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Förord  
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SAMMANFATTNING 

Författare: Tobias Nilsson & Vedad Ljeljak  

Svensk titel: En fallstudie om en fotbollsklubbs varumärke, ”Kall hjärna, varmt hjärta och 

rena händer” 

Sammanfattning 
Syfte 

Syftet med vår studie var att förstå varumärkesbyggande i en allsvensk fotbollsklubb 

Metod 

Den metod som vi har använt oss av i uppsatsen är en kvalitativ studie och där vi använt oss 

utav semistrukturerade intervjuer för att skapa oss en djupare förståelse för 

varumärkesbyggande i en fotbollsklubb. Våra intervjuer har vi gjort med klubbens VD, 

ordförande i bolag, ordförande i föreningen, spelarprofil, A-lagstränare och en suppleant i 

styrelsen.  

Analys och slutsats  

Det resultat som vi har fått fram från vår undersökning är att ÖSK Fotboll genom 

målmedvetenhet och en långsiktig strategi byggt upp en attraktiv fotboll som sin produkt och 

som i sin tur har skapat förutsättningar för marknadskommunikation med konsumenterna. 

Genom detta har klubben byggt en stark märkesidentitet genom sin professionalitet och 

framåtanda, detta i sin tur ledde till att man har utvecklat sin positionering i Allsvenskan. Detta 

arbete genomfördes med hjälp av en stark intern märkeslojalitet inom klubben och att man 

byggde upp ett förtroendekapital igen med sina konsumenter.  

Förslag till vidare forskning 

Att jämföra det interna perspektivet med det externa perspektivet när det gäller 

varumärkesbyggande i en fotbollsklubb. Med det interna perspektivet menar vi organisationen i 

klubben och med det externa perspektivet tänker vi på supportrarna och sponsorers syn.  

Nyckelord 

Varumärke, varumärkesbyggande, märkeslojalitet, märkeskommunikation och 

varumärkesvärde. 
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Authors: Tobias Nilsson & Vedad Ljeljak  

Swedish title: A case of a football club’s brand. En fallstudie om en fotbollsklubbs 

varumärke, ”Kall hjärna, varmt hjärta och rena händer” 

Abstract 
Purpose 

The purpose of our study is to understand brand building of a Swedish professional football 

club. 

 

Method 

The method that has being used in the essay is a qualitative study where we have used semi 

constructed interviews to create a deeper understanding for brand building in a football club. 

Our interviews has been done with the president of the club, president of the company, 

president in the association, players profile, professional coach, and an alternate of the board.  

 

Analysis and conclusion 

The conclusion that has been produced in this research is that ÖSK Football through 

dedication and a long-term strategy has built an attractive football product that has created 

background for brand communication with the consumers. The club has a strong brand 

identity, that through its professionalism and ambition lead to progress regarding its position 

in the Swedish professional football league. This work has been carried out through a strong 

intern brand loyalty within the club and that the capital of faith was rebuilt with its consumers.  

 

Suggestions for further research 

To compare the internal perspective to the external perspective regarding brand building 

within a football club. The internal perspective includes the organization within the club and 

the external perspective regards the fans and sponsors point of view.  

 

Key words 

Brand, brand building, brand loyalty, brand communication, and brand value. 
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1. Inledning 

 

”Att skapa starka varumärken är svårare nu än någonsin tidigare. Tidens medieträngsel 

skapar oerhörd konkurrens. Få beslutsfattare, enskilda konsumenter eller 

företagsföreträdare, tar sig tid att ge nya marknadsaktörer chansen. Det är därför 

etablerade starka varumärken vårdas så ömt och värderas så högt över hela världen. Ett 

starkt varumärke kan jämföras med en stark relation. ÖSK Fotboll är att betrakta som ett 

starkt varumärke ur ett lokalt/regionalt perspektiv.” 

www.oskfotboll.se, (2010)  

 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva valet av uppsatsämne och vad som skapade vårt intresse.  

Syfte och problemformulering har utformats utifrån vårt val av uppsatsämne, där vill vi studera 

varumärkesbyggande inom fotbollen. Här beskrivs också för uppsatsens avgränsning.  

 

1.1 Bakgrund  
Vi kommer att använda oss av begreppet varumärkesbyggande som är en process och det 

begreppet kommer att vara en central utgångspunkt genom hela uppsatsen, begreppet står för 

hur ett varumärke byggs upp och utvecklas. Melin (1999) skriver i sin bok 

Varumärkesstrategi om begreppet varumärkesbyggande.  

 

Den första typen av märkning som finns historiskt belagd är från forntiden. Människor 

började märka sina egendomar och det som kan fastslås är att personer under forntiden 

brännmärkte sin boskap. Enligt Melin (1999) finns det egyptiska väggmålningar som 

bekräftar att människor brännmärkte olika djur. Själva ordet varumärke kommer från engelska 

ordet brand och brand härmstammar i sin tur ifrån fornnordiska ordet brandr. Det moderna 

varumärkets utveckling skedde under 1800 – talet och anses härstamma från USA och 

England. Melin (1999) menar att i dessa länder utbröt den industriella revolutionen som 

resulterade i massproduktion, kommunikation och distribution i form av reklam. Denna 

förändring resulterade i att utvecklingen gick från den gamla marknadsplatsen till den 

traditionella handelsmannen. Den traditionella handelsmannen övergick senare till att bli 

detaljhandelsaffärer. Fabriker använde sig nu inte längre av handelsmän för att distribuera 

sina varor utan valde att transportera sina varor till regionala och nationella 

detaljhandelskedjor. Det vanligaste var att fabrikanterna började marknadsföra sina varor 

under eget namn, men konstruerade ibland också speciella namn på deras varumärke. Melin 

(1999) menar att de fabrikantmärken som presenterades i slutet av 1800-talet fortfarande 
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existerar på marknaden idag. Ett exempel på detta är Coca Cola och American Express. Under 

1950 och 1960-talet exponerades varumärken i takt med att den ekonomiska utvecklingen 

återhämtade sig efter andra världskriget. Enligt Melin (1999) har en ekonomisk utveckling 

skett med hjälp av marknadsföring från märkesinnehavarna vilket i sin tur ledde till en ökad 

efterfråga från konsumenten. 

 

Enligt Melin (1999) finns det flera begrepp av varumärke, men främst beskriver det ett namn, 

en term, ett tecken, en symbol, eller ett särdrag som på ett tydligt sätt särskiljer en säljares 

produkt eller tjänst från en annan konkurrent. Varumärke är väl förankrat inom 

marknadsföringen, då begreppet användes redan under början av 1900-talet. Men det blev 

först en central del inom marknadsföringen under 1900-talets andra hälft. Tidigare handlade 

varumärket främst om fysiska produkter, men under de senaste 20 åren har det även 

tillkommit hur viktigt det är att även ha ett starkt varumärke inom tjänsteområdet.  Den 

svenska varumärkeslagen beskriver varumärkets innebörd och funktion som i sin tur utgör 

varukännetecken. Den svenska varumärkeslagens definition är: 

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

personnamn, samt figurerar bokstäver, siffror och former eller utstyrseln på en vara eller 

dess förpackning förutsatt att tecken kan särskilja varor som tillhandahålls i 

näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan”. Melin (1999:29)      

 

Ovanstående definition beskriver Melin (1999) utifrån två grundläggande krav, dels att 

varumärken måste kunna anses som ett objekt som refereras grafiskt, och dels för att kunna 

särskilja en produkt från en annan produkt.  

 

I överensstämmelse med den svenska varumärkeslagens definition av varumärken så finner vi 

i Grönroos (2009) att den amerikanska motsvarigheten American Marketing Association har 

en liknande definition: 
 

”Ett namn, en term, ett tecken, en symbol eller annat särdrag som på ett tydligt sätt 

särskiljer en säljares produkt eller tjänst från andra säljares”. Grönroos (2009:313) 

 

Grunden för ett framgångsrikt varumärke enligt Melin (1999), när det gäller fysiska varor 

finns i form av själva varan. Med andra ord en bra produkt som leder till positiva 

associationer till varumärket.  
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Grönroos (2009) påpekar att marknadsföraren ofta glömmer kunden inom 

varumärkesbyggandet, eftersom man betraktar varumärken utifrån marknadsförarens syn. 

Enligt Grönroos (2009) strävar traditionellt sätt marknadsförare efter att utveckla ett särskilt 

varumärke, detta gör dem med hjälp av marknadskommunikation (marknadsföring) som ska 

påverka kundens uppfattning om ett varumärke. Här nedan beskriver författaren sin syn på 

varumärkesbyggande med följande ord: 
 

”Om det alls finns någon som kan bygga ett varumärke så är det kunden. Marknadsförare 

kan inte göra det. De kan bara skapa de förutsättningar som krävs för att varumärket ska 

växa fram i kundernas tankar”. Grönroos (2009:313) 

 

Aaker (2002) hävdar att varumärkets identitet och image är centrala komponenter inom 

varumärkesbyggande. Författaren beskriver termen varumärkesidentitet med att den användas 

som en beskrivning av den image som organisationen vill förmedla med sitt varumärke. 

Termen varumärkesidentitet kan även med andra ord användas som ett begrepp som beskriver 

den image som marknadsföraren vill att kunderna ska förknippa med varumärket. 

Varumärkets identitet är det mål som marknadsförare strävar efter och ett varumärke är den 

image som påtagligt tar form i kundens tankar. Detta leder till att varumärkesbyggande i sin 

tur skapar image om varumärket. Tajfel & Turner (1986) menar i forskningsartikeln Image 

management in sport organisations att image har en potentiell påverkan att påverka kunders 

beteende som i sin tur leder till ett förändrat varumärkes kapital.    

 

Melin (1999) beskriver varumärkesbyggandet utifrån sex stycken komponenter som i sin 

helhet bygger upp ett varumärke. Dessa komponenter är produktattribut, märkesidentitet, 

positionering, kärnvärde, marknadskommunikation, intern märkeslojalitet och de är starkt 

förknippade med varandra. Komponenterna påverkar den varumärkesbyggande processen och 

som i sin tur leder till att märkesinnehavaren ska kunna bygga upp och utveckla ett starkt 

varumärke. I vårt teoriavsnitt presenterar vi mer utförligt dessa sex komponenter, då de är en 

central del i vår studie om varumärkesbyggande.   

 

1.2 Tidigare forskning 
Varumärke är ett brett begrepp och när det används i rätt sammanhang är det en värdefull 

tillgång. Varumärket som begrepp är väldigt omskrivet, både som historiskt begrepp men 

också i nutid. Sen finns det också forskning av olika slag som har varumärket som grund för 
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sin undersökning. Den tidigare forskning som vi har stött på under arbetets gång är allt från en 

fallstudie om Gefle IF:s (Myten om humlan som inte kan flyga) värde kan användas på ett 

bättre sätt i organisationen för att stärka varumärket och studien idrottsindividen som 

varumärke som handlar om att idrottsindividens idrottsliga prestationer och personlighet ska 

vara basen för individens varumärkesbyggande process.  

 

1.3 Problemdiskussion  
I föregående avsnitt beskriver vi med hjälp av flera författare (Melin, Aaker, & Grönroos) 

varumärkets uppkomst, innebörd och betydelse som ligger till grund för vår 

problemdiskussion. Fredlund (2006) menar att Sverige har väldigt många framgångsrika 

företag som har etablerat sina varumärken över hela världen (IKEA, Volvo, Ericsson, Tetra 

Pak osv.), detta borde enligt vår mening avspegla sig på idrottsvarumärken i Sverige och i 

synnerhet på fotbollen men frågan är hur det ligger till? Vi menar att svenska storföretag 

skulle kunna visa mer intresse för exempelvis Allsvenska klubbar där företagen hade kunnat 

involvera sig mer rent ekonomiskt för att höja standarden på deras varumärken. Genom detta 

skulle klubbarna ha chans att höja sin standard internationellt och kunna ge tillbaka ett 

mervärde för företagen genom att hela Allsvenskan hade höjt sitt värde.  

 

 Fotbollen har blivit en miljardindustri inom idrottsvärlden och där alltmer den kommersiella 

sfären tar över. I en artikel i Svenska Dagbladet (2007) omsatte Allsvenskan 2006 över en 

miljard kronor och fortsätter att öka i omsättning detta visar på att Allsvenskan som produkt 

utvecklas och att de allsvenska klubbarna arbetar åt rätt håll, men vi undrar hur allsvenska 

klubbar arbetar med sina varumärken?    

 

Backman (2008) menar att varumärken har blivit allt viktigare inom fotbollsvärlden och där 

varumärken exploateras dagligen genom försäljning av klubbarnas produkter i form av tröjor, 

halsdukar, sportkläder samt andra produkter som förknippas med fotbollsklubben. 

Enligt Desbordes (2007) har FC Barcelona jobbat väldigt aktivt med sitt varumärke i många 

år då de insett hur viktigt det är för klubben att ha ett starkt varumärke. 

 
”Barcelona har beslutat att bryta en 111-årig tradition. Från och säsongen 2011-2012 

kommer klubben att ha reklam på sina tröjor.” www.sportaffarer.se,(2010) 

 

Den kommersiella sfären har tagit ett ”järngrepp” om elitfotbollen, där varumärken måste 
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vara i ständig utveckling, förnyelse och till och med ibland på bekostnad av traditionella arv.  

 

Desbordes (2007) fortsätter med att beskriva FC Barcelonas dynamiska arbete med 

varumärkesbyggande och där kommersiella aktiviteter i form av sponsorer samt media sätts i 

fokus. FC Barcelonas marknadsdirektör Calzada uttrycker vad klubben vill förmedla med sitt 

varumärke. Ett exempel på hur klubben jobbar med sitt varumärke är att dem har lägst priser 

på medlemskap och säsongskort av alla toppklubbar i Europa. Detta trots att klubben av 

många betraktas som världens bästa fotbollslag. Med detta sagt så undrar vi hur det ligger till 

med de allsvenska klubbarnas arbete med sitt varumärke och hur processen sker kring 

varumärkesbyggnad. Författaren beskriver hur FC Barcelona värvade fotbollsspelaren 

Ronaldinho säsongen 2003-2004 och detta menar författaren att klubben gjorde för att få PR 

(Public Relations) och att marknadsavdelningen i Barcelona nu hade en långsiktig investering 

att jobba med för att ytterligare kunna exponera klubbens varumärke.  

 

Enligt Kamras, Ovin och Persson (2003) har varumärket blivit allt viktigare inom svensk 

fotbollen. Varumärket har fått allt större inslag inom svensk fotboll, där klubbarna allt mer 

använder sig av begrepp konsumenter istället för publik, event istället för matcher och i 

synnerhet har klubbmärket blivit synonymt med att ha ett starkt varumärke. Författarna menar 

att det är mer vanligt idag att Allsvenska klubbar har ett varumärke som associeras med 

positiva kännetecken om bland annat gemenskap, god hälsa, uppfostran, socialt ansvar och 

som i sin tur leder till att företag och tjänsteföretag vill förknippa sitt eget varumärke med 

dessa positiva attribut som klubbarna består av. Ett exempel på en klubb som arbetar med sitt 

varumärke är Malmö FF, då de länge har arbetat med att knyta till sig samarbetspartners 

genom sitt företagsnätverk med namnet Nätverket. Genom detta nätverk får Malmö FF 

möjlighet att skapa relationer som gynnar klubben och dess varumärke.  

