖRETAG B 
 

Sponsring kan enligt respondenten få en motsatt negativ effekt om ett företag väljer att 

sponsra fel projekt. Det är även svårt att mäta effekterna av sponsring samtidigt som att vara 

aktiv inom sponsring kan resultera i höga kostnader för företaget menar respondenten. Före-

taget har ingen systematisk uppföljning av effekterna av sponsring utan det görs lokalt. En-

ligt respondenten har det blivit allt svårare att vara verksam inom sponsring mot bakgrund 

av skatteregler. För att sponsringen ska vara en avdragsgill kostnad så krävs det en tydlig 

mätbarhet och motprestation vilket inte alltid är lätt förklarar hon.  
 

 

5.6.3 FÖRETAG C 
 

Respondenten uppmärksammar att sponsring kan innebära stora fördelar för företaget ef-

tersom det kan leda till nya kunder samt att varumärket förstärks. Samtidigt menar han att 

sponsring kan ha sina nackdelar då det kan vara svårt att träffa rätt. Vidare menar responden-

ten att blir det inte som man tänkt sig kan kunden uppfatta sponsringssatsningen som att 

företaget slösar med pengar. Avslutningsvis förklarar respondenten att de använder sig av 

undersökningar för att mäta effekterna av sponsring.  

 

5.6.4 FÖRETAG D 

  
Respondenten menar att fördelarna med sponsring är att företaget får träffa nya kunder och 

att varumärket och dess image kan förstärkas. En lyckad sponsringssatsning kan leda till 

publicitet i tidningar vilket är positivt för varumärket. Respondenten nämner att mycket 

handlar om att välja rätt sponsringsprojekt. Sponsring kan leda till nackdelar då fel eller 

känsliga sammanhang sponsras. Respondenten beskriver ett exempel där en individ går om-

kring med företagets varumärke på tröjan och att denne sedan hamnar i ett slagsmål. Lik-

nande sammanhang försöker företaget att undvika så gott det går. Respondenten anser det 

svårt att mäta de exakta effekterna som sponsringen medför men att enkäter och marknads-

undersökningar görs med jämna mellanrum. Han menar att de snarare gör en bedömning av 

vad människor tycker om sponsringen och varumärket. De anser att det kan vara svårt att se 

om det är sponsringen eller deras andra marknadsföringssatsningar som varit orsaken till den 

ökade kännedomen. 

 

 

5.6.5 FÖRETAG E 
 

Enligt respondenten finns det egentligen bara fördelar med sponsring. Den enda nackdelen 

han kan se är då något skulle hända hos den organisation eller förening de sponsrar då en 
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sådan händelse även kan påverka deras företag och varumärke negativt. Respondenten för-

klarar att de mäter alla större sponsringsaktiviteter genom att ställa ett antal frågor rörande 

hur kunderna och omgivningen har sett på och uppfattat sponsringen. Han menar att de i 

många fall kan se klara uppgångar och förflyttningar i sina mätvärden då de gör en uppfölj-

ning på sina aktiviteter.   
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6 ANALYS 
 

I följande kapitel kommer vi att ställa vårt empiriska material mot den teori vi tagit del av 

för att sedan sammankoppla dessa. För att förenkla för läsaren följer strukturen rubrikerna 

i empirin. För att få en klar och tydlig bild av vad våra fallföretag framfört under intervju-

erna avslutar vi kapitlet med en tabell som ger läsaren en överblick över våra fynd. 
 

 

 

 
Figur 7: Uppsatsens disposition 

 

 

6.1 VARUMÄRKEN 
 

Hankinson och Cowking (1996) uppmärksammar att framgångsrika varumärken är de varu-

märken som lyckas skapa en relation till kunderna. Författarna menar att varumärkets för-

måga att tillfredsställa kundernas behov är av stor betydelse för vilken, eller om, en relation 

skapas. Samtliga fallföretag har förståelse för vikten av att ha goda relationer till sina kun-

der. Respondenten på Företag C framhäver betydelsen av att ha nöjda kunder då det alltid är 

bra för ett företags varumärke.  Även Företag D har förstått vikten av att skapa goda relat-

ioner till sina kunder då respondenten förklarat att de utbildar sina anställda att bemöta kun-

derna på ett professionellt och personligt sätt. Respondenten från Företag D framhåller bety-

delsen av kundmötet eftersom det är där kundens bild av företaget antingen bekräftas eller 

fallerar. Av den anledningen är en del av företagets varumärkesstrategi att ta väl hand om 

sina kunder.  Vidare menar respondenten att deras varumärke bland annat står för kundför-

troende vilket innebär att företaget måste ha goda relationer med sina kunder för att uppnå 

detta förtroende.  

 

Mårtensson (1994) framhäver att positionering handlar om att företagen via sina särskilda 

idéer eller erbjudanden når målgruppen och på så sätt skapar sig en plats i kundernas med-

vetande. Axelsson (1996) styrker ovanstående resonemang då han förklarar att tanken med 

positionering handlar om att inta en tydlig position på marknaden för att sedan se till att bli 

ihågkomna och fastna i kundernas medvetande. Företag D:s varumärkesstrategi handlar en-

ligt respondenten om att vara ”top of mind” hos konsumenterna vilket innebär att deras före-

tag ska vara det första en konsument kommer att tänka på när han eller hon ombeds nämna 

ett varumärke i ett visst sammanhang. Om ett specifikt varumärke är det första en konsu-

ment kommer att tänka på är det enligt Aaker (1996) dominerande. För att som företag lyck-

as inta en stark och tydlig position på marknaden måste företaget finna något särskilt avse-

ende där de är unika (Axelsson, 1996). Respondenten på Företag C menar att de ser sin före-

tagskultur som en unik tillgång vilken är svår för konkurrenterna att efterhärma. Kapferer 

(1994) klargör att varumärkets identitet formas av kulturen och att den fungerar som en länk 

mellan varumärket och företaget. Samtliga företag som intervjuats i denna studie är med-

vetna om sin varumärkesidentitet och arbetar kontinuerligt med att förmedla denna gentemot 

sina kunder och andra intressenter. Alla varumärken har sin egen kultur vilken förmedlas via 
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företagets produkter när de konsumeras och exponeras i media (Kapferer, 1994). Gueorgu-

iev och Hansen (1996) konstaterar att de företag som besitter en stark och tydlig position 

ofta är mer lönsamma och har därmed större chans att överleva på marknaden. Författarna 

menar dessutom att betydelsen av företagets position på marknaden ökar i takt med den 

konkurrens företaget ställs inför. Företag A har enligt respondenten under en längre tid arbe-

tat med sin positionering vilket har resulterat i den unika position de har på marknaden idag. 

Ett tecken som visar på att ett företag lyckats i sin positionering är enligt Jobber (1995) då 

kunder sammankopplar ett företag med positiva associationer. De företag som inkluderats i 

denna undersökning har lyckats skapa en stark position på marknaden och tror att deras kun-

der associerar dem med något positivt.  

 

Enligt Kapferer (1994) är varumärkesidentitet det som ett företag vill att deras varumärke 

ska stå för medan varumärkesimage handlar om hur kunden uppfattar företagets varumärke. 

Därmed har identiteten sin utgångspunkt i sändarens föreställning och imagen i mottagarens 

uppfattning. Resonemanget styrks av Urde (1997) som menar att imagen uppstår på motta-

garens sida och att den är ett resultat av identiteten. Respondenten från Företag D nämner i 

sammanhanget att deras varumärke egentligen står för det som kunderna upplever att det står 

för, men att de vill att varumärket ska stå för tillgänglighet, en stark kraft i samhället och att 

de är ett företag som är lätta att ha att göra med. Vad Företag B:s varumärke står för beror 

enligt respondenten på vem som tillfrågas då olika kunder har olika uppfattningar gentemot 

deras varumärke. Företag A vill att deras kunder ska uppleva att de är ett öppet och ärligt 

företag varför respondenten på företaget menar att dialog och transparens är viktigt.  

 

Aaker (1996) förklarar att det är viktigt för företag att fastställa sin varumärkesidentitet, det 

vill säga vilka associationer de vill att varumärket ska representera. Samtliga fallföretag har 

en stark varumärkesidentitet och har klart och tydligt beskrivit vad de vill att deras varu-

märke ska stå för och representera. Företag C menar att deras varumärke står för styrka, sä-

kerhet, trygghet och tillförlitlighet (www.företagC.se). Respondenten menar att deras varu-

märkesstrategi går ut på att få såväl potentiella som befintliga kunder att känna att företagets 

varumärke verkligen står för vad det säger sig stå för. Aaker (1996) bekräftar att de associat-

ioner som varumärket företräder ska fungera som en slags förpliktelse till kunderna vilket 

innebär att företaget hela tiden ska sträva efter att upprätthålla det som varumärket står för. 

