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Förord	  

Detta	  är	  min	  andra	  kandidatuppsats	  jag	  skriver,	  just	  därför	  trodde	  jag	  att	  jag	  visste	  vad	  

jag	  gav	  mig	  in	  på,	  men	  så	  fel	  jag	  hade.	  För	  det	  första	  har	  det	  varit	  en	  utmaning	  att	  skriva	  

ensam,	  förra	  gången	  var	  vi	  två	  som	  skrev	  och	  jag	  tyckte	  att	  det	  var	  en	  stor	  fördel	  att	  

kunna	  diskutera	  igenom	  saker.	  För	  det	  andra	  så	  var	  min	  första	  uppsats	  en	  teknisk	  

uppsats	  då	  jag	  läste	  till	  ingenjör	  och	  jag	  har	  upplevt	  denna	  som	  mycket	  mer	  krävande.	  

Även	  fast	  det	  har	  varit	  tuffare	  än	  jag	  trodde	  så	  har	  jag	  lärt	  mig	  mycket	  under	  resans	  gång	  

vilket	  jag	  är	  oerhört	  tacksam	  och	  glad	  för.	  	  

	  

Jag	  vill	  tacka	  mina	  respondenter	  för	  att	  de	  tog	  sin	  tid	  för	  att	  hjälpa	  mig,	  ett	  speciellt	  tack	  

till	  Nicole	  Kierkels	  som	  lade	  ner	  sin	  själ	  i	  att	  svara	  på	  mina	  frågor.	  	  Jag	  vill	  även	  tacka	  min	  

handledare	  Leif	  Marcusson,	  som	  gett	  mig	  konstruktiv	  kritik	  och	  feedback,	  vilket	  har	  gett	  

mig	  stor	  vägledning.	  Sist	  men	  inte	  minst	  vill	  jag	  tacka	  min	  familj	  och	  vänner	  som	  funnits	  

där	  som	  ett	  stort	  stöd	  under	  hela	  skrivandet.	  	  

	  

	  

	  

Emma	  Herbring,	  Eindhoven/Karlskoga	  juni	  2013	  	  
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Background:	  Sport	  brands	  have	  traditionally	  not	  been	  valued	  particularly	  high.	  

However,	  the	  European	  football	  clubs	  turnovers	  are	  today	  quite	  high	  so	  they	  have	  to	  

prioritise	  both	  their	  marketing	  and	  their	  brand.	  Every	  football	  game	  is	  unique	  and	  the	  

results	  cannot	  be	  foreseen.	  This	  is	  the	  charm	  of	  the	  game	  and	  the	  reason	  why	  so	  many	  

supporters	  show	  such	  a	  big	  commitment	  to	  their	  team.	  Nevertheless,	  this	  is	  creating	  

challenges	  for	  the	  people	  working	  with	  the	  marketing	  and	  the	  brand	  within	  the	  club.	  

	  

Purpose:	  The	  purpose	  of	  this	  thesis	  is	  to	  analyse	  and	  clarify	  PSV´s	  marketing	  work	  and	  

examine	  how	  the	  market	  perceives	  the	  brand	  PSV	  Eindhoven.	  	  	  

	  

Method:	  The	  study	  is	  qualitative.	  The	  empirical	  material	  consists	  of	  eleven	  interviews,	  

where	  three	  are	  concerning	  the	  marketing	  communication	  and	  the	  other	  eight	  are	  

regarding	  the	  brand.	  	  

	  

Conclusion:	  PSV	  work	  with	  all	  tools	  in	  the	  promotion	  mix.	  Eindhoven,	  Philips	  and	  

champions	  are	  the	  three	  most	  associated	  attributed	  with	  PSV.	  These	  attributes	  match	  

PSV’s	  brand	  identity	  which	  indicates	  that	  PSV	  have	  come	  far	  in	  their	  branding.	  The	  

results	  are	  crucial	  for	  a	  football	  teams	  brand.	  	  	  	  	  
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Nyckelord:	  Marknadsföring,	  Service	  management,	  Marknadskommunikation,	  

Varumärke,	  Varumärkesimage,	  Varumärkesbyggande	  

	  

Bakgrund:	  Varumärken	  inom	  idrotten	  har	  traditionellt	  sett	  inte	  värderats	  särskilt	  högt.	  

Dock	  omsätter	  idag	  fotbollslag	  i	  Europa	  summor	  som	  gör	  att	  de	  måste	  prioritera	  både	  

marknadsföring	  och	  varumärkesbyggande.	  Varje	  fotbollsmatch	  är	  unik	  och	  resultaten	  

kan	  inte	  förutspås.	  Detta	  är	  själva	  tjusningen	  med	  sporten	  och	  det	  som	  lockar	  fram	  ett	  så	  

stort	  engagemang	  hos	  supportrarna.	  Dock	  skapar	  detta	  även	  utmaningar	  för	  de	  som	  

arbetar	  med	  marknadsföring	  och	  varumärkesbyggande	  inom	  en	  fotbollsklubb.	  	  

	  

Syfte:	  Syftet	  med	  examensarbetet	  är	  att	  analysera	  och	  klargöra	  PSV:s	  marknadsförings-‐

arbete	  samt	  att	  undersöka	  hur	  PSV:s	  intressenter	  uppfattar	  varumärket	  PSV.	  	  

	  

Metod:	  Studien	  har	  genomförts	  med	  ett	  kvalitativt	  angreppsätt.	  Empirin	  består	  av	  elva	  

intervjuer,	  tre	  för	  att	  besvara	  frågeställningarna	  runt	  marknadskommunikation	  och	  åtta	  

för	  varumärket.	  	  

	  

Slutsats:	  PSV	  arbetar	  med	  alla	  verktyg	  i	  marknadskommunikationen.	  Eindhoven,	  Philips	  

och	  mästare	  är	  de	  attribut	  som	  marknaden	  främst	  förknippar	  med	  PSV.	  Dessa	  attribut	  

stämmer	  väl	  med	  PSV:s	  önskade	  varumärkesidentitet.	  Detta	  tyder	  på	  att	  PSV	  har	  

kommit	  långt	  i	  sitt	  varumärkesarbete.	  Resultaten	  är	  mycket	  viktiga	  för	  ett	  fotbollslags	  

varumärke.	  	  
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1. Inledning	  
I	  inledningskapitlet	  motiverar	  jag	  mitt	  ämnesval	  samt	  bekantar	  läsaren	  för	  det	  valda	  

ämnet.	  I	  denna	  del	  kommer	  även	  problemdiskussion	  presenteras	  där	  läsaren	  ska	  få	  en	  

större	  förståelse	  för	  vilka	  frågeställningar	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  uppsatsen.	  Slutligen	  

presenteras	  uppsatsens	  syfte.	  	  

1.1 Bakgrund	  	  

I	  januari	  2009	  flyttade	  jag	  till	  Eindhoven	  i	  södra	  Holland.	  Anledningen	  var	  att	  min	  

fotbollsspelande	  pojkvän	  hade	  fått	  ett	  kontrakt	  med	  fotbollslaget	  PSV	  Eindhoven.	  PSV	  är	  

med	  andra	  ord	  en	  stor	  del	  av	  min	  vardag	  och	  jag	  blir	  ständigt	  påmind	  om	  varför	  jag	  bor	  

här	  då	  jag	  ser	  stadion	  från	  lägenhetsfönstret.	  Jag	  har	  själv	  spelat	  mycket	  fotboll	  och	  är	  

allmänt	  sportintresserad.	  Därför	  kändes	  det	  intressant	  att	  involvera	  PSV	  och	  fotbollen	  i	  

min	  uppsats.	  Detta,	  i	  kombination	  med	  varumärken	  och	  marknadskommunikation	  som	  

sedan	  A-‐kursen	  i	  marknadsföring	  intresserat	  mig,	  kändes	  som	  en	  bra	  grund	  att	  bygga	  

vidare	  på.	  	  	  

	  

PSV	  Eindhoven	  är	  ett	  av	  Hollands	  mest	  anrika	  fotbollslag	  och	  grundades	  1913.	  Klubben	  

har	  vunnit	  den	  holländska	  ligan	  21	  gånger	  varav	  sju	  gånger	  på	  2000-‐talet.	  Efter	  en	  sådan	  

svit	  förväntas	  klubben	  vinna	  ligan	  varje	  år	  och	  trycket	  på	  laget	  är	  stort	  från	  fans,	  

sponsorer	  och	  PSV:s	  ledning.	  Dock	  har	  ligasegrarna	  uteblivit	  de	  senaste	  fyra	  åren	  vilket	  

påverkat	  ekonomin	  negativt	  genom	  finansiella	  underskott	  (PSV,	  2012).	  	  

	  

Om	  någon	  ber	  dig	  nämna	  ett	  varumärke,	  vilket	  är	  det	  första	  du	  tänker	  på	  då?	  Apple,	  Nike	  

eller	  kanske	  IKEA?	  Oftast	  är	  det	  inte	  ett	  fotbollslag	  som	  är	  det	  första	  vi	  tänker	  på.	  Men	  

Örebro	  SK,	  Barcelona	  och	  PSV	  Eindhoven	  är	  även	  de	  varumärken	  och	  som	  alla	  andra	  

företag	  strävar	  de	  efter	  att	  bygga	  sitt	  varumärke	  starkare.	  I	  arbetet	  med	  

varumärkesbyggandet	  spelar	  företagets	  marknadsföring	  en	  viktig	  roll	  i	  formandet	  av	  

varumärket	  samt	  att	  det	  även	  påverkar	  konsumenternas	  förväntningar	  och	  

uppfattningar	  av	  varumärket.	  	  

1.2 Problemdiskussion	  

Idag	  omsätter	  topplagen	  i	  fotbollseuropa	  stora	  summor	  pengar,	  exempelvis	  hade	  det	  

spanska	  topplaget	  FC	  Barcelona	  en	  omsättning	  på	  €450	  miljoner	  säsongen	  2010/2011	  
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(Eurosport,	  2012).	  Detta	  kan	  jämföras	  med	  PSV	  Eindhoven	  som	  omsatte	  €55	  miljoner	  

(PSV:s	  resultaträkning,	  2011)	  och	  den	  svenska	  klubben	  AIK	  som	  omsatte	  €18	  miljoner	  

(AIK,	  2012)	  samma	  år.	  Dessa	  siffror	  visar	  på	  hur	  olika	  förutsättningar	  fotbollsklubbarna	  

ute	  i	  Europa	  har,	  men	  likväl	  är	  det	  inga	  små	  summor	  som	  något	  av	  lagen	  omsätter.	  

Fotbollsklubbarna	  kan	  idag	  betraktas	  som	  vilka	  andra	  företag	  som	  helst	  och	  behöver	  

därför	  arbeta	  med	  både	  marknadsföring	  och	  varumärkesbyggande	  för	  att	  förbli	  

framgångsrikt	  (Mullin	  et	  al.,	  2007).	  ).	  I	  rapporten	  ”Varumärkets	  betydelse	  inom	  idrotten”	  

utgiven	  av	  riksidrottsförbundet	  (2007)	  menar	  författarna	  att	  idrotten	  av	  tradition	  sällan	  

värderat	  sitt	  varumärke	  i	  tillräckligt	  stor	  omfattning.	  

	  

Beech	  och	  Chadwick	  (2007)	  menar	  att	  för	  att	  nå	  ut	  till	  kund	  på	  bästa	  sätt	  bör	  

marknadsföraren	  ta	  hjälp	  av	  den	  så	  kallade	  marknadsmixen.	  Enligt	  Wilson	  et	  al.	  (2008)	  

skiljer	  sig	  marknadsmixen	  åt	  för	  ett	  producerande	  företag	  och	  ett	  serviceföretag.	  De	  

menar	  att	  i	  ett	  producerande	  företag	  används	  de	  klassiska	  fyra	  P:na;	  produkt,	  pris,	  plats	  

och	  påverkan/marknadskommunikation	  medan	  i	  ett	  serviceföretag	  är	  mixen	  förstärkt	  

med	  ytterligare	  tre	  P:n,	  personal,	  process	  och	  fysiska	  bevis.	  	  

	  

Både	  Wilson	  et	  al.	  (2008)	  och	  Beech	  och	  Chadwick	  (2007)	  beskriver	  en	  service	  som	  

något	  som	  utförs	  för	  någon	  annan	  och	  där	  en	  ansträngning	  är	  involverad.	  De	  anser	  

dessutom	  att	  det	  som	  främst	  skiljer	  servicerelaterade	  produkter	  från	  fysiska	  produkter	  

är	  att	  en	  service	  är	  ogripbar,	  oskiljaktig,	  heterogen	  och	  att	  den	  inte	  kan	  lagras.	  Dessa	  

faktorer	  stämmer	  väl	  in	  på	  en	  fotbollsmatch	  som	  är	  den	  främsta	  produkten	  som	  PSV	  

erbjuder	  sina	  kunder.	  Fotbollsmatchen	  är	  ogripbar;	  den	  kan	  inte	  kännas,	  luktas,	  smakas	  

eller	  ses	  före	  ett	  köp.	  Den	  är	  oskiljaktig,	  det	  vill	  säga	  produktionen	  och	  konsumtionen	  

sker	  samtidigt	  och	  kunden	  är	  delaktig	  i	  detta.	  Fotbollsmatchen	  är	  dessutom	  heterogen;	  

eftersom	  det	  är	  människor	  som	  utför	  servicen	  blir	  den	  aldrig	  sig	  lik.	  Sist	  men	  inte	  minst	  

kan	  den	  inte	  lagras.	  	  

	  

Dahlén	  och	  Lange	  (2009)	  menar	  att	  marknadskommunikationen	  är	  marknadsförarens	  

främsta	  resurs	  i	  kampen	  om	  kunderna.	  Marknadskommunikationen	  består	  främst	  av	  PR,	  

personlig	  försäljning,	  säljfrämjande	  åtgärder,	  reklam	  och	  direkt	  försäljning	  (Dahlén	  och	  

Lange,	  2009).	  Marknadskommunikationen	  bygger	  mycket	  på	  att	  budskapet	  som	  

kommuniceras	  ut	  till	  kund	  är	  tydligt	  och	  konsekvent	  enligt	  Lane	  et	  al.	  (2008).	  De	  menar	  
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att	  om	  budskapet	  är	  tvetydlig	  skapas	  en	  förvirring	  för	  kunden	  och	  en	  oklar	  

varumärkesimage.	  Lane	  et	  al.	  (2008)	  anser	  att	  det	  idag	  är	  många	  företag	  som	  brister	  i	  att	  

integrera	  sin	  marknadsföring,	  det	  vill	  säga	  de	  kommunicerar	  olika	  budskap	  genom	  de	  

olika	  kanaler	  de	  använder	  sig	  av	  ut	  till	  konsument.	  	  

	  

Sociala	  medier	  som	  ryms	  inom	  direkt	  försäljning	  kan	  enligt	  Carlsson	  (2009)	  influera	  hur	  

människor	  tycker	  om	  varumärken	  som	  ingen	  annan	  varumärkesbyggande	  kan.	  Dock	  

finns	  det	  en	  baksida	  med	  sociala	  medier	  och	  den	  är	  enligt	  Wilcox	  och	  Cameron	  (2011)	  

att	  det	  inte	  går	  att	  kontrollera	  vad	  som	  skrivs	  då	  sociala	  medier	  bygger	  på	  

tvåvägskommunikation.	  De	  menar	  att	  denna	  typ	  av	  kommunikation	  både	  kan	  lyfta	  och	  

förstöra	  ett	  varumärke	  på	  kort	  tid.	  För	  att	  förstå	  hur	  stora	  möjligheter	  det	  finns	  inom	  de	  

sociala	  medierna	  så	  kan	  nämnas	  av	  FC	  Barcelona	  gillas	  av	  fler	  än	  39	  miljoner	  människor	  

på	  Facebook	  jämfört	  med	  IKEA	  som	  gillas	  av	  1,4	  miljoner	  människor	  (Facebook,	  2012).	  	  

	  

Men	  vad	  definierar	  då	  ett	  varumärke?	  Enligt	  Lane	  et	  al.	  (2008)	  är	  ett	  varumärke	  ett	  

namn,	  en	  term,	  en	  symbol,	  en	  design	  eller	  en	  kombination	  av	  dessa	  avsedda	  att	  

identifiera	  och	  urskilja	  produkten	  från	  konkurrenters	  produkter.	  Enligt	  dem	  kräver	  

skapandet	  både	  tid	  och	  pengar,	  vilket	  de	  dock	  anser	  är	  väl	  investerade	  resurser	  

eftersom	  ett	  etablerat	  varumärke	  som	  konsumenter	  känner	  igen	  och	  respekterar	  är	  en	  

av	  de	  mest	  värdefulla	  tillgångar	  ett	  företag	  kan	  ha.	  Det	  finns	  många	  ord	  kopplade	  till	  

begreppet	  varumärke.	  Varumärkeskapital	  är	  ett	  av	  dem	  och	  det	  är	  enligt	  Mullin	  et	  al.	  

(2007),	  Lane	  et	  al.	  (2008)	  och	  Aaker	  (2002)	  viktigt	  att	  uppnå	  ett	  högt	  varumärkeskapital	  

för	  att	  bli	  ett	  framgångsrikt	  företag.	  Varumärkeskapital	  är	  tillgångar	  kopplade	  till	  ett	  

varumärkes	  namn	  och	  symbol	  som	  tillför	  (eller	  drar	  ifrån)	  ett	  mervärde	  till	  produkten/	  

servicen	  som	  företaget	  tillhandahåller	  (Aaker,	  2002).	  De	  fem	  tillgångarna	  är;	  

varumärkesidentitet,	  varumärkeskännedom,	  varumärkeslojalitet,	  upplevd	  kvalitet	  och	  

varumärkesassociationer	  (Aaker,	  2002).	  Eftersom	  dessa	  fem	  tillgångar	  gör	  begreppet	  

varumärke	  mer	  tydligt	  och	  greppbart	  kan	  de	  fördelaktigt	  användas	  när	  man	  vill	  ta	  reda	  

på	  hur	  marknaden	  uppfattar	  ett	  varumärke.	  	  

	  

En	  av	  de	  viktigaste	  tillgångarna	  för	  ett	  idrottslag	  är	  enligt	  Mullin	  et	  al.	  (2007)	  en	  hög	  

varumärkeslojalitet	  vilket	  bland	  annat	  resulterar	  i	  slutsålda	  arenor	  och	  hög	  försäljning	  i	  

klubbshopen.	  Aaker	  (2008)	  skriver	  att	  ett	  företag	  utan	  trofasta	  kunder	  vanligtvis	  är	  
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väldigt	  sårbart	  och	  att	  företagets	  varumärkeslojalitet	  även	  har	  en	  inverkan	  på	  kostnader	  

då	  det	  är	  betydligt	  mindre	  kostsamt	  att	  behålla	  kunder	  jämfört	  med	  att	  behöva	  locka	  till	  

sig	  nya.	  Han	  menar	  därför	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  behålla	  de	  befintliga	  kunder	  vilket	  företag	  

bäst	  gör	  genom	  att	  stärka	  deras	  relation	  till	  varumärket.	  	  

	  

Begreppet	  varumärkesbyggande	  är	  enligt	  Jobber	  och	  Fahy	  (2009)	  processen	  där	  företag	  

urskiljer	  sitt	  varumärke	  från	  konkurrenternas	  varumärke.	  För	  Grönroos	  (2007)	  handlar	  

varumärkesbyggande	  mycket	  om	  den	  varumärkesupplevelse	  som	  konsumenten	  får	  från	  

organisationen.	  Han	  menar	  att	  ingen	  planerad	  marknadskommunikation	  kan	  väga	  upp	  

en	  dålig	  varumärkesupplevelse.	  Grönroos	  (2007)	  menar	  vidare	  att	  varumärkes-‐

byggandet	  har	  misslyckats	  om	  inte	  marknadens	  förväntningar	  på	  varumärket	  kan	  

införlivas	  av	  företaget.	  	  

1.3 Problemformulering	  	  

Varumärken	  inom	  idrotten	  har	  traditionellt	  sett	  inte	  värderats	  särskilt	  högt.	  Dock	  

omsätter	  idag	  fotbollslag	  i	  Europa	  summor	  som	  gör	  att	  de	  måste	  prioritera	  både	  

marknadsföring	  och	  varumärkesbyggande.	  Varje	  fotbollsmatch	  är	  unik	  och	  resultaten	  

kan	  inte	  förutspås.	  Detta	  är	  själva	  tjusningen	  med	  sporten	  och	  det	  som	  lockar	  fram	  ett	  så	  

stort	  engagemang	  hos	  supportrarna.	  Dock	  skapar	  detta	  även	  utmaningar	  för	  de	  som	  

arbetar	  med	  marknadsföring	  och	  varumärkesbyggande	  inom	  en	  fotbollsklubb.	  	  

	  

På	  denna	  grund	  har	  jag	  valt	  följande	  tre	  forskningsfrågor	  för	  uppsatsen:	  

Ø Vilka	  delar	  av	  marknadskommunikationen	  använder	  sig	  PSV	  av	  i	  sin	  

marknadsföring?	  

Ø Hur	  väl	  stämmer	  PSV:s	  önskade	  varumärkesidentitet	  med	  deras	  nuvarande	  

varumärkesimage?	  