 

Ett annat exempel finner vi i Helsingborgs IF där marknadschefen utrycker sig så här om 

klubbens varumärke:  
 

”Företagen köper in sig i HIF för att dra nytta av och förknippas med vårt varumärke” 

www.idrottsforum.se, (2010) 

 

Foer (2004) anser att fotbollen idag är en idrott som engagerar flera miljoner människor över 

hela världen och många anser att det är världens största idrott. Därför anser vi att det är 
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intressant att undersöka hur en fotbollsklubb arbetar med sitt varumärke samt att vi vill skapa 

en förståelse för varumärkesbyggade i en fotbollsklubb.  

 

Utifrån vår diskussion om varumärken och specifikt fotbollsklubbars varumärken så har vi 

kommit fram till följande frågeställningar: 

 

• Har klubben arbetat aktivt med sitt varumärke? 

• Vad har dem gjort för att utveckla sitt varumärke?   

• Hur arbetar en fotbollsklubb i allsvenskan med sitt varumärke?  

• Hur har processen sett ut med klubbens varumärke under de senaste åren?  

• Hur ser organisationen (vd, styrelse, marknadssidan, tränare och spelare) på klubbens 

varumärke?  

 

1.4 Syfte  
Syftet med vår studie är att skapa förståelse för varumärkesbyggande i en allsvensk 

fotbollsklubb.  

 

1.4.1 Avgränsning  

Uppsatsen är avgränsad till en fotbollsklubb i Allsvenskan för att den har haft en positiv 

utveckling de senaste åren, både organisatoriskt, sportsligt och ekonomiskt detta enligt Lasse 

Anrell som är sportkrönikör på Aftonbladet. Ambitionen med vår studie är att skapa förståelse 

för varumärkesbyggande inom klubben, utifrån ett internt perspektiv och där vi inte kommer 

att beröra externa faktorer som exempelvis publik, sponsorer och supportrar. Anledningen till 

detta beror på att vi själva anser att det interna perspektivet är mer intressant för oss än det 

externa perspektivet, för att vi anser att de personer som har varit delaktiga i de beslut som har 

tagits finns inom den interna organisationen, personer som vd, ordförande och personer som 

har jobbat länge inom klubben. Vi ansåg innan vi började med uppsatsskrivandet att det 

interna perspektivet var den utgångspunkt som vi ville ha för att undersöka klubbens 

utveckling. Det externa perspektivet kan vara ett förslag till vidare forskning och där 

förhoppningsvis vår undersökning kan vara en grund för det.   
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2. Metod  

I detta avsnitt behandlar vi metod, urval, tillvägagångssätt, etiskt förhållningssätt, trovärdighet 

och äkthet samt att vi reflekterar över vårt val av metod.  

 

Vår studie baseras på en kvalitativ undersökning som enligt Bryman (2002) innebär att 

forskare lägger tyngden på ord och inte på siffror vid insamling av data samt analys av data. 

Enligt Rosengren & Arvidsson (1992) är syftet med kvalitativ forskning är att förstå 

studieobjekt på en djupare nivå. I vårt fall innebär detta hur våra respondenter har svarat kring 

vårt uppsatsämne som ligger till grund för vårt resultat.  

 

I likhet med Bryman (2002) har vi använt oss av hermeneutisk ansats som baseras på 

tolkningar och förståelse av texter inom samhällsvetenskap. Anledningen till att vi har använt 

oss av intervjuer är för att vi gör tolkningar av människors handlingar, detta anser vi är 

väsentligt för oss, då vi har gjort djupintervjuer med ledande personer i klubbens organisation. 

Med ledande personer menar vi dem som har utvecklat eller påverkat klubbens varumärke.  

Bryman (2002) menar att grundläggande underlag med hermeneutikens metod är att forskaren 

genom tolkningar och analys får fram textens mening utifrån det perspektiv som dess 

upphovsman haft. Det innefattar ett fokus på det historiska och sociala sammanhanget.  

 

I likhet med Bryman (2002) framhäver också Patel och Davidson (1994) att den 

hermeneutiska metoden innebär tolkningslära och är en vetenskaplig inriktning där forskaren 

tolkar, studerar samt försöker förstå grundpremisserna för den mänskliga tillvaron.  

Vår studie har baserats på deduktivt ansats som enligt Bryman (2002) innebär att forskaren 

ställer frågor utifrån existerande teorier för att vi ska kunna besvara vårt syfte och vår 

problemformulering.  

 

2.1 Urval 
Vi har använt oss av subjektivt urval för att välja ut dem som vi ska intervjua, utifrån våra 

förkunskaper om ämnet. Subjektivt urval är när personer väljs som har den kunskap som 

efterfrågas i studien enligt Bryman (2002). Vår anledning till att vi inte kommer att ha 

slumpmässig urvalsmetod är för att vi använder oss av en kvalitativ undersökning.   
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I vårt urval har vi gjort intervjuer med personer som är anställda inom klubben samt med 

styrelsemedlemmar som har varit delaktiga i de beslut som togs under resans gång. Klubben 

har gått från att ha varit en anonym fotbollsklubb till att bli en klubb som har fått respekt och 

nått en professionalitet i sitt arbete.  

De personer som vi har intervjuat är följande: 

 

• Jan Karlsson, VD i ÖSK Elitfotboll AB 

• Björn Åqvist, Ordförande i ÖSK Elitfotboll AB 

• Rose-Marie Frebran, Ordförande i ÖSK Fotboll 

• Tage Liljeson, Suppleant i ÖSK Elitfotboll AB 

• Sixten Boström, Huvudtränare i ÖSK Fotboll 

• Nordin Gerzic, A-lagsspelare i ÖSK Fotboll 

 

Anledningen till att vi har valt dessa personer är för att vi anser att utifrån deras kompetens 

och erfarenhet kring ÖSK Fotbolls varumärke så anser vi att respondenterna innehar den 

information och kunskap vi efterfrågar.  

 

ÖSK Fotbolls identitet att vara ”tråkiga Örebro” är på väg att suddas ut enligt Boström (2009) 

på grund av att dem nu spelar en attraktiv fotboll som bidrar till en högre upplevelsenivå för 

publiken, sponsorer m.fl. enligt VD:n Jan Karlsson (2010). Med attraktiv fotboll menar ÖSK 

Fotboll att klubben spelar ett bra passningsspel och där passningsskickliga spelare behövs. 

Klubbens spelidé grundas på en 4-3-3 uppställning och med ett aggressivt anfall – och 

försvarsspel enligt klubbens magasin Svartvitt (2010). 

Är ÖSK Fotboll på väg att få en ny identitet? Från att ha haft en ganska blygsam position i 

fotbollsallsvenskan så har ÖSK Fotboll nu fått ett genomslag sportsligt det är därför som vi 

blev intresserade av att göra en studie kring deras varumärke. ÖSK Fotboll är ett svenskt 

elitlag och som spelar i herrallsvenskan som är den högsta serien i fotboll i Sverige. Vi anser 

att ÖSK Fotboll har haft en intressant utveckling både sportslig, ekonomiskt och 

organisatoriskt de senaste åren. Detta i sin tur har gjort att i Örebro samarbetar nu företag, 

kommun och offentlig sektor för att tillsammans kunna stärka regionens attraktionskraft och 

ÖSK Fotbolls VD Jan Karlsson säger såhär om klubbens betydelse:  
 

”Det råder en politisk enighet om att ÖSK Fotboll är ett starkt varumärke där alla partners 

gynnas av att vi blir ett lag för hela regionen. När vi syns i media och tidningar så nämns 
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Örebro och Behrn Arena, vilket är bra i både kommun- och regionperspektiv.” 

www.eurosport.se, (2010) 

 

Det som vi har gjort med denna studie är att skapa förståelse för hur klubbens 

varumärkesbyggande har skett samt vilka val klubben gjorde för att bygga upp och etablera 

sitt varumärke.  

 

ÖSK Fotboll bolagiserades den förste januari 2006 för att klubben ville försöka utveckla sin 

verksamhet och få in mer kapital till klubben. Detta beslut togs för att klubben hade 

ekonomiska problem och för klubben insåg att det behövdes en nystart. Enligt artikeln 

idrottensaffärer (2005) kom frågan att bolagisera klubben upp på dagordningen 2005 då ÖSK 

Fotboll degraderades till Superettan. Detta var ett hårt slag för klubben och för att i 

fortsättningen inte riskera sin elitlicens så tog medlemmarna beslut om att bolagisera 

elitverksamheten, på så sätt riskerades inte hela föreningen utan bara elitverksamheten.  

Det som vi har diskuterat i vårt urval ligger till grund för vårt val av undersökningsobjekt.  

 

2.2 Tillvägagångssätt  
Sund (2003) menar att i takt med att fotbollen i Sverige har börjat bli mer och mer 

kommersiell och är på väg att förvandlas till en sportindustri , har pengar blivit viktigare samt 

att vissa klubbar har bildat aktiebolag (Idrotts AB). ÖSK Fotboll är en av dessa klubbar som 

har bildat ett Idrotts AB och som har inriktat sig mer på det kommersiella inslaget. Detta 

styrker vi med att när vi var på besök på Behrn Arena (ÖSK:s fotbollsarena) så insåg vi hur 

viktigt det har blivit med det kommersiella och där marknadsföring av varumärket sätts i 

fokus. Idag styrs Örebro som ett mindre företag. Det var också känsla som vi fick när vi var 

på besök och bekräftas av de djupintervjuer som vi har gjort med ledande personer i klubben. 

Vi tog kontakt med en person inom organisationen och fick där klartecken från denna person 

att ta kontakt med personer i klubben. Detta gjorde vi via mail samt telefon där vi förklarade 

vårt uppsatsämne och beskrev att vi ville ha tag i personer som hade varit med i klubben en 

längre period. Våra intervjuer gjorde vi på plats i Örebro. Vi fick möjlighet att göra våra 

intervjuer på plats i Örebro och då tog vi den möjligheten för att kunna få ut så mycket som 

möjligt under intervjuerna. Vår studie har baserats på intervjuer för att vi ska kunna fånga 

informantens uppfattningar och upplevelse kring varumärkesbyggande inom ÖSK Fotboll. 

Intervjuerna har utformats av semistrukturerade frågor, där vi har utformat vår intervjuguide 

med specifika frågor kring vårt tema och försökt få informanten att känna en stor frihet att 
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utforma svaren på sitt eget sett. Detta innebär att vi försökte vara pålästa på våra frågor, vilket 

resulterade att vår kännedom kring ämnet har hjälpt oss att hålla oss inom ramarna för vårt 

ämne och vara uppmärksamma om frågornas avsnitt kanske förändrades. Bryman (2002) 

menar att tanken med den typen av frågor har varit att respondenterna ska få möjlighet att 

utveckla sina uppfattningar kring vårt ämne samt att vi får bättre möjligheter att få våra 

frågeställningar besvarade.  

 

Vår intervjuguide har konstruerats utifrån Melins (1999) modell som heter den strategiska 

varumärkesplattformen. Den beskriver varumärkesbyggande ur märkesinnehavarens 

perspektiv. Intervjuguiden har utformats från Melins modell den strategiska 

varumärkesplattformen. Kvale (1997) utformar olika kriterier som kan bidra till att få en 

framgångsrik intervju. I intervjuguiden har vi fokuserat på Kvales (1997) kriterier för att 

skapa tydliga frågor, visa hänsyn till respondenterna, låta respondenterna prata till punkt, ge 

respondenterna tid och möjlighet att tänka efter samt visa tolerans mot tystnad och pauser. 

Under intervjuerna har vi varit uppmärksamma på det som respondenterna sagt och hur dem 

har sagt det samt att vi har visat empati mot våra intervjupersoner. Under intervjun har vi varit 

öppna och flexibla mot våra respondenter och försökt hålla samtalet inom vårt ämne.  

 

Våra intervjuer skedde under två omgångar där vi under den andra omgången fick möjlighet 

att se det som ÖSK Fotboll har byggt upp runt arenan och hur personalens arbetsmiljö har 

förändrats till en inspirerande och givande arbetsmiljö. Under vårt besök på ÖSK Fotbolls 

arena så fick vi ett väldigt bra mottagande, där vi som besökare fick se professionalitet och 

engagemang hos personalen.  

 

Tanken med mailintervjuer var att få ett större underlag till vårt resultat. De personer som vi 

kontaktade via mail var följande: marknadsansvarig Eva Palmér, sportchef Lennart Sjögren, 

marknad Magnus Larsson, evenemangsansvarig Marino Rahmberg och affärsrelationer sport 

Magnus Sköldmark. Vi fick svar från tre stycken personer, men svaret från en person var inte 

utförligt så vi fick ett bortfall på tre personer, men detta påverkade inte vårt resultat.  

 

2.3 Etiskt förhållningssätt  
Det är viktigt för en studie att vila på ett etiskt underlag när en undersökning genomförs. Detta 

för att ha ryggen fri om något sker eller någon granskar ens studie samt hur författaren ska 

behandla de personer som ska intervjuas och samtalas med. Bryman (2002) tar upp fyra 
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stycken krav eller etiska principer som vi kan kalla dem. Dessa fyra krav gäller för svensk 

forskning och det är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att författaren ska informera berörda personer om 

undersökningens syfte, deltagarna ska veta att deras medverkan är frivillig och att de kan 

avbryta när de vill samt deltagarna ska få veta vilka moment som ingår i undersökningen. I 

samtyckeskravet menar författaren att de personer som är med i undersökningen själv 

bestämmer att de är med och är minderåriga med i undersökningen så krävs målsmans 

godkännande. Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter ska behandlas som en 

värdehandling och inte lämnas ut till obehöriga personer, författaren ska behandla alla 

personuppgifter med största möjliga konfidentialitet. Det sista kravet är nyttjandekravet och 

det innebär att de uppgifter som har samlats in bara får användas för forskningsändamålet. 

 

2.4 Trovärdighet och äkthet 
Bryman (2002) menar att begreppet reliabilitet eller trovärdighet som också kan säga, används 

för att en studie inte ska vara baserad på slumpen eller antagande som påverkar resultatet. Det 

som menas med begreppet är att om författaren har en hög reliabilitet så ska resultatet bli 

detsamma om någon annan skulle undersöka det som vi har gjort. Genom att använda oss av 

semistrukturerad utformning av vår intervjuguide så vill vi minska risken för att studien ska 

vara betraktad som icke trovärdig. Vår intervjuguide har genomförts med öppna frågor till 

våra respondenter, detta så att de har kunnat ge svar utifrån sina egna erfarenheter och 

uppfattningar. I vårt fall var det viktigt att få respondenter som hade erfarenhet av ÖSK 

Fotbolls varumärkesbyggande.  

 

Validitet är ett begrepp som innebär att författaren vill mäta det som är relevant för studien 

och inget annat och att det i sin tur leder till rätt slutsatser. Efter utförandet av våra intervjuer 

insåg vi att vår intervjuguide befinner sig i stark korrelation med vårt syfte och 

frågeställningar och som i sin tur leder till att vi fick en hög validitet i vårt 

undersökningsmaterial samt trovärdiga slutsatser om varumärkesbyggandet i ÖSK Fotboll.  
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3. Teoretisk referensram 

Teoriavsnittet kommer att diskutera varumärkets betydelse och varumärkesbyggande med en 

beskrivande modell som ligger till grund för vår undersökning. Avsnittet kommer att avslutas 

med en summering av varumärkesbyggandet.   