Kapferer (1994) nämner i sammanhanget att den idealiska situationen som eftersträvas är att 

varumärkets identitet stämmer exakt överens med varumärkets image. För att denna situat-

ion ska kunna uppstå måste företaget ha lyckats förmedla ut varumärkets identitet till kun-

derna på ett sådant sätt att kunderna upplever varumärkets image på samma sätt som företa-

get vill att kunderna ska uppleva varumärket (Kapferer, 1994). Företag B hoppas att deras 

kunder ser dem som ansvarstagande, kompetenta och innovativa. Respondenten från företa-

get förklarar att de dessutom ständigt ser till att stå för sina värderingar med intentionen att 

stärka uppfattningen om företaget som ett ansvarstagande företag som prioriterar affärsetik 

högt.  

 

Samtliga företag har förstått skillnaden mellan varumärkets identitet och varumärkets image 

vilket har påverkat deras varumärken i positiv bemärkning. Wheeler (2006) förklarar varu-

märkesidentitet med att det är varumärkets visuella och verbala uttryck. Författaren hävdar 

att varumärkesidentiteten bygger företag samtidigt som den ökar medvetenheten. Varumär-

kets identitet bör vara minnesvärt, meningsfullt, differentierat, tillförlitligt och hållbart sam-

tidigt som det genererar mervärde (Wheeler, 2006). Aaker (1996) betonar att kundernas upp-

levda kvalitet av ett varumärke är en viktig faktor då den kan påverka företagets försäljning.  

Företag C:s gemensamma kärnvärden är kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön 
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(www.företagC.se). Företagets affärsidé är enligt respondenten att skapa mervärde för sina 

aktieägare genom att skapa mervärde för sina kunder. Genom sina samlade kunskaper ser 

företaget till att tillhandahålla sina utvalda kundsegment produkter med överlägsen kvalitet, 

säkerhet och omsorg om miljön. För att ett varumärke ska vara framgångsrikt krävs det att 

varumärket erbjuder sina kunder den rätta mixen av såväl funktionella attribut som symbo-

liska värden (Hankinson och Cowking, 1996). Respondenten från Företag A förklarar att de 

inte har som främsta syfte att tjäna pengar utan att de istället fokuserar på att vinna äkta en-

gagemang och sympati bland konsumenterna. Respondenten slår fast att företaget uppfattas 

som trovärdigt med tanke på att de kunnat betala tillbaka stora summor pengar till samhället. 

Aaker (1996) belyser att det är varumärkesidentiteten som ger varumärket mening, riktning 

och syfte. Wheeler (2006) klargör att identiteten stöder, uttrycker, kommunicerar och visua-

liserar varumärket samtidigt som du kan se det, röra det, höra det och så vidare. Enligt Cor-

nwell och Roy (2003) är ett av sponsringens grundläggande syften att förstärka företagets 

brand equity. Cliffe och Motion (2005) menar att en viktig del av brand equity över tiden 

handlar om erfarenhet. Anledningen till det är att erfarenhet kring ett varumärke i sin tur ger 

mening till varumärket. Alla företag vi intervjuat framhåller vikten av att varumärket verkli-

gen ska betyda något för konsumenterna. De arbetar ständigt med att försöka förmedla sin 

varumärkesidentitet och då samtidigt påverka sitt varumärkes image. Genom att arbeta med 

sponsring kan företagen på ett effektivt sätt förmedla sin varumärkesidentitet och dess förde-

lar gentemot olika intressenter.   

 

Hankinson och Cowking (1996) uppmärksammar att den valda positioneringen och/eller 

varumärkets personlighet kan utgöra varumärkets utmärkande drag och därmed dess för-

måga till framgång. Samtliga fallföretag innehar i dagsläget en stark och tydlig position på 

marknaden och arbetar ständigt med att kommunicera ut sina varumärkens fördelar till kon-

sumenterna. Kapferer (1994) förklarar att ett varumärkes personlighet i huvudsak handlar 

om kommunikation och att det är varumärkets fysiskt framträdande egenskaper som fram-

hävs. Författaren skildrar varumärkets personlighet genom att hävda att det är på det sätt 

varumärket skulle tala om sina produkter om det var en verklig person. Enligt Wheeler 

(2006) utvecklades positionering för att skapa ingångar till en ständigt förändrande marknad 

där konsumenterna oavbrutet överöses med olika slags signaler och meddelanden. Respon-

denten på Företag E nämner att de ser till att sätta kvaliteten främst, lyssna på sina kunder, 

erbjuda bra priser samt skapa ett personligt totalerbjudande. Wheeler (2006) betonar att po-

sitionering tar hänsyn till pris, produkt, plats och påverkan vilka är de fyra dimensionerna 

som påverkar försäljningen. Företag A menar enligt respondenten att deras varumärke står 

för spelglädje, omtanke och trygghet och att de hela tiden strävar efter att utveckla sina pro-

dukter och erbjuda de bästa spelen i syfte att tillhandahålla kunderna det bästa spelutbudet.  

 

För att ett företags varumärke ska kunna upprätthålla sitt värde måste varumärket hela tiden 

utvecklas vilket ställer krav på företagets innovationsförmåga (Håkansson och Wahlund, 

1996). Respondenten på Företag A menar att de ser till att satsa på en service i världsklass 

genom att bemöta kunderna på ett professionellt sätt. Företag C framhäver enligt responden-

ten vikten av att följa trenderna i idrottsvärlden och att sponsring ger företaget möjligheten 

att nå betydelsefulla kundgrupper. Företagen vi har intervjuat betonar vikten av att tillfreds-

ställa sina kunders behov och att ständigt arbeta med att utveckla och förbättra sin service.  
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6.2 ANVÄNDNING AV SPONSRING 
 

Enligt Aaker (1996) kan de associationer som en kund förknippar ett varumärke med vara 

bestående tillgångar för ett företag. Grundtanken med varumärkesassociationer är att de ska 

leda till köp av företagets produkter vilket i ett senare skede ska resultera i varumärkeslojali-

tet. Enligt Karazi (2004) är sponsring associationsmarknadsföring, det vill säga en affärs-

mässig metod för marknadsföring, kommunikation och försäljning. Varför företag är verk-

samma inom sponsring varierar företagen emellan (Dolphin, 2003). De vanligaste avsikterna 

företag har med sin sponsring är att stärka företagets image, skapa medvetenhet kring varu-

märket hos kunden samt öka företagets goodwill. Även Cliffe och Motion (2005) menar att 

företag kan lyckas med att skapa goodwill kring sitt varumärke med hjälp av sponsring. De 

företag vi har intervjuat använder sig av sponsring i detta syfte då de bland annat sponsrar 

projekt som visar att de tar ansvar i samhället. De vill visa att de ger tillbaka till sina kunder 

och värnar om samhället. Respondenten från Företag E förtydligar att deras ambition är att 

vara en positiv och drivande kraft i samhället. Samtliga företag försöker sponsra olika pro-

jekt där de kan visa sina kunder att de bryr sig. Enligt Jiffer och Roos (1999) kan företag 

som sponsrar projekt i sin egen kommun ge intryck av att de tar ansvar och ställer upp för 

sin omgivning. Majoriteten av de företag vi har varit i kontakt med har för vana att försöka 

sponsra lokala projekt. Företag B sponsrar enligt respondenten inte på koncernnivå och säll-

an på landsnivå utan riktar snarare sin sponsring mot regional- och lokalnivå. Företagen i 

denna studie sponsrar även för att kommunicera ut ett bestämt budskap till utvalda målgrup-

per vilket även Roos och Algotsson (1996) hävdar är företagens syfte med sponsring. Re-

spondenten på Företag E uppmärksammar även att sponsring kan synliggöra en viss fråga 

eller ett visst samarbete vilket är positivt för ett företags varumärke.  

 

Företagen vi har intervjuat använder sig av sponsring för att vårda sina relationer och för att 

träffa potentiella kunder. Av den anledningen brukar de bjuda in kunder och andra intressen-

ter till de sponsringsprojekt de är verksamma inom. Att företag ofta använder sig av spons-

ring för att vårda sina relationer bekräftas av Burton et. al (2006) som hävdar att företagens 

primära mål med sponsring är att använda sig av det vid deras företags- samt varumärkes-

uppbyggnad. Företag C:s mål med sponsring är enligt respondenten att fördjupa relationen 

till sina kunder och stärka sitt varumärke. Företaget bjuder ofta in konsumenter till olika 

evenemang för att vårda sina existerande kundrelationer men även för att träffa nya kunder. 