Ø Hur	  mycket	  påverkar	  de	  sportsliga	  resultaten	  varumärket?	  	  

	  

1.4 Syfte	  

Syftet	  med	  examensarbetet	  är	  att	  analysera	  och	  klargöra	  PSV:s	  marknadsföringsarbete	  

samt	  att	  undersöka	  hur	  PSV:s	  intressenter	  uppfattar	  varumärket	  PSV.	  	  
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2. Metod	  

I	  metodkapitlet	  kommer	  det	  valda	  metodologiska	  handlingsättet	  att	  behandlas.	  Följande	  

huvuddelar	  kommer	  att	  beröras;	  undersökningsmetod,	  fallstudie,	  datainsamling	  samt	  

vetenskapliga	  kriterier.	  	  

2.1 Val	  av	  undersökningsmetod	  

Enligt	  Rienecker	  och	  Jørgensen	  (2008)	  är	  en	  undersökningsmetod	  den	  uppsättning	  

vetenskapliga	  metoder	  som	  författaren	  samlar	  ihop	  och	  kombinerar	  för	  att	  undersöka	  

det	  problem	  som	  är	  uppsatsens	  utgångspunkt.	  De	  två	  vanligaste	  forskningsmetoderna	  är	  

kvalitativ	  och	  kvantitativ	  studie	  (Bryman	  &	  Bell,	  2005).	  Den	  kvalitativa	  undersöknings-‐

studien	  används	  när	  en	  djupare	  förståelse	  vill	  skapas	  för	  ett	  specifikt	  ämne	  medan	  

kvantitativa	  studier	  främst	  omfattar	  information	  som	  kan	  mätas	  eller	  värderas	  

numeriskt	  (Björklund	  &	  Paulsson,	  2003).	  Bryman	  och	  Bell	  (2005)	  menar	  att	  vid	  en	  

frågeställning	  som	  har	  frågan	  hur	  eller	  varför	  lämpar	  sig	  en	  kvalitativ	  metod	  bäst.	  	  

	  

Uppsatsens	  frågeställningar	  behandlar	  främst	  frågan	  hur,	  därför	  har	  jag	  valt	  att	  använda	  

mig	  av	  en	  kvalitativ	  metod.	  Som	  nämndes	  ovan	  så	  passar	  den	  kvalitativa	  metoden	  även	  

bra	  när	  en	  djupare	  förståelse	  vill	  skapas	  för	  ett	  specifikt	  ämne	  (Björklund	  och	  Paulsson,	  

2003).	  Detta	  passar	  väl	  in	  på	  min	  uppsats	  då	  jag	  vill	  jag	  skapa	  en	  djupare	  förståelse	  för	  

PSV:s	  marknadskommunikation	  och	  varumärke.	  	  

	  

2.1.1 Kvalitativ	  studie	  

Vid	  användandet	  av	  en	  kvalitativ	  studie	  baseras	  datainsamling	  enligt	  Björklund	  och	  

Paulsson	  (2003)	  främst	  på	  mjuk	  data,	  exempelvis	  intervjuer	  och	  tolkande	  analyser.	  

Repstad	  (2007)	  betonar	  att	  kvalitativa	  studier	  går	  på	  djupet	  och	  inte	  på	  bredden.	  

Fortsättningsvis	  menar	  Repstad	  (2007)	  att	  en	  kvalitativ	  studie	  är	  flexibel	  vilket	  han	  ser	  

som	  en	  fördel	  när	  det	  gäller	  att	  komma	  fram	  till	  slutresultat	  eftersom	  författaren	  kan	  

ändra	  exempelvis	  följdfrågorna	  i	  en	  intervju	  beroende	  på	  vilka	  svar	  respondenten	  ger.	  

Kvalitativa	  intervjuer	  ses	  därför	  mer	  som	  en	  tvåvägskommunikation	  jämfört	  med	  

kvantitativa	  intervjuer	  som	  ofta	  är	  en	  envägskommunikation	  där	  respondenten	  

exempelvis	  fyller	  i	  ett	  frågeformulär	  (Repstad,	  2007).	  Bryman	  och	  Bell	  (2005)	  skriver	  

att	  en	  kvalitativ	  metod	  rymmer	  ett	  flertal	  tillvägagångssätt;	  
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• Deltagande	  observationer:	  författaren	  engagerar	  sig	  i	  en	  social	  miljö	  för	  att	  

observera	  i	  syfte	  att	  få	  en	  bild	  av	  den	  kultur	  som	  uppvisas.	  	  

• Kvalitativa	  intervjuer:	  innefattar	  olika	  typer	  av	  intervjuer,	  vanligtvis	  görs	  ett	  

flertal.	  	  

• Fokusgrupper:	  intervjuer	  som	  sker	  i	  grupp.	  	  

• Språkbaserade	  metoder:	  samtalsanalyser.	  	  

• Insamling	  och	  kvalitativ	  analys	  av	  texter	  och	  dokument:	  görs	  från	  skriftliga	  källor,	  

därmed	  en	  sekundär	  källa.	  	  

Datainsamlingen	  i	  uppsatsen	  har	  bestått	  av	  intervjuer	  som	  primär	  data	  samt	  litteratur	  

som	  sekundär	  data.	  Detta	  är	  i	  linje	  med	  Björklund	  och	  Paulssons	  (2003)	  resonemang	  om	  

att	  kvalitativa	  studiers	  datainsamling	  främst	  sker	  genom	  insamling	  av	  mjuk	  data.	  En	  stor	  

fördel	  med	  de	  kvalitativa	  intervjuerna	  är	  som	  Repstad	  (2007)	  skriver	  att	  de	  är	  mer	  

flexibla	  och	  ger	  författaren	  mer	  utrymme	  för	  följdfrågor.	  Detta	  ansåg	  jag	  som	  viktigt	  i	  

mitt	  val	  av	  synsätt	  då	  jag	  vill	  att	  intervjuerna	  skulle	  bygga	  på	  en	  tvåvägs-‐kommunikation	  

även	  om	  jag	  som	  intervjuare	  kunde	  styra	  intervjun	  något	  genom	  mina	  val	  av	  frågor.	  	  

2.1.2 Synsätt	  	  

Synen	  på	  förhållandet	  mellan	  teori	  och	  praktik	  skiljer	  sig	  enligt	  Patel	  och	  Davidson	  

(2011)	  vanligtvis	  åt	  i	  tre	  synsätt;	  induktivt,	  deduktivt	  och	  abduktivt	  synsätt.	  Bryman	  och	  

Bell	  (2005)	  menar	  att	  en	  kvalitativ	  metod	  i	  huvudsak	  betonar	  ett	  induktivt	  synsätt,	  där	  

fokus	  är	  på	  generering	  av	  teorier.	  	  

	  

Vid	  induktivt	  synsätt	  kan	  objektet	  först	  studeras	  utan	  att	  författaren	  har	  förankrat	  

undersökningen	  i	  tidigare	  teori,	  och	  utifrån	  den	  insamlande	  informationen	  och	  empirin	  

formulera	  en	  teori	  (Patel	  &	  Davidson,	  2011).	  Patel	  och	  Davidson	  (2011)	  höjer	  ett	  

varnade	  finger	  för	  detta	  synsätt	  då	  det	  finns	  risk	  att	  författaren	  inte	  har	  nog	  med	  

kunskap	  om	  ämnets	  räckvidd,	  storlek	  samt	  generalitet.	  	  

	  

Med	  ett	  deduktivt	  synsätt	  utgår	  författaren	  från	  befintliga	  teorier	  som	  härleder	  

hypoteser	  som	  sedan	  prövas	  mot	  det	  aktuella	  fallet	  (Patel	  &	  Davidson,	  2011).	  Bryman	  

och	  Bell	  (2005)	  menar	  att	  ett	  deduktivt	  synsätt	  ger	  forskaren	  möjlighet	  att	  utforma	  och	  

genomföra	  empirin	  utifrån	  redan	  vald	  teori.	  En	  fara	  med	  deduktiv	  metod	  kan	  vara	  att	  

författaren	  låser	  sig	  för	  mycket	  i	  de	  befintliga	  teorierna	  (Patel	  &	  Davidson,	  2011).	  	  
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Det	  tredje	  synsättet,	  abduktivt	  synsätt,	  kan	  enligt	  Patel	  och	  Davidson	  (2011)	  ses	  som	  en	  

kombination	  av	  de	  två	  första.	  De	  skriver	  att	  i	  ett	  första	  steg	  arbetar	  författaren	  induktivt,	  

utifrån	  ett	  fall	  formuleras	  en	  hypotes	  som	  ska	  förklara	  fallet.	  I	  det	  andra	  steget	  jobbar	  

författaren	  deduktiv,	  då	  hypotesen	  prövas	  mot	  nya	  fall	  (Patel	  &	  Davidson,	  2011).	  

Fördelarna	  med	  abduktivt	  synsätt	  är	  att	  författaren	  inte	  låser	  sig	  vid	  ett	  synsätt,	  dock	  

finns	  det	  risker	  om	  författaren	  inte	  är	  tillräckligt	  vidsynt	  och	  väljer	  studieobjekt	  från	  

tidigare	  erfarenheter	  (Patel	  &	  Davidson,	  2011).	  

	  

För	  uppsatsen	  har	  jag	  valt	  att	  använda	  mig	  både	  av	  ett	  deduktivt	  och	  induktivt	  

angreppssätt.	  Det	  deduktiva	  angreppssättet	  visar	  sig	  i	  mitt	  val	  av	  utgångspunkt	  för	  

uppsatsen	  där	  teorin	  låg	  till	  grund	  för	  insamlingen	  av	  empirin.	  Eftersom	  jag	  skrivit	  

uppsatsen	  ensam	  upplevde	  jag	  att	  detta	  sätt	  ökade	  min	  objektivitet.	  Negativt	  med	  det	  

deduktiva	  synsättet	  är	  som	  Patel	  och	  Davidsson	  (2011)	  skriver	  att	  författaren	  kan	  låsa	  

sig	  för	  mycket	  i	  de	  befintliga	  teorierna.	  Detta	  är	  jag	  beredd	  att	  hålla	  med	  om,	  men	  jag	  har	  

försökt	  att	  väga	  upp	  detta	  genom	  att	  studera	  all	  teori	  med	  kritiska	  ögon.	  Induktionen	  

visar	  sig	  i	  att	  jag	  har	  strävat	  efter	  ett	  öppet	  förhållningssätt	  vid	  intervjuer	  samt	  att	  jag	  

utgått	  från	  den	  information	  jag	  fått	  från	  intervjuer	  och	  litteraturstudier	  när	  jag	  dragit	  

mina	  slutsatser.	  	  

2.2 Fallstudie	  	  

En	  fallstudie	  innebär	  att	  en	  undersökning	  görs	  på	  en	  mindre	  avgränsad	  grupp,	  som	  

enligt	  Backman	  (1998)	  kan	  bestå	  av	  en	  individ,	  en	  grupp,	  en	  organisation,	  en	  företeelse	  

eller	  en	  händelse.	  Vid	  en	  fallstudie	  utgår	  författaren	  från	  ett	  helhetsperspektiv	  och	  

försöker	  få	  så	  heltäckande	  information	  som	  möjligt	  (Patel	  &	  Davidson,	  2011).	  En	  

fallstudie	  är	  enligt	  Yin	  (2003)	  bra	  då	  undersökningen	  ska	  svara	  på	  frågan	  hur	  eller	  

varför.	  Patel	  och	  Davidson	  (2011)	  skriver	  att	  det	  i	  en	  fallstudie	  är	  vanligt	  att	  information	  

av	  olika	  karaktär	  samlas	  in	  för	  att	  få	  en	  så	  omfattande	  bild	  som	  möjligt	  och	  att	  det	  är	  

vanligt	  att	  både	  intervjuer	  och	  enkäter	  kombineras	  i	  datainsamlingen.	  Bryman	  och	  Bell	  

(2005)	  menar	  att	  den	  kvalitativa	  studien	  oftast	  väljs	  vid	  en	  fallstudie	  eftersom	  den	  

fungerar	  bra	  då	  en	  intensiv	  och	  detaljerad	  granskning	  av	  ett	  fall	  ska	  göras.	  Jag	  har	  valt	  

att	  använda	  mig	  av	  en	  fallstudie	  för	  att	  på	  bästa	  sätt	  kunna	  besvara	  mina	  

frågeställningar	  som	  ställer	  frågan	  hur.	  	  Att	  jag	  studerar	  PSV	  som	  fallföretag	  beror	  på	  
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mitt	  idrottsintresse	  i	  kombination	  med	  nyfikenheten	  på	  hur	  en	  fotbollsklubb	  arbetar	  

med	  sitt	  varumärke	  och	  sin	  marknadsföring.	  	  

2.3 Datainsamling	  	  

Enligt	  Patel	  och	  Davidson	  (2011)	  delas	  vanligtvis	  data	  in	  i	  primär	  och	  sekundär	  data,	  där	  

närheten	  till	  informationslämnaren	  är	  det	  centrala.	  De	  menar	  att	  primärdata	  är	  

ögonvittnesskildringar	  samt	  förstahandsrapporteringar	  och	  övrig	  data	  som	  till	  exempel	  

litteratur	  faller	  under	  sekundärdata.	  	  

2.3.1 Primärdata:	  intervjuer	  

I	  uppsatsen	  har	  kvalitativa	  intervjuer	  genomförts,	  som	  Bryman	  och	  Bell	  (2005)	  

beskriver	  som	  mer	  flexibla	  och	  mindre	  strukturerade	  än	  kvantitativa	  intervjuer.	  De	  

menar	  att	  i	  kvalitativa	  intervjuer	  är	  intresset	  riktat	  mot	  respondentens	  ståndpunkt	  och	  

respondenterna	  kan	  intervjuas	  flera	  gånger.	  Både	  Bryman	  och	  Bell	  (2005)	  och	  Patel	  och	  

Davidson	  (2011)	  skiljer	  i	  huvudsak	  på	  två	  typer	  av	  kvalitativa	  intervjuer;	  

semistrukturerade	  och	  ostrukturerade	  intervjuer.	  Vid	  semistrukturerade	  intervjuer	  har	  

intervjuaren	  en	  lista	  med	  specifika	  ämnen	  som	  ska	  beröras	  under	  intervjun	  men	  

respondenten	  har	  stor	  frihet	  att	  utforma	  svaren	  enligt	  Patel	  och	  Davidson	  (2011).	  De	  

menar	  att	  frågorna	  inte	  behöver	  ställas	  i	  den	  ordningen	  de	  står	  på	  listan	  och	  

intervjuaren	  kan	  under	  intervjun	  addera	  ytterligare	  frågor.	  Bryman	  och	  Bell	  (2005)	  

skriver	  att	  den	  ostrukturerade	  intervjun	  bygger	  på	  lösa	  minnesanteckningar	  och	  det	  kan	  

hända	  att	  intervjuaren	  bara	  ställer	  ett	  fåtal	  frågor	  och	  att	  respondenten	  får	  svara	  och	  

associera	  fritt	  utifrån	  dem.	  Jag	  har	  valt	  att	  arbeta	  med	  semistrukturerade	  frågor	  

eftersom	  jag	  ville	  att	  respondenterna	  skulle	  känna	  sig	  fria	  att	  utforma	  sina	  svar	  fritt	  

utifrån	  mina	  frågor	  men	  att	  jag	  ändå	  kunde	  styra	  intervjun	  genom	  mitt	  val	  av	  frågor.	  

Genom	  att	  jag	  kunde	  ställa	  liknande	  frågor	  till	  alla	  elva	  respondenter	  möjliggjorde	  detta	  

en	  viss	  jämförelse	  av	  svaren.	  Hade	  jag	  valt	  att	  använda	  ostrukturerade	  frågor	  tror	  jag	  att	  

empirin	  hade	  spretat	  mer	  och	  att	  jämförelser	  inte	  hade	  varit	  möjliga	  på	  samma	  sätt.	  	  

	  

Urvalet	  av	  personer	  för	  intervjuer	  kan	  göras	  på	  flertalet	  sätt	  enligt	  Bryman	  och	  Bell	  

(2005).	  Jag	  valde	  att	  basera	  mitt	  urval	  på	  personernas	  strategiska	  position	  i	  företaget.	  

Mina	  frågeställningar	  berör	  främst	  marknadskommunikation	  och	  varumärke	  men	  för	  att	  

skapa	  en	  förståelse	  runt	  PSV	  som	  företag	  och	  fotbollsklubb	  har	  jag	  även	  med	  service	  

management	  i	  teoridelen.	  Inhämtningen	  av	  information	  rörande	  PSV:s	  
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marknadskommunikation	  och	  service	  management	  har	  skett	  genom	  två	  omfattande	  

intervjuer	  med	  Nicole	  Kierkels	  som	  är	  ansvarig	  för	  PSV:s	  marknadsföring	  samt	  en	  

intervju	  med	  Jeroen	  van	  den	  Berk	  som	  är	  ansvarig	  för	  PR,	  press	  och	  media	  hos	  PSV.	  

Intervjun	  med	  Kierkels	  delades	  upp	  på	  två	  tillfällen	  för	  att	  det	  inte	  skulle	  bli	  för	  mycket	  

information	  på	  en	  och	  samma	  gång.	  För	  att	  skaffa	  information	  om	  PSV:s	  varumärke	  

valde	  jag	  att	  intervjua	  olika	  intressenter	  till	  PSV.	  De	  fyra	  olika	  intressent-‐grupperna	  var;	  

supportrar,	  sponsorer,	  spelare	  och	  anställda.	  Sammanlagt	  har	  åtta	  intervjuer	  skett,	  där	  

varje	  intressentgrupp	  varit	  representerad	  av	  två	  personer.	  Frågorna	  har	  till	  stor	  del	  

varit	  av	  liknande	  karaktär	  för	  alla	  respondenter	  med	  några	  unika	  frågor	  för	  varje	  

intressentgrupp.	  Dessutom	  har	  jag	  intervjuat	  den	  ansvariga	  för	  PSV	  Business;	  Miriam	  

van	  Moll,	  för	  att	  få	  generell	  information	  om	  PSV	  samt	  för	  att	  ställa	  frågor	  rörande	  PSV:s	  

företagsrelationer.	  	  

	  

Initialt	  har	  kontakt	  tagits	  via	  e-‐mail	  där	  sedan	  ett	  möte	  har	  bestämts	  för	  själva	  intervjun.	  

Alla	  intervjuer	  har	  skett	  via	  personliga	  möten	  förutom	  ett	  med	  Jeroen	  van	  den	  Berk	  som	  

fick	  tas	  via	  mailkontakt.	  I	  slutskedet	  av	  uppsatsen	  hade	  jag	  några	  få	  kompletterande	  

frågor	  till	  Nicole	  Kierkels,	  då	  jag	  befann	  mig	  i	  Sverige	  vid	  den	  tidpunkten	  fick	  jag	  ställa	  

dem	  via	  telefon.	  Vissa	  av	  respondenterna	  har	  bett	  om	  att	  få	  frågorna	  skickade	  till	  sig	  

innan	  för	  att	  kunna	  förbereda	  sig	  på	  bästa	  sätt.	  Alla	  respondenters	  förstaspråk	  är	  

holländska	  förutom	  Marcelo	  som	  har	  portugisiska	  som	  förstaspråk.	  Dock	  har	  alla	  

intervjuer	  skett	  på	  engelska	  eftersom	  min	  holländska	  inte	  är	  nog	  bra.	  Även	  om	  engelska	  

inte	  är	  respondenternas	  förstaspråk	  upplever	  jag	  inte	  att	  de	  har	  haft	  något	  problem	  att	  

uttrycka	  sig	  korrekt,	  då	  många	  av	  dem	  använder	  engelska	  dagligen	  i	  sitt	  jobb.	  	  

	  

Nedan	  följer	  en	  presentation	  av	  respondenterna:	  

	  

PSV	  

• Nicole	  Kierkels;	  ansvarig	  för	  PSV:s	  marknadsföring	  sedan	  tre	  år.	  	  

• Jeroen	  van	  den	  Berk;	  media-‐,	  kommunikations-‐	  och	  PR-‐ansvarig	  hos	  PSV	  sedan	  

sommaren	  2011.	  	  	  

• Tiny	  Sanders;	  VD	  för	  PSV	  sedan	  2010.	  	  

• Miriam	  van	  Moll,	  ansvarig	  för	  PSV	  business.	  	  
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Supportrar	  	  

• Etienne	  van	  Herp;	  supporterordförande	  i	  supporterföreningen	  sedan	  2,5	  år.	  Han	  

är	  länken	  mellan	  PSV	  och	  deras	  supportrar,	  ansvarig	  för	  säkerheten	  runt	  matcher	  

och	  arrangerar	  resor	  för	  supportrarnas	  vid	  PSV:s	  bortamatcher.	  	  

• Bart	  Kremers;	  hängiven	  PSV-‐supporter	  sedan	  barnsben	  som	  inte	  missar	  en	  

match	  på	  Philips	  stadion.	  	  

	  

Spelare	  

• Orlando	  Engelaar;	  kom	  till	  PSV	  2009	  och	  är	  innermittfältare.	  Han	  är	  född	  1979	  

och	  har	  gjort	  14	  landskamper	  för	  det	  holländska	  landslaget.	  	  