 

3.1 Varumärke  
Det finns flera definitioner av varumärket enligt Melin (1999), men främst beskriver det ett 

namn, en term, ett tecken, en symbol, eller ett särdrag som på ett tydligt sätt särskiljer en 

säljares produkt eller tjänst från en annan konkurrent. Basen för ett framgångsrikt varumärke 

när det gäller fysiska varor finns i form av själva varan, eller med andra ord en bra produkt 

leder till positiva associationer till varumärket. Begreppet varumärke är väl förankrat inom 

marknadsföringen, då begreppet användes redan under början av 1900-talet. Men blev först en 

central del inom marknadsföringen under 1900-talets andra hälft. Tidigare handlade 

varumärket främst om fysiska produkter, men under de senaste 20 åren har det även 

tillkommit hur viktigt det är att även ha ett starkt varumärke inom tjänsteområdet. 

 

Enligt Armstrong och Kotler (2007) kan ett varumärke hjälpa kunden att identifiera deras 

behov eller produkten/tjänstens kvalité. Detta i sin tur kan leda till att kunden väljer att 

fortsätta köpa varan/tjänsten och få samma innehåll, kvalité och fördelar. Varumärket är 

själva grunden för en hel historia bakom själva produkten/tjänsten och är den viktigaste 

grundläggande uppgiften i en marknadsföringsgrupp hos en förening eller ett företag. De 

konstaterar även att kunderna är det väsentliga för att ett varumärke ska kunna byggas upp. 

Författarna anser att varumärken är mer än bara namn och symboler de menar att de är de 

viktigaste instrumenten för företag för att få en bra relation till sina kunder. Armstrong och 

Kotler (2007) menar också att varumärken finns i kundernas medvetande. En känd 

marknadsförare förklarar det såhär:  

 
”Produkter är producerade i fabriker medan varumärken är producerade i personers 

medvetande” Armstrong och Kotler, (2007:242) 

 

De Chernatony och McDonald (2008) menar att orsaken till att märkesinnehavaren använder 

varumärken är för att organisationen ska kunna jobba med att behålla en lojal kundbas på ett 

kostnadseffektivt sätt och på så sätt få den högsta möjliga investeringen tillbaka.  
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3.2 Varumärkesvärde och varumärkeskapital 
Enligt De Chernatony och McDonald (2008) började varumärkesvärde diskuteras 1980 och 

det var det finansiella samhället som först tog upp frågan om ett varumärkes värde. 1985 

skedde den första öppningen för att få organisationer att förstå varumärkets värde. Det var 

företaget Reckitt och Colman som köpte ett företag och när de skulle presentera sitt resultat 

för året räknade dem med goodwill, historia och lojalitet som hade skapats på grund av köpet 

av ett annat företags varumärke. De Chernatony och McDonald (2008) skriver om hur ett 

varumärke kan ge en kund en känsla av att vara bättre än andra. Ett exempel som de tar upp är 

när en person kör en BMW, de menar att det är något extra med att sitta i en bil som av just 

varumärket BMW, det är laddat med ett visst värde. Detsamma gäller American Express, en 

kund får ut något mer än bara att kunna köpa en resa med kortet. Man får ett visst värde av att 

äga ett American Express kort.  
 

”A successfull brand is an identifiable product, service person or place, augmented in such 

a way that the buyer or user perceives relevant, unique added values which match their 

needs most closely. Furthermore, its success results from being able to sustain these added 

values in the face of competition.” De Chernatony & McDonald, (2008:25) 

 

Enligt Grönroos (2009) utformas varumärkesvärde av kundens upplevelse utifrån en viss 

varas tjänster i förhållande till andra alternativ. Författaren menar att om ett varumärksvärde 

faller, kommer kunden vara mer inriktad på andra lösningar samt intressera sig mer för 

budskap från andra företag. Kundens lojalitet höjs och andra sidan av varumärkets värde 

växer samt hävdar Grönroos (2009) att varumärkesvärde är viktig för leverantörer, 

representanter och andra nätverkspartners. När varumärkesvärde betraktas som värdefullt 

utifrån kunder, leverantörer och andra nätverkspartners skapar man distinkta möjligheter för 

bättre försäljning. Detta i sin tur leder till att det skapas ett varumärkeskapital som 

karaktäriserar varumärkesvärdet för företaget. Kunden upplever en enorm förtrogenhet med 

varumärket och har positiva, unika och starka sammankopplingar till varumärket. Här menar 

Grönroos att med högre varumärkeskapital ökar produktens värde för ett företag. 

 

Melin (1999) bekräftar att varumärken skapas av två aktörer, konsumenterna och 

märkesinnehavarna. Författaren menar att det finns en osynlig barriär mellan konsumenterna 

och märkesinnehavarna, men det finns ändå en existerande symbios som utformar 

varumärkesvärdet. Konsumenternas beteende i samband med valet av märkesprodukt 

dirigeras med individuella faktorer och av själva beslutsprocessen. Med individuella faktorer 
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menar Melin (1999) kulturella, demografiska och socioekonomiska. Märkesinnehavarna har 

essentiellt uppdrag att framkalla konsumenternas engagemang samt ett unikt värde som på 

bästa sätt tillfredställer konsumenternas behov och önskningar. Märkesinnehavarna har som 

uppgift att uppfatta hur varumärket kan medverka till att skapa värde samt vilken betydelse 

varumärket har i konsumenternas beslutprocess.  

 

Varumärkeskapital är ett begrepp som började nämnas på 1990-talet. Enligt Melin (1999) är 

brand equity (varumärkeskapital) ett samlingsbegrepp som handlar om hur varumärken skapar 

värde för konsumenten och som i sin tur skapar värde för märkesinnehavaren. Lojalitet är 

enligt författaren ett centralt begrepp inom brand equity. För finns det ingen lojalitet mellan 

märkesinnehavaren och konsumenten så finns det inget värde och då skapas ingen lojalitet.  

Armstorng och Kotler (2007) menar att brand equity är när märkesinnehavaren mäter ett 

varumärkes möjlighet till att fånga kundens referenser och lojalitet. Byrån Young and 

Rubicam´s Brand Asset Valuator mäter hur starkt ett varumärke är utifrån fyra komponenter: 

urskiljande, relevans, kunskap och hur varumärket uppfattas, denna syn är utifrån kundens 

perspektiv. Om ett varumärke får ett högt värde på dessa fyra komponenter är varumärket 

starkt, men det behöver inte betyda att kunden köper produkten, då ett varumärke också måste 

vara distinkt och unikt. Men bara för att ett varumärke har denna kvalité så betyder inte det att 

en kund köper produkten, utan en kund vill förstå och känna till produkten innan den köper 

den. Denna kännedom leder sen i sin tur förhoppningsvis till en stark och positiv kund och 

varumärkes relation. Varumärken med hög brand equity är värdefullt för ett företag då detta 

ger företaget många fördelar. McDonald´s förre vd sa en gång såhär om deras varumärke:  
 

”Om allt som vi ägde skulle förstöras i en naturkatastrof så skulle vi snabbt kunna få låna 

pengar för att kunna bygga upp allt igen, detta för att värdet av vårt varumärke är mer 

värdefullt än det totala värdet av alla våra tillgångar.” Armstrong och Kotler, (2007:242) 

 

Keller (2000) identifierar tio stycken faktorer som ger förutsättningar för att ett varumärke ska 

bli en succé. För att det ska kunna bli en framgång behövs långsiktiga investeringar. De tio 

faktorerna som ger framgång är enligt författaren följande: 
 

“Excelling at delivering customer welcomed benefits, staying relevant, pricing on 

consumers perceptions of value, effectively positioned, consistency, sensible brand portfolio 

hierarchy, co-ordinated support, understanding what the brand means to consumers, 

proper and long-term support, monitoring sources of brand equity.”  De Chernatony & 

McDonald, (2008:352) 
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3.3 Varumärkesbyggande 
En modell som förklarar varumärkesbyggande på ett bra och tydligt sätt är Melins (1999) 

modell den strategiska varumärkesplattformen som ni kan se i figuren nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1, Den strategiska varumärkesplattformen, Melin (1999:125) 

 

3.3.1 Produktattribut 

Enligt Melin (1999) har produktattribut varit central komponent inom varumärkesbyggande 

när det gäller produktdifferentiering. Dessa produktattribut är starkt sammankopplade med 

uppbyggnaden av en unik märkesprodukt. Med det menas att ett varumärke består av de 

attribut som har en stor betydelse för produktutveckling, kvalitet, visuella identitet och 

logotyp. Produktattribut utformar konkreta kännetecken hos en produkt vars uppdrag är att 

förmedla en funktionell fördel till konsumenterna. Melin (1999) menar att dessa 

produktattribut skapar en grundläggande plattform för varumärkesregistrering hos 

konsumenter.   

 

Liknande reflektioner återfinns i Fredlund m.fl. (2006) som anser att varumärkets design och 

visuella identitet tenderar mer och mer som central mekanism i marknadsvärlden idag. 

Fredlund (2006) ger konkreta exempel med Nikes ”swosh” där produkten lyckades arbeta sig 

in i konsumenternas medvetande. Författaren anser att en symbol som rättframt och positivt 

kommunicerar med konsumenterna, är en komplex och långsiktigt process. Författaren hävdar 

att det är viktigt att ha kraft och ork för att hålla produkten vid liv på marknaden tills själva 

produkten kan stå på sina egna ben.  
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3.3.2 Märkesidentitet  

Melin (1999) kategoriserar märkesidentitet som en komponent inom varumärket som 

beskriver vad det står för, vad som gör det unik och vad som ger varumärket mening. 

Författaren hävdar att märkesidentitet är ett fenomen som har uppnått ett stort genomslag 

sedan skillnaderna i produktattribut har blivit mindre och mindre nu för tiden. Detta i sin följd 

har lett till att företagen strävar efter att förbättra och skapa komplexa konkurrensfördelar hos 

sina produkter exempelvis märkesidentitet, eftersom produkterna har blivit allt mer enklare att 

efterlikna. Enligt författaren är avsikten med märkesidentitet att utforma emotionellt värde till 

konsumenterna genom produktens namn, distribution, ursprung och produktens karaktär. 

Grönroos (2009) framhäver även att märkesidentitet användes som ett koncept som 

kategoriserar den image som marknadsförare strävar efter att kunderna ska förknippa 

varumärket med. Författaren menar att ett varumärke innehar den image som uppfångar 

konsumenternas tankar samt att märkesinnehavaren har märkesidentiteten som ett mål som 

ska strävas efter.   

 

3.3.3 Kärnvärde  

Enligt Melin (1999) är kärnvärde en grundläggande komponent inom varumärkesbyggnad. 

Författaren anser att marknadsföraren i ett tidigt stadium bör försöka att identifiera ett unikt 

kärnvärde som i sin tur ligger till grund för positioneringen och marknadskommunikation av 

ett varumärke. Enligt författaren representerar kärnvärde varumärkets grundläggande 

konkurrensfördelar. I likhet med Melin (1999) anser Fredlund m.fl. (2006) att utformning av 

kärnvärden är viktigt för positioneringen och som ger varumärket en unik innebörd. 

Författaren menar att varumärken då uppfattas som värdefullt för konsumenterna, som är svårt 

att efterlikna och som är unikt i relationen med konkurrenterna. Dessa tre komponenter skapar 

och identifierar strategiska konkurrensfördelar för varumärket.  

 

Grönroos (2009) resonerar också om varumärkesvärde som i hans avseende står för 

konsumentens upplevelse av hur värdefull en viss produkt är i förhållande till andra alternativ. 

Enligt författaren är varumärkesvärde ett grundläggande underlag för företagets försäljning, 

eftersom det är i sin egenskap av konsumentens uppfattning. Desto mer konsumenten anser att 

det finns värde i produkten, desto bättre antas försäljningen bli och som i sin tur leder till att 

varumärket också producerar värde för företaget. 

 

Ett konkret exempel i detta avseende finner vi i Backman (2009) med Adidas värde som 
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begrundar sig på ”Sport Performance” där fokus är förlagd på funktionalitet och nyskapande, 

”Sport Heritage” – Adidas original, som beskriver varumärkets historia och ”Adidas Sport 

Style” som riktar sig till de modemedvetna konsumenterna.  

 

3.3.4 Positionering 

Melin (1999) beskriver positionering i sin modell som ett upphov till märkeskännedom, 

märkeslojalitet och märkesassociationer. Psykologi diskuteras i texten som ett medel för att få 

konsumenten att välja en produkt före en annan och detta kallas för psykologisk positionering. 

För att lyckas utforma en konkurrenskraftig produktpositionering måste varumärken enligt 

författaren kunna ge gestalt åt en attraktiv och relevant positionering. Falonius (2010) 

fortsätter att resonera kring begreppet positionering i det avseende som 

kommunikationsstrategi som baserar sig på varumärkets löften. Positionering är ett begrepp 

som sänder budskap till marknaden om hur ens varumärke skiljer sig från andras varumärken, 

vilka fördelar som är attraktiva för kunderna och om konsumenterna upplever mervärden. 

Författaren menar att positionering i sin tur skapar en distinkt marknadsposition åt 

varumärket. I likheter med Melin (1999) anser även Falonius (2010) att positionering med 

planerade kommunikationskoncept kan utforma mental position i kundens medvetande. 

Grönroos (2009) anser att positionering har två fördelar: för det första gör det konsumenterna 

medvetna om varumärkets tillvaro och för den andra skapar positionering planerade 

kommunikationskoncept, goda förutsättningar för konsumenternas erfarenheter av produktens 

funktion och tekniska kvalitet. Ett tydligt exempel på detta redogör Backman (2009) om i sin 

bok. Författaren redogör för hur ett välkänt varumärke som Nike kunnat erövra stora delen av 

idrottsmarknaden med sin positionering. Enligt författaren låg framgången bakom Nikes 

succé i ett genomtänkt och planerat kommunikationskoncept med sloganen ”Just Do It”, 

vilket i sin tur skapade en kommunikationsplattform med konsumenter och som ledde till en 

stark positionering på marknaden. Med andra ord exponerades Nike på marknaden med hög 

tillväxt och överträffande konsumentens förväntningar i form av högre kvalitet, bättre service, 

bättre anpassning och bättre förändring. Man konstruerade nya produkter, hade en 

kontinuerlig produktutveckling och vann på så sätt stora marknadsandelar.  
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3.3.5 Marknadskommunikation 

För att kunna bygga upp ett starkt varumärke behövs marknadskommunikation och Melin 

(1999) säger att detta är en självklarhet. För att kunna bygga upp ett starkt varumärke behövs 

reklam i alla dess former. Ett varumärkes konkurrensfördelar måste nå ut till konsumenterna 

och detta görs genom reklam som informerar, övertygar och påminner konsumenten om ett 

varumärkes fördelar. Aaker (2002) menar att idag lägger företag mycket mer pengar på 

reklam och marknadsföring än vad som gjordes förr, detta för att det är en sådan tuff 

konkurrens om kunderna på marknaden. På senare år har märkesbyggande reklam fått stå 

tillbaka för säljfrämjande reklam och detta är märkligt enligt Melin (1999) då reklam är av 

stor betydelse för att utmärka en märkesprodukt ifrån en annan. För att kunna bygga upp ett 

starkt varumärke bör man enligt Melin (1999) satsa på utveckling av reklam med individuell 

prägel. Falonius (2010) anser att marknadskommunikation utformas utifrån varumärkets 

namn eller logotyp som attraherar konsumenternas erfarenheter samt det intryck som de 

känner för varumärket.  Författaren menar att bakom varumärkesnamnet och logotypen finns 

en organisation, där kultur och organisationens värderingar exponerar varumärket till 

omvärlden. I likheter med Melin (1999) nämner Falonius (2010) begreppet varumärkeslöfte 

som är en central komponent inom varumärkeskommunikation. Med andra ord menar 

författaren att varumärkeslöfte är personlighet och de kärnvärden som utformar 

grundplattformen i organisationens verksamhet och erbjudandet till konsumenterna. Enligt 

Falonius (2010) är de vanligaste kommunikationskoncepterna som utformar bilden av ett 

varumärke, exempelvis PR, events, reklam/annonsering, försäljningsmaterial, produkter, 

webbplats och leveranskvalitet. Fredlund m.fl. (2006) anser att ett varumärkesnamn är en 

viktig faktor i varumärkeskommunikationen med konsumenterna. 