Alla företag som ingått i vår undersökning vill att de projekt som sponsras ska ge möjlighet 

till aktiviteter och att träffa olika intressenter. Enligt Grönkvist (2000) är sponsring inte ett 

medium utan snarare en metod för marknadsföring och kommunikation. Respondenten från 

Företag E menar att de med sponsringens hjälp vill skapa synlighet för de organisationer de 

samarbetar med och de frågor de engagerar sig i. Företaget använder sig först och främst av 

sponsring som en del av sin marknadsföring där den kan skräddarsys så den stämmer över-

ens med företagets mål och värderingar. 

 

Jiffer och Roos (1995) uppmärksammar att företag bör sponsra större evenemang då detta 

har ett nyhetsvärde vilket kan innebära exponering i media för företaget. Detta är Företag 

C:s motiv för att arrangera tävlingar eftersom det finns ett stort medieintresse och expone-

ringen av varumärket blir stort (www.företagC.se). Enligt Jiffer och Ross (1995) är detta en 

positiv effekt av sponsring. Enligt respondenten på Företag D handlar deras sponsringsverk-

samhet både om att bygga upp deras varumärke samt att få någonting tillbaka från deras 

sponsringssatsningar. För att det ska få kallas sponsring krävs det förväntningar och motpre-

stationer på effekterna av projektet (Dolphin, 2003). Företagen köper en association eller en 

rättighet med avsikten att det ska förknippas med deras varumärke. Samtliga fallföretag 
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sponsrar de projekt som de vill bli förknippade med. Genom att sponsra rätt projekt vill de 

stärka sin varumärkesimage samtidigt som de vill att kunderna ska associera företaget med 

något positivt.   

 

Clark (1995) konstaterar att många företag har en policy för de projekt som ska sponsras. En 

sådan policy hjälper företag att veta vilka områden de ska fokusera på samt klargör för vilka 

projekt som är intressanta och inte. Majoriteten av de företag som bidragit till denna studie 

har en utarbetad policy som går att hitta på deras hemsida. Då företag ofta får en mängd 

olika förfrågningar angående sponsring har de inte möjligheten att fullfölja alla (Hagstedt, 

1987). Det är enligt författaren viktigt att inte skapa ”badwill” för företaget då vederbörande 

tvingas tacka nej flera av sponsringsprojekten. Genom att företaget redogör för sin spons-

ringspolicy på exempelvis sin hemsida kan förfrågningarna minska vilket reducerar risken 

för att skapa ”badwill” för företaget.   

 

Enligt Clark (1996) bör företag inte vara verksamma inom sponsring om sambandet mellan 

sponsor och den sponsrade saknas eller är vagt. De företag som inkluderats i vår undersök-

ning menar att det är viktigt att de projekt som sponsras har en naturlig anknytning till deras 

företag och varumärkesimage. Enligt respondenten på Företag B är det viktigt att deras 

sponsringsprojekt överensstämmer med företagets värderingar. Även respondenten på Före-

tag D betonar vikten av att välja projekt som passar in med deras varumärkesimage vilket 

stöds av Jobber (1995) som anser att detta är en viktig faktor vid val av sponsringsprojekt. 

Sponsring är en långsiktig process där företagen inte kan mäta effekterna av satsningarna 

förrän efter minst tre år (Roos och Algotsson, 1996). De intervjuade fallföretagen lägger 

majoriteten av sina sponsringssatsningar på långsiktiga projekt men sponsrar även en del 

kortsiktiga projekt. Respondenten på Företag C menar att de för närvarande har ett flertal 

långsiktiga sponsringsprojekt. Jobber (1995) uppmärksammar att det finns en rad andra fak-

torer som företag måste fundera över när de ska välja vilket evenemang som ska sponsras. 

De ska bland annat fastställa målen och bestämma vad de vill uppnå med sin sponsring. De 

måste dessutom klargöra vad de är ute efter och vilken marknad samt målgrupp de vill nå 

(Clark, 1996). Samtliga fallföretag har bestämda riktlinjer för vilka projekt som ska sponsras 

och varför. Den övervägande delen av företagen har även klargjort på sina respektive hemsi-

dor för vilken typ av projekt de sponsrar och vilken målgrupp de vänder sig till. Företag B 

sponsrar enligt respondenten inte verksamheter som inte samverkar med deras värderingar 

och miljökrav, inte heller enskilda personer vilket Företag D också vill undvika 

(www.företagD.se). Respondenten på Företag D betonar att de är noga med vilka projekt de 

sponsrar för att det inte ska resultera i dålig marknadsföring för företaget.  

 

Karaszi (2004) uppmärksammar att sponsring kan delas in i olika kategorier beroende på 

vilket projekt som sponsras. Enligt författaren är de vanligaste kategorierna; idrott, kultur, 

radio, TV och musiksponsring samt sponsring av forskning, utbildning och festivalsevene-

mang. Den sponsring som dominerat i Sverige är idrottssponsring men nu börjar även kul-

tursponsring bli allt mer förekommande. Precis som de andra fallföretagen sponsrar Företag 

A idrott kopplat till motion och hälsa. Detta eftersom de anser att spela är en gemenskap 

som skapar glädje. Då idrott är en stor del av samhället fokuserar även Företag B sin spons-

ring på idrotten. Dock vill de nå ut i samhället genom att dessutom sponsra en del andra pro-

jekt som berör kultur och utbildning. Även Företag C:s sponsring har i många år fokuserats 

på kultur och idrott vilket även Företag D:s sponsring har gjort. Grönkvist (1999) styrker att 

idrott dominerar bland företagens sponsringssatsningar men att de andra områdena börjar få 

allt fler sponsorer. Företag A, Företag C, Företag D och Företag E är alla dessutom huvud-
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sponsorer i olika projekt. Förutom idrott riktar även Företag E en stor del av sin sponsring på 

olika samhällsinsatser.  

  

De företag vi har varit i kontakt med vill att deras sponsring ska gynna deras affärer 

och/eller stärka deras varumärke. Exponeringen av varumärket ska vara distinkt och kraftfull 

och sponsringen ska ge möjligheter till möten med företagens intressenter. Sponsring kan 

enligt Roos och Algotsson (1996) ha flera olika effekter. En av dem är exponeringseffekten 

som innebär att företagets varumärke får så mycket exponering som möjligt. Just denna ef-

fekt är det många företag som strävar efter att uppnå.  
 

6.3 SPONSRINGENS PÅVERKAN PÅ VARUMÄRKETS IMAGE 
 

Varumärkesimage handlar om hur kunder uppfattar ett företags varumärke (Kapferer, 1994). 

En av de vanligaste avsikterna företag har med sponsring är att förstärka sitt varumärkes 

image (Dolphin, 2003). Enligt Hjälmsson och Eriksson (2001) fungerar sponsring som 

imageskapare och företag kan med hjälp av sponsring förbättra sitt varumärkes image. Att 

använda sig av denna marknadsföringsmetod kan leda till att företag omnämns i media vil-

ket kan vara positivt för företaget och deras image (Roos och Algotsson, 1996). Företagen vi 

har intervjuat använder sig av sponsring av nyss nämnda anledningar. De sponsrar aktivite-

ter vars image de vill bli förknippade med och som kommer att påverka deras varumärke 

positivt. Respondenten från Företag A förklarar att de vill att deras varumärke ska samman-

kopplas med idrott och fokuserar i huvudsak därför sin sponsring på den typen av aktiviteter. 

De vill att deras kunder ska uppfatta dem som viktiga för idrotten. Respondenten menar att 

sponsring av idrott har gett dem värden som de inte hade kunnat skapa utan att vara en aktiv 

sponsor. Även för Företag E är det enligt respondenten viktigt att vara synlig under idrottse-

venemang då de vill att deras varumärke ska associeras med glädje och engagemang. De vill 

precis som Företag A upplevas som en aktiv sponsor som satsar på aktiviteter som upplevs 

såväl viktiga som positiva.  