• Marcelo;	  brasiliansk	  mittback	  född	  1987	  som	  kom	  till	  klubben	  sommaren	  2010	  

och	  har	  kontrakt	  till	  2013.	  	  

	  

Sponsorer	  

• Pieter	  van	  Bueren;	  ansvarig	  för	  Mercedes	  sponsring	  av	  PSV.	  	  

• Henry	  Bors;	  ansvarig	  för	  Philips	  sponsring	  av	  PSV.	  	  

2.3.2 Sekundärdata	  	  

Rienecker	  och	  Jørgensen	  (2008)	  förklarar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  vara	  kritisk	  mot	  

sekundärdata	  men	  att	  det	  ofta	  är	  en	  tillförlitlig	  och	  relevant	  källa	  för	  uppsatsen.	  	  

Sekundärdata	  har	  enligt	  Bryman	  och	  Bell	  (2005)	  fördelarna	  att	  det	  sparar	  tid	  och	  

pengar	  samt	  att	  det	  är	  data	  med	  hög	  kvalitet.	  I	  uppsatsen	  kommer	  sekundärdata	  främst	  

bestå	  av	  skriftliga	  källor	  så	  som	  böcker	  och	  artiklar.	  	  

	  

2.4 Vetenskapliga	  kriterier	  	  

2.4.1 Klassiska	  kriterier	  

Patel	  och	  Davidson	  (2011)	  menar	  att	  det	  finns	  två	  viktiga	  kriterier	  för	  bedömningen	  av	  

uppsatsen,	  dessa	  är	  reliabilitet	  och	  validitet	  eller	  med	  andra	  ord	  tillförlitlighet	  och	  

giltighet.	  De	  menar	  att	  dessa	  begrepp	  står	  i	  ett	  förhållande	  till	  varandra	  som	  gör	  att	  vi	  

inte	  bara	  kan	  koncentrera	  oss	  på	  den	  ena	  eller	  den	  andra.	  	  

	  



	   17	  

Med	  reliabiliteten	  menas	  hur	  tillförlitlig	  en	  studie	  är	  och	  hur	  den	  påverkas	  av	  

tillfälligheter	  och	  slumpmässiga	  betingelser	  (Patel	  &	  Davidson,	  2011).	  Enligt	  Jacobsen	  

(2002)	  är	  det	  viktigaste	  med	  reliabiliteten	  att	  det	  som	  undersöks	  går	  att	  förlita	  sig	  på.	  	  

Han	  skriver	  att	  hög	  reliabilitet	  betyder	  att	  om	  en	  undersökning	  görs	  flera	  gånger	  ska	  

resultatet	  vara	  detsamma.	  Yin	  (2003)	  menar	  precis	  som	  Patel	  &	  Davidsson	  (2011)	  och	  

Jacobsen	  (2002)	  att	  reliabilitet	  i	  en	  studie	  handlar	  om	  att	  säkerställa	  att	  resultatet	  går	  

att	  uppnå	  vid	  ett	  senare	  tillfälle.	  Han	  menar	  dessutom	  att	  det	  handlar	  om	  att	  minimera	  

bristerna	  i	  en	  studie.	  Eklund	  (2012)	  poängterar	  att	  reliabilitet	  och	  validitet	  inom	  

kvantitativ	  forskning	  inte	  utan	  vidare	  kan	  överföras	  till	  kvalitativ	  forskning	  på	  grund	  av	  

dess	  skilda	  inriktningar.	  Hon	  skriver	  att	  vid	  kvalitativ	  forskning	  berör	  reliabiliteten	  och	  

validiteten	  både	  datainsamlingen	  samt	  efterföljande	  analys	  av	  insamlad	  data	  medans	  

begreppen	  vid	  kvantitativ	  forskning	  främst	  berör	  datainsamlingen.	  Eklund	  (2012)	  

menar	  vidare	  att	  för	  den	  kvalitativa	  forskningen	  handlar	  det	  om	  att	  kunna	  beskriva,	  

redovisa	  och	  diskutera	  kring	  hur	  man	  samlat	  in	  och	  bearbetat	  data	  på	  ett	  systematiskt	  

och	  hederligt	  sätt	  och	  hur	  resultaten	  vuxit	  fram.	   

Jag	  har	  försökt	  att	  öka	  uppsatsens	  reliabilitet	  genom	  att	  respondenterna	  kommer	  från	  

olika	  intressentgrupper	  samt	  att	  vid	  valet	  av	  respondenter	  var	  det	  viktigt	  att	  de	  var	  väl	  

insatta	  i	  PSV	  för	  att	  öka	  tillförlitligheten.	  Eftersom	  min	  pojkvän	  spelar	  fotboll	  i	  PSV	  var	  

jag	  noga	  med	  att	  inte	  intervjua	  personer	  jag	  har	  en	  personlig	  relation	  till.	  Jag	  har	  

dessutom	  inte	  berättat	  för	  respondenterna	  att	  jag	  är	  flickvän	  till	  en	  av	  spelarna,	  

eftersom	  jag	  tror	  att	  det	  kunde	  ha	  påverkat	  resultatet	  av	  min	  studie	  negativt.	  Dock	  visste	  

de	  två	  intervjuade	  spelarna	  om	  detta,	  vilket	  kan	  ha	  bidragit	  till	  att	  reliabiliteten	  minskat	  

något.	  

	  

Enligt	  Bryman	  och	  Bell	  (2005)	  är	  validitet	  bedömningen	  av	  de	  slutsatser	  som	  författaren	  

kommit	  fram	  till.	  De	  menar	  att	  i	  slutsatsen	  ska	  det	  bevisas	  om	  teorin	  hänger	  samman	  

med	  empirin.	  Patel	  och	  Davidson	  (2011)	  förklarar	  begreppet	  med	  att	  det	  som	  ska	  

undersökas	  bör	  stämma	  överens	  med	  det	  som	  faktiskt	  undersöks.	  Stenbacka	  (2001)	  

beskriver	  validitet	  som	  ett	  kvalitetsmått	  som	  gör	  det	  möjligt	  att	  analysera	  om	  det	  

avsedda	  mätobjektet	  faktiskt	  mäts.	  	  

	  



	   18	  

För	  att	  få	  en	  hög	  validitet	  på	  uppsatsen	  har	  jag	  använt	  mig	  av	  olika	  intressenter,	  platser	  

och	  tidpunkter	  för	  intervjuerna.	  Frågorna	  vid	  intervjuerna	  har	  varit	  kopplade	  till	  

uppsatsens	  syfte	  och	  referensram.	  Eftersom	  respondenterna	  har	  varit	  fria	  att	  formulera	  

sina	  svar	  med	  tanke	  på	  frågornas	  öppenhet	  kan	  detta	  ha	  bidragit	  till	  en	  minskad	  

validitet.	  För	  att	  väga	  upp	  denna	  eventuella	  minskning	  var	  det	  viktigt	  att	  frågorna	  vad	  

tydliga	  så	  att	  inga	  misstolkningar	  kunde	  ske.	  	  

	  

2.4.2 Metod-‐	  och	  källkritik	  	  

Bryman	  och	  Bell	  (2005)	  riktar	  kritik	  mot	  den	  minskade	  objektivitet	  som	  kan	  uppstå	  då	  

ett	  förhållande	  byggs	  upp	  mellan	  intervjuare	  och	  respondent.	  För	  insamlingen	  av	  empiri	  

har	  jag	  endast	  träffat	  respondenterna	  en	  gång,	  med	  undantag	  från	  Nicole	  Kierkels.	  Vad	  

gäller	  Nicole	  Kierkels	  som	  jag	  träffade	  två	  gånger	  upplevde	  jag	  inte	  att	  ett	  förhållande	  

hann	  byggas	  upp	  mellan	  oss.	  Det	  var	  viktigt	  för	  mig	  att	  kritiskt	  granska	  respondentens	  

svar	  och	  ställa	  uppföljande	  frågor	  om	  jag	  inte	  tyckte	  att	  respondenten	  svarade	  

fullständigt	  på	  min	  fråga.	  	  

	  

Yin	  (2003)	  menar	  att	  när	  författaren	  väljer	  att	  göra	  en	  fallstudie	  är	  det	  svårt	  att	  dra	  

generella	  slutsatser,	  eftersom	  endast	  ett	  enskilt	  fall	  används.	  Dessutom	  menar	  han	  att	  

vissa	  anser	  att	  informationen	  till	  fallstudier	  är	  baserade	  på	  subjektiva	  värderingar.	  Detta	  

resonemang	  som	  Yin	  (2003)	  för	  håller	  jag	  med	  om.	  Jag	  tycker	  att	  det	  hade	  varit	  

intressant	  att	  kunna	  jämföra	  PSV	  med	  en	  annan	  fotbollsklubb	  för	  att	  se	  på	  likheter	  och	  

skillnader	  mellan	  lagen.	  Jag	  anser	  dock	  att	  ett	  sådant	  arbete	  hade	  varit	  för	  omfattande	  

för	  en	  kandidatuppsats.	  

	  

	  Grønmo	  (2006)	  anser	  att	  författaren	  bör	  reflektera	  över	  källornas	  tillförlitlighet,	  

relevans	  och	  trovärdighet.	  Han	  menar	  att	  primärdata	  kan	  vara	  svår	  att	  bedöma.	  

Respondenten	  kan	  undanhålla	  information	  eller	  inte	  tala	  sanning	  för	  att	  exempelvis	  ge	  

författaren	  svar	  som	  denne	  trodde	  eftersöktes	  (Grønmo,	  2006).	  Vad	  gäller	  primärdata	  

valde	  jag	  som	  jag	  skrev	  tidigare	  personer	  från	  olika	  intressentgrupper	  till	  PSV	  för	  att	  få	  

olika	  synvinklar	  och	  åsikter.	  För	  att	  öka	  sekundärdatas	  tillförlitlighet	  har	  jag	  använt	  mig	  

av	  ett	  flertal	  sekundära	  källor	  så	  som	  böcker,	  artiklar	  och	  internet.	  Dessutom	  har	  

information	  för	  varje	  avsnitt	  alltid	  inhämtats	  från	  fler	  än	  en	  sekundär	  källa	  för	  att	  öka	  

relevansen	  och	  trovärdigheten	  på	  informationen.	  Urvalet	  av	  sekundära	  källor	  har	  främst	  
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inriktats	  på	  relativt	  nyskriven	  litteratur	  för	  att	  de	  ska	  klassas	  som	  relevanta.	  

Internetsidorna	  har	  jag	  velat	  ha	  så	  få	  så	  möjligt	  då	  de	  kan	  vara	  svåra	  att	  kontrollera.

	    	  

Med	  anledning	  av	  att	  jag	  har	  skrivit	  uppsatsen	  själv	  tror	  jag	  att	  jag	  har	  förlorat	  viktiga	  

delar	  vad	  gäller	  andra	  synvinklar	  på	  materialet.	  Det	  är	  lätt	  att	  köra	  fast	  i	  sina	  egna	  

tankebanor	  men	  för	  att	  väga	  upp	  det	  har	  jag	  varit	  lyhörd	  för	  handledarens	  åsikter.	  Dock	  

anser	  jag	  i	  slutändan	  att	  det	  är	  en	  fördel	  att	  vara	  flera	  vid	  skrivandet	  av	  en	  

kandidatuppsats	  i	  ekonomi.	  	  
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3.	  PSV	  Eindhoven	  

Kapitlet	  kommer	  att	  behandla	  fallföretaget	  i	  uppsatsen	  PSV	  Eindhoven.	  Syftet	  med	  kapitlet	  

är	  att	  ge	  läsaren	  en	  förståelse	  för	  vad	  för	  typ	  av	  organisation	  PSV	  är.	  Datainsamlingen	  har	  

skett	  dels	  genom	  litteratur	  och	  PSV:s	  hemsida	  men	  även	  från	  en	  intervju	  med	  Miriam	  van	  

Moll,	  ansvarig	  för	  PSV	  business.	  	  

3.1	  Historia	  	  

PSV	  Eindhoven	  grundades	  1913	  i	  Eindhoven	  i	  södra	  Holland	  (PSV,	  2012).	  Enligt	  van	  den	  

Nieuwenhof	  (2002)	  startades	  klubben	  som	  ett	  fabrikslag	  för	  arbetarna	  på	  företaget	  

Philips.	  Philips	  som	  de	  senaste	  100	  åren	  varit	  stadens	  största	  arbetsgivare	  är	  än	  idag	  

klubbens	  huvudsponsor	  (PSV,	  2012).	  År	  1925	  avancerade	  PSV	  till	  förstadivisionen,	  

redan	  fyra	  år	  senare	  vann	  de	  sitt	  första	  ligaguld	  och	  sedan	  dess	  har	  de	  varit	  ett	  topplag	  i	  

högsta	  serien	  (Van	  den	  Nieuwenhof,	  2002).	  Professionell	  fotboll	  introducerades	  1955	  i	  

Holland	  och	  förstaligan	  fick	  namnet	  Eredivisie,	  PSV	  var	  den	  första	  holländska	  klubben	  

som	  spelade	  ute	  i	  Europa	  i	  den	  då	  så	  kallade	  Coupe	  Européene,	  dagens	  Champions	  

League	  (van	  den	  Nieuwenhof,	  2002).	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bild	  3.1	  PSV	  vinner	  sitt	  första	  ligaguld	  1929	  (PSV,	  2012)	  	  

	  

PSV	  har	  sedan	  starten	  av	  Eredivisie	  vunnit	  21	  ligatitlar,	  nio	  cupguld	  samt	  UEFA	  cupen	  

1978	  och	  Europa	  Cupen1	  1988	  (PSV,	  2012).	  Efter	  att	  ha	  vunnit	  Europa	  Cupen	  1988	  

lyckades	  de	  locka	  till	  sig	  storspelarna	  Ronaldo	  och	  Romario	  (PSV,	  2012).	  	  Några	  år	  

senare	  återfanns	  även	  de	  holländska	  storspelarna	  Cocu,	  Stam,	  van	  Nistelrooy,	  Robben	  

och	  van	  Bommel	  i	  PSV	  vilka	  starkt	  bidrog	  till	  att	  PSV	  spelade	  i	  UEFA:s	  Champions	  League	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Dagens	  Champions	  League	  
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12	  gånger	  i	  slutet	  av	  1900-‐talet	  (PSV,	  2012).	  Framgångarna	  avtog	  inte	  in	  på	  det	  nya	  

millenniet	  då	  PSV	  dominerade	  holländsk	  fotboll	  genom	  att	  vinna	  Eredivisie	  sju	  gånger	  

fram	  till	  2008	  (PSV,	  2012).	  Med	  tränaren	  Guus	  Hidink	  nådde	  de	  även	  långt	  i	  Europa,	  

2004	  nådde	  de	  kvartsfinal	  och	  2005	  nådde	  de	  semifinal	  i	  Champions	  League	  (PSV,	  

2012).	  Senaste	  ligaguldet	  tog	  PSV	  säsongen	  07/08	  och	  sedan	  dess	  har	  PSV	  placerat	  sig	  

fyra	  säsongen	  08/09	  samt	  trea	  säsongerna	  09/10,	  10/11	  och	  11/12	  (PSV,	  2012).	  

Säsongen	  11/12	  tog	  PSV	  äntligen	  hem	  cupguldet	  till	  Eindhoven	  vilket	  var	  en	  liten	  

ljusglimt	  efter	  de	  fyra	  åren	  utan	  titlar	  (PSV,	  2012).	  	  

 

3.2	  Mission	  och	  Vision	  	  

PSV:s	  mission	  statement	  lyder:	  ”Med	  PSV:s	  program:	  In	  the	  Community,	  försöker	  PSV	  göra	  

en	  positiv	  inverkan	  på	  samhället	  genom	  att	  till	  fullo	  exponera	  PSV	  som	  varumärke.	  

Klubben	  vill	  solidariskt	  inspirera	  på	  ett	  uppriktigt	  sätt	  och	  stimulera	  unga	  att	  utveckla	  

sina	  fotbollskunskaper.	  PSV	  är	  även	  angelägna	  om	  att	  hjälpa	  unga	  att	  få	  värdefulla	  

livserfarenheter	  och	  att	  skapa	  en	  känsla	  av	  stolthet	  för	  vad	  de	  gör”	  (PSV,	  2012).	  	  

	  

Deras	  vision	  statement	  är:	  ”PSV	  är	  fullt	  medvetna	  om	  sitt	  ansvar	  mot	  samhället	  och	  just	  

därför	  har	  klubben	  tagit	  en	  aktiv	  roll	  i	  sociala	  och	  samhällsenliga	  projekt.	  Klubben	  känner	  

sig	  hedrad	  att	  de	  är	  i	  en	  position	  att	  förbättra	  livskvaliteten	  för	  många	  människor.	  PSV	  är	  

del	  i	  omfattande	  initiativ	  rörande	  att	  stödja	  det	  lokala	  samhället.	  Det	  är	  deras	  ambition	  att	  

ha	  ett	  stort	  engagemang	  i	  samhället	  och	  göra	  en	  positiv	  inverkan	  på	  många	  människors	  

liv.	  De	  vill	  inte	  bara	  bli	  mästare	  på	  fotbollsplanen	  utan	  även	  utanför	  planen”.	  (PSV,	  2012).	  	  	  

 

3.3	  Finansiell	  situation	  	  

Miriam	  van	  Moll	  berättar	  att	  vinnaren	  av	  Eredivisie	  i	  Holland	  blir	  direktkvalificerad	  till	  

Champions	  League.	  Som	  vi	  såg	  ovan	  vann	  PSV	  ligan	  sista	  gången	  säsongen	  07/08,	  vilket	  

betyder	  att	  de	  sist	  spelade	  Champions	  League	  säsongen	  08/09.	  På	  grund	  av	  de	  dåliga	  

resultaten	  de	  senaste	  fyra	  åren	  har	  PSV	  fått	  nöja	  sig	  med	  att	  spela	  Europa	  League	  (van	  

Moll).	  Vid	  granskning	  av	  PSV:s	  resultaträkningar	  visar	  det	  sig	  att	  avsaknaden	  av	  spel	  i	  

Champions	  League	  är	  den	  största	  faktorn	  till	  att	  PSV	  redovisat	  ett	  negativt	  resultat	  för	  

säsongerna	  09/10	  samt	  10/11.	  För	  att	  förstå	  proportionerna	  fick	  PSV	  in	  €36,4	  miljoner	  

vid	  spel	  i	  Champions	  League	  säsongen	  06/07	  (PSV:s	  resultaträkning,	  2007)	  jämfört	  med	  

de	  €3,8	  miljoner	  de	  fick	  genom	  att	  medverka	  i	  Europa	  League	  säsongen	  09/10	  (PSV:s	  
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resultaträkning,	  2010).	  Detta	  är	  självklart	  ett	  stort	  avbräck	  för	  en	  förening	  som	  

säsongen	  10/11	  omsatte	  €55	  miljoner	  (PSV:s	  resultaträkning,	  2011).	  PSV:s	  omsättning	  

den	  säsongen	  kan	  jämföras	  med	  FC	  Barcelonas	  omsättning	  på	  €450	  miljoner	  (Eurosport,	  

2012)	  och	  den	  svenska	  klubben	  AIK:s	  omsättning	  på	  €18	  miljoner	  (AIK,	  2012)	  samma	  

år.	  	  

	  

Säsongen	  09/10	  redovisade	  PSV	  ett	  negativt	  resultat	  på	  €17,5	  miljoner	  och	  säsongen	  

10/11	  var	  förlusten	  €15,5	  miljoner	  (PSV:s	  resultaträkning,	  2010	  &	  2011).	  Van	  Moll	  

säger	  att	  2011	  var	  den	  finansiella	  situationen	  så	  illa	  att	  PSV	  var	  tvungna	  att	  ta	  hjälp	  av	  

Eindhovens	  kommun	  och	  sponsorer	  för	  att	  inte	  förlora	  sin	  elitlicens	  och	  riskera	  

bankrutt.	  Sammanlagt	  strömmade	  €80	  miljoner	  in	  i	  PSV	  varav	  kommunen	  stod	  för	  en	  

stor	  del	  att	  dessa	  pengar	  då	  de	  bland	  annat	  köpte	  upp	  träningsanläggningen	  de	  

Herdgang	  samt	  Philips	  stadion	  (PSV:s	  resultaträkning,	  2011).	  Ett	  avtal	  skrevs	  där	  PSV	  

får	  ha	  Philips	  stadion	  som	  hemmaarena	  mot	  att	  de	  årligen	  betalar	  €2,3	  miljoner	  till	  

kommunen	  (PSV:s	  resultaträkning,	  2011).	  Politikerna	  ansåg	  att	  PSV	  var	  värt	  så	  mycket	  

pengar	  med	  anledning	  av	  det	  stora	  sociala	  ansvar	  föreningen	  tar	  för	  Eindhovens	  

invånare	  enligt	  van	  Moll.	  Trots	  den	  hjälp	  PSV	  fick	  från	  kommun	  och	  sponsorer	  fick	  de	  

vidta	  stora	  interna	  nedskärningar	  (van	  Moll).	  	  