 

3.3.6 Intern märkeslojalitet  

Melin (1999) menar att intern märkeslojalitet kan tolkas vara ett uttryck för det 

märkesinnehavaren har för ett enskilt varumärke. Melin (1999) hävdar att en förutsättning för 

att en kund ska bli märkeslojal är att också märkesinnehavaren visar märkeslojalitet, det vill 

säga att man uppvisar en intern märkeslojalitet. Den grundläggande målsättningen med 

varumärkesbyggande anser författaren, är att fånga en bredd bas av märkeslojala kunder. 

Enligt författaren krävs det en stark intern märkeslojalitet för att kunna attrahera externa 

märkeslojaliteter bland konsumenter.  

 

I likhet med Melin (1999) anser Falonius (2010) att inom den varumärkesbyggande är det 



  

25 

 

enormt viktigt att märkesinnehavaren har en bredd lojal kundbas. Författaren menar att 

märkeslojaliteten tenderar att bli en central komponent för att öka varumärkets värde. Den 

fördel som författaren anser med märkeslojalitet är att företaget minskar 

marknadsföringskostnaderna drastiskt genom att det är billigare att hålla kvar befintliga 

konsumenter än att försöka skaffa nya konsumenter. Författaren anger ett tydligt exempel på 

märkeslojalitet med AIK Fotbolls supporterorganisation Black Army: 
 

”Vad som än inträffar med AIK, vilka nederlag eller formsvackor dem än råkar in i, skulle 

en medlem i Black Army hellre låta sig brännas på bål än att överge sin lojalitet mot 

fotbollsklubbenen.” Falonius, (2010:28) 

 

3.3.7 Summering av den strategiska varumärkesplattformen 

Melins (1999) modell innehar sex stycken komponenter (produktattribut, märkesidentitet, 

kärnvärde, positionering, marknadskommunikation och intern märkeslojalitet) som är intimt 

förknippade med varandra. Samtliga komponenter ingår i författarens modell den strategiska 

varumärkesplattformen där dem representerar olika aktiviteter som bidrar till 

varumärkesbyggandet. Produktattribut är en aktivitet som ska förmedla funktionellt mervärde 

till konsumenterna, detta ska vara i form av förpackningsdesign, färgsignaler och logotyp som 

resulterar i produktkvalitet. Detta ska som följd leda till skapandet av märkesidentitet, som 

innebär vad ett varumärke står för, vad som ger det mening och vad som gör det unikt. Syftet 

med märkesidentitet är att förmedla emotionellt mervärde till konsumenterna. Melin (1999) 

definierar en stark märkesidentitet med produktens namn, ursprung, personlighet och 

distribution. Märkesidentitet ska ligga till grund för skapandet av kärnvärde, då själva 

begreppet kärnvärde är ett centralt begrepp som vidare skapar en bas för positioneringen och 

marknadskommunikationen av ett varumärke. Melin (1999) anser att det är viktigt att skapa 

en konkurrenskraftig produktpositionering som ska vara attraktiv, relevant och lockande för 

konsumenter. Detta i sin tur skapar en grundläggande bas för marknadskommunikation med 

konsumenterna. Enligt författaren sker marknadskommunikation i stor utsträckning i form av 

reklam som särskiljer en marknadsprodukt från en annan. Marknadskommunikation är viktigt 

att prioritera för att bygga upp ett starkt varumärke samt för att förstärka intern märkeslojalitet 

i sin organisation. För att summera diskussionen om den strategiska varumärkesplattformen 

konstaterar författaren att det är en processuell modell vilket beskrivs av dem pilar som 

sammanfogar de sex komponenterna.  

 



  

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1, Den strategiska varumärkesplattformen, Melin (1999:125) 

 

Enligt Aaker (2002) är varumärken ett komplext och omfattande fenomen som är svåra att 

bygga upp. Författaren har försökt förklara varför det är svårt att bygga ett starkt varumärke 

genom en modell som tar upp åtta olika faktorer som påverkar varumärkesbyggandet. Alla 

företag har en press på sig att pressa ner priset på sina produkter och tjänster detta för att 

konkurrensen mellan företagen idag är stenhård. Aaker (2002) diskuterar att idag lägger 

företag mycket mer pengar på reklam och marknadsföring än vad som gjordes förr, detta för 

att det är en sådan tuff konkurrens om kunderna på marknaden. Genom att lansera nya 

profilvarumärken menar författaren att företag bättre kan konkurrera med andra företag. 

Exempel på detta är Budweiser som lanserade ett nytt märke och fick på så sätt ett stort 

övertag på marknaden.  

 

Media har fått en stor roll när det kommer till att marknadsföra ett varumärke. Förr fanns det 

bara några få kanaler där företag kunde nå ut till kunderna, men i dagens samhälle finns 

Internet, tidningar, tv, radio och ny teknik som tv i mobilen. Förr satsade inte företag på olika 

segment utan man marknadsförde sig till den stora massan (massmarknadsföring). I dagens 

samhälle arbetar företagen i olika sektioner för att få ut maximal effektivitet. Idag ser 

verkligheten väldigt annorlunda ut jämfört med förr då ett varumärke inte hade 

undervarumärke eller förlängningar av sitt varumärke. Det finns många exempel på detta, ett 

är Coca Cola som har undervarumärke och förlängningar av sitt varumärke genom Fanta, 

Sprite och liknande märke. Varför detta har skett med att ett varumärke får undervarumärke 

och förläningar av sitt varumärke beror enligt Aaker (2002) på splittring och spridning samt 

kostnad. Att skapa ett helt nytt varumärke är idag väldigt kostsamt därför uppstår 

undervarumärke och förläningar av varumärken. Det är väldigt vanligt att företag vill förändra 
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och förnya, men glömmer ofta att det är väldigt svårt och invecklat att ändra identiteten hos 

ett företags varumärke. Något som påverkar ett varumärke negativt är när företag inte vågar 

utvecklas och hitta nya lösningar eller produkter. Detta skedde med Weight Watchers då de 

hade möjlighet att skapa nya marknader för sig genom att lansera något nytt, men företag som 

har starka varumärken är ibland nöjda med att ha sin del av marknaden och förlorar på så viss 

sina fördelar ibland. Aaker (2002) hävdar att företag som har starka varumärken ibland får 

problem med strategiska beslut eftersom man prioriterar fel områden i företaget. De största 

varumärkesstrategierna som man måste ta beslut om är enligt Armstrong och Kotler (2007): 

varumärkets positionering, välja varumärkes namn, varumärkes sponsring och varumärkes 

utveckling.  

 

Ett problem som Aaker (2002) tar upp är när man glömmer att ens huvudprodukt har gett 

företagets dess framgång. Författaren tar upp att företag har idag en tendens att tänka 

kortsiktigt för att få ett snabbt resultat, detta är något som påverkar ens varumärke då det i 

slutändan ger negativa konsekvenser. Aaker (2002) hävdar att en av nyckelfaktorerna för att 

få ett starkt varumärke är att skapa en varumärkesidentitet, att veta vad ens varumärke står för 

och att på ett effektivt sätt förmedla detta. Enligt Grönroos (2009) är det kunden som ska vara 

i centrum under varumärkesbyggandet, det är kunden avgör om varumärket växer fram eller 

inte. 

 

3.4 Varumärkesbyggande inom fotbollen  
Varumärket har blivit en allt mer väsentlig del inom fotbollsklubbar för man har insett hur 

viktigt det är att jobba aktivt med sitt varumärke. Enligt Desbordes (2007) har FC Barcelona 

jobbat väldigt aktivt med sitt varumärke i många år då de insett hur viktigt det är för klubben 

att ha ett starkt varumärke. Barcelonas marknadsdirektör Calzada har delat upp klubbens 

marknadsföring i fyra stycken centrala delar: varumärkets image, sponsorer och kommersiella 

aktiviteter, rekrytering och lojalitet samt media. 

 

Enligt författaren har Calzada delat upp marknadsföringen i Barcelona för att kunna få ut 

maximalt vinstintresse av deras varumärke. De är uppdelade i fyra sektioner för att kunna få 

en struktur och för att kunna koordinera information som ska nå ut till konsumenterna.  

Vi anser att det är intressant att de har delat upp sin marknadsföring i dessa fyra områden och 

att dem satsar väldigt mycket på att jobba med sitt varumärke.  

Varumärket har blivit allt viktigare och som i sin tur ledde till att fotbollen har blivit en 
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sportslig industri. Produkten UEFA Champions League har på senare år blivit en succé 

eftersom man har lyckas med sin marknadsföring av produkten enligt Desbordes (2007). 

Författaren menar att den största orsaken till att Champions League blev succé är det stora 

intresse som finns för fotbollen över hela världen. Desbords (2007) hävdar att fotbollens 

ekonomiska centrum är i Europa och det i sin tur gör att de bästa spelarna i världen vill spela i 

Europas mäktigaste och kändaste klubbar. Klubbarna i Europa bibehåller sina kunder 

(supportrarna) för att de alltid kan erbjuda en bra produkt. Författaren menar att klubbarnas 

varumärken är laddade med ett innehåll som samverkar med UEFA Champions Leagues 

varumärke. Desbordes (2007) hävdar att UEFA Champions League vilar på en stark historiskt 

grund, detta ger oss en förklaring till varför UEFA Champions League är ett så starkt 

varumärke. Sociologen Anthony King argumenterar för att tradition är extremt viktigt för 

trovärdigheten av UEFA Champions League.  

 

Författaren hävdar att UEFA Champions League har moderniserats men menar att UEFA 

Champions League hela tiden refererar till händelser som har hänt historiskt i turneringen. 

Detta har varit träffande när det gäller ändringar och utformningen av turneringen, vilket i sin 

tur har skapat ett värde av det globala varumärket UEFA Champions League. De två 

viktigaste förändringarna som gjordes med UEFA Champions League var att det infördes ett 

gruppspel som gav klubbarna en mängd garanterade matcher och att turneringen öppnade upp 

för fler än ett lag ifrån varje land. Dessa faktorer gjorde att intresset ökade för UEFA 

Champions League och att de mäktigaste klubbarna i Europa deltog i cupen. Enligt författaren 

gjorde detta i sin tur att UEFA Champions League lockade till sig större företag och sponsorer 

samt skapade ett enormt intresse för fotbollen. Detta skapade grunden för det strategiskt 

kommersiella utvecklandet av UEFA Champions League.  
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4. Resultat 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva klubbens bakgrund och det resultat som vi har fått fram 

från våra respondenter.  

 
”På ett effektivt sätt och attraktivt sätt ser vi till att lägga bollen i mål, vi låter andra 

chansa på krysset!” Jan Karlsson VD, ÖSK Elitfotboll AB 

 

4.1 Historisk bakgrund 
Örebro Sportklubb (ÖSK) bildades 1908 efter en konflikt inom IFK Örebro det var 79 

ynglingar som var initiativtagare till bildandet, men de som grundade klubben var Pelle Molin 

och Karl Graflund. Första säsongen i Allsvenskan var säsongen 1946-47 samt att längsta 

vistelsen i Allsvenskan var 18 säsonger mellan 1961 och 1978. Totala antalet säsonger i 

Allsvenskan är 48 säsonger och då har klubben inte lyckats att ta något sm-guld. 
www.oskfotboll.se (2010) 

 

4.2 ÖSK Elitfotboll AB 
ÖSK Elitfotboll AB bildades den första januari 2006 efter att medlemmarna i Örebro SK hade 

gett klartecken till bildandet. Klubben bolagiserade sin elitverksamhet på grund av 

ekonomiska problem och ville med bildandet få en stabilitet i klubben. I elitverksamheten 

ingår följande: ÖSK fotbolls herrlag samt talangutvecklingslaget ÖSK Ungdom. Klubben 

kunde nu med ett bolag få in riskkapital ifrån investerare. www.oskfotboll.se (2010) 

 

4.3 Örebro Spelarinvest AB 
Ett riskkapitalbolag som har som syfte att utveckla elitfotbollsverksamheten i Örebro. Detta 

ska ske genom att i samarbete med ÖSK Fotboll bistå med finansiella resurser för att bygga 

ett lag och en organisation för framtiden. Förutom att Spelarinvest stödjer klubben 

ekonomiskt så har bolaget som mål att stärka ägarnas investeringskapital och därmed ge en 

rimlig avkastning på satsat kapital. www.oskfotboll.se (2010) 

 

4.3.1 Verksamhetsidé 

- Erbjuda attraktiv fotboll som ger stolthet och glädje 

- Erbjuda partners ett positivt affärsmässigt utbyte 

- Vara en positiv samhällsaktör, medverka till utvecklingen av regionen 

- Vara en god förebild, särskilt för barn och ungdomar 
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4.3.2 Vision 

- ÖSK Fotboll en ledande förebild inom elitidrott i framgång: idrottsmässigt, affärsmässigt 

och socialt engagemang  

- ÖSK Fotboll ett topplag i norden, med frekvent europaspel där framgångskonceptet är 

attraktiv fotboll som engagerar  

 

4.3.3 Övergripande mål 

Sportligt: 

- 2012 Topp tre Allsvenskan 

- 2015 SM Guld 

Socialt: 

ÖSK Fotboll ska vara en aktiv och god samhällsaktör, det sociala engagemanget ska 

framförallt inriktas på åtgärder som utvecklar förutsättningar för barn och ungdomar i 

regionen. www.oskfotboll.se (2010)  

 

 

 

 

 Figur 2, Organisationsschema för ÖSK Elitfotboll AB, www.oskfotboll.se (2010)  
 

4.4 Besök på Behrn Arena 
Vårt besök uppe i Örebro och på Bern Arena var ett givande besök. Vi fick ett väldigt bra 

bemötande och det kändes proffsigt och väldigt stimulerande att se hur de har byggt upp sin 

verksamhet i arenan. Besöket uppe i Örebro var inte bara givande att vi fick in material ifrån 

intervjuerna utan vi fick se deras arbetsmiljö och hur deras verksamhet var uppdelat i olika 

avdelningar. Vi synade också in arenan och dess miljöer, så som restaurang och 
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gondolläktaren som är avsedd för samarbetspartners som ÖSK Fotboll satsar väldigt mycket 

på.  

 

4.4.1 Produktattribut 

Det som samtliga respondenter genomgående har svarat under produktattribut är att ÖSK 

Fotbolls produkt är fotbollen och att de med sin produkt vill ge en underhållande och attraktiv 

fotboll till deras konsumenter, som i första hand är deras samarbetspartners. Våra 

respondenter menar att ÖSK Fotboll skapar en attraktiv fotboll genom att man har anställt en 

tränare som följer den spelfilosofi som klubben har. Våra respondenter menar att det som gör 

ÖSK Fotbolls produkt attraktiv är för att man spelar en underhållande fotboll som engagerar 

och lockar publik till deras matcher.  
 