 

Enligt Grönkvist (2000) är sponsring ensam om att ha två speciella attribut, nämligen asso-

ciation och simulantförmåga. Association syftar till att den sponsrades image faller tillbaka 

på den som sponsrar. Företagen vi har intervjuat sponsrar de aktiviteter vars image samman-

faller med deras varumärke. De använder sig även av sponsring för att förstärka sitt varu-

märke. Enligt Jobber (1995) kan företag visa sitt engagemang genom att sponsra skolor och 

miljö. Företag B har exempelvis de senaste åren sponsrat en skola eftersom de vill visa all-

mänheten att de är ett ansvarstagande företag. Syftet är dessutom att bygga upp företagets 

varumärke och dess image. Även respondenten på Företag C klargör att de vill att deras 

sponsring ska förstärka deras företag och varumärkesimage. Gentemot sina kunder vill de 

förmedla att de är ett seriöst företag samtidigt som de är ett spännande och underhållande 

företag. Med hjälp av sponsring kan de på ett effektivt sätt associera ovan nämnda egen-

skaper till företaget och deras varumärke. Enligt Jobber (1995) kan företags motiv med 

sponsring vara att skapa ett starkt varumärke och erhålla företaget med förmånliga associat-

ioner. Företag kan enligt författaren utnyttja ett sponsringsprojekts image för att samman-

koppla denna med deras egna varumärken. De kan även med hjälp av sponsring skapa en ny 

och önskvärd image. Detta resonemang styrks av Roos och Algotsson (1996) som betonar 

att sponsring är bra när företag är i behov av att ”låna” image.  

 

Enligt Dolphin (2003) är sponsring en mer omfattande aktivitet som involverar hela företa-

get. Respondenten från Företag D förklarar att deras personal ibland kan förknippas med 
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varumärket och att deras image därför kan påverkas då en i personalen av någon anledning 

slutar på företaget. Respondenten vidareutvecklar och förklarar att på en individuell nivå kan 

kunder förknippa företagets varumärke med någon i personalen. Företagen som varit med i 

denna studie sponsrar aktiviteter som de vet är viktiga för sina kunder. Respondenten på 

Företag C anser att sponsringen har hjälpt dem att skapa goda relationer till sina kunder. För 

att sponsringen ska bli framgångsrik krävs det att alla parter i hög grad är involverade i akti-

viteten (Dolphin, 2003). De företag vi har intervjuat är alla aktiva i sina sponsringssatsningar 

och tycker att det är viktigt eftersom sponsring ger dem chansen att träffa både nya och be-

fintliga intressenter. Enligt Hagstedt (1987) är kunder ofta den enda målgrupp företagen 

riktar sig till genom sin sponsring. Respondenterna från fallföretagen anser att sponsring kan 

användas för att förstärka företagets varumärke och dess image gentemot kunderna.  

 

Grönkvist (2000) uppmärksammar att sponsring inte är ett medium utan snarare en metod 

företag kan använda sig av i sin marknadsföring och kommunikation. Respondenten från 

Företag C ser sponsring som ett värdefullt verktyg de kan använda sig av tillsammans med 

företagets övriga marknadskommunikation. De sponsrar projekt som associerar ett värde och 

förstärker företagets varumärkesimage. Med hjälp av sponsring kan företag sända ut ett bud-

skap om att deras produkter är av hög kvalitet och att de är bättre än sina konkurrenter (Roos 

och Algotsson, 1996). Förutom att Företag C sponsrar idrott och kultur för att påverka sin 

varumärkesimage vill de att kunderna ska föredra deras produkter framför konkurrenternas. 

En vanlig anledning till varför företag börjar arbeta med sponsring är för att förbättra sitt 

varumärkes image (Hjälmsson och Eriksson, 2001). Då image tar lång tid att bygga upp sat-

sar majoriteten av de företag vi intervjuat på långsiktiga projekt. Respondenten från Företag 

D anser att sponsring har påverkat deras varumärkesimage positivt och att de med hjälp av 

sponsring bland annat kunnat visa sina kunder att de bryr sig om vad som händer utanför 

företaget. Dock konstaterar de att ett varumärkes image snabbt kan raseras då exempelvis en 

kris av något slag uppstår. Fallföretagen betonar att de använder sig av sponsring för att visa 

att de bryr sig och för att påverka sin varumärkesimage på ett positivt sätt. De vill även med 

hjälp av sponsring träffa såväl befintliga som potentiella intressenter. Respondenterna från 

företagen har alla poängterat att varumärken är viktiga, och att de löpande arbetar med att 

stärka sin image. De vill att deras sponsringssatsningar ska tillföra mervärde till företagets 

varumärke. 

 

6.4 MEDVETENHET 
 

Aaker (1996) förklarar brand equity med att det är en uppsättning tillgångar och skulder som 

är kopplade till varumärkets namn och symbol. Tillgångarna ökar och skulderna minskar 

med det värde som företaget erhåller från sina varor och tjänster. Melin (1997) menar att ett 

varumärke som skapar värde för konsumenten även skapar värde för märkesinnehavaren. 

Samtliga fallföretag är överens om att kundtillfredsställelse, kommunikation och goda relat-

ioner till kunderna är ett vinnande koncept då målet är att stärka varumärket och dess image. 

Aaker (1996) hävdar att kundernas lojalitet till ett varumärke många gånger är företagens 

viktigaste tillgång. En stark varumärkeslojalitet bringar ett stort inflytande samtidigt som 

lojala kunder skapar stora fördelar för företaget gentemot konkurrenterna. Vidare konstaterar 

Aaker (1996) att det är mer kostnadseffektivt att vårda och ta väl hand om befintliga kunder 

än att locka nya kunder till företaget. Företag C är ett av företagen som arbetar mycket med 

att tillfredsställa sina kunders behov för att på så sätt underhålla och förstärka sitt varu-

märke. Respondenten på Företag E förklarar att avsikten med sponsringen är att addera posi-

tiva mervärden till företagets varumärke och att deras sponsringsaktiviteter är en viktig del i 



51 

 

företagets arbete som syftar till att underhålla och förstärka varumärket. Företaget engagerar 

sig bland annat i viktiga samhällsfrågor för att uppnå de positiva mervärden de strävar efter 

och därmed stärka sin varumärkesimage. Aaker (1996) framhåller att varumärkesmedveten-

het kan utnyttjas för att skapa fördelar gentemot konkurrenterna. För företag som tillhanda-

håller produkter som liknar varandra kan medvetenheten till exempel användas för att stå sig 

mot konkurrenterna. Att ha välkända varumärken är något som människor uppskattar vilket 

därmed är ännu en fördel för företaget och deras varumärke (Aaker, 1996). Majoriteten av 

företagen vi intervjuat framhåller sponsring som ett effektivt verktyg för att öka medveten-

heten kring sina varumärken. De har välkända varumärken och arbetar ständigt med att 

stärka varumärket för att kunna stå sig gentemot konkurrenterna. Genom att aktivt arbeta 

med sponsring skapar de medvetenhet kring sitt varumärke vilket är en fördel för företaget 

och varumärkets image. Samtliga företag engagerar sig i bland annat samhällsfrågor för att 

stärka sin varumärkesimage.  

  

Aaker (1996) uppmärksammar att konsumenter dagligen fullkomligt överöses med med-

delanden av olika slag vilket skapar en situation där det är svårt för företag att bygga upp sin 

varumärkesmedvetenhet. Utmaningen ligger därför i att nå och fånga konsumenternas upp-

märksamhet samtidigt som kostnaderna av att bygga upp varumärkesmedvetenheten inte får 

bli för höga. En väg att gå menar Aaker (1996) är att använda sig av kampanjer och liknande 

för att skapa uppmärksamhet istället för att använda sig av de traditionella kommunikations-

kanalerna. Företag D sponsrar framförallt folkkära sammanhang såsom fotboll och inne-

bandy för att dels förstärka sitt varumärke och dels för att öka kännedomen kring varumär-

ket. Företag A sponsrar främst idrottssammanhang samtidigt som de hävdar att de är idrot-

tens bästa vän på grund av deras överskott och särskilda sponsringssatsningar. Företaget 

sponsrar landslag och idrott på elitnivå i syfte att fylla varumärket med spänning och glädje. 

Respondenten från Företag A förklarar att de framförallt sponsrar olika idrottsaktiviteter 

eftersom inget intresseområde engagerar lika brett som idrotten och att svensken är idrottens 

folk. För att underhålla och förstärka sitt varumärke arbetar företaget även mycket med In-

ternet, ledarskap och medarbetarnas utveckling. De kommunicerar och marknadsför även sitt 

varumärke och sina produkter i lokala och rikstäckande medier i samma syfte.  