	  

Spelarförsäljningar	  är	  något	  som	  kan	  öka	  intäkterna	  rejält	  för	  en	  fotbollsklubb	  enligt	  van	  

Moll.	  2001	  sålde	  PSV	  Ruud	  van	  Nistelrooy	  till	  Manchester	  United	  för	  €28,5	  miljoner	  och	  

2004	  såldes	  Arjen	  Robben	  till	  Chelsea	  för	  €18	  miljoner	  (PSV,	  2012).	  På	  senare	  år	  är	  det	  

försäljningen	  av	  Ungraren	  Balazs	  Dzsudzak	  till	  en	  rysk	  klubb	  som	  har	  genererat	  mest	  

pengar,	  €14	  miljoner	  (PSV,	  2012).	  Dock	  händer	  det	  allt	  oftare	  att	  spelare	  går	  som	  

Bosman,	  det	  vill	  säga	  när	  kontraktet	  går	  ut	  är	  de	  fria	  att	  gå	  utan	  lösensumma	  (van	  Moll).	  

Van	  Moll	  berättar	  att	  PSV	  hade	  ett	  sådant	  fall	  då	  deras	  bästa	  spelare	  säsongen	  10/11	  

Ibrahim	  Affelays	  kontrakt	  gick	  ut	  sommaren	  2011.	  PSV	  ville	  under	  hösten	  2010	  förlänga	  

hans	  kontrakt,	  vilket	  han	  inte	  ville.	  För	  att	  ändå	  få	  in	  pengar	  valde	  PSV	  att	  sälja	  honom	  i	  

januari	  till	  Barcelona	  för	  €3	  miljoner	  (PSV,	  2012).	  	  

3.4	  Faciliteter	  

PSV:s	  träningsanläggning	  heter	  de	  Herdgang	  och	  ligger	  i	  närheten	  av	  Philips	  

industriområde	  precis	  utanför	  Eindhovens	  centrum	  (PSV,	  2012).	  Området	  har	  tio	  
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träningsplaner	  och	  ett	  fitnesscenter.	  På	  de	  Herdgang	  tränar	  alla	  lag	  i	  PSV,	  allt	  från	  

ungdomslag	  till	  A-‐lag.	  Matcherna	  spelas	  på	  Philips	  stadion	  som	  ligger	  i	  centrala	  

Eindhoven,	  fem	  minuters	  gångväg	  från	  tågstationen.	  Stadion	  ligger	  på	  samma	  ställe	  där	  

PSV:s	  första	  träningsplan	  anlades	  samma	  år	  som	  laget	  grundades,	  1913	  (PSV,	  2012).	  

Arenan	  är	  ansedd	  som	  en	  av	  Hollands	  finaste	  arenor	  tack	  vare	  närheten	  till	  planen	  för	  

åskådarna,	  ljusanordningarna,	  den	  perfekta	  gräsmattan	  samt	  fina	  faciliteter	  för	  media,	  

sponsorer	  och	  företag	  (PSV,	  2012).	  Stadion	  tar	  35	  000	  åskådare	  och	  rymmer	  två	  

restauranger	  varav	  den	  ena	  har	  en	  stjärna	  i	  Michelin	  Guide	  (PSV,	  2012).	  Stadion	  är	  inte	  

bara	  till	  för	  PSV:s	  matcher	  utan	  delar	  av	  stadion	  hyrs	  ut	  för	  till	  exempel	  konferenser,	  

seminarium,	  fester	  m.m.	  (PSV,	  2012)	  	  

 

Bild	  3.2	  Philips	  stadium	  i	  centrala	  Eindhoven	  (PSV,	  2012) 
	  

3.5	  Fans	  

PSV:s	  fans	  kallar	  sig	  själva	  ”boeren”,	  vilket	  är	  det	  holländska	  ordet	  för	  bönder.	  Det	  finns	  

två	  olika	  supportergrupper	  som	  heter	  ”PSV	  Fans	  United”	  och	  ”Supportervereningen”	  

(PSV,	  2012).	  Inom	  dessa	  finns	  det	  ytterligare	  grupperingar	  och	  de	  mest	  hängivna	  går	  

under	  namnet	  Vak	  T,	  som	  är	  namnet	  på	  den	  sektion	  på	  en	  av	  kortsidorna	  där	  de	  står	  

under	  matcherna	  (Supportervereningen,	  2012).	  Mellan	  1930-‐1955	  var	  FC	  Eindhoven,	  

som	  idag	  spelar	  i	  andraligan	  i	  Holland,	  den	  största	  rivalen	  och	  derbyna	  mellan	  

klubbarna	  var	  mycket	  laddade,	  inte	  minst	  eftersom	  PSV-‐anhängarna	  var	  protestanter	  

och	  FC	  Eindhoven-‐anhängarna	  var	  katoliker	  (Supportervereningen,	  2012).	  	  
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3.6	  ONS	  PSV	  

PSV:s	  medlemsklubb	  heter	  ONS	  PSV,	  vilket	  är	  holländska	  för	  ”vårt	  PSV”	  (PSV,	  2012).	  

Supportrarna	  kan	  här	  välja	  på	  olika	  nivåer	  av	  medlemskap,	  där	  PSV	  skiljer	  på	  S,	  M	  och	  

XL.	  Vid	  ett	  XL-‐medlemskap	  fås	  tillgång	  till	  alla	  förmåner	  medan	  vid	  ett	  S-‐medlemskap	  fås	  

endast	  tillgång	  till	  några.	  En	  av	  fördelarna	  med	  ett	  XL-‐medlemskap	  är	  att	  medlemmen	  

får	  köpa	  biljetter	  till	  hemmamatcherna	  före	  alla	  andra	  (PSV,	  2012).	  Detta	  kan	  vara	  av	  

stor	  vikt	  då	  PSV	  enligt	  van	  Moll	  säljer	  ca	  29	  000	  säsongkort	  per	  år	  vilket	  betyder	  att	  det	  

enbart	  finns	  ca	  6	  000	  biljetter	  kvar	  för	  övriga	  supportrar	  till	  varje	  match.	  	  

	  

3.7	  Svenskar	  i	  klubben	  	  

Bland	  andra	  har	  Glenn	  Hysén,	  Torbjörn	  Nilsson,	  Klas	  Ingesson	  och	  Ralf	  Edström	  spelat	  i	  

klubben.	  För	  närvarande	  återfinns	  två	  svenskar,	  Andreas	  Isaksson	  och	  Ola	  Toivonen.	  Ola	  

Toivonen	  var	  under	  säsongen	  11/12	  lagets	  kapten.	  Ralf	  Edström	  är	  den	  av	  svenskarna	  

som	  hittills	  gjort	  störst	  avtryck	  då	  han	  bland	  annat	  har	  fått	  ett	  mötesrum	  uppkallat	  efter	  

sig	  på	  Philips	  stadion	  (PSV,	  2012).	  	  
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4.	  Teori	  	  
	  
I	  teorikapitlet	  presenteras	  de	  teorier	  som	  utgör	  grunden	  för	  att	  kunna	  besvara	  

problemformuleringarna.	  Syftet	  är	  att	  ge	  läsaren	  en	  djupgående	  förståelse	  för	  de	  begrepp	  

och	  områden	  som	  uppsatsen	  kommer	  att	  fokusera	  på.	  Kapitlet	  behandlar	  följande	  tre	  

huvudämnen;	  service	  management,	  marknadskommunikation	  samt	  varumärke	  och	  börjar	  

med	  en	  introduktion	  av	  vilken	  marknadsmix	  ett	  serviceföretag	  kan	  använda	  sig	  utav.	  	  

4.1	  Marknadsmix	  och	  service	  

Nedan	  kommer	  marknadsmixen	  att	  behandlas.	  Den	  skiljer	  sig	  åt	  för	  ett	  producerande	  

företag	  och	  ett	  serviceföretag.	  Med	  detta	  avsnitt	  vill	  jag	  skapa	  en	  förståelse	  för	  

skillnaderna	  i	  marknadsmixen	  för	  dessa	  olika	  typer	  av	  företag	  samt	  ge	  en	  grundläggande	  

bild	  av	  vad	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  uppsatsens	  stora	  teoridelar;	  marknadskommunikation	  

och	  varumärke.	  	  

	  
	  
Enligt	  Grönroos	  (2007)	  är	  marknadsmixen	  marknadsföringens	  kärna.	  Han	  beskriver	  

marknadsmixen	  som	  de	  konkurrensmedel	  marknadsföraren	  använder	  för	  att	  optimera	  

företagets	  vinst.	  Wilson	  et	  al.	  (2008)	  förklarar	  att	  marknadsmixen	  skiljer	  sig	  åt	  för	  ett	  

producerande	  företag	  och	  ett	  serviceföretag.	  De	  menar	  att	  för	  ett	  producerande	  företag	  

används	  de	  traditionella	  fyra	  P:na;	  produkt,	  pris,	  påverkan/marknadskommunikation	  

och	  plats	  medan	  i	  ett	  serviceföretag	  är	  mixen	  förstärkt	  med	  ytterligare	  tre	  P:n,	  personal,	  

process	  och	  fysiska	  bevis.	  	  

	  
Enligt	  Baines	  et	  al.	  (2008)	  kan	  en	  produkt	  vara	  en	  tjänst,	  en	  fysisk	  vara,	  en	  upplevelse,	  

en	  idé	  eller	  en	  person.	  Prissättningen	  är	  central	  för	  företagets	  positionering	  och	  måste	  

tilltala	  det	  valda	  segmentet	  (Baines	  et	  al.,	  2008).	  Enligt	  Dahlén	  och	  Lange	  (2009)	  består	  

marknadskommunikationen	  främst	  av	  PR,	  personlig	  försäljning,	  säljfrämjande	  åtgärder,	  

reklam	  och	  direkt	  försäljning.	  Plats	  är	  de	  distributionskanaler	  företaget	  använder	  sig	  av	  

till	  kund	  (Baines	  et	  al.,	  2008).	  För	  serviceföretag	  är	  personalen	  den	  viktigaste	  resursen	  

enligt	  Arnerup	  och	  Edvardsson	  (1992)	  och	  menar	  vidare	  att	  kundens	  upplevelse	  starkt	  

påverkas	  av	  personalens	  kunskap,	  engagemang	  och	  förmåga	  att	  samarbeta.	  Grönroos	  

(2007)	  anser	  att	  det	  viktigaste	  särdraget	  hos	  tjänster	  är	  att	  de	  är	  processer,	  det	  vill	  säga	  

en	  serie	  aktiviteter	  som	  äger	  rum	  där	  olika	  typer	  av	  resurser	  används.	  Sist	  men	  inte	  

minst	  av	  den	  sju	  P:na	  kommer	  fysiska	  bevis	  som	  även	  kan	  benämnas	  servicelandskap	  
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(Grönroos,	  2007).	  Här	  äger	  serviceprocesser	  rum	  i	  en	  miljö	  eller	  omgivning	  som	  till	  viss	  

del	  kan	  kontrolleras	  och	  planeras	  av	  företaget	  (Grönroos,	  2007).	  

4.2	  Service	  Management	  

I	  detta	  avsnitt	  behandlas	  service	  management.	  Anledningen	  är	  att	  läsaren	  ska	  få	  en	  större	  

förståelse	  för	  vilket	  typ	  av	  företag	  PSV	  Eindhoven	  är.	  Avsnittet	  inleder	  med	  en	  

grundläggande	  bild	  av	  service	  management	  för	  att	  sedan	  fokusera	  på	  de	  delar	  som	  

särskiljer	  ett	  serviceföretag	  från	  ett	  produktionsföretag.	  	  

	  

Service	  management	  har	  utvecklats	  från	  misslyckandet	  av	  att	  överföra	  det	  traditionella	  

marknadsföringskonceptet	  på	  servicekonceptet	  enligt	  Beech	  och	  Chadwick	  (2007).	  

Payne	  (1993)	  menar	  att	  andra	  världskriget	  var	  en	  viktig	  milstolpe	  för	  utvecklingen	  av	  

service	  management	  då	  många	  sociala	  och	  ekonomiska	  förändringar	  skedde	  i	  

västvärlden.	  Han	  menar	  att	  detta	  ledde	  till	  nya	  investeringsprojekt,	  vilka	  ledde	  till	  en	  

ökad	  efterfrågan	  på	  servicesektorn.	  Sedan	  andra	  världskriget	  har	  efterfrågan	  ökat	  

ytterligare	  i	  takt	  med	  att	  västvärldens	  population	  fått	  en	  högre	  disponibel	  inkomst	  och	  

mer	  fritid	  (Beech	  &	  Chadwick,	  2007).	  Nedan	  kommer	  begreppen	  service	  och	  tjänst	  att	  

användas	  och	  kan	  i	  texten	  tolkas	  som	  samma	  begrepp.	  	  

	  

En	  service	  är	  ett	  komplext	  fenomen	  med	  många	  betydelser	  enligt	  Grönroos	  (2007).	  Både	  

Wilson	  et	  al.	  (2008)	  och	  Beech	  och	  Chadwick	  (2007)	  definierar	  en	  service	  som	  något	  

som	  utförs	  för	  någon	  annan	  och	  där	  en	  ansträngning	  är	  involverad.	  De	  menar	  även	  att	  

det	  som	  främst	  skiljer	  servicerelaterade	  produkter	  från	  fysiska	  produkter	  är	  fyra	  

aspekter:	  

• Ogripbarhet	  

o En	  service	  kan	  inte	  kännas,	  luktas,	  smakas	  eller	  ses	  före	  ett	  köp.	  	  

• Oskiljaktighet	  

o Produktionen	  och	  konsumtionen	  sker	  samtidigt	  och	  kunden	  är	  delaktig	  i	  

detta.	  Dessutom	  har	  en	  annan	  leverantör	  svårt	  att	  kopiera	  servicen.	  	  

• Heterogenitet	  	  

o Eftersom	  det	  är	  människor	  som	  utför	  servicen	  blir	  den	  aldrig	  sig	  lik,	  därför	  

går	  det	  inte	  att	  standardisera	  en	  service.	  	  

• Ej	  lagringsbar	  
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o En	  tjänst	  kan	  inte	  bli	  producerad	  och	  sedan	  lagrad	  för	  framtida	  bruk.	  	  

	  

Wilson	  et	  al.	  (2008)	  anser	  att	  service	  management	  handlar	  mycket	  om	  ett	  företags	  löften	  

gentemot	  sin	  kund.	  De	  liknar	  detta	  med	  en	  triangel	  där	  tre	  grupper;	  företaget,	  kunden	  

och	  de	  anställda	  jobbar	  tillsammans	  för	  att	  utveckla,	  promota	  och	  leva	  upp	  till	  sina	  

löften.	  	  

4.2.1	  Serviceprocessen	  	  

Grönroos	  (2007)	  anser	  att	  det	  viktigaste	  särdraget	  hos	  tjänster	  är	  att	  de	  är	  processer,	  

det	  vill	  säga	  en	  serie	  aktiviteter	  som	  äger	  rum	  där	  olika	  typer	  av	  resurser	  används.	  Som	  

exempel	  på	  resurser	  nämner	  han	  bland	  andra;	  människor,	  information,	  system	  och	  

infrastruktur.	  Dessa	  används	  ofta	  i	  direkt	  interaktion	  med	  kunden	  och	  på	  så	  vis	  skapas	  

en	  lösning	  på	  kundens	  problem	  (Grönroos,	  2007).	  Att	  en	  tjänst	  just	  karaktäriseras	  av	  att	  

den	  är	  en	  process	  medför	  att	  kvalitetskontroll	  och	  marknadsföringsarbete	  inte	  kan	  

skötas	  på	  ett	  traditionellt	  sätt	  enligt	  Grönroos	  (2007).	  Han	  anser	  att	  detta	  beror	  på	  att	  

det	  inte	  i	  förväg	  finns	  någon	  producerad	  kvalitet	  att	  kontrollera	  innan	  tjänsten	  säljs	  och	  

konsumeras,	  vilket	  medför	  att	  kvalitetskontrollen	  och	  marknadsföringen	  måste	  äga	  rum	  

samtidigt	  som	  tjänsten	  produceras	  och	  konsumeras.	  Grönroos	  (2007)	  menar	  vidare	  att	  

för	  tjänster	  är	  det	  planeringen	  och	  hanteringen	  av	  serviceprocessen	  som	  utgör	  

varumärkesprocessens	  hjärta.	  Enligt	  honom	  är	  marknadskommunikationen	  enbart	  ett	  

stöd	  i	  varumärkesprocessen	  eftersom	  om	  inte	  serviceprocessen	  kan	  leverera	  en	  positiv	  

upplevelse	  för	  kunden	  så	  finns	  det	  ingen	  marknadskommunikation	  som	  kan	  rädda	  den	  

ändå.	  	  

4.2.2	  Service	  och	  kvalitet	  

Grönroos	  (2007)	  definierar	  kvaliteten	  på	  en	  tjänst	  som:	  ”vad	  kunden	  upplever	  att	  den	  

är”.	  	  Inom	  varumärkeskapital	  som	  vi	  återkommer	  till	  senare	  i	  kapitlet	  så	  är	  upplevd	  

kvalitet	  en	  av	  de	  fem	  tillgångar	  som	  möjliggör	  ett	  högre	  varumärkeskapital	  för	  ett	  

företag.	  Aaker	  (2002)	  skiljer	  på	  upplevd	  och	  faktisk	  kvalitet.	  Han	  menar	  att	  upplevd	  

kvalitet	  är	  den	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  konsumenternas	  köp	  av	  en	  vara/tjänst.	  Han	  

menar	  att	  denna	  kan	  skilja	  sig	  från	  den	  faktiska	  kvaliteten	  av	  olika	  anledningar.	  För	  det	  

första	  kan	  konsumenten	  vara	  påverkad	  av	  en	  tidigare	  image	  av	  dålig	  kvalitet	  och	  för	  det	  

andra	  kan	  ett	  företag	  ha	  kvalitet	  i	  aspekter	  som	  konsumenten	  inte	  värdesätter	  och	  för	  

det	  tredje	  så	  har	  konsumenten	  sällan	  den	  information	  som	  behövs	  för	  att	  göra	  ett	  
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rationellt	  och	  objektivt	  bedömande	  av	  den	  faktiska	  kvaliteten	  (Aaker,	  2002).	  Bodet	  och	  

Chanavat	  (2010)	  har	  i	  sin	  artikel	  undersökt	  vilka	  faktorer	  som	  påverkar	  upplevd	  kvalitet	  

av	  ett	  fotbollslag	  mest	  och	  kommit	  fram	  att	  de	  är	  klubbaktiviteter,	  framgångar	  på	  

fotbollsplanen,	  befintliga	  medlemmar	  i	  klubben,	  historia,	  traditioner	  och	  

marknadsföring.	  	  

	  

Grönroos	  (2007)	  menar	  att	  den	  förväntad	  kvalitet	  beror	  av	  faktorer	  som	  företagets	  

marknadskommunikation,	  word-‐of-‐mouth	  marknadsföring,	  företagets	  image,	  pris	  samt	  

kundens	  behov	  och	  värderingar.	  Grönroos	  (2007)	  anser	  att	  den	  förväntade	  kvaliteten	  i	  

viss	  mån	  kan	  styras,	  exempelvis	  måste	  marknadsförare	  vara	  försiktiga	  när	  de	  utformar	  

marknadsföringsaktiviteter	  så	  att	  inga	  löften	  som	  inte	  kan	  hålla	  ges.	  Grönroos	  (2007)	  

menar	  till	  och	  med	  att	  det	  kan	  vara	  bättre	  att	  lova	  mindre	  än	  vad	  det	  finns	  utrymme	  för,	  

på	  så	  vis	  blir	  kunderna	  mindre	  besvikna	  på	  den	  kvalitet	  de	  upplever.	  Grönroos	  (2007)	  

skriver	  att	  företagets	  image	  spelar	  in	  i	  kvalitetupplevelsen,	  om	  ett	  litet	  misstag	  sker	  

förlåts	  det	  oftast	  om	  företaget	  har	  en	  stark	  image	  men	  om	  det	  ofta	  uppstår	  misstag	  

kommer	  företagets	  image	  att	  ta	  skada.	  Grönroos	  (2007)	  menar	  att	  positiv	  upplevd	  

kvalitet	  är	  stark	  länkat	  till	  stark	  lojalitet	  bland	  kunder.	  	  

4.2.3	  Servicelandskap	  

Grönroos	  (2007)	  skriver	  att	  serviceprocesser	  äger	  rum	  i	  en	  miljö	  eller	  omgivning	  som	  

till	  viss	  del	  kan	  kontrolleras	  och	  planeras	  av	  företaget.	  Denna	  miljö	  eller	  omgivning	  

benämner	  han	  servicelandskap.	  Wilson	  et	  al.	  (2008)	  menar	  att	  servicelandskapet	  spelar	  

en	  viktig	  roll	  då	  detta	  är	  det	  fysiska	  ansiktet	  utåt	  för	  den	  annars	  ogripbara	  servicen.	  I	  

Bitners	  (1992)	  artikel	  om	  servicelandskap	  ligger	  fokus	  på	  att	  det	  är	  lika	  viktigt	  att	  ta	  

hänsyn	  till	  de	  anställda	  som	  till	  kunderna	  i	  planeringen	  av	  ett	  företags	  servicelandskap.	  