”En positiv fotboll är en teknisk fotboll” Nordin Gerzic, spelare i ÖSK Elitfotboll AB 

 

Att klubben har haft en kontinuitet på både den sportsliga och administrativa sidan av tränare, 

sportchef och vd har inneburit att klubben också har kunnat rekrytera rätt spelare för den 

spelfilosofi som klubben har. Rekryteringen av vd och tränare har skett med en medvetenhet, 

klubben ville ha en vd som var marknadsinriktad och en tränare som ville spela en offensiv 

och attraktiv fotboll. Detta i sig har inneburit att publik och sponsorer har velat komma och se 

på matcherna.  

 
”Det ska vara roligt att komma och titta på när ÖSK spelar och folk ska se att spelarna 

njuter av det.” Sixten Boström, A-lags tränare i ÖSK Elitfotboll AB 

 

En respondent lyfter fram flera olika attribut som påverkar ÖSK Fotbolls varumärke och 

dessa är: upplevelse, spänning och glädje. Flera respondenter menar att det är inte bara fotboll 

som skapar det som klubben vill förmedla med ÖSK Fotbolls produkt, utan menar att det 

förtroende bygger klubben upp genom att ha förtroendeskapande aktiviteter och på så sätt kan 

klubben bygga upp ett extremt starkt förtroende. Det förtroende som man har byggt upp har 

varit utgångspunkten för klubben då anseendet för klubben var skadat på grund av 

ekonomiska problem. Klubben har byggt upp förtroendet genom förtroendeskapande 

aktiviteter som har inneburit att hålla de som lovas, att klubben har jobbat långsiktigt, 

rekryterat rätt folk och att klubben bolagiserade sin elitverksamhet. Med rätt folk så menar vi 

VD:n som alla respondenter har lyft fram som en stor bidragande orsak till att ÖSK Fotboll nu 

är framgångsrika. 
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Flera respondenter menar att ÖSK Fotboll idag har byggt upp ett starkt förtroende till sina 

samarbetspartners och övriga allmänheten. Flera av respondenterna beskriver den resa som 

har gjorts med att klubben har varit beslutsam och långsiktig i de beslut som har tagit. 

Produkten ÖSK Fotboll bidrar till möten mellan människor. ÖSK Fotbolls samarbetspartners 

får ett mervärde genom att ÖSK Fotboll har byggt upp ett stort nätverk av företag som kan 

träffas på Behrn Arena och där skapa nya kontakter. Klubben har byggt upp en arena som är 

attraktiv för alla sorters människor enligt våra respondenter och detta har skapat en bra grund 

för att kunna locka till sig samarbetspartners. Enligt respondenterna har klubben idag 

affärsmässiga relationer med sina samarbetspartners och två av våra respondenter har påpekat 

hur viktigt det är för ÖSK Fotboll att ha ett utbytte av tjänster, därför att klubben inte vill ha 

bidrag utan vill ha ett samarbete som utvecklar hela Örebro regionen.  
 

”Fotboll som engagerar och affärsmöjligheter för företag och ett riktigt trevligt 

familjenöje.” Marino Ramberg, Evenemangsansvarig i ÖSK Elitfotboll AB 

 

Några av respondenterna har lyft fram hur viktigt det är att ha bra faciliteter, detta har klubben 

nu fått med den nya arenan och i form av en restaurang och gondolläktare som gör att 

näringslivet kan träffas på en attraktiv mötesplats och detta ger ett mervärde för 

samarbetspartnerna.  

 

4.4.2 Märkesidentitet  

Flera respondenter anser att ÖSK Fotboll har en attraktiv och professionell märkesidentitet 

och detta har dem lyckats att få genom långsiktighet, beslutsamhet och målmedvetna 

satsningar. Med att skapa en attraktiv image genom att först och främst profilera sig utåt som 

en attraktiv klubb, förr pratade klubben om att ÖSK spelade ”långa bollar på Bengt” men nu 

spelas en attraktiv och effektiv fotboll som engagerar supportrar, näringsliv, offentliga sektorn 

och övriga allmänheten.  

 

En respondent säger att det som är unikt med ÖSK Fotboll är det otroligt starka förtroende 

kapital som dem har i sin omgivning. En av respondenterna nämner att klubben nu har fått 

respekt efter dem framgångar som har nåtts. Flera respondenter menar att ÖSK Fotboll vill 

framstå som en klubb som förmedlar stabilitet, glädje och framtidstro.  

 
”Jag tror att det förtroendekapital som ÖSK Fotboll har hos allmänhet, på marknaden ur 

ett professionellt perspektiv idag är oerhört starkt.” Jan Karlsson, VD ÖSK Elitfotboll AB 
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En respondent anser att ÖSK Fotboll har en otydlighet i sin identitet eftersom klubben har två 

ordförande i organisationen. Detta har klubben för att klubben är uppdelad i en ideell förening 

och ett bolag och enligt respondenterna är klubben medvetna om denna otydlighet. 

Respondenten uttrycker detta med att organisationen är otydligt uppbyggd, att folk kan fråga 

sig vem det är som äger ÖSK Fotboll och att allt detta sammantaget smittar av sig på 

varumärket, att varumärket får en negativ påverkan.  

 

En annan respondent menar att med märkesidentitet vill ÖSK Fotboll få konkurrensfördelar 

gentemot andra aktörer på marknaden som då blir andra elitklubbar i Sverige.  

Två respondenter menar att klubben har fått en respekt med sig för den resa som har gjorts 

och det har gjort att klubben har lättare för att rekrytera folk. 

 

En respondent säger att ÖSK nu är medvetna, pålästa och har bättre koll på läget idag. Detta 

gör att klubben har fått ett bättre anseende utåt och betraktas nu som en professionellt driven 

klubb. En respondent menar att klubbens varumärke står för engagemang, positiva 

upplevelser, förtroende, respekt, beundran, attraktivitet och professionalism. En annan 

respondent menar att ÖSK Fotboll står för tradition, då klubben är mer än 100 år gammal och 

består av fler sporter än fotboll. Med det menar respondenten utifrån våra tolkningar att 

märkesidentiteten generellt sett inom ÖSK vilar på flera olika sporters historiska framgångar 

och detta i sin tur leder till den identitet som ÖSK har idag. Alla våra respondenter har nämnt 

hur viktigt det är med attraktivt fotboll, men en respondent menar att märkesidentitet är när 

man är nytänkande på olika plan så som sportsligt, organisatoriskt och affärsmässigt.  

 
”Du har en röd tråd i det du gör, både sportsligt och kommersiellt.” Jan Karlsson, VD 

ÖSK Elitfotboll AB 

 

4.4.3 Kärnvärde  

Samtliga respondenter menar att klubbens kärnvärde är fotboll. Fortsättningsvis anser en 

respondent att spelarna är kärnvärdet i ÖSK Fotboll. Eftersom ÖSK Fotboll betraktar sig som 

en nöjesindustri så marknadsför ÖSK Fotboll sin spelare för att kunna stärka sitt varumärke. 
 

”Kärnvärdet är att prestera attraktiv fotboll som engagerar, ger spänning och positiva 

upplevelser.” Rose-Marie Frebran, Ordförande Örebro SK Fotboll  
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ÖSK Fotboll har en fördel med att ha fotbollen som sitt kärnvärde eftersom det är 

nationalsporten i Sverige. I Örebro finns det flera olika idrotter som konkurrerar under samma 

varumärke, ÖSK (Örebro Sportklubb), detta gör att när media skriver om ÖSK i tidningen 

eller på annat ställe så förknippar de flesta ÖSK med ÖSK Fotboll eftersom det är det 

starkaste varumärket i Örebro regionen. Våra respondenter menar att ÖSK Fotboll skapar 

kärnvärde genom att vara ansvarstagande i samhället, att ta ett samhällsansvar. Konkret 

exempel på detta är att ÖSK Fotbolls spelarprofiler gör besök på skolor och sjukhus.  

 

Att samlas för att se en match med andra och få en gemenskap, detta är för en respondent ett 

kärnvärde med fotbollen. Att den förenar olika människor att samlas på en arena. Bern arena 

menar respondenten är en mötesplats för alla tänkbara människor, oavsett utbildning, 

bakgrund, arbetslös eller inte så har folk ändå en gemensam nämnare och det är ÖSK Fotboll. 

Alla kan prata om vädret, men att ha en stark samhällsaktör som ÖSK Fotboll är viktigt för 

många människor enligt vår respondent för den sammanför alla sorters människor till en 

mötesplats och där alla kan utrycka sin glädje på sitt viss.  

 

Våra respondenter beskriver också hur klubben arbetar för att ge ett mervärde till sina kunder. 

Detta gör dem med att alltid ha matcharrangemang som ska locka folk till arenan, för sina 

samarbetspartners ordnas ofta en föreläsare eller annat som ska ge ett mervärde till dem. 

Klubben vill ha ett affärsmässigt utbyte med sina samarbetspartners detta är viktigt enligt våra 

respondenter och en av dem utvecklar detta med att säga att det är viktigt med sponsorer, men 

att det är viktigare med samarbetspartners som får ett positivt affärsmässigt utbyte.  

 
”Det är givetvis viktigt med massor utav samarbetspartners som är med och sponsrar och 

betalar ÖSK för att dem har ett hjärta för ÖSK, men det är ännu mycket viktigare att man 

gör det för att man känner att man får ett affärsmässigt utbytte.” Björn Åqvist, Ordförande 

i ÖSK Elitfotboll AB 

 

Två av respondenterna menar att ÖSK Fotbolls kärnvärde är deras verksamhetsidé, mål och 

vision. Detta menar respondenterna att först och främst ska ÖSK Fotboll förmedla stolthet och 

glädje som kärnvärde och detta skapas genom delaktighet till supportrar och publik.  

 

Att vara en positiv samhällsaktör är ett annat kärnvärde som ÖSK Fotboll vill sträva efter, 

med detta menar dem att klubben tar sitt samhällsansvar genom att bidra till utvecklingen i 

regionen. ÖSK Fotboll vill synas i flera olika segment i samhället och samarbeta med olika 
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organisationer och verksamheter för att kunna berättiga de kapital som klubben får. Genom att 

vara en god samhällsaktör och inte bara jobba med fotbollen utan att klubben är goda 

förebilder för barn och ungdomar, på detta sätt bidrar ÖSK Fotboll till en positiv 

samhällsutveckling.  

 
”Vi ska försöka att agera så ärligt, rätt och riktigt som vi kan och våra spelare ska vara 

goda förebilder.” Björn Åqvist, Ordförande i ÖSK Elitfotboll AB 

 

4.4.4 Positionering  

ÖSK Fotbolls varumärkespositionering är enligt en respondent, ett utav dem absolut starkaste 

om klubben jämförs med andra klubbar i Allsvenskan. Respondenten fortsätter med att 

jämföra ÖSK Fotboll med tre andra klubbar, Hammarby, Kalmar och Djurgården. Hammarby 

spelar en rolig fotboll enligt respondenten, Djurgården som alltid spelar hårt och är starka och 

Kalmar som är en uppstickare från landet som har visat landet att man kan lyckas fast att dem 

är en liten klubb.  

Respondenten menar att ÖSK Fotboll är ett av dem fem starkaste varumärkena i Allsvenskan.  
 

”Om man vill att det ska vara en Allsvenska och inte handla om Stockholmsområdet, 

Göteborgsområdet och Malmöregionen, ja då är det inte så många lag till, ja och då är det 

klart att vi representerar en del av övriga Sverige.” Björn Åqvist, Ordförande i ÖSK 

Elitfotboll AB 

 

För att stärka sin positionering har ÖSK Fotboll arbetat väldigt målmedvetet med en 

långsiktig strategi, allt för att bli så osårbara som möjligt. För dem vill inte hamna i samma 

situation som 2004 då de blev tvångsdegraderade från Allsvenskan på grund av dålig 

ekonomi. Att rekrytera rätt folk så som vd, tränare med flera var en viktig del i satsningen och 

som har fört dem till den dagens position. Klubben spelar en attraktiv och effektiv fotboll som 

lockar publik och andra aktörer, detta vill respondenten förklara med en slogan som klubben 

använder i sin marknadsföring ”på plats, på riktigt på Behrn arena”. En respondent menar på 

att kontinuiteten har varit väldigt viktig för ÖSK Fotboll och klubben har sedan några år 

tillbaka haft kontinuitet på styrelse, vd, sportchef och tränare. Detta har varit betydelsefullt för 

ÖSK Fotboll.  

 
”Vi jobbar med två års cykler inte ett år som är normalt och det är också för att markera 

för omgivningen att vi jobbar långsiktigt.” Jan Karlsson, VD ÖSK Elitfotboll AB 
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Enligt en respondent har ÖSK Fotboll idag stärkt sin positionering jämte mot andra 

Allsvenska lag genom att ha skapat sig ett förtroende och respekt genom att dem exponerar 

sitt varumärke på ett bredare sätt än förr. Respondenten fortsätter att förklara att dem jobbar 

aktivt med sitt varumärke både lokalt och regionalt, allt för att dem ska stärka sin 

positionering. Två respondenter menar att ÖSK Fotboll ska vara en förebild inom elitidrott i 

framgång, med detta menar personerna att dem inte bara vill vara förebilder inom fotbollen 

lokalt eller regionalt. En av dem anser att ÖSK Fotboll också ska vara det nationellt. Detta för 

att man har bolagiserat sin verksamhet och att detta då attraherar kommersiella investerare. 

 
”Vårt viktigaste ledord är att alltid försöka överträffa omgivningens förväntningar.” 

www.oskfotboll.se, (2010) 
 

En respondent menar att klubben måste nå ut till samarbetspartners som finns nationellt för 

ytterligare stärka ÖSK Fotbolls varumärke. ÖSK Fotboll har en bit kvar till den absoluta 

toppen i Allsvenskan enligt en respondent. För att kunna nå toppen måste klubben fortsätta att 

arbeta och spela en attraktiv fotboll, skapa ett bra mottagande för publik, samarbetspartners 

och media då kommer klubben att nå toppen enligt respondenten.  

En respondent menar att ÖSK Fotboll måste ligga i toppen av Allsvenskan en längre period 

för att stärka sin positionering och varumärke. ÖSK Fotboll måste fortsätta att arbeta 

långsiktigt, kontinuerligt, för nå sportsliga framgångar och på så viss komma bland dem fem 

bästa. Enligt respondenten befinner sig idag ÖSK Fotboll på en positionering i mitten av 

Allsvenskan.  

 
”Vi är inte den där ”underdogen” riktigt längre, utan vi är lite längre upp.” Tage Liljeson, 

Suppleant ÖSK Elitfotboll AB 

 

4.4.5 Marknadskommunikation  

En respondent beskriver att klubben vill exponeras i media och gör allt vad dem kan för att 

synas. Respondenten fortsätter diskussionen med att klubbens marknadsföring sker på ett 

genomtänkt sätt och exempel på detta är att klubben bjuder på espresso, latte och baguetter för 

att framstå som generösa och professionella. Detta gör klubben för att locka media till Behrn 

Arena och på så sätt få gratis exponering av sitt varumärke. Klubben bjuder även sina 

motståndare på mat efter varje match, med detta vill dem framstå som professionella och 

attraktiva.  
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”Har vi den här fina briemackan i Örebro och äkta cappuccino, jämfört med en skitig 

pappersmugg med Gevalia halvutspädd kaffe i Strömvallen.” Jan Karlsson, VD ÖSK 

Elitfotboll AB  

 

ÖSK Fotboll är väldigt måna om sin produkt, ett exempel på detta är att klubben har två 

personer som bara gör medias kväll, alltså att dem passar upp journalisterna och serverar dem 

kaffe och gör så att dem har en behaglig miljö att jobba i. Enligt respondenten gör dem detta 

för att locka media till Örebro. 