 

Enligt Aaker (1996) handlar varumärkesmedvetenhet om varumärkets närvaro i konsumen-

ternas medvetande. Det går att mäta medvetenheten kring ett varumärke utifrån de olika sätt 

som konsumenterna kommer ihåg varumärket. Är medvetenheten kring varumärket hög ses 

det som dominerande och är medvetenheten låg känner konsumenterna enbart igen varu-

märket. Dolphin (2003) menar att en sponsringsaktivitet kan uppmärksamma kunder om 

varumärkets fördelar vilket i sin tur kan öka kännedomen kring varumärket. Majoriteten av 

fallföretagen menar att medvetenheten kring deras varumärken har ökat tack vare spons-

ringssatsningar inom olika områden. Samtidigt menar de dock att det kan vara svårt att på-

visa att det just är sponsringen som har ökat kännedomen kring varumärket, men att en del 

undersökningar som gjorts tyder på det. Till exempel har personer som Företag E intervjuat 

ofta använt sig av exempel på organisationer och event som företaget sponsrar vilket tyder 

på att kännedomen kring deras varumärke ökat tack vare sponsringssatsningarna. Även re-

spondenterna från Företag C och Företag D menar att kännedomen kring deras varumärken 

har ökat på grund av att sponsringen gjort det möjligt för dem att bjuda in och träffa såväl 

befintliga som framtida kunder.   

 

Planellas och Urriolagoitia (2007) hävdar att det är viktigt för företag att redan i ett tidigt 

skede skapa kännedom och medvetenhet kring sina varumärken. Enligt Aaker (1996) kan 

varumärkesmedvetenheten vara en stor konkurrensfördel till exempel då konsumenter ska 
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avgöra vilken produkt de ska införskaffa. Respondenten på Företag C förklarar att de genom 

att sponsra olika turneringar och liknande får möjligheten att exponera sitt varumärke och 

träffa nya kunder i en effektfull miljö. Respondenten på Företag B menar däremot att deras 

sponsringssatsningar enbart haft en marginell effekt på den ökade kännedomen kring företa-

get och dess varumärke. Dock görs inga mätningar som visar på om det är sponsringen eller 

företagets övriga kommunikationsmetoder som har bidragit till att öka medvetenheten kring 

varumärket. Företag A är ett av de företag som hävdar att deras sponsringsaktiviteter har 

bidragit till ökad kännedom kring varumärket. För att få reda på vad sponsringen har betytt 

för deras varumärke genom åren har de intervjuat sina kunder och fått svar som innefattar 

orden trygghet, nationell stolthet och ärlighet. För att kunderna ska förknippa sponsringen 

med deras varumärke ser de till att strategiskt exponera sitt varumärke inom de olika områ-

den de sponsrar. Jobber (1995) förklarar att effekterna av sponsringen blir större om företa-

gets varumärke är en del av namnet på aktiviteten. Enligt respondenten från Företag B ser de 

till att informera allmänheten om sina olika sponsringsprojekt för att konsumenterna ska 

förknippa aktiviteten med företagets varumärke.  

 

Alla företag som intervjuats i denna undersökning betonar vikten av att vara aktiv i sina 

olika sponsringssatsningar. Företag C ser exempelvis till att vara aktiv i sina olika spons-

ringsprojekt då det ökar kännedomen kring varumärket samtidigt som försäljningen av deras 

produkter ökar. Även Företag E ser alltid till att vara en aktiv samarbetspartner samtidigt 

som de ser till att sponsra rätt saker och exponera varumärket på ett fördelaktigt sätt så att 

kunderna ska förknippa sponsringen med deras varumärke.  

 

6.5 UPPFÖLJNING OCH EFFEKTER AV SPONSRING 
 

En sponsringsprocess kännetecknas av tre faser; planering, genomförande och uppföljning 

(Grönkvist, 2000). Den sista fasen faller många gånger bort vilket ofta beror på att företaget 

inte satt upp några specifika och mätbara mål för sin sponsring. Respondenten från Företag 

A betonar vikten av att skriva avtal som löper över en längre tid så att ett utbyte mellan före-

taget och den sponsrade kan ske. Med hjälp av projekt som sträcker sig över en längre tid 

kan dessutom strategiska planer med uppsatta mål sättas upp. De fallföretag som ingått i 

denna studie försöker mäta effekterna och följa upp sina sponsringssatsningar men anser att 

det är svårt. Enligt Clark (1995) är det inte svårare att mäta effekterna av sponsring än vad 

det är att mäta effekterna av exempelvis en annonskampanj. En sponsor borde göra denna 

uppföljning för att ta reda på om projektet varit lyckat eller inte (Mårtensson, 1994). Det är 

även viktigt för företagen att tänka på vilken effekt de önskar att uppnå (Jiffer och Roos, 

1999). Majoriteten av fallföretagen gör mätningar i form av enkäter och marknadsundersök-

ningar. Clark (1995) hävdar att dessa är några av de effektiva metoder företag kan använda 

sig av när de ska följa upp och mäta effekterna av sponsringen. Företag A mäter exempelvis 

effekterna av sin sponsring fyra gånger per år och utgår då ifrån företagets uppsatta mål. 

Enligt Clark (1995) är det enklast om sponsorn själv gör en uppföljning vilket majoriteten av 

de företag som intervjuats gör. De kan mäta medvetenheten, nivån på attityder och föränd-

ringar av denna nivå samt hur de föredras framför sina konkurrenter (Clark, 1995). Företag 

D gör en bedömning av människors attityder gentemot sponsringen och varumärket. Även 

Företag E mäter de större sponsringsprojekten genom att ställa ett antal frågor som berör hur 

kunderna och andra intressenter uppfattat aktiviteten.  

 

Mårtensson (1994) uppmärksammar att sponsring ofta är kostnadskrävande och att det där-

för är viktigt för företagen att jämföra vad projektet tillfört med vad det har kostat. Detta är 
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något som respondenten från Företag B konstaterat i denna studie. Att vara aktiv inom 

sponsring kan resultera i höga kostnader för företaget och att jämföra effekterna med det 

som satsats är sedan svårt att göra. Enligt Hagstedt (1989) lägger företag ner en ansenlig del 

på sponsring men anstränger sig sedan inte särskilt mycket för att mäta effekterna av sina 

satsningar. Dock har de flesta företag som intervjuats betonat att de mäter effekterna sina 

sponsringsaktiviteter. Sponsring har fem olika effekter nämligen; exponering, kunskap, 

uppmärksamhet, attityd och beteende (Roos och Algotsson, 1996). Företag mäter de olika 

effekterna för att se om målen med sponsringen uppfyllts. Huvudparten av fallföretagen mä-

ter exponering, uppmärksamhet och attityd. De har som mål att exponera sitt varumärke, 

skapa uppmärksamhet kring det och förbättra attityderna gentemot företaget och varumärket. 

Det är företagens uppsatta mål som bestämmer vilken mätmetod som är lämplig (Roos och 

Algotsson, 1996).  

 

Sponsringens effekter är ofta svåra att mäta då företag har för vana att vara verksamma i en 

rad andra aktiviteter samtidigt, exempelvis i reklamkampanjer (Hagstedt, 1989). Det är av 

den anledningen svårt att avgöra om det är sponsringssatsningarna eller reklamkampanjerna 

som ökat kännedomen kring varumärket. Detta är något som även uppmärksammats av re-

spondenten på Företag D som anser att det är svårt att se om deras reklamsatsningar varit 

orsaken till den ökade kännedomen eller om det varit deras sponsringssatsningar.  

 

Samtliga respondenter vi intervjuat har varit väldigt positiva till sponsring och de effekter 

marknadsföringsmetoden har på deras varumärken. Respondenten på Företag A anser att 

sponsring mestadels innebär fördelar för företaget så länge deras samarbetspartners levererar 

det som överenskommits. Enligt Hagstedt (1987) kan ett företag med hjälp av sponsring 

skapa givande relationer till olika intressenter. Majoriteten av företagen som ingått i denna 

undersökning anser att sponsring kan leda till att de får träffa nya kunder och att varumärket 

gynnas. De anser att sponsring kan användas för att stärka varumärket och påverka dess 

image positivt. Företag som vill förändra eller påverka sin image kan göra det med hjälp av 

sponsring (Clark, 1996). Grönkvist (2000) styrker resonemanget och menar att sponsring 

även kan förändra kännedomen, attityden och imagen kring företaget. Fallföretagen använ-

der sig utav sponsring av ovanstående anledningar. Företag D ser sponsring som något posi-

tivt då det kan leda till publicitet i media. Jobber (1995) nämner i sammanhanget att spons-

ring kan leda till att media uppmärksammar företaget och deras budskap. Företagen uttryck-

er dessutom vikten av att välja rätt sponsringsprojekt, något som kan vara svårt. Om de 

sponsrar fel projekt eller i känsliga sammanhang kan det resultera i nackdelar för företaget. 