För	  sportevent	  nämner	  Wilson	  et	  al.	  (2008)	  parkeringar,	  arenan,	  entréer,	  sittplatser,	  

toaletter,	  spelplanen	  och	  kiosker/restauranger	  som	  fysiska	  objekt	  i	  servicelandskapet.	  	  

	  

Bitner	  (1992)	  menar	  att	  de	  mest	  centrala	  delarna	  i	  servicelandskapet	  är;	  omgivande	  

förhållandena,	  rumslig	  layout	  och	  funktionalitet	  samt	  skyltar,	  symboler	  och	  artefakter.	  

Wilson	  et	  al.	  (2008)	  menar	  att	  servicelandskapet	  är	  det	  viktigaste	  elementet	  gällande	  

positionering	  av	  företag.	  De	  menar	  att	  servicelandskapet	  skapar	  en	  speciell	  image	  för	  

företaget	  likväl	  som	  att	  det	  väcker	  känslor	  för	  kunden.	  Bitner	  (1992)	  menar	  även	  hon	  att	  

servicelandskapet	  är	  viktigt	  för	  företagets	  positionering	  då	  företaget	  genom	  
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servicelandskapet	  kan	  förtydliga	  vilket	  marknadssegment	  som	  deras	  fokus	  ligger	  på	  

samt	  tydliggöra	  skillnader	  gentemot	  deras	  konkurrenter.	  	  

4.2.4	  Mänskliga	  faktorn	  

Arnerup	  och	  Edvardsson	  (1992)	  menar	  att	  gemensamt	  för	  alla	  serviceföretag	  är	  att	  

människor	  utgör	  nyckelresursen	  eftersom	  att	  tjänsten	  uppstår	  i	  mötet	  mellan	  kund	  och	  

personal.	  De	  skriver	  att	  kundens	  upplevelse	  starkt	  påverkas	  av	  personalens	  kunskap,	  

engagemang	  och	  förmåga	  att	  samarbeta.	  Grönroos	  (2007)	  anser	  även	  han	  att	  den	  

mänskliga	  faktorn	  har	  en	  stor	  inverkan	  på	  tjänsten	  vilket	  gör	  att	  det	  är	  svårt	  att	  

upprätthålla	  en	  jämn	  kvalitet.	  Just	  den	  mänskliga	  faktorn	  gör	  att	  en	  tjänst	  aldrig	  blir	  sig	  

100	  %	  lik	  och	  här	  spelar	  ledarskapet	  en	  stor	  roll	  enligt	  Arnerup	  och	  Edvardsson	  (1992).	  

De	  menar	  att	  ledaren	  måste	  kunna	  motivera	  sin	  personal	  att	  uppträda	  i	  enighet	  med	  

företagets	  varumärkesidentitet.	  Även	  Kotler	  och	  Pfoertsch	  (2006)	  skriver	  att	  det	  är	  

viktigt	  att	  skapa	  en	  gemensam	  förståelse	  hos	  de	  anställda	  för	  att	  det	  ska	  vara	  möjligt	  att	  

leverera	  och	  leva	  upp	  till	  de	  löften	  som	  getts.	  Bitner	  (1992)	  skriver	  i	  sin	  artikel	  att	  

servicelandskapet	  även	  påverkar	  kontakten	  mellan	  kunder	  och	  anställda.	  Hon	  menar	  

vidare	  att	  vi	  människor	  påverkas	  både	  kognitivt	  (förutfattade	  meningar,	  attribut	  och	  

symbolisk	  mening),	  känslomässigt	  (humör	  och	  attityd)	  och	  fysiologisk	  (komfort,	  

rörelser	  med	  flera)	  i	  ett	  servicelandskap.	  	  

	  

4.3	  Marknadskommunikation	  

Marknadskommunikationen	  har	  en	  central	  betydelse	  för	  uppsatsens	  syfte	  och	  

problemformulering.	  Inledningsvis	  behandlas	  grunden	  för	  marknadskommunikationen;	  

kommunikationen.	  Sedan	  belyses	  de	  fem	  olika	  resurser	  som	  en	  marknadsförare	  kan	  

använda	  sig	  av	  i	  sin	  marknadskommunikation;	  reklam,	  PR,	  säljfrämjande	  åtgärder,	  

personlig	  försäljning	  och	  direkt	  marknadsföring.	  	  

	  
	  
Marknadskommunikationen,	  eller	  promotion	  mix	  som	  den	  även	  benämns,	  är	  

marknadsförarens	  främsta	  resurs	  i	  kampen	  om	  kunderna	  enligt	  Dahlén	  och	  Lange	  

(2009).	  De	  menar	  att	  marknadskommunikationen	  främst	  består	  av	  PR,	  personlig	  

försäljning,	  säljfrämjande	  åtgärder,	  reklam	  och	  direkt	  försäljning.	  Blythe	  (2005)	  menar	  

att	  marknadskommunikationen	  kan	  liknas	  vid	  ett	  recept,	  där	  ingredienserna	  måste	  

adderas	  vid	  rätt	  tidpunkt	  och	  de	  måste	  ha	  bra	  kvalitet	  för	  att	  det	  ska	  bli	  lyckat.	  Han	  
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skriver	  även	  att	  budskapet	  företaget	  vill	  sända	  ut	  till	  konsumenten	  måste	  vara	  

konsekvent	  och	  får	  inte	  skilja	  sig	  åt	  även	  om	  det	  kommuniceras	  via	  olika	  delar	  av	  

marknadskommunikationen.	  Dahlén	  och	  Lange	  (2009)	  anser	  att	  marknads-‐

kommunikationen	  främst	  handlar	  om	  tre	  frågor:	  (1)	  vilka	  kunder	  vill	  företaget	  nå,	  (2)	  

vad	  vill	  de	  säga	  dem	  och	  (3)	  hur	  vill	  de	  säga	  det.	  För	  att	  finna	  svaret	  på	  dessa	  tre	  frågor	  

skriver	  de	  att	  rätt	  målgrupp	  måste	  identifieras,	  rätt	  budskap	  utformas	  och	  rätt	  kanal	  för	  

kommunikationen	  väljas.	  Innan	  vi	  tittar	  närmare	  på	  delarna	  i	  marknads-‐

kommunikationen	  ska	  vi	  bekanta	  oss	  med	  det	  grundläggande	  inom	  marknads-‐

kommunikation,	  själva	  kommunikationen.	  	  

4.3.1	  Kommunikation	  

Carlsson	  (2009)	  skriver	  att	  den	  klassiska	  kommunikationsmodellen	  utformades	  i	  slutet	  

av	  1940-‐talet	  och	  avsåg	  från	  början	  telefoni.	  Hon	  menar	  att	  basmodellen	  baserades	  på	  

en	  enkelriktad	  kommunikation,	  där	  en	  sändare	  skickade	  ut	  ett	  budskap	  till	  en	  

mottagare.	  Basmodellen	  har	  använts	  i	  traditionella	  reklamkanaler	  (tidningsannonser,	  

radioreklam	  och	  tv-‐reklam)	  där	  ett	  budskap	  sänds	  ut	  till	  den	  breda	  massan	  och	  

avsändaren	  hoppas	  att	  alla	  tolkar	  det	  likadant	  (Carlsson,	  2009).	  Lane	  et	  al.	  (2008)	  

förklarar	  att	  det	  idag	  handlar	  desto	  mer	  om	  tvåvägskommunikation,	  vare	  sig	  företagen	  

vill	  det	  eller	  inte.	  De	  menar	  att	  forskning	  har	  visat	  att	  företag	  oftast	  har	  två	  syften	  när	  de	  

bjuder	  in	  till	  tvåvägskommunikation;	  dels	  vill	  de	  få	  en	  bättre	  dialog	  med	  sina	  kunder	  för	  

att	  få	  ett	  bättre	  grepp	  om	  deras	  behov	  och	  dels	  vill	  promota	  sin	  produkt/service	  för	  att	  

på	  så	  vis	  sälja	  mer.	  	  

	  
Carlsson	  (2009)	  skriver	  att	  medielandskapet,	  kommunikationsvägarna	  och	  

förutsättningarna	  inom	  marknadsföring	  är	  något	  som	  är	  under	  ständig	  förändring	  och	  

utveckling.	  Hon	  menar	  att	  människors	  reklamtrötthet	  ökar	  vilket	  leder	  till	  att	  reklam	  

väljs	  bort	  om	  det	  finns	  möjlighet,	  till	  exempel	  genom:	  ”reklam:	  nej	  tack”	  på	  brevlådan.	  

Carlsson	  (2009)	  pekar	  på	  att	  undersökningar	  visar	  att	  dagens	  ungdomar	  är	  mer	  kritiska	  

till	  reklam	  än	  föregående	  generationer	  vilket	  har	  gjort	  att	  företag	  har	  insett	  att	  det	  inte	  

lönar	  sig	  att	  använda	  massmarknadsföring.	  Hon	  anser	  att	  människor	  inte	  längre	  vill	  ha	  

standardinpackad	  information	  och	  istället	  söker	  de	  information	  som	  passar	  i	  en	  

bestämd	  situation	  och	  vid	  en	  bestämd	  tidpunkt.	  	  
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Lane	  et	  al.	  (2008)	  menar	  att	  det	  idag	  är	  många	  företag	  som	  brister	  i	  den	  integrerade	  

marknadsföringen,	  det	  vill	  säga	  att	  de	  kommunicerar	  olika	  budskap	  genom	  de	  olika	  

kanaler	  de	  använder	  sig	  av	  ut	  till	  konsument.	  De	  menar	  att	  detta	  medför	  en	  förvirring	  

för	  kund	  och	  en	  oklar	  varumärkesimage.	  Lane	  et	  al.	  (2008)	  anser	  att	  det	  därför	  är	  av	  

största	  vikt	  att	  klargöra	  vad	  företaget	  vill	  kommunicera	  ut	  till	  kund	  och	  integrera	  sin	  

marknadsföring	  annars	  är	  det	  omöjligt	  att	  skapa	  en	  hög	  varumärkesimage.	  De	  menar	  att	  

det	  nästan	  är	  omöjligt	  att	  bygga	  ett	  varumärke	  på	  en	  inkonsekvent	  marknads-‐

kommunikation.	  

4.3.2	  Reklam	  

Blythe	  (2005)	  definierar	  reklam	  som	  betald	  marknadsföring	  i	  ett	  medium.	  Han	  menar	  

att	  reklam	  måste	  tala	  till	  en	  stor	  grupp	  och	  därför	  är	  det	  viktigt	  att	  budskapet	  är	  tydligt	  

så	  att	  hela	  målgruppen	  förstår.	  Reklam	  kan	  användas	  i	  många	  syften,	  bland	  annat	  så	  kan	  

det	  öka	  efterfrågan	  för	  en	  produkt,	  promota	  en	  ny	  produktlansering,	  öka	  konsumentens	  

varumärkeslojalitet	  för	  existerande	  produkter	  och	  varumärken,	  föreslå	  nya	  

användningsmöjligheter	  för	  en	  produkt,	  skapa	  varumärkeskännedom	  samt	  bibehålla	  

försäljning	  för	  ett	  moget	  varumärke	  (Blythe,	  2005).	  Wilcox	  och	  Cameron	  (2011)	  menar	  

att	  reklamens	  största	  nackdel	  är	  dess	  höga	  kostnader.	  Lane	  et	  al.	  (2008)	  skriver	  att	  

framgångsrik	  reklam	  bygger	  på	  effektiv	  kommunikation,	  speciellt	  i	  dagens	  samhälle	  där	  

alla	  delar	  inom	  marknadskommunikationen	  genomgår	  dramatiska	  förändringar	  på	  

grund	  av	  dagens	  nya	  teknik.	  	  

4.3.3	  PR	  

Wilcox	  och	  Cameron	  (2011)	  definierar	  PR	  som:	  ”public	  relations,	  identifierar,	  etablerar	  

och	  bibehåller	  relationer	  mellan	  en	  organisation	  och	  dess	  intressenter	  från	  vilka	  

organisationens	  succé	  eller	  misslyckande	  beror	  på”.	  Lane	  et	  al.	  (2008)	  menar	  att	  PR	  är	  ett	  

brett	  begrepp	  som	  bland	  annat	  rymmer	  skapandet	  av	  relationer,	  anordning	  av	  event,	  

publicitet,	  hantering	  av	  media	  relationer,	  web-‐marknadsföring,	  gerilla	  marknadsföring,	  

sociala	  medier	  och	  word-‐of-‐mouth	  marknadsföring.	  Carlsson	  (2009)	  skriver	  att	  internet	  

har	  ändrat	  arbetsförhållandena	  för	  dagens	  PR.	  Hon	  anser	  att	  om	  PR-‐byråers	  

arbetsuppgifter	  tidigare	  var	  att	  skapa	  pressmeddelanden	  och	  att	  etablera	  

mediakontakter	  så	  kan	  deras	  arbete	  idag	  lika	  gärna	  bestå	  av	  att	  skapa	  opinionsbildning	  

via	  sociala	  medier,	  direktkontakt	  med	  omvärlden	  eller	  att	  driva	  en	  blogg.	  Enligt	  Lane	  et	  
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al.	  (2008)	  har	  PR	  varit	  den	  del	  av	  marknadskommunikationen	  som	  vuxit	  mest	  de	  

senaste	  årtiondena.	  

	  

PR	  och	  reklam	  ställs	  ofta	  i	  relation	  till	  varandra,	  Wilcox	  och	  Cameron	  (2011)	  menar	  att	  

PR	  skapar	  varumärket	  medan	  reklam	  definierar	  varumärket.	  Ett	  plus	  för	  PR	  är	  att	  det	  

anses	  ha	  en	  högre	  trovärdighet	  än	  reklam	  samt	  är	  mindre	  kostsamt	  enligt	  Lane	  et	  al.	  

(2008).	  Däremot	  anser	  de	  inte	  att	  budskapet	  som	  sänds	  ut	  kan	  kontrolleras	  på	  samma	  

sätt	  genom	  PR	  som	  med	  reklam.	  Vid	  till	  exempel	  en	  press	  release	  tar	  media	  beslutet	  om	  

när,	  var	  och	  om	  en	  artikel	  kommer	  att	  publiceras	  (Wilcox	  &	  Cameron,	  2011).	  Forskning	  

har	  visat	  att	  PR	  och	  speciellt	  word-‐of-‐mouth	  marknadsföring	  passar	  bäst	  i	  en	  

introduceringsfas	  då	  företaget	  vill	  skapa	  en	  hög	  varumärkeskännedom	  och	  att	  reklam	  

sedan	  bör	  ta	  över	  för	  att	  skapa	  en	  långsiktig	  varumärkeslojalitet	  (Lane	  et	  al.,	  2008).	  	  

	  

Lane	  et	  al.	  (2008)	  förklarar	  att	  publicister	  inom	  sportvärlden	  ibland	  har	  ett	  annorlunda	  

arbete	  jämfört	  med	  publicister	  för	  ”normala”	  företag.	  De	  skriver	  att	  de	  förbereder	  media	  

kit,	  skriver	  biografier	  om	  spelare,	  sammanställer	  statistik,	  uppdaterar	  pressboxen,	  

arrangerar	  medieintervjuer,	  bokar	  in	  spelare	  i	  tv-‐	  och	  radio-‐program,	  hanterar	  kriser,	  

underhåller	  lagets/spelarens	  websida,	  skriver	  en	  lagblogg	  samt	  uppdaterar	  fan-‐sidan	  på	  

Facebook	  och	  Twitter.	  	  

4.3.4	  Säljfrämjande	  åtgärder	  

Blythe	  (2005)	  beskriver	  säljfrämjande	  åtgärder	  som	  en	  kortsiktig	  aktivitet	  för	  att	  öka	  

försäljningen	  av	  en	  produkt/service.	  Han	  ger	  ett	  antal	  exempel	  på	  olika	  säljfrämjande	  

åtgärder	  som	  till	  exempel;	  kuponger,	  rabatter,	  ta	  två	  betala	  för	  en,	  varuprover,	  

smakprover	  och	  gåvor	  vid	  köp.	  Han	  menar	  att	  säljfrämjande	  åtgärder	  är	  som	  mest	  

effektiva	  då	  de	  integreras	  med	  en	  reklamkampanj	  eller	  en	  PR-‐kampanj	  eftersom	  reklam	  

och	  PR	  bygger	  långsiktigt	  och	  säljfrämjande	  åtgärder	  bygger	  kortsiktigt.	  Lane	  et	  al.	  

(2008)	  fortsätter	  på	  den	  inslagna	  vägen	  och	  skriver	  att	  säljfrämjande	  åtgärder	  är	  ett	  

extra	  incitament	  för	  konsumenter	  att	  göra	  ett	  direkt	  köp.	  De	  menar	  att	  det	  negativa	  med	  

säljfrämjande	  åtgärder	  är	  att	  de	  initialt	  gör	  att	  intäkterna	  minskar	  och	  om	  de	  används	  

för	  ofta	  kan	  det	  långsiktigt	  skada	  varumärkets	  varumärkeskapital	  då	  för	  mycket	  fokus	  

hamnar	  på	  priset.	  Enligt	  Blythe	  (2005)	  bör	  säljfrämjande	  åtgärder	  ha	  tre	  särdrag:	  

1) Attraktiva	  –	  till	  vilken	  grad	  konsumenten	  anser	  att	  erbjudandet	  är	  önskvärt.	  
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2) Passa	  produktkategorin	  –	  ett	  erbjudande	  utan	  relation	  till	  produkten/servicen	  

har	  liten	  chans	  att	  attrahera	  konsumenten.	  	  

3) Värde	  –	  erbjudanden	  som	  har	  ett	  högt	  värde	  för	  konsumenten	  tas	  emot	  bättre	  än	  

erbjudanden	  med	  lågt	  värde.	  	  

4.3.5	  Personlig	  Försäljning	  

Enligt	  Lane	  et	  al.	  (2008)	  är	  personlig	  kommunikation	  det	  mest	  effektiva	  sättet	  att	  

övertyga	  konsumenter	  till	  köp,	  dock	  är	  det	  också	  det	  dyraste	  sättet.	  Blythe	  (2005)	  håller	  

med	  och	  skriver	  att	  en	  försäljare	  som	  sitter	  öga	  mot	  öga	  med	  en	  konsument,	  diskuterar	  

konsumentens	  behov	  och	  förklarar	  produktens	  fördelar,	  mycket	  oftare	  får	  igenom	  en	  

försäljning	  än	  vad	  PR,	  reklam	  och	  säljfrämjande	  åtgärder	  kan.	  Dock	  menar	  han	  att	  

dagarna	  då	  dörr	  till	  dörr	  försäljning	  ägde	  rum	  är	  på	  nedåtgående	  och	  idag	  används	  

denna	  typ	  av	  försäljning	  främst	  i	  B2B	  -‐	  business	  to	  business.	  Lane	  et	  al.	  (2008)	  

poängterar	  att	  även	  om	  personlig	  försäljning	  idag	  utgör	  en	  mindre	  del	  av	  

marknadsföringen	  så	  är	  tekniken	  en	  viktig	  komponent	  i	  många	  säljstrategier	  för	  till	  

exempel	  internet.	  De	  menar	  att	  via	  internet	  kan	  en	  personligare	  känsla	  fås	  om	  ett	  

personligt	  budskap	  kommuniceras	  och	  på	  så	  vis	  föregås	  konsumenters	  ovilja	  till	  

direktförsäljning.	  	  