 
”Sitter du på tidningen x eller y i Stockholm och funderar, ska du åka till Strömvallen Gefle 

eller Örebro, då ska valet vara jävligt enkelt.” Jan Karlsson, VD ÖSK Elitfotboll AB 

 

Klubben hade i julas en marknadsföringskampanj där ÖSK Fotboll hälsade gott nytt år till alla 

medlemmar och hela Örebro. I annonsen hade dem ett budskap att klubben skulle skänka 

pengar till BRIS, detta är ett exempel på hur klubben jobbar för att stärka sitt varumärke. 

Enligt respondenten är tanken bakom denna marknadsföringskampanj att klubben ska bredda 

sig i regionen, visa på att ÖSK Fotboll tar ett samhällsansvar och detta gör klubben för att 

attrahera alla typer av människor.  

 

Klubben annonserar väldigt mycket i regionens tidning (Nerikes Allehanda) om sina matcher, 

dem trycker upp programblad och dem marknadsför sig via klubbens mediekanal som heter 

ÖSK tv.  

 

Det är viktigt för ÖSK Fotboll att ge något tillbaka till sina samarbetspartner, för dem vill ha 

ett affärsmässigt upplägg på sina samarbeten. Ett exempel på detta är att ÖSK Fotboll inte 

söker bidrag från kommunen utan dem vill att kommunen själva ska vilja satsa pengar på 

klubben, då ÖSK Fotboll vill att alla dess samarbetspartners ska få ett affärsmässigt utbytte.  
 

”På de sätt som vi bedriver vår business, kommersiellt, sportsligt och hela relationen till 

omgivningen, vi vill vara ett föredöme totalt sätt, detta är en liten vision som vi har.” Jan 

Karlsson, VD ÖSK Elitfotboll AB 
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4.4.6 Intern märkeslojalitet  

I ÖSK Fotboll har man en ledningsgrupp som består av vd, marknadsansvarig, sportchef och 

ekonomiansvarig, deras jobb är att implementera klubbens varumärke nedåt i organisationen 

och på så vis försöka skapa lojalitet till klubbens varumärke.  

 

ÖSK Fotboll arbetar med märkeslojalitet genom att klubben skänker ryggsäckar och 

axelväskor till alla som börjar årskurs ett samt ger gratis ståplats biljetter till fotbollslag i 

regionen som vill se en match. Utifrån den organisation som ÖSK Fotboll förfogar över 

försöker klubben bygga upp en relation till sina medlemmar och supportrar genom att anordna 

kontinuerliga möten med dessa grupper för att stärka lojaliteten till klubben.  
 

”Alla i ÖSK Fotbolls organisation måste veta att dem alltid representerar företaget och 

alltid föregå med gott exempel.” Marino Ramberg, Evenemangsansvarig ÖSK Elitfotboll 

AB 

 

Enligt en respondent arbetar klubben idag med att ta fram fler supporter artiklar som ska locka 

fler att köpa deras produkter och på så sätt få en bättre märkeslojalitet och märkeskännedom.  

En respondent menar att ÖSK Fotboll har byggt upp en närhet och ”vi känsla” inom 

organisationen som har spridit sig till deras samarbetspartners. Detta har klubben gjort genom 

att bygga nätverk och skapa nätverk för näringslivet. ”Vi känslan” är enligt respondenten den 

starkaste orsaken till att klubben har lyckats med att bygga lojalitet. För att skapa 

märkeslojalitet och värna om den så vill klubben ge något tillbaka till sina samarbetspartners 

och detta gör klubben genom att anordna olika aktiviteter och att klubben en gång om året 

åker iväg till exempelvis Köpenhamn eller Barcelona allt detta görs för att skapa ”vi känslan” 

och på så sätt lojalitet för klubben.  
 

”Det är inte så att folk bara hälsar på varandra utan dem kramar om varandra” Tage 

Liljeson, suppleant i ÖSK Elitfotboll AB 

 

När ÖSK Fotboll ska anställa någon så jobbar man med märkeslojalitet genom att när klubben 

ska anställa någon så måste personen ha det kommersiella tänket men också ha det 

fotbollsmässiga tänket. Ett exempel som respondenten nämner är när klubben anställer en 

tränare eller talangutvecklare då måste tränaren ha kompetens men också att personen ska ha 

den syn på fotboll som klubbens ledning har. ÖSK Fotboll vill spela en attraktiv fotboll som 

är effektiv och producera sina egna talanger som i sin tur drar publik, media och andra 



  

39 

 

intressenter. På detta sätt stärker klubben sin märkeslojalitet. Fortsättningsvis menar 

respondenten att en intern märkeslojalitet har spridit sig till omgivningen i Örebro. Personen 

menar att förr var det okej att ha på sig en AIK halsduk eller Djurgårdshalsduk idag är detta 

inte okej på samma sätt. Respondenten menar att idag är det ett annat klimat i Örebro, idag 

vill folk visa att dem håller på ÖSK Fotboll, idag syns allt fler personer som har ÖSK 

souvenirer på sig. Flera respondenter menar att klubben fick ett stort stöd från allmänheten i 

Örebro när man fick klart för sig att klubben skulle bli tvångsdegraderad. Folket i Örebro 

engagerade sig och visade lojalitet för ÖSK Fotboll, en del så mycket att bolaget Spelarinvest 

bildades för att skapa en stabil ekonomisk grund för ÖSK Fotboll. Även ÖSK Fotboll arbetar 

med att förbättra samarbetet med klubbarna i regionen, detta för att stärka märkeslojaliteten.  
 

”Vi i Örebro har ett hemmasnitt på 8000 personer per match så det är ju ett tecken på att 

vi har en ganska god märkeslojalitet egentligen”. Björn Åqvist, Ordförande i ÖSK 

Elitfotboll AB  

 

4.4.7 Hur gick det till? 

Enligt våra respondenter hade Örebro SK en lång och jobbig resa till dagens position i 

Allsvenskan. ÖSK Fotboll hade länge haft en jobbig ekonomi och förtroendet för klubben var 

naggat i kanten efter många jobbiga år. ÖSK hade länge legat i mitten av Allsvenskan och en 

respondent säger att ett lag som länge har legat i mitten av Allsvenskan och inte gjort något 

väsen av sig, det laget saknar först allmänheten när laget har åkt ur. Klubben hade länge haft 

en jobbig ekonomi och med detta fick klubben licensnämnden på sig och efter många år så 

hotades nu klubben med att tvångsdegraderas från Allsvenskan. ÖSK skulle bli det första 

laget i Allsvenskan som skulle känna på det nya regelverket. Innan klubben blev 

tvångsdegraderad så hade förtroendet för styrelsen börjat vackla och detta ledde till att 

ordföranden avgick och att senare hela styrelsen avgick för att lämna plats för något nytt som 

våra respondenter säger.  

Enligt en respondent som har varit med under hela resan så var det viktigt att man tog rätt 

beslut och agerade beslutsamt, att man rekryterade rätt folk till klubben och först och främst 

att klubben fick in en marknadsinriktad VD. Anledningen till detta var att klubben behövde få 

upp intäkterna och få in en ekonomisk realism i klubben.  

 
”Kall hjärna, varmt hjärta och rena händer.” Rose-Marie Frebran, Ordförande i Örebro 

SK  

 



  

40 

 

Vid rekryteringen av VD:n så hade klubben gjort ett medvetet val att satsa på en person som 

var målinriktad, hade mycket erfarenhet och en stark kompetens. Våra respondenter säger 

ganska tydligt att det var hårt jobb och en långsiktighet som gällde för att bygga upp klubben 

igen. En viktig del i jobbet att bygga upp klubben igen var att det togs beslut om att bolagisera 

elitverksamheten, detta tog medlemmarna i Örebro SK beslut om och bolaget bildades den 

första januari 2006. Enligt våra respondenter var detta väldigt viktigt för att få in kapital och 

att få klubben på en stabil grund. Enligt våra respondenter har klubben fått ett långsiktigt tänk 

och en förståelse för att få en sportslig framgång så måste ekonomin också vara i balans.  

 
”Den sportsliga verksamheten och den kommersiella verksamheten, dem går liksom hand i 

hand.”  Jan Karlsson, VD ÖSK Elitfotboll AB 

 

Enligt en respondent så var det viktigaste att titta framåt och inte bakåt, ett bevis på detta är att 

klubben i samförstånd med arenaägarna tog beslut att ta bort ”Kronblomstatyn”, detta blev en 

symbol för att klubben inte tittar bakåt utan att klubben vill framåt. Det är viktigt för klubben 

att ha symboler som syns och förknippas med framtiden, det gjorde inte Kronblomstatyn 

längre, oavsett om det är symboler på arenan eller kontoret så vill klubben signalera att den 

har en framåtanda och en framtid för klubben. 

 
”Den har gjort sitt på ett bra sätt, men nu tar något annat vidd, då är det viktigt att vi har 

symboler som symboliserar framtiden.”  Jan Karlsson, VD ÖSK Elitfotboll AB 

 

Våra respondenter menar att bildandet av riskkapitalbolaget Spelarinvest gjorde att klubben 

fick en trygg ekonomi att personer kan gå in med pengar och att också kunna få avkastning på 

sina satsade pengar.  

 

ÖSK Fotboll har lyckas för att det har jobbats långsiktigt, en respondent menar att det är en 

”himmelsk skillnad” idag jämför med förr. Väldigt mycket positivt har hänt, så som 

uppbyggnaden av Behrn Arena området och att klubben hela tiden har växt i en kontrollerad 

växt och med en väldigt hård ekonomisk styrning.  
 

”Nu har vi byggt upp en ny organisation och är ungefär lika många som tidigare, men vi är 

flera som jobbar på marknad, försäljning, sponsorer och med samarbetspartners. Jag tror 

att vi jobbar mycket mer medvetet med dem frågorna än vad vi har gjort någon gång 

tidigare.”  Björn Åqvist, Ordförande i ÖSK Elitfotboll AB 
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5. Analys  

I detta avsnitt kommer vi att jämföra teorin med empirin och på så sätt redogöra för våra 

slutsatser. I kapitlet börjar vi med att beskriva ÖSK Fotbolls utveckling av organisationen på ett 

generellt sett. Vidare i avsnittet går vi mer på djupet och analyserar ÖSK Fotbolls 

varumärkesbyggande utifrån Melins (1999) modell.  
 

Som Desbordes (2007) beskriver i teorikapitlet om UEFA Champions League, så finner vi en 

likhet med ÖSK Fotbolls utveckling. UEFA Champions League har utvecklats från en 

turnering som vilar på en historisk grund till att idag vara en superkommersiell turnering. Det 

gjordes två stora förändringar med turneringen, dessa två stora förändringar ledde till ett 

enormt uppsving för turneringen. Vi drar paralleller med hur ÖSK Fotboll har utvecklats fast i 

en mycket mindre skala. ÖSK Fotboll gjorde stora förändringar i organisation och styrelsen 

som ledde till att klubben idag är en kommersiellt driven klubb som tittar framåt och inte 

bakåt. Förr var ÖSK Fotboll en helt ideell klubb, men idag har klubben förändrats genom att 

ha bolagiserat sin elitverksamhet och att affärsmän bildade Örebro Spelarinvest AB. Detta 

bolag har som mål att stödja och utveckla elitverksamheten i ÖSK Fotboll. Bolaget 

samarbetar med ÖSK Fotboll i syfte att bygga ett lag och en organisation för framtiden. ÖSK 

Fotboll satsade precis som UEFA Champions League på att bli mer attraktiva, kommersiella 

och på så sätt locka sponsorer till att sponsra och vilja synas med deras varumärke.  

 

FC Barcelona har haft en tydlig strategi enligt Desbordes (2007). FC Barcelona har utformat 

sin marknad utifrån fyra stycken centrala delar, dessa är: varumärkets image, sponsorer och 

kommersiella aktiviteter, rekrytering och lojalitet samt media. Vi finner en likhet mellan 

Barcelona och ÖSK Fotbolls arbetssätt med sitt varumärke. ÖSK Fotbolls styrelse anställde 

en VD som var marknadsinriktad och som ville satsa på sponsorer och kommersiella 

aktiviteter. Organisationen satsar idag på att skapa förtroende och lojalitet samt att media är 

en viktig del i ÖSK Fotbolls strategi. ÖSK Fotboll jobbar också långsiktigt, målmedvetet och 

strategiskt för att få ut ett maximalt vinstintresse från sitt varumärke. Fortsättningsvis kan vi 

delvis finna likheter mellan dem två klubbarna med att ÖSK Fotboll precis som FC Barcelona 

har delat upp sin marknadsföring i olika delar. Vårt resultat visar på att ÖSK Fotboll har fått 

en attraktiv image genom att först och främst profilera sig utåt i regionen samt att klubben 

spelar en attraktiv fotboll som attraherar supportrar, näringsliv, offentliga sektorn och övriga 

allmänheten. Detta är en bidragande orsak till att ÖSK Fotboll har fått fler samarbetspartners 

och att klubben skapat ett stort nätverk av företag. Melins (1999) modell den strategiska 
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varumärkesplattformen hjälper oss att förklara ÖSK Fotbolls utveckling de senaste åren med 

sitt varumärkesbyggande. Precis som Melin (1999) påstår är alla komponenter i författarens 

modell intimt förknippade med varandra och så finner vi också en likhet med ÖSK Fotbolls 

varumärkesbyggande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1, Den strategiska varumärkesplattformen, Melin (1999:125) 

 

5.1 Märkesidentitet  
Vi finner likheter med det Aaker (2002) skriver om image och identitet, författaren menar att 

de två begreppen är centrala begrepp inom varumärkesbyggande. ÖSK Fotboll har utvecklat 

och stärkt sin märkesidentitet genom att skapa ett starkt förtroendekapital i regionen samt 

stabilitet, glädje och framtidstro. Detta har dem uppnått genom att arbeta professionellt både 

sportslig, affärsmässigt och organisatoriskt. Detta har bidragit till att klubben har fått respekt 

och beundran för sitt arbete.  

Aaker (2002) fortsätter med att mena att varumärkets identitet är det mål som 

märkesinnehavaren strävar efter och ett varumärke är den image som påtagligt tar form i 

kundens tankar. ÖSK Fotboll lyckades med att förändra bilden som folk hade av deras image 

och identitet genom att satsa på en attraktiv fotboll och genom förtroendeskapande aktiviteter. 

Detta ledde till att konsumenterna fick en förändrad bild av ÖSK Fotboll samt att näringslivet, 

kommun med flera fick förnyat förtroende för klubben.  

 

Enligt Melin (1999) är avsikten med märkesidentitet att utforma emotionellt värde till 

konsumenterna genom produktens namn, distribution, ursprung och produktens karaktär. 