Clark (1995) framhåller att det är viktigt att välja rätt projekt då det kan vara riskfyllt för 

företagen att sponsra vissa aktiviteter. Genom att sponsra rätt projekt eller personer kan före-

tagen stärka sitt varumärke (Privataaffärer, 2008). 
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6.6 ÖVERBLICK FALLFÖRETAG 
 
 

Tabell 1: Överblick fallföretag, egenmodifierad och sammanställd tabell  

 Företagen om 
sina varumär-
ken 

Företagens 
användning 
av sponsring  

Sponsringens på-
verkan på varumär-
kets image 

Medvetenhet Uppföljning och 
effekter av spons-
ring 

Företag A Varumärket ska 

representera företaget 

och dess produkter. 

Det ska stå för spel-

glädje, omtanke och 

trygghet. För att 

stärka varumärket 

arbetar företaget med 

Internet, ledarskap 

och medarbetarnas 

utveckling. 

Företaget arbetar 

med idrott kopplat 

till motion och 

hälsa. De använder 

sig av sponsring för 

att stärka sin verk-

samhet och sina 

varumärken. 

Företaget anser att sponsring 

av idrott har gett deras före-

tag och varumärke värden 

som de inte hade kunnat 

skapa utan att vara en aktiv 

sponsor. 

De anser att känne-

domen kring deras 

varumärke har ökat 

då det funnits en 

naturlig koppling 

mellan sponsringspro-

jekten och deras 

varumärke. 

Företaget har nyligen börjat 

mäta vad svenska folket 

tycker om deras sponsring 

på ett mer omfattande sätt 

än tidigare. Nu görs mät-

ningar fyra gånger om året.   

Företag B Varumärket ska 

associeras med 

ansvarstagande, 

kompetens och 

innovation. Intressen-

ter ska se dem som 

ett företag som 

levererar kvalitet i 

rätt tid och till över-

enskommet pris. För 

att stärka varumärket 

bygger de varumär-

ket internt. 

Företaget sponsrar 

idrott, kultur, veten-

skap och utbildning 

samt etiska projekt. 

Sponsringen ska 

gynna företagets 

affärer och/eller 

stärka bilden av 

varumärket. 

Företaget anser att sponsring-

en gynnar deras affärer. 

Genom att sponsra olika 

projekt anser de att deras 

varumärkesimage påverkas 

positivt.  

Företaget anser att 

sponsringen haft en 

marginell effekt till 

ökad kännedom då de 

redan finns överallt 

genom sina projekt.  

Företaget har ingen syste-

matisk uppföljning av 

effekterna av sponsring 

utan det sköts lokalt. De 

anser att det är svårt att 

mäta effekterna av aktivite-

ten. 

Företag C Varumärket står för 

styrka, säkerhet, 

trygghet och tillförlit-

lighet. För att stärka 

sitt varumärke arbe-

tar de med att till-

fredsställa sina kun-

ders behov och få 

dem att känna sig 

nöjda. 

Idrott och kultur 

står i fokus för 

företagets spons-

ringsprojekt. Syftet 

med sponsringen är 

att fördjupa relat-

ionen med sina 

kunder och stärka 

sitt varumärke. 

Företaget anser att sponsring 

är ett värdefullt verktyg då 

det kan utnyttjas tillsammans 

med företagets övriga mark-

nadskommunikation och 

förstärka deras varumärkes 

image. De anser att sponsring 

av idrott och kultur påverkar 

deras varumärkesimage på ett 

positivt sätt. 

Företaget anser att 

kännedomen kring 

deras varumärke har 

ökat eftersom spons-

ringen har erbjudit 

dem möjligheten att 

bjuda in och träffa 

nya kunder. 

Företaget använder sig av 

marknadsundersökningar 

för att mäta effekterna av 

sponsring.  

 

Företag D Varumärket ska stå 

för tillgänglighet, att 

företaget är lätta att 

ha att göra med och 

att de är en stark kraft 

i samhället. För att 

stärka varumärket 

arbetar de med att ta 

väl hand om sina 

kunder och med att 

utbilda sina anställda. 

Företaget försöker 

fördela sin spons-

ring mellan kultur, 

samhälle och idrott 

men har i dagsläget 

stor inriktning på 

idrott. Syftet är att 

bygga upp sitt 

varumärke. 

Företaget anser att sponsring-

en har påverkat deras varu-

märkesimage positivt.  

Företaget tror att 

deras sponsring har 

lett till ökad känne-

dom kring deras 

varumärke då de 

försöker exponera 

varumärket på rätt 

sätt. 

Företaget anser att det är 

svårt att mäta de exakta 

effekterna som sponsringen 

medför men att enkäter och 

marknadsundersökningar 

görs med jämna mellan-

rum. De gör snarare en 

bedömning av vad männi-

skor tycker om sponsringen 

och varumärket. 

Företag E Varumärket står för 

kundförtroende, 

enkelhet, personligt, 

modernt, kreativt 

samt en effektiv 

lösning av mat och 

måltider. För att 

stärka sitt varumärke 

ser de till att lyssna 

på sina kunder, sätta 

kvaliteten främst, 

erbjuda bra priser och 

ett brett sortiment 

samt skapa ett per-

sonligt totalerbju-

dande. 

Företaget arbetar 

dels med human-

sponsring och dels 

med idrottsspons-

ring. De sponsrar 

främst för att visa 

att de tar ansvar 

samt för att mark-

nadsföra sig själva.  

Företaget anser att sponsring 

tillför mervärde till företagets 

varumärke och påverkar 

varumärkets image. De vill 

att varumärket ska associeras 

med engagemang vilket 

sponsringen hjälper dem med.  

Företaget anser att det 

är svårt att påvisa att 

det är just sponsring-

en som har höjt 

företagets mätvärden 

för varumärket. 

Dock anser de att 

sponsringen har ökat 

kännedomen kring 

deras varumärke 

Företaget mäter alla större 

sponsringsaktiviteter ge-

nom att ställa ett antal 

frågor som rör hur kunder-

na och omgivningen har 

sett på, och uppfattat spons-

ringen. 
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7 SLUTSATS 
 

I uppsatsen sista kapitel diskuterar och redovisar vi de resultat vi kommit fram till med vår 

studie. För att uppfylla studiens syfte utgår vi ifrån våra forskningsfrågor och avslutar med 

våra egna reflektioner samt ger våra förslag till fortsatt forskning inom sponsringsområdet.  
 

 

 

 

Figur 8: Uppsatsens disposition 

 

7.1 FRÅGESTÄLLNING 

 

Vår avsikt med denna studie var att med hjälp av de intervjuade företagen besvara följande 

frågeställningar:  

 

- Hur kan företag via sponsring påverka sin varumärkesimage?  

- Hur använder sig företag av sponsring för att stärka sitt varumärke? 

 

7.2 VÅRA SLUTSATSER 

 

Den studie vi har gjort fastställer att våra utvalda företag arbetar med sponsring för att på-

verka och stärka sin varumärkesimage. Företagen sponsrar därmed projekt som de anser 

påverkar deras varumärkesimage i positiv bemärkning. Genom att de sponsrar aktiviteter 

som de vill associera sitt varumärke med kan de påverka sin image positivt och därmed 

stärka sitt varumärke. Företagen anser även att sponsring är en effektiv metod som kan an-

vändas för att kommunicera med sina intressenter både inom och utanför företaget. Vi har 

uppmärksammat att det inte finns några direkta skillnader i företagens användning av spons-

ring utan att de använder sig av denna aktivitet för att skapa uppmärksamhet kring varumär-

ket samt för att kunderna ska associera varumärket med diverse fördelar. Efter att ha tagit 

del av såväl teori som empiri har vi kommit fram till att sponsring är en effektiv metod för 

att nå konsumenterna på marknaden. Vi anser även att olika sponsringsprojekt kan hjälpa 

företag att stärka sina varumärken då företagen kan inkludera sina kunder och andra intres-

senter i en rad olika aktiviteter. Vi bedömer att sponsring uppfattas på ett positivare sätt av 

kunder än den vanliga typen av marknadsföring gör. Företagen sponsrar de projekt som de 

anser har en image som kan återkopplas till vad de vill att deras varumärke ska stå för och på 

så sätt stärka den image som de eftersträvar.  

 

Enligt Cliffe och Motion (2005) får företagen störst effekt på sin marknadsföring när de an-

vänder sig av flera kommunikationsmetoder samtidigt. I denna studie har vi kunnat konsta-

tera att företagen använder sig av sponsring för att komplettera sin övriga marknadsföring. 