4.3.6	  Direkt	  marknadsföring	  	  

Många	  förknippar	  direkt	  marknadsföring	  med	  datorer	  enligt	  Blythe	  (2003).	  Han	  

poängterar	  dock	  att	  direkt	  marknadsföring	  även	  rymmer	  andra	  saker,	  till	  exempel	  

postutskick	  eller	  telefonsamtal.	  Enligt	  honom	  kommunicerar	  direkt	  marknadsföring	  

med	  konsumenter	  och	  individer	  snarare	  än	  med	  grupper	  av	  segment	  och	  är	  endast	  

riktat	  till	  de	  individer	  som	  tros	  vara	  intresserade.	  I	  sin	  artikel	  ”Internet	  marketing	  in	  

football	  clubs”	  skriver	  Kriemadis	  et	  al.	  (2010)	  att	  internet	  öppnar	  nya	  och	  okända	  fält	  för	  

dagens	  marknadsföring.	  De	  anser	  att	  den	  största	  fördelen	  med	  internet	  är	  att	  det	  är	  

tillgängligt	  över	  hela	  världen	  vilket	  är	  en	  stor	  fördel	  för	  fotbollsklubbar	  som	  har	  

supportrar	  över	  hela	  världen.	  De	  menar	  vidare	  att	  e-‐mail	  är	  ett	  populärt	  verktyg	  i	  online	  

kommunikationen	  eftersom	  e-‐mailen	  är	  mer	  behändig,	  snabbare	  och	  billigare	  jämfört	  

med	  traditionell	  brevhantering.	  	  
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4.3.7	  Sociala	  medier	  	  

Carlsson	  (2009)	  skriver	  att	  användandet	  av	  internet	  och	  sociala	  medier	  har	  ökat	  

drastiskt	  de	  senaste	  åren	  i	  Sverige	  och	  att	  det	  inte	  längre	  bara	  är	  de	  unga	  som	  använder	  

sociala	  medier,	  även	  om	  de	  står	  för	  den	  största	  aktiviteten.	  Wilcox	  och	  Cameron	  (2011)	  

nämner	  som	  exempel	  på	  sociala	  medier;	  bloggar,	  Youtube,	  podcasts,	  Facebook,	  MySpace,	  

Flicker	  med	  flera.	  Carlsson	  (2009)	  skriver	  att	  flervägskommunikationen	  i	  sociala	  medier	  

är	  långt	  ifrån	  den	  traditionella	  basmodellen	  där	  det	  är	  avsändaren	  som	  styr	  utan	  här	  är	  

det	  en	  tvåvägskommunikation	  där	  företag	  bjuder	  in	  konsumenten	  till	  diskussion	  och	  

deltagande.	  Hon	  menar	  att	  detta	  kan	  vara	  på	  både	  gott	  och	  ont	  då	  ett	  varumärke	  kan	  

förgöras	  snabbt	  via	  sociala	  medier	  om	  det	  vill	  sig	  illa.	  Hon	  menar	  dock	  att	  det	  aldrig	  förr	  

har	  funnits	  så	  goda	  möjligheter	  att	  lyssna	  till	  sina	  kunder,	  och	  sköts	  det	  väl	  kan	  det	  vara	  

till	  stor	  nytta	  för	  företaget.	  Enligt	  Carlsson	  (2009)	  är	  majoriteten	  av	  branschfolket	  inom	  

social	  media	  överens	  om	  att	  ett	  företags	  kommunikation	  i	  sociala	  medier	  i	  första	  hand	  

bör	  vara	  inriktat	  på	  att	  bygga	  relationer	  –	  inte	  att	  sälja	  produkter/tjänster.	  För	  att	  förstå	  

hur	  stora	  möjligheter	  det	  finns	  inom	  de	  sociala	  medierna	  så	  kan	  nämnas	  av	  FC	  Barcelona	  

gillas	  av	  fler	  än	  39	  miljoner	  människor	  på	  Facebook	  jämfört	  med	  IKEA	  som	  gillas	  av	  1,4	  

miljoner	  människor	  (Facebook,	  2012).	  

	  

4.4	  Varumärke	  	  

Liksom	  marknadskommunikationen	  så	  spelar	  varumärket	  en	  viktig	  roll	  för	  uppsatsen.	  

Avsnittet	  börjar	  med	  en	  definiering	  av	  begreppet	  varumärke	  för	  att	  sedan	  behandla	  

varumärkeskapital	  och	  dess	  fem	  tillgångar.	  Avslutningsvis	  presenteras	  

varumärkesbyggande.	  	  	  

	  
	  
Enligt	  Lane	  et	  al.	  (2008)	  är	  ett	  varumärke	  ett	  namn,	  en	  term,	  en	  symbol,	  en	  design	  eller	  

en	  kombination	  av	  dessa	  avsedda	  att	  identifiera	  och	  urskilja	  produkten	  från	  

konkurrenters	  produkter.	  Varumärken	  utgör	  basen	  för	  att	  konsumenten	  kan	  identifiera	  

och	  fästa	  sig	  vid	  produkter/tjänster	  (Ghodeswar,	  2008).	  Lane	  et	  al.	  (2008)	  skriver	  att	  för	  

att	  ett	  varumärke	  ska	  anses	  som	  trovärdigt	  så	  är	  det	  viktigt	  att	  allt	  kopplat	  till	  

varumärket	  och	  varje	  varumärkesupplevelse	  är	  konsekvent,	  annars	  uppstår	  förvirring	  

för	  konsumenten.	  Därför	  anser	  de	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  se	  över	  sitt	  varumärkeslöfte	  och	  

se	  till	  att	  det	  levererar.	  I	  rapporten	  ”Varumärkets	  betydelse	  inom	  idrotten”	  utgiven	  av	  
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riksidrottsförbundet	  (2007)	  menar	  författarna	  att	  idrotten	  av	  tradition	  sällan	  värderat	  

sitt	  varumärke	  i	  tillräckligt	  stor	  omfattning.	  

4.4.1	  Varumärkeskapital	  

Mullin	  et	  al.	  (2007),	  Lane	  et	  al.	  (2008)	  och	  Aaker	  (2002)	  är	  alla	  överens	  om	  att	  det	  är	  

viktigt	  att	  uppnå	  ett	  högt	  varumärkeskapital	  för	  att	  bli	  ett	  framgångsrikt	  företag.	  Enligt	  

Aaker	  (2002)	  är	  varumärkeskapital	  de	  tillgångar	  kopplade	  till	  ett	  varumärkes	  namn	  och	  

symbol	  som	  tillför	  (eller	  drar	  ifrån)	  ett	  mervärde	  till	  produkten/servicen	  företaget	  

tillhandahåller.	  Han	  skriver	  att	  de	  fem	  tillgångarna	  är;	  varumärkesidentitet,	  

varumärkeskännedom,	  varumärkeslojalitet,	  upplevd	  kvalitet	  och	  varumärkes-‐

associationer.	  

	  
Bild	  4.2	  Varumärkeskapitalet	  (brand	  equity)	  består	  av	  fem	  tillgångar	  (Eqvarium,	  2011)	  

	  

Lane	  et	  al.	  (2008)	  skriver	  att	  ett	  företags	  varumärkeskapital	  bäst	  förstärks	  genom	  en	  

integrerad	  användning	  av	  alla	  verktyg	  i	  marknadskommunikationen.	  Enligt	  Mullin	  et	  al.	  

(2007)	  innebär	  ett	  högt	  varumärkeskapital	  många	  fördelar	  för	  en	  idrottsklubb;	  företaget	  

kan	  ta	  högre	  biljettpriser,	  använda	  sig	  av	  varumärkesutvidgningar,	  öppna	  klubbshop,	  få	  

fler	  sponsorer	  och	  skriva	  bättre	  tv-‐avtal.	  Mullin	  et	  al.	  (2007)	  menar	  vidare	  att	  det	  är	  

främst	  två	  komponenter	  som	  är	  av	  största	  vikt	  att	  lägga	  fokus	  på	  för	  en	  idrottsklubb	  när	  

det	  gäller	  att	  skapa	  ett	  högt	  varumärkeskapital:	  	  

1) Skapandet	  av	  kännedom/medvetande	  om	  varumärket	  –	  varumärkeskännedom.	  

2) Skapandet	  av	  företagets	  varumärkesimage.	  
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Varumärkesidentitet	  

Enligt	  Aaker	  (2008)	  tillför	  varumärkesidentitet	  vägledning,	  mening	  och	  syfte	  till	  ett	  

varumärke.	  Enligt	  honom	  är	  varumärkesidentitet	  hur	  företaget	  vill	  att	  varumärket	  ska	  

upplevas,	  jämfört	  med	  varumärkesassociationer	  och	  image	  som	  är	  hur	  varumärket	  

upplevs.	  Upshaw	  (1995)	  förklarar	  varumärkesidentitet	  som	  den	  totala	  perceptionen	  av	  

ett	  varumärke	  på	  marknaden,	  driven	  mest	  av	  positionering	  och	  personlighet.	  Lane	  et	  al.	  

(2008)	  menar	  att	  varumärkesidentitet	  involverar	  specifika	  kombinationer	  av	  visuellt	  

och	  verbala	  element	  som	  hjälper	  till	  att	  uppnå	  följande	  attribut	  för	  ett	  framgångsrikt	  

företag:	  

• Skapa	  igenkännande.	  

• Tillföra	  differentiering.	  

• Forma	  företagets	  bildspråk.	  

• Länka	  all	  varumärkeskommunikation	  till	  varumärket.	  

	  

Enligt	  Lane	  et	  al.	  (2008)	  är	  varumärkesidentitet	  både	  de	  synliga	  och	  osynliga	  attributen	  

hos	  ett	  företag	  och	  inkluderar	  företagets	  namn,	  slogan,	  logo	  m.m.	  De	  menar	  även	  att	  

element	  som	  framkommer	  vid	  alla	  typer	  av	  kommunikation;	  bilder,	  tryck,	  design,	  färg	  

och	  ett	  konsekvent	  budskap	  också	  är	  en	  del	  av	  företagets	  varumärkesidentitet.	  Enligt	  

Ghodeswar	  (2008)	  ska	  företagets	  varumärkesidentitet	  fokusera	  på	  differentiering	  och	  

hållbara	  konkurrensfördelar.	  Han	  menar	  att	  för	  att	  ett	  företags	  varumärkesidentitet	  ska	  

vara	  effektiv	  måste	  den	  samspela	  med	  konsumenter,	  differentiera	  varumärket	  från	  

konkurrenter	  och	  sist	  men	  inte	  minst	  representera	  vad	  företaget	  kan	  och	  kommer	  att	  

göra	  i	  framtiden.	  	  

	  

Varumärkeskännedom	  

Enligt	  Aaker	  (2008)	  är	  varumärkeskännedom	  hur	  starkt	  ett	  varumärke	  är	  i	  

konsumenternas	  medvetande.	  Han	  skriver	  att	  olika	  studier	  har	  visat	  att	  konsumenter	  

föredrar	  varumärken	  som	  de	  känner	  igen	  eller	  har	  kommit	  i	  kontakt	  med	  framför	  

varumärken	  som	  de	  inte	  känner	  igen.	  Enligt	  Lane	  et	  al.	  (2008)	  visar	  flera	  studier	  att	  det	  

finns	  ett	  starkt	  samband	  mellan	  hög	  varumärkeskännedom,	  marknadsandelar	  och	  

intäkter.	  Aaker	  (2002)	  menar	  att	  eftersom	  konsumenter	  idag	  bombarderas	  med	  

marknadsföring	  är	  det	  en	  utmaning	  att	  sticka	  ut	  och	  vara	  det	  varumärke	  som	  
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konsumenter	  känner	  igen.	  Inom	  idrotten	  menar	  Mullin	  et	  al.	  (2007)	  att	  ett	  lag	  utan	  hög	  

varumärkeskännedom	  har	  svårt	  att	  locka	  till	  sig	  sponsorer.	  	  

Varumärkeslojalitet	  

Enligt	  Mullin	  et	  al.	  (2007)	  är	  varumärkeslojalitet	  den	  viktigaste	  tillgången	  inom	  

sportvärlden	  och	  resulterar	  i	  slutsålda	  arenor	  och	  ökad	  försäljning	  i	  klubbshopen.	  De	  

menar	  att	  en	  hög	  varumärkeslojalitet	  även	  innebär	  att	  många	  följer	  matcher	  på	  TV	  och	  

internet	  vilket	  gör	  att	  klubben	  kan	  ta	  ut	  högre	  avgifter	  för	  sändningsrättigheter	  samt	  

även	  locka	  till	  sig	  fler	  sponsorer.	  Aaker	  (2002)	  menar	  att	  om	  företaget	  har	  lyckats	  med	  

att	  skapa	  en	  hög	  varumärkeslojalitet	  genererar	  detta	  att	  varumärket	  blir	  mer	  värdefullt	  

och	  därmed	  mer	  lönsamt.	  	  

	  

Aaker	  (2008)	  skriver	  att	  ett	  företag	  utan	  trofasta	  kunder	  vanligtvis	  är	  väldigt	  sårbart	  

och	  att	  företagets	  varumärkeslojalitet	  även	  har	  en	  inverkan	  på	  kostnader	  då	  det	  är	  

betydligt	  mindre	  kostsamt	  att	  behålla	  kunder	  jämfört	  med	  att	  behöva	  locka	  till	  sig	  nya.	  

Han	  menar	  därför	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  behålla	  de	  befintliga	  kunderna	  vilket	  företag	  bäst	  

gör	  genom	  att	  stärka	  deras	  relation	  till	  varumärket.	  Detta	  kan	  göras	  genom	  ökad	  

varumärkeskännedom,	  upplevd	  kvalitet	  samt	  en	  tydlig	  varumärkesidentitet,	  där	  till	  

exempel	  klubbkort	  kan	  vara	  en	  del	  i	  detta	  (Aaker,	  2008).	  Enligt	  Mullin	  et	  al.	  (2007)	  har	  

forskning	  visat	  att	  vinster	  på	  planen	  inte	  är	  den	  enda	  viktiga	  faktorn	  för	  hög	  

varumärkeslojalitet.	  Dock	  menar	  de	  att	  det	  självklart	  är	  en	  boost	  för	  laget	  kortsiktigt	  då	  

de	  vinner,	  men	  om	  man	  tänker	  efter	  så	  är	  det	  ju	  bara	  ett	  fåtal	  lag	  som	  är	  med	  och	  

konkurrerar	  om	  ligatiteln	  varje	  år.	  	  

	  

Varumärkesassociationer	  och	  varumärkesimage	  

Varumärkesassociationer	  är	  de	  associationer	  konsumenten	  gör	  till	  ett	  varumärke	  

(Aaker,	  2002).	  Nära	  besläktat	  med	  varumärkesassociationer	  är	  företagets	  

varumärkesimage	  som	  enligt	  Aaker	  (2008)	  är	  hur	  marknaden	  upplever	  varumärket	  

idag.	  Alsem	  (2007)	  skriver	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  ha	  en	  tydlig,	  positiv	  och	  unik	  

varumärkesimage	  för	  att	  bli	  ett	  framgångsrikt	  företag.	  Enligt	  Mullin	  et	  al.	  (2007)	  är	  

målet	  med	  skapandet	  av	  företagets	  image	  att	  utveckla	  unika,	  starka	  och	  gynnsamma	  

associationer.	  De	  menar	  att	  marknadsförare	  inom	  sporten	  har	  en	  stor	  fördel	  vad	  gäller	  

att	  skapa	  unika	  associationer,	  för	  var	  hittar	  vi	  en	  produkt	  som	  är	  så	  full	  av	  drama	  och	  
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oförutsägbara	  utfall	  och	  var	  finns	  det	  så	  mycket	  känslor	  inblandade	  mellan	  

konsumenten	  (fanet)	  och	  produkten	  (laget)?	  Nyckeln	  är	  enligt	  Mullin	  et	  al.	  (2007)	  att	  se	  

till	  att	  dessa	  associationer	  är	  både	  starka	  och	  gynnsamma,	  vilket	  inte	  är	  det	  lättaste	  då	  

utfallet	  av	  matcher	  inte	  kan	  sias	  om	  i	  förväg.	  Därför	  menar	  de	  att	  fokus	  istället	  ska	  

hamna	  på	  det	  som	  kan	  påverkas;	  marknadsföring,	  promotion	  och	  publicitet.	  De	  skriver	  

även	  att	  varumärkesassociationer	  förutom	  resultat	  kan	  vara;	  logon	  (färg	  och	  form),	  

smeknamn,	  maskot,	  ägare,	  spelare,	  huvudtränare,	  socialt	  ansvar,	  konkurrenter	  och	  

stadion.	  	  

	  

Grönroos	  (2007)	  menar	  att	  företagets	  image	  fungerar	  som	  en	  filtreringseffekt,	  en	  positiv	  

image	  förstärker	  upplevelsen	  medan	  en	  negativ	  kan	  förstöra	  den.	  Ferrand	  och	  Pages	  

(1999)	  skriver	  att	  varumärkesimage	  differentierar	  och	  positionerar	  en	  sport-‐

organisation.	  De	  menar	  att	  det	  kan	  vara	  det	  avgörande	  när	  en	  tonåring	  ska	  göra	  valet	  

mellan	  fotboll,	  basket	  eller	  volleyboll,	  då	  imagen	  kan	  skapa	  en	  positiv	  känsla	  mot	  en	  

sport	  eller	  klubb.	  	  

4.4.2	  Positionering	  	  

Kapferer	  (2004)	  menar	  att	  den	  viktigaste	  delen	  i	  positioneringen	  av	  ett	  varumärke	  är	  att	  

framhäva	  varumärkets	  unika	  konkurrensfördel	  för	  att	  på	  så	  vis	  differentiera	  

produkten/servicen	  från	  dess	  konkurrenter.	  Keller	  (2003)	  skriver	  att	  positionering	  

handlar	  om	  att	  placera	  varumärket	  i	  kunders	  medvetna	  så	  att	  de	  ser	  produkten/tjänsten	  

på	  det	  önskade	  sättet.	  Han	  menar	  att	  en	  bra	  positionering	  tydliggör	  vad	  ett	  varumärke	  

står	  för,	  hur	  det	  sticker	  ut	  från	  konkurrerande	  företag	  och	  varför	  konsumenten	  ska	  köpa	  

just	  det	  varumärket.	  Målet	  med	  positioneringsprocessen	  är	  enligt	  Arnold	  (1992)	  att	  

omvandla	  erbjudandet	  till	  ett	  varumärke.	  Han	  nämner	  vissa	  kriterier	  för	  en	  lyckad	  

positionering:	  	  

• Positioneringen	  måste	  vara	  framträdande	  för	  konsumenterna.	  Det	  är	  ingen	  idé	  

att	  använda	  sig	  av	  en	  positionering	  som	  kunder	  inte	  värdesätter,	  som	  att	  

exempelvis	  marknadsföra	  ett	  hotell	  för	  sin	  höjd	  på	  byggnaden.	  	  

• Positionering	  måste	  bygga	  på	  ”riktiga/sanna”	  styrkor	  hos	  varumärket.	  Om	  

budskapet	  lovar	  något	  som	  inte	  kan	  levereras,	  kommer	  kunderna	  inte	  att	  vara	  

lojala.	  	  
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• Positioneringen	  måste	  reflektera	  en	  unik	  konkurrensfördel.	  Det	  är	  inte	  någon	  idé	  

att	  positionera	  sig	  exakt	  som	  konkurrenterna.	  	  

• Positionen	  måste	  vara	  kommunicerbar	  på	  ett	  tydligt	  och	  motiverande	  sätt	  mot	  

marknaden.	  	  

För	  att	  lyckas	  med	  positioneringen	  är	  det	  viktigt	  att	  identifiera	  vilken	  målgrupp	  fokus	  

ska	  ligga	  på,	  vilka	  huvudkonkurrenterna	  är	  och	  varumärkets	  likheter	  samt	  olikheter	  

med	  konkurrenterna	  (Keller,	  2003).	  	  

4.4.3	  Varumärkesbyggande	  

Jobber	  och	  Fahy	  (2009)	  definierar	  varumärkesbyggande	  som	  processen	  där	  företag	  

urskiljer	  sitt	  varumärke	  från	  konkurrenternas.	  Enligt	  Grönroos	  (2007)	  är	  

varumärkesbyggande	  den	  process	  som	  gör	  att	  företagets	  önskade	  varumärkesidentitet	  

och	  kundernas	  upplevda	  varumärkesimage	  närmar	  sig	  varandra.	  Dock	  höjer	  han	  ett	  

varnande	  finger	  och	  ber	  läsaren	  vara	  uppmärksam	  då	  varumärkesbyggande	  kan	  

missförstås	  och	  ses	  som	  att	  det	  är	  marknadsföraren	  och	  företaget	  ensamt	  som	  skapar	  ett	  

varumärke.	  Grönroos	  (2007)	  är	  tydlig	  med	  att	  det	  är	  konsumenterna	  som	  har	  den	  

viktigaste	  rollen	  i	  att	  bygga	  ett	  varumärke	  och	  att	  marknadsförarens	  roll	  är	  att	  skapa	  

ramar	  för	  varumärkets	  utveckling.	  	  	  

	  

Grönroos	  (2007)	  menar	  att	  vid	  varumärkesbyggande	  av	  ett	  servicevarumärke	  är	  

startpunkten	  att	  bestämma	  vilken	  varumärkesidentitet	  företaget	  och	  dess	  intressenter	  

vill	  ha.	  Han	  menar	  att	  det	  finns	  två	  sätt	  att	  arbeta	  med	  varumärkesbyggande,	  det	  första	  

är	  att	  fokusera	  på	  planeringen	  och	  management	  av	  servicen.	  Det	  andra	  är	  att	  jobba	  med	  

marknadskommunikationen,	  vilket	  enligt	  Grönroos	  (2007)	  är	  sekundärt.	  Dock	  håller	  

inte	  Arnold	  (1992)	  med	  honom	  och	  poängterar	  två	  andra	  delar.	  Den	  första	  är	  själva	  

varumärket	  som	  är	  hur	  konsumenten	  upplever	  produkten/tjänsten	  och	  den	  andra	  är	  

positioneringen	  där	  företaget	  erbjuder	  sin	  produkt	  eller	  tjänst	  till	  konsumenten	  (Arnold,	  

1992).	  För	  att	  återgå	  till	  Grönroos	  (2007)	  så	  menar	  han	  att	  om	  servicen	  leder	  till	  en	  

negativ	  varumärkesupplevelse	  så	  kan	  inga	  planerade	  marknadskommunikationer	  

kompensera	  detta.	  Enligt	  honom	  kan	  marknadsföraren	  ha	  skapat	  en	  hög	  

varumärkeskännedom	  och	  en	  tydlig	  varumärkesidentitet	  som	  organisationen	  vill	  

förmedla	  men	  detta	  är	  endast	  ett	  löfte	  av	  varumärket.	  Om	  inte	  organisationen	  lever	  upp	  

till	  detta	  varumärkeslöfte	  och	  helheten	  av	  varumärket	  saknas	  i	  konsumentens	  medvetna	  
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uppkommer	  en	  varumärkesimage	  som	  inte	  överenskommer	  med	  den	  varumärkes-‐

identitet	  företaget	  vill	  förmedla	  och	  varumärkesbyggandet	  har	  misslyckats	  (Grönroos,	  

2007).	  Kotler	  och	  Pfoertsch	  (2006)	  har	  ytterligare	  en	  åsikt	  om	  hur	  man	  arbetar	  med	  

varumärkesbyggande	  och	  de	  menar	  att	  det	  viktigaste	  verktyget	  är	  just	  marknads-‐

kommunikationen	  med	  vilken	  företaget	  kan	  informera,	  övertyga	  och	  påminna	  

konsumenterna	  direkt	  och	  indirekt	  om	  deras	  varumärke.	  	  