Vi finner likheter med Melins (1999) teorier att ÖSK Fotboll som produkt står för tradition, 

då klubben är mer än 100 år gammal och består av fler sporter än fotboll. Märkesidentiteten 

inom ÖSK Fotboll vilar på flera olika idrotters bakgrund och det har format identiteten som 



  

43 

 

klubben har idag. Enligt författaren är det viktigt att utforma distribution och produkt karaktär 

för sina konsumenter och det finner vi en likhet med hur ÖSK Fotboll arbetar med att leverera 

ett förtroende för sina varor, tjänster och sitt agerande till sina konsumenter. I likhet med 

Melin (1999) finner vi att ÖSK Fotboll har en karaktär på sin produkt som innebär att klubben 

har respekt, beundran, attraktivitet och engagemang som utformar ett emotionellt mervärde 

till konsumenterna.  

 

5.2 Produktattribut  
Enligt Fredlund (2006) är visuell identitet en central mekanism i marknadsvärlden idag när 

det gäller en produkt. ÖSK Fotboll har utvecklat sin produkt genom engagemang, 

målmedvetenheten och långsiktighet. Detta har medfört att klubben har en helt annan kvalité 

idag på sin produkt och att konsumenterna har fått en ny bild av ÖSK Fotbolls visuella 

identitet. Melin (1999) menar att produktattribut utformar konkreta kännetecken hos en 

produkt vars uppdrag är att förmedla en funktionell fördel till konsumenten, detta är precis 

som ÖSK Fotboll har arbetat. ÖSK Fotbolls produktattribut är tränare, spelare, Spelarinvest, 

Behrn Arena och organisationen, dessa attribut bidrar till att klubben har en attraktiv och 

effektiv fotboll som produkt. Denna produkt lockar publik, näringsliv, offentlig sektor och 

skapar samarbetspartners till ÖSK Fotboll.  

 

ÖSK Fotboll har lyckats att arbeta sig in i konsumenternas medvetande genom en tydlig 

marknadsföring, men det har varit en komplex och långsiktig process. I likhet med Fredlund 

(2006) som menar att om företag ska lyckas förändra konsumenternas syn på en produkt så 

måste man jobba långsiktigt och förstå att det är en komplex uppgift.  

 

5.3 Kärnvärde  
Samtliga respondenter i ÖSK Fotboll uttrycker att kärnvärdet med klubbens varumärke är 

fotboll. Vi finner en likhet med Melins (1999) påstående att begreppet kärnvärde är en 

grundläggande komponent i varumärkesbyggandet eftersom ett kärnvärde ska ha en 

grundläggande konkurrensfördel. ÖSK Fotboll har flera olika konkurrensfördelar. En 

respondent menar att klubben har en konkurrensfördel i sporten fotboll eftersom det är 

nationalsporten i Sverige. Fortsättningsvis nämndes att ÖSK Fotboll har konkurrensfördelar i 

själva ÖSK märket, att klubben är en aktiv samhällsaktör i Örebro regionen, att klubben 

bidrar till en gemenskap och en mötesplats för olika sorters människor. Berhn Arena är en 
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annan konkurrensfördel som ÖSK Fotboll har, detta för att arenan kan ge ett mervärde till sina 

konsumenter genom matcharrangemang som lockar folk till arenan samt utföra affärsmässiga 

utbyten med samarbetspartners. Detta eftersom arenan har möjlighet att erbjuda olika sorters 

miljöer för människorna som följer ÖSK Fotboll. Klubben har ett tydligt, klart och fastställt 

kärnvärde som i sin tur i likhet med Melin (1999) har skapat konkurrensfördelar för klubben 

och dess positionering.  

 

5.4 Positionering  
ÖSK Fotboll har en positionering som är relevant och attraktiv och Melin (1999) menar att 

klubbar måste ha en relevans och attraktivitet för att lyckas utforma en konkurrenskraftig 

produkt positionering. Klubbens kommunikationsstrategi är att vara målmedvetna, ha 

kompetent folk, sträva efter en kontinuitet, ha en långsiktig strategi som ska göra att klubben 

blir så osårbar som möjligt. Klubben framhäver sig genom respekt, förtroende och att dem 

arbetar aktivt med sitt varumärke både lokalt och regionalt allt för att förstärka sin 

positionering. Fortsättningsvis arbetar klubben för att kunna stärka sig nationellt och på så vis 

få in investerare från hela landet. Ett mervärde som ÖSK Fotboll kan ge tillbaka är 

exempelvis till investerare genom att som klubb förvalta kapitalet på ett långsiktigt, 

målmedvetet och kompetent sätt samt att investeraren kan få avkastning på sitt satsade 

kapital.  

 

Falonius (2010) menar precis som Melin (1999) att det måste finnas planerade 

kommunikationskoncept för att locka kunder och utforma en mental position i kundens 

medvetande. Vi hittar likheter med dessa författare om hur ÖSK Fotboll har positionerat sig 

och arbetat för att förstärka sin position i Allsvenskan samt både lokalt och regionalt. Ett 

exempel på detta är att klubben har ändrat den bild folk i allmänhet har haft om klubben 

genom en långsiktig strategi och ett aktivt arbete med sitt varumärke. Klubben uppfattas av 

andra aktörer (publik, samarbetspartners och offentlig sektor) med att ha förtroende, en 

attraktivitet och en professionalitet som har resulterat i att folk nu har en positiv bild av 

klubben. ÖSK Fotboll har en slogan som de använder i sin marknadsföring, på plats, på riktigt 

på Berhn Arena och detta är enligt Backman (2009) ett väldigt bra koncept för att stärka sin 

positionering på marknaden. Backman (2009) tar upp ett exempel om Nike som använde 

slogan ”Just Do It” och med denna slogan vann man stora marknadsandelar genom att erbjuda 

bra service, en högre kvalité och en bättre anpassning vid förändringar. Vi ser likheter med 

ÖSK Fotboll genom att klubben vill erbjuda en bättre service än andra klubbar, vill överträffa 
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förväntningarna från allmänheten, vill kontinuerligt utveckla sin produkt och försöker att 

anpassa sig så bra som möjligt vid förändringar.  

 

5.5 Marknadskommunikation  
ÖSK Fotboll arbetar med sin marknadskommunikation genom att framstå som generösa och 

professionella, det gör dem genom att exempelvis bjuda på äkta espresso till media. Detta är 

ett konkret exempel på hur klubben vill utmärka sig genom att ge kvalité och mervärde med 

sin produkt. Fortsättningsvis vill klubben exponera sitt varumärke genom att skänka pengar 

till BRIS och på detta sätt utmärka sig med sin marknadsföring genom att vara en aktiv 

samhällsaktör. Genom att vara det vill klubben bredda sig i regionen och visa att klubben bryr 

sig om alla samhällsklasser. Precis som Melin (1999) hävdar är det av yttersta vikt att företag 

med reklam utmärker sin märkesprodukt ifrån en annans. Klubben är väldigt måna om att ha 

en bra servicenivå och kvalité när dem kommunicerar med sina konsumenter, motståndarlag 

och samarbetspartners. Eftersom klubben kommunicerar genom en långsiktig strategi är de 

medvetna om att allt som dem gör påverkar deras varumärke. Vi hittar en likhet mellan ÖSK 

Fotbolls arbete med det som Falonius (2010) beskriver, med att bakom ett varumärkesnamn 

och logotyp finns en organisation med kultur och värderingar som exponerar varumärket till 

omvärlden. Med hjälp av media, offentliga sektorn och näringslivet vill klubben att deras 

varumärke ska exponeras för att få en positiv och professionell uppfattning hos 

konsumenterna. Klubben arbetar aktivt mot dessa aktörer för att påminna konsumenterna om 

konkurrensfördelarna med klubbens varumärke. Vi hittar en likhet med hur Melin (1999) 

beskriver marknadskommunikation, det görs genom att ha reklam som påminner, övertygar 

och informerar konsumenten om ett varumärkes fördelar. ÖSK Fotbolls 

marknadskommunikation sker genom att ha ett affärsmässigt upplägg med sina 

samarbetspartners och där alla partners ska kunna få ett mervärde av varandra. Med ÖSK 

Fotbolls affärsmässiga upplägg kan vi dra paralleller med hur Melin (1999) och Falonius 

(2010) konstaterande om varumärkeslöftet som centralt begrepp inom 

varumärkeskommunikation. Vi drar paralleller med hur ÖSK Fotboll arbetar med mot sina 

konsumenter, klubben håller det som man lovar.  

 

5.6 Intern märkeslojalitet  
Ledningen i ÖSK Fotboll har väldefinierat arbetet med sitt varumärke genom att 

ledningsgruppen som består av VD, marknadsansvarig, sportchef och ekonomiansvarig 

arbetar för en aktiv märkeslojalitet i hela organisationen, detta är en grund för att kunna 
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attrahera märkeslojala kunder. Ett exempel på hur klubben arbetar med sin märkeslojalitet är 

att klubben skänker ryggsäckar till skolungdomar för att på sikt få lojala kunder. Enligt Melin 

(1999) är det viktigt att först ha en stark intern märkeslojalitet och det är precis som ÖSK 

Fotboll jobbar, att genom det arbetet ska klubben få en bredd lojal kundbas för att stärka 

märkeslojaliteten för klubben. Klubben är väldigt måna om sina nuvarande kunder och bevis 

på detta är att klubben en gång om året anordnar en resa till exempelvis Barcelona eller 

Köpenhamn. Det gör klubben med sina samarbetspartners för att stärka det nätverk av företag 

som klubben har byggt upp. Falonius (2010) menar att det är mycket lättare att behålla en 

kund än att skaffa en ny, så här kan vi dra paralleller för hur ÖSK Fotboll arbetar för att 

behålla befintliga kunder. Författaren menar också att om klubben behåller sina kunder så har 

en ekonomisk vinning gjorts genom att kluben sparar in på marknadsföringskostnader.  

 

ÖSK Fotboll har en historisk tradition av att ligga i mitten av tabellen och att folk i regionen 

inte förväntade sig att klubben skulle vara utmanare till sm-guldet, men detta har nu 

förändrats genom en målmedvetenhet och långsiktighet som klubben har fått genom en del 

tuffa prövningar. Några exempel är att klubben blev tvångsdegraderad från Allsvenskan, att 

ens image var ”tråkig” och att under en längre period haft ekonomiska problem. Idag vill 

människor förknippas med ÖSK Fotboll och det är för att idag spelar klubben en attraktiv 

fotboll och har skapat ett förnyat förtroende i regionen, vilket idag ger ett värde för 

konsumenterna. De Chernatony och McDonald (2008) menar att ett varumärke kan ge en 

känsla av att vara är bättre än andra och detta förknippar vi med att ÖSK Fotbolls varumärke 

är laddat med ett visst värde som kunderna får ta del av.  
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6. Avslutande diskussion  
I detta avsnitt kommer vi att diskutera och presentera våra slutsatser som besvarar vårt syfte 

samt uppsatsens frågesällningar. Vi kommer även att skriva om förslag till vidare forskning 

samt ge synpunkter på vad vi kunde ha gjort annorlunda.  

 

Syftet med vår studie var att skapa en förståelse för varumärkesbyggande i en allsvensk 

fotbollsklubb. 

  

ÖSK Fotbolls utveckling av sitt varumärke fick sin start när klubben blev tvångsdegraderad 

på grund av ekonomiska problem. Vi anser att tvångsdegraderingen satte prägel på hela 

klubben och var en av dem viktigaste faktorerna till att varumärkesbygget sattes igång. Detta 

ledde till att klubben fick ta snabba beslut som berörde allt från styrelsen till enskilda spelare. 

Ekonomin var usel och något behövdes nu göras för att vända trenden. Förtroendet för 

klubben var skadat och detta ledde till att hela styrelsen fick avgå och att klubben fick dra ner 

på kostnaderna och då avskedade man hela kansliet. ÖSK Fotboll fick nu en nystart och fick 

jobba väldigt hårt och målmedvetet för att lyckas vända ekonomin. Ett citat som fick oss att 

förstå hur situationen var i klubben, var detta citat ”Kall hjärna, varmt hjärta och rena 

händer” detta citat säger oss att de som kom in och styrde upp ekonomin var tvungna att 

lägga känslor åt sidan och bara fokusera på att rädda klubben.  

 

I samma takt med att organisationen förändrades så anser vi att själva händelsen framkallade 

synergieffekter hos alla sorters människor i Örebro, eftersom folk kände bitterhet mot hur 

klubben hade behandlats av Svenska Fotbollförbundet. Vi tror att Fotbollförbundets agerande 

mot ÖSK Fotboll fick Örebroarna att ”öppna ögonen” och vilja stödja klubben. Detta ledde 

till att arbetet med klubbens varumärke underlättades eftersom alla i Örebro ville stå bakom 

klubben.  Synergieffekterna som klubben fick av tvångsdegraderingen var att hela Örebro stad 

ställde sig bakom klubben och detta var oerhört viktigt enligt oss.  

 

Bolagiseringen av elitverksamheten i ÖSK Fotboll ledde enligt oss till att allmänheten i 

Örebro fick förnyat förtroende för klubben. Vi anser att det var viktigt för klubben att skapa 

ett starkt förtroendekapital i regionen och detta ledde enligt oss till att många affärsmän och 

företag ville förknippas med ÖSK Fotboll igen. Då började det hända saker bakom kulisserna 

och en händelse som var viktigt enligt oss var att riskkapitalbolaget Spelarinvest bildades och 

som senare skulle bli delägare i ÖSK Elitfotboll AB. Spelarinvest grundades av affärsmän i 
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Örebro och bildades så att ÖSK Fotboll skulle få ”muskler” att kunna värva spelare och 

utveckla sin organisation. Vi anser att de nya processer som skedde i ÖSK Fotboll gjorde att 

klubben bestämde sig för att satsa på det kommersiella tänket då klubben anställde en 

marknadsinriktad VD, detta var ett första steg. Klubben anställde senare personer med rätt 

kompetens och detta gjorde att man byggde upp en stark organisation.  Idag finner vi likheter 

med att ÖSK Fotboll bedrivs som ett mindre företag som är uppdelat i olika sektioner 

(marknad, administration, sport och kundservice).  ÖSK Fotboll utvecklades till en 

kommersiell produkt som ingav förnyat förtroende. På den sportsliga sidan fick klubben 

resultat efter att klubben anställde en tränare som motsvarade organisationens förväntningar, 

genom att klubben utvecklade en spelidé som i sin tur var en bidragande orsak till 

engagemang och intresse från samarbetspartners, publik och övriga allmänheten. Klubben 

skulle nu spela en attraktiv fotboll som gav framångar sportsligt och affärsmässigt.   

 

En faktor som satt prägel på klubbens utveckling är att Behrn Arena färdigställdes och arenan 

blev till en attraktiv mötesplats för klubbens konsumenter. Detta tror vi är en bidragande orsak 

till att klubbens varumärke har stärkts och att klubben har fått en bild av sig att vara attraktiva.  

Detta anser vi gjorde att klubbens produkt blev attraktiv och med attraktiv produkt menar vi 

att klubben fick in nytt kapital till att utveckla sin organisation och köpa in spelare som kunde 

spela den fotboll som klubben ville spela. Med nya spelare menar vi att klubben ville spela en 

fotboll med kreativitet, bra passningsspel och aggressivitet både i anfall - och försvarsspel. 

Denna fotboll engagerar och väcker intresse hos samarbetspartners, publik och allmänheten 

som ledde till att klubben fick en stark märkesidentitet både lokalt och regionalt.  

 

Klubben har byggt upp ett förtroende genom att ha skapat förutsättningar för det 

kommersiella, haft ett långsiktigt tänkande och att man agerat professionellt samt ansvarsfullt. 