Utifrån den teori vi har studerat har vi även sett att det inte finns några uttryckliga distinkt-

ioner mellan företags motiv samt mål med sponsring. De använder sig av denna typ av 

Inledning 

Kap. 1 

Metod 

Kap. 2 

Teori 

Kap. 3 & 4 

Empiri 

Kap. 5 

Analys 

Kap. 6 

Slutsats  

Kap. 7 



56 

 

marknadsföring för att stärka sin varumärkesimage, sina relationer och för att visa att de tar 

ett samhällsansvar. Vi samtycker med företagen då de menar att sponsring är ett bra kom-

plement till deras övriga marknadsföring då de får chansen att synas i andra sammanhang 

och tillsammans med event som uppskattas av marknadens konsumenter.    

 

Förr handlade sponsring mer om välgörenhet än om den bytesrelation som det är idag där 

sponsorn får något tillbaka. Trots det används begreppen sponsring och välgörenhet ibland 

fortfarande synonymt (Jiffer och Roos, 1999). Anledningen till detta kan vara att det i vissa 

sammanhang är samma typ av organisationer som både tar emot gåvor och blir sponsrade. 

Skillnaden är att vid sponsring sker det ett kommersiellt utbyte mellan de inblandade och när 

det handlar om välgörenhet är det en gåva utan förväntningar på någon motprestation. Vid 

sponsring förväntar sig den som sponsrar att få någonting tillbaka (Jiffer och Roos, 1999). 

Utifrån författarnas perspektiv på sponsring anser vi att det går att fastställa att företag kan 

använda sig av sponsring i kommersiella syften. Sponsring kan ses som ett samarbete mellan 

de inblandade parterna och för att det ska få kallas sponsring ska samarbetet vara gynnsamt 

för de inblandade. Denna studie har visat att företag bland annat sponsrar för att få någonting 

tillbaka från den sponsrade. De vill att deras sponsringssatsningar ska påverka deras image 

positivt samt att de ska få möjligheten att träffa sina intressenter och på så sätt stärka sina 

relationer ytterligare. Vi anser att det är viktigt att företag förstår vad sponsring är idag och 

på vilket sätt de kan använda sig av aktiviteten då det kan innebära stora fördelar för företa-

get. Enligt oss är det lättare för företagen att nå fram med sitt budskap genom exempelvis ett 

event eftersom kunderna då inte lika lätt uppfattar det som reklam. Aktiviteten ger dessutom 

företagen möjligheten att ge intressenterna gåvor av olika slag, märka med sin logotyp, som 

såväl uppskattas av intressenterna som gör att företagets namn fastnar i deras medvetande.   

 

Med hjälp av vår studie har vi även kunnat fastställa att företagen använder sig av sponsring 

för att visa att de tar ansvar i samhället. Förutom att sponsra projekt som har en image de vill 

associeras med, vill de stärka sitt varumärke ytterligare genom att sponsra olika aktiviteter 

som marknadens konsumenter anser tar ansvar. Vi anser att sponsring ger en unik möjlighet 

för företag att nå ut i samhället och även visa på sitt ansvarstagande. Genom att sponsra en 

viss företeelse kan konsumenternas köpbeslut komma att bli till företagets fördel. Enligt 

Cliffe och Motion (2005) kallas detta för goodwill-sponsring och kan stärka ett företags 

image. Företagen kan stärka sina kundrelationer genom att måna om sina kunders intresse 

vilket i sin tur kan leda till att varumärket förstärks. Vi har även kommit fram till att spons-

ring bör betraktas som ett väl användbart komplement till företagens övriga marknadsföring 

då sponsring ger företagen möjligheten att komma i kontakt med såväl potentiella som exi-

sterande kunder och skapa givande relationer. Vi har kunnat se att företagen som intervjuats 

i denna studie bland annat använder sig av sponsring för att möta både nya och befintliga 

kunder. De anser att deras sponsringssatsningar kan leda till att de får träffa olika intressen-

ter vilket är en fördel. Detta anser vi är en av anledningarna till att denna typ av kommuni-

kationsmetod skiljer sig från annan marknadsföring. Reklam i exempelvis tidningar och TV 

ger inte företag möjligheten att komma i kontakt med sina intressenter på samma sätt som 

sponsring gör. Då sponsring kan skapa positiva associationer i kunders medvetande stärks 

varumärket. Studien har visat att de företag som intervjuats försöker inkludera sina kunder i 

sponsringsaktiviteterna vilket vi anser är en stor fördel. De vill även involvera andra intres-

senter i evenemangen för att skapa uppmärksamhet och öka kännedomen kring varumärket. 

Den teori vi har behandlat i denna studie har enligt oss stärkt detta påstående och uppmärk-

sammat att företag med hjälp av sponsring kan öka kännedomen kring varumärket.  

 



57 

 

Sponsring ger företagen en möjlighet att skapa en god upplevelse för kunden och ge dem 

erfarenhet om företagets varumärke och produkter. Vi anser att företagen bör involvera och 

bjuda in eventuella intressenter till evenemangen då detta kan leda till lojala kunder vilket i 

sin tur kan leda till att varumärket förstärks. Vi anser att ett företags varumärke kan stärkas 

genom att företaget bjuder in sina intressenter till olika evenemang då de kan få en annan 

syn på företaget vilket i sin tur kan leda till en starkare relation till företaget. De intressenter 

som företaget lyckats skapa en djupare relation med kan sedan sprida vidare företagets bud-

skap till andra intressenter. Vi bedömer att företagets varumärkesimage förstärks på ett mer 

trovärdigt sätt om det är någon konsumenten känner, och inte företaget själv, som sprider 

budskapet. Företag anordnar dessa aktiviteter för att förmedla sin kompetens och kunskap 

inom sitt område. De sponsringsaktiviteter företag är verksamma inom skapar en association 

mellan företagets varumärke och evenemanget. Sponsringen ger dem en möjlighet att expo-

nera sitt varumärke och anordna kundmöten.  

 

I vår studie har vi kunnat konstatera att företagen använder sig av sponsring för att öka med-

vetenheten samt kunskapen kring sina varumärken. Samtliga företag som inkluderats i denna 

studie arbetar på ett omfattande sätt med sponsring och försöker vara så aktiva som möjligt i 

sina projekt. Vi håller före att det är viktigt för företag som arbetar med sponsring att vara 

aktiva och verkligen visa sitt engagemang för att kunna dra nytta av de fördelar som spons-

ringen erbjuder dem. Sponsring ger företag möjligheter som inte hade kunnat uppnås med 

traditionell marknadsföring. Vår undersökning visar att sponsring ger både företaget och 

kunden fördelar vilket resulterar i att varumärket och dess image förstärks. Genom att 

sponsra rätt projekt kan de uppnå detta med sin sponsring. Studien har stärkt tidigare teorier 

om att sponsring är en effektiv metod företag kan använda sig av i sin marknadsföring. De 

tidigare undersökningar som gjorts har kommit fram till att sponsring är en affärsmässig 

metod som används för att öka försäljningen och komplettera företagens övriga marknadsfö-

ring. Vi anser att det finns många likheter mellan företagen vi studerat och deras användning 

av sponsring. De riktar sig både mot business-to-business och business-to-consumer och 

använder sig av sponsring för att skapa en association till sin verksamhet. Vi finner det otro-

ligt viktigt att välja rätt projekt att sponsra. Om ett företag sponsrar ett projekt som inte har 

samma mål och värderingar som företaget har skiljer sig förmodligen imagen åt utifrån kun-

dernas perspektiv vilket innebär att ett klart budskap inte når fram. Av den anledningen me-

nar vi att företag noga måste överväga vad och vilka de vill bli associerade med för att deras 

image inte ska äventyras.   

 

Även om sponsring är en effektiv marknadsföringsmetod är den väldigt resurskrävande. Vi 

kan konstatera att sponsringsprojekt är komplexa och innehåller begränsade möjligheter till 

uppföljning. Det är viktigt att hitta goda samarbetspartners som har samma värderingar som 

företaget. Vi anser som tidigare nämnt att det är av stor vikt att välja rätt projekt att sponsra. 

Vi har uppmärksammat att företag påverkas negativt om de sponsrar fel aktiviteter och om 

en kris runt evenemanget skulle uppstå. Av den anledningen anser vi att företag bör ha ett 

utformat program som hjälper dem vid de eventuella kriser som kan uppstå. I vår studie har 

det inte framkommit att de företag som inkluderats har en riskhantering för dessa typer av 

kriser som kan uppstå.  