	  

Keller	  (2003)	  anser	  att	  internt	  varumärkesbyggande	  är	  nog	  så	  viktigt	  som	  externt	  

varumärkesbyggande.	  Anledningen	  är	  att	  han	  vill	  få	  de	  anställda	  att	  förstå	  företagets	  

värderingar	  samt	  hur	  det	  vill	  uppfattas	  –	  företagets	  önskade	  varumärkesimage.	  För	  att	  

skapa	  denna	  förståelse	  är	  det	  viktigt	  med	  en	  kontinuerlig	  och	  öppen	  dialog	  (Keller,	  

2003).	  Kapferer	  (2004)	  menar	  även	  han	  att	  internt	  varumärkesbyggande	  är	  viktigt,	  

speciellt	  för	  ett	  serviceföretag	  där	  han	  anser	  att	  det	  interna	  och	  externa	  

varumärkesbyggandet	  går	  hand	  i	  hand,	  det	  som	  ligger	  bakom	  varumärket	  utgör	  också	  

själva	  varumärket.	  Nyckeln	  till	  att	  lyckas	  med	  att	  bygga	  ett	  starkt	  varumärke	  inom	  ett	  

serviceföretag	  är	  enligt	  Kapferer	  (2004)	  att	  ha	  en	  kunnig	  och	  serviceinriktad	  personal.	  
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5.	  Empiri	  

I	  följande	  kapitel	  kommer	  det	  empiriska	  materialet	  att	  presenteras.	  Det	  är	  ett	  resultat	  av	  

sammanlagt	  elva	  intervjuer.	  Kapitlet	  är	  uppbyggt	  på	  samma	  sätt	  som	  det	  teoretiska	  

kapitlet.	  	  

5.1	  Marknadsföring	  	  

Enligt	  Kierkels	  som	  är	  ansvarig	  för	  PSV:s	  marknadsföring	  arbetar	  åtta	  personer	  på	  

”Departement	  for	  marketing,	  media	  and	  merchandising”	  med	  kontor	  på	  Philips	  stadion.	  

Fem	  jobbar	  med	  marknadsföring	  och	  tre	  jobbar	  med	  press,	  PR	  och	  media.	  För	  att	  vara	  så	  

effektiva	  som	  möjligt	  i	  sin	  marknadsföring	  har	  PSV	  inriktat	  sig	  på	  tre	  olika	  segment	  

enligt	  Kierkels:	  barn	  0-‐12	  år,	  vuxna	  13-‐100	  år	  samt	  företag.	  Hon	  menar	  att	  det	  inte	  finns	  

någon	  typisk	  PSV-‐supporter	  utan	  han	  eller	  hon	  kan	  vara	  ung	  eller	  gammal,	  rik	  eller	  

fattig,	  kvinna	  eller	  man.	  Kierkels	  värdesätter	  ingen	  av	  målgrupperna	  extra	  högt	  då	  alla	  

tre	  har	  olika	  värde	  för	  PSV.	  Hon	  ser	  barnen	  som	  framtiden	  -‐	  en	  investering,	  medan	  de	  

vuxna	  och	  företagen	  är	  de	  som	  spenderar	  pengarna.	  Övriga	  respondenter	  har	  olika	  

åsikter	  om	  vilken	  målgrupp	  som	  är	  viktigast	  för	  PSV.	  VD:n	  Sanders,	  sponsorn	  van	  

Bueren	  och	  spelaren	  Marcelo	  väljer	  sponsorerna	  eftersom	  utan	  deras	  pengar	  kommer	  

PSV	  inte	  kunna	  vara	  ett	  topplag	  i	  längden.	  Philips	  ansvarige	  för	  sponsringen	  Bors	  tycker	  

det	  är	  svårt	  att	  välja	  mellan	  supportrar	  och	  sponsorer	  men	  säger	  att	  om	  han	  måste	  välja	  

så	  blir	  det	  sponsorerna,	  vilket	  han	  motiverar	  med:	  ”money	  talks”.	  Båda	  supportrarna	  

Kremers	  och	  van	  Herp	  väljer	  supportrarna	  som	  viktigaste	  målgrupp.	  Kremers	  menar	  att	  

om	  supportrarna	  inte	  finns	  på	  matcherna	  kommer	  inte	  sponsorerna	  vilja	  samarbeta	  

med	  PSV	  och	  med	  mindre	  pengar	  kommer	  PSV:s	  tillväxt	  att	  påverkas	  negativt.	  	  

	  

I	  sin	  marknadsföring	  använder	  sig	  PSV	  av	  många	  olika	  verktyg	  från	  marknadsmixen	  

men	  Kierkels	  tror	  att	  det	  bästa	  sättet	  att	  nå	  ut	  till	  vardera	  målgrupp	  är	  via	  e-‐mail	  till	  de	  

vuxna	  som	  har	  säsongskort,	  LinkedIn	  (social	  media)	  till	  företagen	  och	  Hyves	  (social	  

media)	  till	  barnen.	  Övriga	  respondenter	  anser	  att	  PSV:s	  hemsida	  psv.nl	  är	  det	  absolut	  

bästa	  sättet	  att	  nå	  ut	  till	  kund.	  Engelaar,	  Bors	  och	  Kremers	  tror	  även	  på	  sociala	  medier	  i	  

syfte	  att	  nå	  ut	  till	  den	  yngre	  generationen.	  Kierkels	  tror	  att	  mängden	  marknadsinsatser	  

delvis	  är	  beroende	  av	  hur	  PSV	  presterar	  ute	  på	  fotbollsplanen.	  När	  resultaten	  inte	  har	  

gått	  PSV:s	  väg	  de	  senaste	  fyra	  åren	  menar	  Kierkels	  att	  det	  har	  varit	  svårare	  att	  fylla	  

Philips	  stadion.	  Under	  denna	  period	  upplever	  hon	  att	  de	  har	  ökat	  marknadsinsatserna	  i	  
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syfte	  att	  locka	  mer	  publik.	  Å	  andra	  sidan	  menar	  hon	  dock	  att	  hon	  har	  lärt	  sig	  en	  läxa	  

genom	  åren,	  att	  det	  är	  oerhört	  viktigt	  att	  ta	  tillfället	  i	  akt	  vid	  goda	  resultat	  också.	  Hon	  

säger:	  ”During	  the	  years	  PSV	  where	  champions,	  we	  should	  have	  benefitted	  more	  from	  it”.	  

Hon	  tar	  som	  exempel	  att	  de	  borde	  ha	  sålt	  betydligt	  fler	  medlemskort	  till	  ONS	  PSV	  under	  

denna	  period	  eftersom	  efterfrågan	  av	  biljetter	  var	  oerhört	  hög.	  Som	  medlem	  fås	  

nämligen	  förtur	  till	  biljetterna	  (PSV,	  2012).	  	  

	  

Van	  den	  Berk	  berättar	  att	  en	  del	  av	  PSV:s	  media-‐	  och	  marknadsföringsstrategi	  är	  att	  

involvera	  supportrarna	  mer.	  Detta	  görs	  bland	  annat	  genom	  PSV:s	  tidning;	  PSV	  EHV2,	  

som	  kommer	  ut	  fyra	  gånger	  per	  år	  till	  medlemmar	  i	  ONS	  PSV	  och	  säsongskortsägare.	  

Kierkels	  menar	  att	  tidningen	  är	  ett	  perfekt	  sätt	  att	  marknadsföra	  egna	  produkter/	  

services	  i	  samt	  för	  att	  publicera	  sponsorers	  reklam	  då	  exponering	  ofta	  är	  en	  viktig	  del	  av	  

sponsoravtal.	  	  

	  

Kierkels	  förklarar	  att	  PSV	  inte	  marknadsför	  någon	  spelare	  extra	  mycket,	  om	  de	  gör	  en	  

reklamkampanj	  för	  nya	  tröjor	  så	  tar	  de	  oftast	  de	  populära	  spelarna	  eller	  de	  som	  spelar	  

mycket,	  men	  det	  är	  ingen	  spelare	  som	  får	  extra	  mycket	  publicitet.	  Supporter-‐

ordföranden	  van	  Herp	  tycker	  att	  spelarna	  själva	  borde	  tänka	  på	  att	  de	  är	  ett	  varumärke:	  

”If	  they	  play	  their	  cards	  correct,	  they	  can	  easily	  strengthen	  their	  own	  brand”.	  Han	  ser	  det	  

som	  en	  positiv	  cirkel;	  om	  spelarna	  behandlar	  fansen	  väl	  så	  vill	  fansen	  köpa	  deras	  tröjor	  i	  

fanshopen	  och	  i	  slutändan	  så	  buar	  och	  visslar	  de	  inte	  åt	  denna	  spelare,	  eftersom	  man	  

behandlar	  ju	  inte	  en	  kompis	  så	  menar	  han.	  Just	  relationen	  mellan	  spelare	  och	  fans	  

återkommer	  vi	  till	  senare.	  	  

	  

5.2	  Service	  Management	  	  

Supporterordförande	  van	  Herp	  menar	  att	  det	  är	  en	  fördel	  att	  resultaten	  inom	  sport	  alltid	  

är	  ovissa	  och	  att	  supportrarna	  aldrig	  kan	  vara	  säkra	  på	  om	  deras	  lag	  ska	  vinna	  eller	  

spela	  en	  bra	  match.	  Han	  anser	  att	  det	  är	  detta	  som	  är	  tjusningen	  med	  fotboll	  och	  det	  som	  

skapar	  den	  stora	  passionen	  många	  supportrar	  känner	  när	  de	  går	  på	  fotboll.	  Kierkels	  som	  

är	  ansvarig	  för	  marknadsföringen	  upplever	  det	  svårare	  att	  marknadsföra	  en	  service	  än	  

en	  fysisk	  produkt	  eftersom	  hon	  egentligen	  inte	  kan	  lova	  någonting	  om	  utfallet	  av	  PSV:s	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  =	  Eindhoven	  
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matcher.	  Hon	  säger	  att	  det	  enda	  PSV	  kan	  lova	  sina	  supportrar	  vad	  gäller	  prestationer	  är	  

att	  de	  alltid	  ska	  göra	  sitt	  bästa	  i	  varje	  situation.	  Kierkels	  anser	  att	  PSV	  främst	  säljer	  en	  

tjänst	  och	  inte	  en	  produkt	  med	  matcharrangemanget	  eftersom	  matcherna	  sker	  i	  realtid	  

och	  att	  det	  inte	  går	  att	  förutsäga	  varken	  resultat	  eller	  prestationer.	  	  

5.2.1	  Serviceprocessen	  	  

Som	  vi	  var	  inne	  på	  ovan	  så	  menar	  Kierkels	  att	  matcherna	  är	  PSV:s	  främsta	  tjänst.	  

Fotbollen	  och	  själva	  matcherna	  är	  det	  centrala	  i	  organisationen	  och	  det	  primära	  för	  

PSV:s	  anställda	  menar	  Kierkels.	  Dock	  säljer	  PSV	  så	  mycket	  mer	  än	  själva	  

matcharrangemanget	  varav	  mycket	  är	  produkter,	  som	  till	  exempel	  souvenirer	  och	  

kläder.	  Van	  den	  Berk	  berättar	  även	  om	  andra	  tjänster	  som	  PSV	  säljer	  till	  sina	  kunder	  och	  

nämner	  arrangemang	  av	  barnkalas,	  rundvandringar	  på	  Philips	  stadion,	  konferenser	  och	  

loger	  där	  mat	  och	  dryck	  är	  inkluderat	  som	  exempel.	  	  	  

5.2.2	  Service	  och	  kvalitet	  

Alla	  respondenter	  upplever	  att	  PSV	  har	  en	  hög	  kvalitet	  runt	  matcharrangemangen.	  

Kierkels	  säger	  att	  en	  av	  PSV:s	  målsättningar	  är	  att	  sträva	  efter	  professionalism	  i	  allt	  de	  

gör	  vilket	  hon	  tror	  att	  supportrar	  märker	  vid	  matcherna.	  För	  de	  flesta	  respondenter	  är	  

säkerheten	  viktigt	  för	  att	  de	  ska	  anse	  att	  kvaliteten	  runt	  matcherna	  håller	  hög	  klass.	  

Sponsorerna	  van	  Bueren	  och	  Bors	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  för	  dem	  med	  god	  service	  i	  

deras	  loger	  eftersom	  de	  betalar	  så	  mycket	  pengar.	  Supportern	  Kremers	  uppskattar	  små	  

saker	  runt	  matcherna	  som	  att	  det	  är	  samma	  stewards	  som	  välkomnar	  honom	  match	  

efter	  match.	  Van	  Herp	  menar	  att	  supportrarna	  också	  upplever	  att	  kvaliteten	  runt	  

matcherna	  håller	  hög	  klass.	  Det	  går	  snabbt	  att	  komma	  in	  på	  stadion,	  det	  finns	  goda	  

parkeringsmöjligheter	  om	  åskådaren	  kommer	  med	  bil	  men	  framför	  allt	  är	  det	  oerhört	  

bra	  att	  stadion	  ligger	  belägen	  mitt	  i	  centrum,	  för	  då	  kan	  många	  komma	  gåendes,	  med	  tåg	  

eller	  med	  cykel	  säger	  han.	  Det	  enda	  negativa	  han	  hör	  från	  supportrar	  är	  att	  stewardarna	  

är	  för	  hårda	  mot	  dem	  ibland,	  om	  de	  till	  exempelvis	  har	  sittplatsbiljetter	  får	  de	  en	  

tillsägelse	  så	  fort	  de	  står	  upp	  för	  länge.	  	  

	  

Kierkels	  anser	  inte	  att	  kvaliteten	  är	  något	  slumpmässigt	  som	  sker,	  PSV	  som	  organisation	  

kan	  påverka	  mycket	  även	  om	  de	  inte	  kan	  förutse	  slutresultatet.	  Hon	  menar	  att	  de	  genom	  

god	  planering	  kan	  kontrollera	  mycket	  runt	  matcharrangemanget	  som	  till	  exempel:	  goda	  



	   44	  

säkerhetsföreskrifter,	  god	  logistik	  vid	  entréer,	  ett	  flertal	  personer	  i	  kiosker/	  

restauranger	  och	  ett	  gott	  bemötande	  från	  personalen.	  	  

5.2.3	  Servicelandskap	  

Kierkels	  menar	  att	  PSV:s	  mest	  väsentliga	  servicelandskap	  är	  Philips	  stadion	  eftersom	  

det	  är	  var	  hemmamatcherna	  äger	  rum	  och	  där	  PSV	  som	  organisation	  har	  chansen	  att	  

påverka	  mest.	  Kierkels	  berättar	  att	  färgsättningen	  på	  arenan	  går	  i	  PSV:s	  färger;	  rött	  och	  

vitt	  samt	  att	  inne	  på	  stadion	  hänger	  tavlor	  av	  gamla	  mästarlag	  och	  fotografier	  på	  gamla	  

PSV-‐lag.	  Hon	  menar	  att	  Philips	  Stadion	  har	  ett	  högt	  anseende	  i	  Holland	  och	  att	  den	  

underhålls	  årligen	  för	  att	  hållas	  fräsch.	  Enligt	  henne	  är	  stadions	  nyrenoverade	  loger	  och	  

infravärme	  fysiska	  attribut	  som	  gör	  stadion	  unik.	  Supportern	  Kremers	  ser	  Philips	  

stadion	  som	  PSV:s	  borg,	  på	  hemmaplan	  är	  PSV	  starka	  och	  med	  hjälp	  av	  publiken	  har	  de	  

en	  fördel	  menar	  han.	  För	  Kremers	  är	  det	  alltid	  speciellt	  att	  komma	  in	  på	  stadion,	  en	  

känsla	  som	  han	  kan	  minnas	  ända	  sedan	  barnsben	  då	  hans	  pappa	  tog	  med	  honom	  på	  

PSV:s	  matcher:	  ”The	  smell	  of	  bitterballen3,	  French	  fries	  and	  the	  fact	  that	  I	  still	  get	  goose	  

bumps	  when	  I	  hear	  the	  club	  anthem”.	  	  

5.2.4	  Mänskliga	  faktorn	  

Kierkels	  nämnde	  ovan	  att	  ett	  gott	  bemötande	  från	  deras	  personal	  mot	  besökare	  är	  

viktigt	  i	  PSV:s	  kvalitetsarbete.	  Detta	  är	  inget	  de	  kan	  säkerställa	  till	  100	  %	  menar	  hon	  

men	  genom	  att	  lägga	  tid	  på	  urvalsprocessen	  av	  de	  anställda	  kan	  de	  öka	  procenthalten.	  

PSV:s	  VD	  Sanders	  menar	  dock	  att	  den	  viktigaste	  resursen	  vad	  gäller	  personal	  varken	  är	  

de	  anställda	  vid	  matcher	  eller	  marknadsföringsavdelningen	  utan	  han	  anser	  att	  spelarna	  i	  

A-‐laget	  är	  de	  viktigaste.	  Att	  spelarna	  uppträder	  med	  ett	  stort	  engagemang	  och	  alltid	  gör	  

sitt	  bästa	  slår	  allt	  enligt	  honom.	  Supporterordförande	  van	  Herp	  anser	  att	  PSV:s	  ledarstab	  

måste	  vara	  tydligare	  med	  vad	  de	  förväntar	  sig	  av	  spelarna,	  framför	  allt	  utanför	  planen.	  	  

5.3	  Marknadskommunikation	  

5.3.1	  Kommunikation	  

För	  att	  skapa	  en	  så	  tydlig	  och	  konsekvent	  marknadskommunikation	  som	  möjligt	  jobbar	  

PSV	  med	  ett	  designföretag	  som	  heter	  Scherpontwerp	  (Kierkels).	  De	  är	  ansvariga	  för	  

själva	  känslan	  och	  utformandet	  av	  kampanjer	  och	  reklamer	  samt	  att	  de	  gör	  layouten	  till	  

PSV:s	  tidning,	  PSV	  EHV	  (Kierkels).	  Vidare	  berättar	  Kierkels	  att	  det	  mesta	  arbetet	  görs	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Holländskt	  snacks,	  friterat	  kött	  som	  ser	  ut	  som	  köttbullar.	  	  
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internt	  hos	  PSV,	  till	  exempel	  banners	  för	  pop-‐up	  reklamer,	  slogans	  med	  mera.	  Hon	  säger	  

att	  anledningen	  till	  detta	  är	  att	  de	  måste	  hålla	  nere	  kostnaderna	  då	  det	  är	  dyrt	  att	  jobba	  

med	  externa	  företag.	  För	  att	  budskap	  och	  layout	  ska	  vara	  konsekvent	  jobbar	  de	  efter	  

speciella	  kriterier	  (Kierkels).	  	  

5.3.2	  Reklam	  

Kierkels	  berättar	  att	  PSV	  oftast	  använder	  sina	  egenägda	  medier	  för	  reklam,	  som	  till	  

exempel	  sin	  hemsida	  -‐	  psv.nl,	  PSV	  EHV-‐tidningen	  och	  e-‐mail.	  Hon	  säger	  att	  anledningen	  

är	  att	  de	  upplever	  att	  det	  är	  för	  dyrt	  att	  köpa	  reklamannonser	  i	  lokala	  dagstidningar	  för	  

tillfället.	  Dock	  annonserar	  de	  i	  Eindhovens	  Dagblad	  inför	  säsongsstart	  varje	  år	  då	  de	  

marknadsför	  sina	  nya	  matchtröjor	  (Kierkels).	  Kierkels	  berättar	  att	  PSV	  i	  samarbete	  med	  

en	  av	  deras	  största	  sponsorer,	  Nike,	  har	  tagit	  fram	  stora	  billboards	  som	  hänger	  på	  

Philips	  stadion.	  Dels	  för	  att	  de	  upplevde	  att	  stadion	  såg	  tråkig	  ut	  samt	  att	  det	  är	  en	  

perfekt	  reklampelare	  menar	  Kierkels.	  Hittills	  har	  platsen	  endast	  använts	  för	  Nikes	  

reklam,	  då	  Nike	  stått	  för	  tryckkostnaderna	  men	  i	  framtiden	  tänker	  de	  att	  den	  kan	  

användas	  för	  att	  marknadsföra	  säsongskort,	  spelare	  samt	  övriga	  kampanjer	  för	  PSV	  

(Kierkels).	  	  