Klubben är mån om sina konsumenter genom att klubben håller vad dem lovar och exempel 

på detta är att dem bjuder sina samarbetspartners på affärsresor och att dem är en aktiv 

samhällsaktör. Dem skapade sin märkesidentitet genom att klubben ville synas i offentliga 

sammanhang och att media är en viktig kanal för klubben att bygga upp sin identitet.  

Detta anser vi är en av förklaringarna till att klubben nu har en attraktiv fotboll och att 

klubben har fått ett kommersiellt tänkande samt som i sin tur skapade en stark märkesidentitet 

för klubben. En annan sak som vi kommer att tänka på när det gäller ÖSK Fotboll är deras 

tradition som sträcker sig mer än 100 år bak i tiden. Det som är intressant med klubben är att 
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de inte har vunnit sm-guld fast att dem har spelat 48 säsonger i Allsvenskan, ett rekord som 

klubben nog inte är så smickrade över.  

Vi kan se att klubben är revanschsugen och har en framåtanda, det märkte vi på de 

respondenter som vi intervjuade. Den interna viljan och kraften verkar vara stark i ÖSK 

Fotbolls organisation. Klubben har fått framgångar redan nu säsongen 2010, men har en 

målsättning att spela i Europa 2012, detta tyder enligt oss på att organisationen är på rätt väg 

och vi finner det troligt att klubben kommer vinna sm-guld inom en snar framtid.  

 

Med en stark märkesidentitet anser vi att klubben skapade goda förutsättningar för en 

märkeskommunikation med sina konsumenter. Med konsumenter tänker vi i första hand på 

näringslivet, detta för att vi anser att klubben satsade på sina samarbetspartners för att stärka 

klubbens ekonomi. Vi tror att klubbens agerade att sätta samarbetspartners före medlemmarna 

har att göra med klubbens historiskt sett dåliga ekonomi samt att genom bolagisering och ett 

nytänkande fått en annan syn på hur en fotbollsklubb ska ledas. Det kommersiella tänket 

tillsammans med sportsliga framgångar tror vi attraherade många samarbetspartners till 

klubben. Men däremot anser vi att klubben inte har gjort så stora framsteg med sin 

medlemsutveckling. Detta tror vi kan bero på att klubben har tappat det ideella tänket och 

kanske växt för fort på den kommersiella sidan. Enligt oss så behöver klubben satsa lika 

mycket på medlemssidan detta för att fortsätta utveckla varumärket och skapa förutsättningar 

för att stärka klubbens varumärke nationellt.  

 

Samtidigt som folk ville förknippas med ÖSK Fotboll och hjälpa till så växte en enorm intern 

märkeslojalitet i klubben fram som definierade klubbens nya märkesidentitet att vara attraktiv, 

proffsig, målmedveten och att ha ett strategiskt tänkt. Med de menar vi att ÖSK Fotboll vill 

anses som en ledande förebild i elitidrott och strävar efter framgångar både idrottsmässigt och 

affärsmässigt.   

 

Det som enligt oss var fascinerande var att vi vid två tillfällen fick se ett enormt engagemang 

och stolthet hos våra respondenter, detta tolkar vi som att klubben har ett framtidstänk och har 

lagt sitt historiska arv till handlingen. Oavsett var vi befann oss under intervjuerna så fanns 

det hela tiden något som visade att respondenterna hade en stor lojalitet och stolthet för 

klubben genom exempelvis att man bar en ÖSK Fotboll pin eller bara hade en vimpel med 

ÖSK Fotbolls logotyp. Det som vi märkte på våra respondenter var att dem verkligen brann 



  

50 

 

för ÖSK Fotboll, att dem känner sig stolta över det arbete som dem har lagt ner för att rädda 

klubben.  

Vi tycker att det är intressant att se hur en politiskt, aktiv och framgångsrik kvinna brinner för 

en klubb som ÖSK Fotboll. Vi tror att ÖSK Fotboll har en unik möjlighet med att ha en 

landshövding för Örebro län som är aktiv och engagerad i klubben samt sitter i Svensk 

Elitfotboll Förening och Svenska Fotbollförbundet. Vi ser ÖSK Fotbolls utveckling inte som 

en tillfällighet då klubben har kompetent anställt folk och en driven VD som sätter ut kursen 

för klubben. Detta är enligt oss en otrolig fördel för ÖSK Fotbolls varumärkeskapital och som 

i framtiden kanske kommer att stärka klubbens positionering.  

 

Vi tror att för att ÖSK Fotboll ska lyckas slå sig in på den nationella marknaden så behöver 

klubben personer som kan påverka och som har ett brett nätverk. Detta tycker vi att ÖSK 

Fotboll har börjat bygga upp och om man fortsätter på den inslagna vägen så kommer man 

möjligtvis lyckas med detta.  
 

6.1 Slutsatser  
Våra slutsatser drar vi utifrån de intervjuer som vi har gjort med ledande personer i 

organisationen och alla de teorier samt författare som vi har kommit i kontakt med under 

studiens gång. 

 

Vår undersökning visar på att klubben har fått göra drastiska organisationsförändringar på 

grund av tvångsdegraderingen till Superettan. Vi har kommit fram till att tvångsdegraderingen 

var en av de viktigaste faktorerna till att klubben fick ändra sitt arbetssätt med hur klubben 

arbetade med varumärkesbyggande. Klubben fick enligt oss börja bygga upp sitt varumärke 

utan något större varumärkeskapital och värde eftersom varumärkets anseende var skadat.  

Det som vi kan dra som slutsats är att ÖSK Fotbolls varumärkesbyggande har skett utifrån 

långsiktighet, målmedvetenhet, kontinuitet, förtroende och ett enormt stöd ifrån Örebro 

regionen.  

 

Utifrån Melins (1999) modell har vi kommit fram till att klubbens kärnvärde är attraktiv 

fotboll. Produktattribut som klubben har är enligt oss organisationen(spelare, tränare, m.fl.), 

Spelarinvest, Behrn Arena och detta i sin tur bidrar till att klubben kan spela en attraktiv 

fotboll som skapar ett större intresse hos allmänheten. Klubbens märkesidentitet består enligt 

oss av tradition, förtroende, framtidstro och klubben är måna om att hålla sina löften vid 
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leverans av tjänster och produkter. Vi har kommit fram till ÖSK Fotbolls positionering har 

skapats genom att klubben är en förebild sportsligt och är en aktiv samhällsaktör. Vi grundar 

detta på att klubben hela tiden vill utvecklas och överträffa allmänhetens förväntningar. ÖSK 

Fotbolls marknadskommunikation har byggts upp utifrån ett affärsmässigt upplägg med sina 

samarbetspartners och detta har som syfte att ge ett mervärde till båda parter där klubbens 

varumärke ska stå för ett löfte. Det som vi har kommit fram till angående ÖSK Fotbolls 

märkeslojalitet är att organisationen har en stark och aktiv intern märkeslojalitet och detta har 

som syfte att attrahera märkeslojala konsumenter. Det som framkommer av vår studie är att 

ÖSK Fotboll har byggt upp en stark intern märkeslojalitet och detta har lett till att klubben har 

byggt upp ett stort förtroendekapital med övriga aktörer (samarbetspartners, offentliga sektorn 

och publiken) i regionen.  

 

Vi har kommit fram till att ÖSK Fotboll har utvecklat sitt varumärke genom sportsliga 

framångar (tredjeplats i Allsvenskan 2010), organisatoriska förändringar (anställt kompetent 

folk) och affärsmässiga upplägg (förtroende och nätverkande) med sina konsumenter. 

 

Studien visar att ÖSK Fotboll arbetar aktivt med sitt varumärke. Klubben har bolagiserat sin 

verksamhet och skapat ett kommersiellt tänkande med en marknadsinriktad strategi för att 

utveckla sitt varumärke.  

 

Vi har kommit fram till att ÖSK Fotboll har byggt upp sitt varumärke i Örebro, både lokalt 

och regionalt.  

 

6.2 Egen kritik 
Det som vi hade kunnat göra bättre eller är lite kritiska mot är att vi skulle ha kunnat göra vår 

intervjuguide tydligare för oss själva och på så sätt hitta det väsentliga resultatet snabbare i 

den transkriberade texten. 

När vi tänker efter så tycker vi att det hade varit intressant med att studera klubben på ett 

närmre håll genom att exempelvis följa någon i organisationen en vecka eller två. Detta hade 

kanske gjort att vi fått ännu mer svar kring klubbens varumärkesbyggande.  

Inget av detta tycker vi har påverkat vårt resultat, det är mer reflektioner kring vår sida.  

Vår undersökning skapar ett bra underlag för vidare forskning på det externa perspektivet och 

hade det gjorts intervjuer med externa personer (supportrar, sponsorer m.fl.) hade vi kanske 

fått fram ett annat resultat. Vi hade kunnat vara mer kritiska till det som våra respondenter har 
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sagt om vi hade haft det externa perspektivet t.ex. supporterorganisation eller en större 

samarbetspartner.  

 

6.3 Vidare forskning 
Som vidare forskning anser vi att studenter/forskare kan jämföra det interna perspektivet med 

det externa perspektivet när det gäller varumärkesbyggande i en fotbollsklubb. Med det 

interna perspektivet menar vi organisationen i klubben och med det externa perspektivet 

tänker vi på supportrarna och sponsorers syn.  
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Bilaga 1 
 

Hej, 

Vi är två studenter från Linnéuniversitet i Växjö som pluggar programmet Coaching & Sport 

Management. Eftersom ni har haft sportsliga framgångar och har en proffsig organisation så 

har vi blivit intresserade av er klubb. Vi ska skriva om den varumärkesbyggande processen i 

vårt examensarbete och tänkte då använda Örebro SK som undersökningsobjekt. Vi anser att 

er resa är intressant därför vill vi ta reda på hur ni har jobbat med ert varumärke och detta 

utifrån vårt syfte och frågeställningar som handlar om den varumärkesuppbyggande 

processen. Den period som vi är intresserade av är när det gäller vårt uppsatsämne är 

tidsperioden 2005-2010, med andra ord er resa från superettan till er position idag.  

Vi hoppas att ni kommer svara så utförligt som möjligt på våra frågor, detta så att vi kan få ett 

så bra underlag som möjligt när vi ska sammanställa era svar.  

Vi tackar på förhand för er hjälp.  

 

Mvh 

 

Tobias Nilsson & Vedad Ljeljak 2010-12-22 
 

Kontaktuppgifter:  

Mail: tniwy08@student.lnu.se, vljfr00@student.lnu.se 
  

Intervjuguide  
Inledande frågor:  

 
• Vad har du för position inom organisationen? 

• Hur länge har du jobbat i klubben? Har du jobbat aktivt med Örebro SK:s varumärke?  

• Har du varit med på Örebros resa från superettan till dagens position i Allsvenskan?  

• Hur ser du på begreppet varumärke? Några skillnader och likheter på din syn 

angående Örebros varumärke under resan från superettan dagens position i 

Allsvenskan?  

• Hur ser din bakgrund ut? (idrottskarriär, utbildning, erfarenhet inom andra yrken, etc?)  
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Frågor om varumärkesprocessen 
 

• Vad anser ni är kärnvärdet inom eran produkt och hur skapar ni värde för eran 

produkt?  

• Vad vill ni förmedla till era konsumenter med klubbens varumärke, hur gör ni detta 

och varför gör ni just på detta sätt?   

• Hur arbetar ni med ert varumärke, vad gör ni specifikt och varför arbetar ni på detta 

sätt? Hade ni velat jobba med ert varumärke på något annat sätt, varför ja – varför nej? 

Arbetar någon i er organisationen aktivt med ert varumärke?  

• Hur uppfattas ert varumärke av övriga aktörer?( Näringsliv, kommun, konkurrenter 

m.fl.) Hur vill ni uppfattas av andra aktörer? Varför vill ni uppfattas just på detta sätt? 

• Har ni en märkesidentitet? Hur har ni byggt upp den?  Anser ni er förmedla ett 

emotionellt mervärde till era kunder?  

• Vad står ert varumärke för och vad är unikt med ert varumärke? Varför anser ni att ni 

har ett starkt varumärke? 

• Hur ser ni på er varumärkespositionering gentemot andra allsvenska klubbar?  Hur 

skapar ni märkesassociation, märkeslojalitet och märkeskännedom till era 

konsumenter?  

• Har ni lyckats bevara ert varumärke efter alla motgångar och framgångar under 

perioden 2005-2010? Varför gjorde ni just på detta sätt?  Vad gjorde ni för att bygga 

upp ert varumärke? Hur gick det till?  
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Bilaga 2 
I denna bilaga presenterar vi våra respondenter som deltog i undersökningen.  

 

 

 
Jan Karlsson 

Position  

VD i ÖSK Elitfotboll AB 

Bakgrund 

Jan började i september 2006 och har varit i klubben i snart 4,5 år.  

 
Eva Palmér  

Position 

Marknadsansvarig i ÖSK Elitfotboll AB 

Bakgrund 

Eva har jobbat som försäljningschef, vd, marknadschef och är utbildad marknadsekonom. 

Eva har varit i klubben i 5 år.  

 
Marino Rahmberg  

Position 

Evenemangsansvarig i ÖSK Elitfotboll AB 

Bakgrund 

Marino har spelat fotboll på elitnivå (Degerfors, AIK, Raufoss och IFK Göteborg) och är 
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utbildad marknadsekonom. Marino har arbetat i klubben i 5 år.  

 

 
Sixten Boström 

Position 

Huvudtränare i ÖSK Elitfotboll AB 

Bakgrund 

Sixten kommer ursprungligen från Finland och flyttade till Sverige 2008 då han blev anställd 

som huvudtränare i ÖSK Fotboll. Han har en bakgrund tidigare som spelare och tränare. Som 

tränare har han jobbat på Finska fotbollförbundet samt vunnit fyra finska mästerskapstitlar 

som spelare.  

  
Björn Åqvist 

Position 

Ordförande i ÖSK Elitfotboll AB 

Bakgrund 

Delägare i företaget AB Carlsson & Åkvist som arbetar med fastigheter. Har varit delaktig i 

klubben under 5 år.  

 
Tage Liljeson 

Position 

Suppleant i ÖSK Elitfotboll AB, sitter med i fotbollskommittén och i förhandlingsgruppen 

som rekryterar spelare.  
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Bakgrund 

Delägare i riskkapitalbolaget Spelarinvest. Har varit verksam i klubben sen 80-talet.  

 
Rose-Marie Frebran 

Position 

Ordförande i ÖSK Fotboll ideell förening och ledamot i ÖSK Elitfotboll AB. Sitter som 

ledamot i Svenska Fotbollförbundets styrelse och är vice ordförande i Svensk 

Elitfotbollförening.  

Bakgrund 

Rose-Maries bakgrund är att hon för 2,5 år sedan är landshövding för Örebro län. Har tidigare 

en politisk bakgrund, har varit riksdagsledamot och representerat Örebro län i riksdagen under 

tre mandatperioder. Är utbildad teolog och varit doktorand i Uppsala.  

 

 

 

 

 

 

Nordin Gerzic  

Position 

Spelare i ÖSK Elitfotboll AB 

Bakgrund 

Nordin kom till Sverige 1994 från Bosnien och Eskilstuna City blev hans första klubb i 

Sverige. Där spelade han mellan åren 1994 och 1997. I början på 2000-talet erbjöds Nordin att 

prova sina vingar hos Bayern München. Nordin har varit ÖSK Fotboll trogen i 4 år.  

Nordin anser som en av de största profilerna i klubben.  
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