 

Enligt oss är sponsring en planerad och genomtänkt satsning som föregås av ett avtal och 

som ska vara givande för såväl sponsorn som den sponsrade. För att ge effekt bör spons-

ringssatsningarna förmedla samma budskap och vara enhetliga tillsammans med företagets 

övriga marknadsföring. Vi anser att sponsring inte utesluter övrig marknadskommunikation 

utan att den istället kan fungera som ett bra komplement. Företag kan använda sig av spons-
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ring för att förmedla sitt varumärkes identitet till sin målgrupp. De bör även engagera sina 

anställda i sponsringssatsningarna för att en positiv bild av företaget ska förmedlas utifrån 

hela organisationen. Efter att ha tagit del av såväl nytt empiriskt material som redan etable-

rad teori har vi kommit fram till att sponsring kan vara ett otroligt effektivt verktyg för före-

tag att använda sig av då avsikten är att stärka sitt varumärke samt dess image. Vi håller före 

att sponsring är ett så pass effektivt verktyg då det skiljer sig från den traditionella typen av 

reklam. Teorin och empirin, men även egna erfarenheter, har gett oss förståelse för att före-

tag hela tiden måste finna nya sätt att nå konsumenterna på marknaden. Faktum är att kon-

sumenterna dagligen överöses med mängder av olika marknadsföringsmeddelanden vilket 

gör att de inte längre är lika mottagliga för den sedvanliga typen av marknadsföring. Av den 

anledningen ser vi sponsringen som en utväg för företag att ta, i syfte att nå och kommuni-

cera ut sitt budskap till sina potentiella och existerande kunder. Företag D sponsrar till ex-

empel organisationen Friends, som arbetar med att förebygga kränkande behandling och 

mobbning. En organisation som Friends är det många konsumenter som stöttar och ser upp 

till varför en god idé är att sponsra en verksamhet som denna. Enligt oss ska organisationen 

som företaget sponsrar betyda något för konsumenterna, det vill säga ha emotionella inslag, 

för att vara så effektiv och genomslagskraftig som möjligt.  Konsumenterna bör enligt oss 

känna att företaget tar ansvar och bryr sig om samhället och sin omgivning.    

 

Flera av de studerade fallföretagen sponsrar olika humanitära och etiska projekt för att stärka 

sitt varumärkes image. De vill att kunderna ska se dem som ansvarstagande företag. Vi har 

under studiens gång kommit fram till att flera av företagen försöker anspela på sina kunders 

känslor i syfte att stärka sina varumärken samtidigt som en fördelaktig image skapas. Detta 

anser vi kan vara ett bra sätt att gå tillväga så länge kunderna inte känner att företaget spons-

rar vissa projekt bara för att de måste. Vi anser att de sponsringssatsningar som anspelar 

mycket på kundernas känslor måste bygga på äkta engagemang från företagets sida för att en 

önskvärd effekt och därmed image ska kunna uppstå.       

 

Majoriteten av de studerade företagen menar att sponsringen har lett till såväl ökad känne-

dom kring varumärket som att deras image har förstärks. Vi har dock funnit en del motsägel-

ser. Respondenten på Företag D menar till exempel att sponsringen har påverkat deras va-

rumärkesimage positivt men nämner samtidigt i en annan fråga att det är svårt att mäta de 

exakta effekterna som sponsringsaktiviteterna medför och att de snarare gör en bedömning 

av vad människor tänker och tycker om sponsringen och företagets varumärke. För att kunna 

säga att företagets image har påverkats i positiv bemärkning på grund av olika sponsrings-

satsningar anser vi att någon form av bevis eller undersökning måste ligga till grund för utta-

landet. Eftersom image handlar om vad kunderna anser om företagets varumärke och inte 

tvärtom kan inte företagen påstå att deras varumärkesimage har förbättrats om inga mätning-

ar eller undersökningar görs. Ännu ett exempel på detta är respondenten från Företag B som 

påstår att sponsringen gynnar deras affärer och att deras varumärkesimage påverkas positivt. 

Företaget förklarar sedan att de inte har någon systematisk uppföljning som visar effekterna 

av sponsringssatsningarna. Vi anser att företagen bör arbeta mer med sin uppföljning för att 

se om sponsringen ökar kännedomen för deras varumärke samt stärker varumärkets image. 

Detta för att ta reda på om de sponsrar rätt projekt eller om de egentligen ska fokusera på att 

sponsra andra evenemang.        

 

För att skapa ett starkt varumärke måste företagen vara medvetna om vilken identitet och 

image deras varumärke har. Vi anser att ett varumärke bör förmedla samma budskap igenom 

hela organisationen och projekt företaget arbetar med. De bör ständigt underhålla och för-

stärka sitt varumärke för att det ska behålla sin styrka och position på marknaden. Företagen 
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som intervjuats för denna studie har alla en utarbetad sponsringspolicy vilket hjälper dem att 

välja vilka sponsringsprojekt som är fördelaktigast för företaget och dess varumärke. Vi be-

traktar detta som positivt då det minimerar risken att välja fel projekt. För att säkra att spons-

ringen utnyttjas till företagets fördel anser vi att företag bör mäta effekterna och hela tiden 

göra uppföljningar på sina olika sponsringsaktiviteter.   

 

7.3 VÅRA SLUTSATSER I PUNKTFORM 

 

Vår studie har gett oss följande slutsatser:  

 

- Genom att sponsra rätt aktiviteter kan företagen påverka sin image positivt och 

skapa nya givande relationer. 

 

- För att påverka sin image och stärka sitt varumärke sponsrar företagen de aktivite-

ter som har en önskvärd image som ger deras varumärke positiva associationer och 

den image de eftersträvar. 

 

- Företag använder sig av sponsring för att komplettera sin övriga marknadsföring 

och vårda samt skapa nya relationer. 

 

- Flera av företagen försöker påverka sin varumärkesimage positivt genom att an-

spela på kundernas känslor, det vill säga sponsra projekt som ligger kunderna 

varmt om hjärtat.  

 

- Att sponsra olika projekt resulterar i starkare kundrelationer och ger företagen 

chansen att visa sitt ansvarstagande. 

 

- Genom att företagen är aktiva i sina sponsringsprojekt kan de påverka sin image 

och öka medvetenheten kring varumärket samtidigt som de kan erhålla lojala kun-

der.  

 

- Företag kan med hjälp av sponsring påverka sin varumärkesimage genom att ha 

utarbetade mål och rikta sig till rätt målgrupp samt sponsra rätt evenemang som 

ger dem stor exponering och besöks av deras målgrupp. 

 

7.4 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
 

I samband med vår studie har vi funnit vad vi bedömer kan vara lämpligt för fortsatt forsk-

ning inom ämnesområdet. Vi anser att det har varit intressant att studera företagens använd-

ning av sponsring och dess påverkan på deras varumärke. Det skulle vara relevant att göra 

en mer omfattande studie med ett större urval av företag och jämföra olika branschers an-

vändning av sponsring. Detta för att få en bredare bild av hur företag arbetar med spons-

ringsprojekt. Det skulle även vara intressant att undersöka de möjligheter sponsring har ur 

den sponsrades ståndpunkt. Genom att göra detta skulle vi kanske finna nya möjligheter för 

sponsring och hur företag kan använda sig av det. Det skulle även vara lämpligt att under-

söka hur andra intressenter inom och utanför företagen ser och påverkas av sponsring. Slut-
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ligen anser vi att det skulle vara av intresse att studera hur företagens image uppfattas av 

deras kunder. 
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BILAGA 1 
 

 

- Hur länge har ni arbetat på företaget? 

 

- Vad står ert varumärke för? 

 

- Vad har ni för varumärkesstrategi?  

 

- Hur arbetar ni med att underhålla/förstärka ert varumärke? 

 

- Hur använder ni er av sponsring? 

 

- Varför använder ni er av sponsring? 

 

- Vilka projekt sponsrar ni och vilka är målen med er sponsring? 

 

- Använder ni er av någon sponsringspolicy? I så fall, hur ser den ut? 

 

- Hur påverkar sponsringen er varumärkesimage och hur vill ni att sponsringen ska 

påverka er varumärkesimage? 

 

- Vad vill ni förmedla med er sponsring? 

 

- Har sponsringen ökat kännedomen för ert varumärke? Hur? 

 

- Hur gör ni för att kunderna ska förknippa sponsringen med ert varumärke? 

 

- Vad vill ni bli associerade med? 

 

- Vilka för- och nackdelar anser ni att sponsring kan medföra? 

 

- Hur följer ni upp effekterna av sponsring och vilka effekter har ni sett? 

 

- Något ni vill tillägga som inte har täckts i diskussionen? 
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