Bild	  5.1	  Nike	  och	  PSV	  samarbetar	  om	  reklamen	  på	  Philips	  stadion	  (PSV,	  2012)	  
	  

Sedan	  ett	  antal	  månader	  använder	  sig	  PSV	  av	  Blue	  Conic	  på	  hemsidan,	  psv.nl	  (Kierkels)	  

Detta	  program	  möjliggör	  att	  PSV	  kan	  bestämma	  vilka	  som	  ska	  ta	  del	  av	  olika	  pop-‐up	  

reklamer	  beroende	  på	  vad	  de	  läser	  på	  hemsidan	  (Kierkels).	  Programmet	  fungerar	  på	  så	  

sätt	  att	  om	  en	  besökare	  exempelvis	  läser	  en	  artikel	  om	  att	  PSV:s	  fanshop	  har	  fått	  in	  nya	  

matchtröjor	  så	  kommer	  det	  upp	  en	  pop-‐up	  reklam	  som	  är	  relaterad	  till	  shopen	  
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(Kierkels).	  Dessutom	  kan	  PSV	  bygga	  upp	  profiler	  av	  sina	  besökare,	  ”vi	  kan	  verkligen	  

hålla	  kolla	  på	  dem”	  säger	  Kierkels	  med	  ett	  leende	  på	  läpparna.	  Syftet	  med	  denna	  typ	  av	  

reklam	  menar	  hon	  är	  att	  det	  blir	  en	  mer	  skräddarsydd	  typ	  av	  reklam	  som	  riktar	  sig	  mer	  

mot	  kundens	  behov	  och	  efterfrågan.	  	  

5.3.3	  PR	  

Både	  Kierkels	  och	  van	  den	  Berk	  är	  överens	  om	  att	  det	  är	  det	  viktigt	  att	  marknadsförings-‐	  

och	  PR-‐avdelningen	  jobbar	  tätt	  ihop	  eftersom	  de	  vill	  förmedla	  ett	  konsekvent	  budskap.	  I	  

sitt	  PR-‐arbete	  använder	  de	  sig	  av	  olika	  medier	  så	  som	  PSV:s	  officiella	  hemsidor;	  psv.nl,	  

PSV	  TV:s	  hemsida,	  Phoxy	  klubbs	  hemsida	  samt	  Philips	  stadions	  hemsida	  (van	  den	  Berk).	  

Dessutom	  använder	  de	  sociala	  medier,	  matchprogram,	  posters	  i	  anslutning	  till	  stadium,	  

PSV	  EHV	  samt	  e-‐mail	  (van	  den	  Berk).	  	  

	  

Van	  den	  Berk	  berättar	  att	  PR-‐avdelningen	  är	  ansvariga	  för	  PSV:s	  media-‐	  och	  

kommunikationsaktiviteter,	  PSV	  TV,	  alla	  aktiviteter	  runt	  A-‐laget	  samt	  innehållet	  av	  alla	  

mediekanaler	  för	  PSV	  media.	  Sociala	  medier	  är	  en	  stor	  del	  av	  PSV:s	  mediastrategi	  och	  

syftet	  med	  sociala	  medier	  för	  PSV	  är	  att	  utnyttja	  den	  effektiva	  och	  personliga	  

kommunikationen	  den	  medför	  samt	  att	  bygga	  närmare	  relationer	  till	  supportrarna	  (van	  

den	  Berk).	  Van	  den	  Berk	  anser	  att	  en	  stor	  fördel	  med	  tvåvägskommunikationen	  är	  den	  

direkta	  kontakten	  de	  får	  med	  supportrarna	  och	  han	  tror	  även	  att	  PSV	  kan	  bygga	  en	  stark	  

varumärkesimage	  genom	  sociala	  medier	  eftersom	  att	  de	  kan	  ta	  emot	  feedback	  samt	  

interagera	  i	  konversationer.	  Nackdelarna	  med	  sociala	  medier	  är	  att	  han	  upplever	  att	  PSV	  

inte	  kan	  kontrollera	  de	  negativa	  kommentarerna	  som	  skrivs	  och	  att	  sociala	  medier	  

främst	  riktar	  sig	  till	  de	  befintliga	  kunderna	  PSV	  har.	  De	  två	  viktigaste	  sociala	  medierna	  

för	  PSV	  anser	  han	  vara	  Twitter	  och	  Facebook	  följt	  av	  PSV:s	  Youtube	  kanal.	  PSV	  har	  55	  

000	  som	  följer	  dem	  på	  Twitter	  och	  65	  000	  vänner	  på	  Facebook	  (van	  den	  Berk).	  	  

5.3.4	  Säljfrämjande	  åtgärder	  

Kierkels	  berättar	  att	  PSV	  använder	  sig	  av	  säljfrämjande	  åtgärder	  ibland.	  När	  PSV	  under	  

säsongen	  11/12	  spelade	  Europa	  League-‐matcher	  hemma	  ingick	  inte	  de	  matcherna	  i	  

säsongskortet,	  då	  fanns	  det	  möjlighet	  för	  PSV:s	  medlemmar	  att	  köpa	  tre	  matcher	  i	  

gruppspelet	  för	  priset	  av	  två	  eller	  att	  köpa	  en	  biljett	  för	  €10,	  då	  den	  vanligtvis	  kostar	  

€30-‐60	  (Kierkels).	  Det	  har	  aldrig	  hänt	  att	  de	  rabatterat	  säsongskort,	  dock	  har	  ONS	  PSV	  

en	  gång	  erbjudit	  gratis	  medlemskap	  i	  ett	  halvår	  (Kierkels).	  Kierkels	  menar	  att	  syftet	  med	  
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dessa	  erbjudanden	  vad	  gäller	  Europa	  League-‐matcherna	  är	  att	  PSV	  vill	  visa	  sin	  

tacksamhet	  till	  sina	  mest	  lojala	  supportrar	  och	  vad	  gäller	  ONS	  PSV	  använder	  de	  sig	  av	  

det	  för	  att	  visa	  på	  fördelarna	  med	  ett	  medlemskap.	  Marknadsföringen	  av	  dessa	  

säljfrämjande	  åtgärder	  sker	  främst	  genom	  e-‐mail,	  direktreklam	  och	  reklam	  (Kierkels).	  

Fördelarna	  med	  säljfrämjande	  åtgärder	  är	  enligt	  Kierkels	  att	  det	  skapar	  goodwill	  och	  att	  

det	  är	  ett	  verktyg	  för	  att	  locka	  till	  sig	  nya	  kunder/supportrar.	  Nackdelen	  menar	  hon	  är	  

att	  det	  kan	  medföra	  att	  supportrarna	  förväntar	  sig	  regelbundna	  rabatter	  och	  

erbjudanden.	  	  

5.3.5	  Personlig	  Försäljning	  

PSV	  arbetar	  med	  personlig	  försäljning	  i	  deras	  fanshop	  där	  tröjor	  med	  spelarnas	  namn	  

och	  andra	  PSV-‐souvenirer	  säljs	  (Kierkels).	  Annars	  är	  det	  främst	  i	  B2B	  (business	  to	  

business)	  som	  de	  använder	  sig	  av	  personlig	  försäljning,	  framför	  allt	  i	  kontakten	  med	  

sponsorer	  och	  när	  företag	  vill	  hyra	  företagsloger	  (van	  Moll).	  Eftersom	  det	  rör	  sig	  om	  så	  

mycket	  pengar	  när	  företag	  är	  inblandade	  så	  är	  det	  mest	  fördelaktigt	  att	  detta	  sker	  

genom	  personlig	  försäljning	  enligt	  van	  Moll.	  	  

5.3.6	  Direkt	  marknadsföring	  	  

PSV	  har	  enligt	  supportern	  Kremers	  en	  av	  de	  bästa	  hemsidorna	  för	  fotbollslag	  i	  Holland,	  

psv.nl.	  Från	  psv.nl	  kan	  besökaren	  ta	  sig	  vidare	  till	  supporterföreningens	  hemsida,	  

Phoxy:s	  hemsida	  (PSV:s	  maskot)	  för	  barn	  och	  ungdomar,	  PSV	  Fan-‐TV	  och	  PSV	  business	  

(Kierkels).	  Kierkels	  berättar	  även	  att	  de	  använder	  e-‐mail	  mycket	  i	  sin	  direkta	  

marknadsföring	  och	  är	  noga	  med	  att	  ha	  alla	  medlemmars	  e-‐mailadresser	  registrerade.	  	  

	  

5.3.7	  Sociala	  medier	  	  

PSV	  är	  aktiva	  på	  Facebook,	  Twitter,	  Hyves,	  LinkedIn	  och	  Youtube	  (PSV,	  2012).	  Hyves	  är	  

ett	  holländskt	  socialt	  nätverk	  för	  barn	  och	  ungdomar	  och	  LinkedIn	  påminner	  om	  

Facebook	  fast	  för	  yrkesverksamma	  (van	  den	  Berk).	  Van	  den	  Berk	  menar	  att	  anledningen	  

till	  att	  de	  vill	  finnas	  på	  sociala	  medier	  är	  att	  de	  snabbt	  och	  enkelt	  kan	  nå	  ut	  till	  sina	  

målgrupper	  samt	  att	  det	  bjuder	  in	  till	  en	  kommunikation	  med	  supportrarna.	  Dock	  pekar	  

Kierkels	  på	  det	  negativa	  med	  sociala	  medier.	  Hon	  menar	  att	  efter	  en	  förlorad	  match	  tar	  

de	  negativa	  kommentarerna	  och	  svordomarna	  över	  och	  hittills	  har	  PSV	  haft	  svårt	  att	  

dämpa	  dessa	  då	  det	  krävs	  en	  oerhört	  stor	  insats	  för	  att	  dämpa	  allt	  det	  negativa	  som	  
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skrivs.	  Inom	  en	  snar	  framtid	  ska	  dock	  PSV	  implementera	  en	  ny	  strategi	  för	  sociala	  

medier	  där	  de	  ska	  klargöra	  hur	  de	  bättre	  ska	  kunna	  dra	  nytta	  av	  den	  tvåvägs-‐

kommunikation	  som	  sociala	  medier	  innebär	  samt	  hur	  de	  ska	  hantera	  den	  negativa	  kritik	  

de	  får	  utstå	  bättre	  (Kierkels).	  	  

	  

Van	  den	  Berk	  förklarar	  att	  spelare	  för	  närvarande	  inte	  uppmanas	  att	  använda	  sig	  av	  

Twitter.	  För	  de	  fåtal	  spelare	  som	  twittrar	  så	  följer	  medieansvariga	  dem	  samt	  upplyser	  

dem	  i	  början	  om	  PSV:s	  ståndpunkt	  gällande	  Twitter.	  Ingen	  av	  de	  intervjuade	  spelarna	  

använder	  sig	  av	  Twitter	  men	  sponsorn	  van	  Bueren	  skulle	  gärna	  se	  att	  fler	  av	  de	  ”större”	  

spelarna	  använde	  Twitter,	  som	  till	  exempel	  Erik	  Pieters	  eller	  Ola	  Toivonen.	  	  

	  

Att	  PSV	  ska	  vara	  aktiva	  inom	  sociala	  medier	  är	  för	  alla	  respondenter	  självklart,	  de	  tror	  

att	  PSV	  når	  ut	  till	  en	  viktig	  målgrupp	  på	  så	  vis.	  Sponsorn	  Bors	  höjer	  dock	  ett	  varnande	  

finger	  och	  menar	  att	  företag	  måste	  vara	  försiktiga	  i	  sitt	  användande	  av	  sociala	  medier	  

eftersom	  vi	  här	  pratar	  om	  en	  annan	  typ	  av	  kommunikation.	  Han	  säger	  att	  på	  sociala	  

medier	  bestämmer	  människor	  själva	  om	  de	  vill	  delta	  och	  ta	  del	  av	  budskapet	  och	  för	  att	  

göra	  det	  så	  vill	  de	  få	  ut	  något	  själva.	  Han	  anser	  att	  anledningen	  att	  de	  vill	  följa	  PSV	  på	  

Twitter	  eller	  Facebook	  är	  att	  de	  har	  ett	  stort	  intresse	  i	  allt	  som	  sker	  runt	  PSV.	  Han	  tror	  

även	  att	  om	  en	  kund	  till	  Philips	  upplever	  en	  produkt	  som	  dålig	  och	  sprider	  detta	  på	  

sociala	  medier	  så	  blir	  det	  inte	  ett	  lika	  stort	  genomslag	  om	  bara	  en	  person	  skriver	  om	  sin	  

dåliga	  erfarenhet	  som	  om	  10	  000	  supportrar	  går	  in	  efter	  en	  PSV-‐match	  och	  skriver	  

negativa	  kommentaren.	  Han	  menar	  att	  supportrarna	  triggar	  varandra	  och	  

kommentarerna	  blir	  då	  bara	  otrevligare	  och	  otrevligare.	  Detta	  tror	  han	  kan	  vara	  farligt	  

för	  PSV,	  och	  ställer	  sig	  frågande	  till	  hur	  denna	  typ	  av	  negativ	  publicitet	  ska	  hanteras.	  	  	  

	  

5.4	  Varumärke	  	  

5.4.1	  Varumärkeskapital	  

Ansvariga	  för	  marknadsföringen	  Kierkels	  berättar	  att	  PSV	  inte	  direkt	  jobbar	  med	  

begreppen	  varumärkeskapital,	  varumärkesidentitet,	  varumärkeskännedom,	  

varumärkeslojalitet,	  upplevd	  kvalitet	  och	  varumärkesassociationer.	  Dock	  menar	  hon	  att	  

de	  indirekt	  arbetar	  med	  dem	  då	  de	  genom	  sina	  olika	  marknadsinsatser	  bygger	  ett	  

starkare	  varumärke	  för	  PSV.	  	  
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Varumärkesidentitet	  

Alla	  respondenter	  fick	  frågan	  om	  vilka	  tre	  attribut	  de	  vill	  att	  PSV	  ska	  förknippas	  med	  i	  

framtiden,	  till	  skillnad	  från	  hur	  de	  uppfattas	  idag.	  Med	  andra	  ord	  hur	  företagets	  

varumärkesidentitet	  bör	  se	  ut.	  De	  tre	  vanligaste	  svaren	  var	  Eindhoven,	  Philips	  och	  

mästare.	  	  

	  

	  
Bild	  5.2	  Vilka	  attribut	  respondenterna	  vill	  att	  PSV	  ska	  vara	  förknippade	  med	  (Herbring,	  2012).	  

	  
	  
För	  Sanders	  är	  det	  viktigt	  att	  PSV	  associeras	  med	  mästare	  eftersom	  det	  är	  det	  de	  strävar	  

efter	  att	  vara.	  Bors	  väljer	  Eindhoven	  eftersom	  det	  är	  hemma	  för	  både	  PSV	  och	  Philips	  

och	  van	  Bueren	  vill	  att	  PSV	  ska	  förknippas	  med	  Mercedes	  i	  framtiden.	  Den	  enda	  som	  

associerar	  PSV	  med	  en	  känsla	  är	  supportern	  Kremers	  som	  säger	  att	  han	  känner	  glädje	  

varje	  gång	  han	  får	  gå	  på	  match.	  	  

	  

Varumärkeskännedom	  

Alla	  respondenter	  är	  överens	  om	  att	  PSV	  har	  en	  oerhört	  hög	  varumärkeskännedom	  i	  

Holland.	  Kierkels	  säger	  att	  en	  undersökning	  som	  Sport+Markt	  gjorde	  för	  några	  år	  sedan	  

visade	  att	  PSV	  hade	  en	  varumärkeskännedom	  i	  Holland	  som	  nästan	  var	  100	  %.	  Hon	  

visar	  på	  ytterligare	  undersökningar	  som	  fastslår	  att	  PSV	  har	  1,9	  miljoner	  fans	  i	  Holland	  

och	  1,3	  miljoner	  fans	  ute	  i	  Europa.	  	  
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För	  Philips	  är	  det	  viktigt	  att	  marknaden	  vet	  vad	  akronymen	  PSV	  står	  för.	  Ansvarig	  för	  

Philips	  sponsring	  till	  PSV,	  Bors,	  tror	  att	  nästan	  alla	  i	  Holland	  vet	  att	  P:t	  står	  för	  Philips.	  

Dock	  tror	  han	  inte	  att	  vetskapen	  om	  detta	  är	  lika	  hög	  utomlands	  och	  en	  av	  

anledningarna	  till	  att	  Philips	  fortfarande	  vill	  sponsra	  PSV	  är	  för	  att	  få	  en	  ökad	  

varumärkeskännedom	  utomlands.	  När	  PSV	  spelar	  internationella	  matcher	  får	  ju	  även	  

Philips	  bra	  marknadsföring	  och	  att	  kopplas	  till	  ett	  sportmärke	  tror	  han	  tillför	  en	  extra	  

dimension	  till	  Philips	  varumärke.	  Kierkels	  menar	  dock	  att	  det	  inte	  är	  viktigt	  för	  PSV	  att	  

förtydliga	  vad	  akronymen	  står	  för.	  PSV:s	  VD	  Sanders	  anser	  också	  att	  det	  är	  bra	  för	  PSV	  

att	  spela	  internationellt,	  framför	  allt	  är	  spel	  i	  Champions	  League	  bra	  för	  en	  ökad	  

varumärkeskännedom	  men	  även	  spel	  i	  Europa	  League	  bidrar	  till	  det.	  Bors	  säger	  att	  det	  

Philips	  förväntar	  sig	  från	  PSV	  är	  titlar	  och	  för	  att	  vinna	  titlar	  måste	  PSV	  lyckas	  på	  

fotbollsplanen.	  Om	  PSV	  uppfyller	  detta	  så	  ökar	  deras	  varumärkesimage	  samt	  

varumärkeskännedom	  samtidigt	  som	  det	  gynnar	  Philips	  (Bors).	  	  

	  

Varumärkeslojalitet	  

Alla	  respondenter	  anser	  att	  PSV	  har	  mycket	  lojala	  supportrar.	  Både	  spelaren	  Engelaar	  

och	  marknadsansvariga	  Kierkels	  anser	  att	  supportrar	  och	  fans	  är	  betydligt	  mer	  lojala	  än	  

konsumenter.	  ”PSV	  supporters	  doesn´t	  become	  Ajax	  or	  Feyenoord	  fans	  just	  because	  of	  one	  

bad	  year	  or	  a	  bad	  experience”	  säger	  Kierkels.	  Engelaar	  menar	  att	  fördelarna	  med	  lojala	  

supportrar	  främst	  är	  att	  Philips	  stadion	  nästan	  alltid	  är	  slutsåld	  samt	  att	  försäljningen	  i	  

fanshopen	  är	  hög.	  	  Supportern	  Kremers	  menar	  att	  han	  aldrig	  skulle	  kunna	  tänka	  sig	  att	  

byta	  klubb	  och	  han	  har	  aldrig	  hört	  om	  en	  ”riktig”	  supporter	  som	  byter	  klubb.	  	  

	  

Bästa	  sättet	  att	  vårda	  sina	  lojala	  supportar	  tror	  Kierkels	  är	  genom	  att	  tacka	  dem	  på	  olika	  

sätt,	  det	  kan	  vara	  genom	  olika	  säljfrämjande	  åtgärder,	  förmåner	  eller	  genom	  att	  de	  får	  en	  

gåva	  efter	  fem,	  tio	  eller	  15	  år	  av	  medlemskap.	  För	  tillfället	  är	  det	  sistnämnda	  inte	  möjligt	  

då	  PSV	  inte	  har	  koll	  på	  när	  medlemskapen	  startade,	  men	  det	  är	  något	  de	  vill	  utveckla	  för	  

att	  på	  så	  sätt	  kunna	  visa	  sin	  uppskattning.	  Spelaren	  Engelaar	  menar	  att	  små	  saker	  som	  

en	  tröja	  med	  spelarnas	  autografer	  efter	  ett	  visst	  antal	  medlemsår	  kan	  göra	  mycket	  för	  en	  

supporter.	  Kremers	  berättar	  att	  han	  inte	  tror	  att	  spelarna	  själva	  förstår	  hur	  mycket	  det	  

betyder	  för	  en	  supporter	  att	  få	  skaka	  hand	  med	  en	  spelare.	  Han	  menar	  även	  att	  eftersom	  

spelarna	  är	  i	  PSV	  så	  kort	  tid	  så	  får	  de	  aldrig	  den	  riktiga	  kärleken	  som	  en	  supporter	  får	  

för	  klubben.	  Just	  därför	  är	  det	  så	  viktigt	  för	  PSV	  att	  ha	  supportrarna	  bakom	  sig	  tror	  han.	  	  
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Varumärkesassociationer	  och	  varumärkesimage	  	  

Alla	  respondenter	  fick	  även	  svara	  på	  frågan	  om	  vilka	  tre	  attribut	  de	  förknippar	  PSV	  med	  

idag.	  De	  svarade	  Eindhoven,	  Philips	  och	  röd-‐vitt	  flest	  gånger.	  	  

	  

	  
Bild	  5.3	  Vilka	  attribut	  respondenterna	  förknippar	  med	  PSV	  idag.	  (Herbring,	  2012)	  

	  

Sponsorn	  Bors	  menar	  att	  den	  familjära	  imagen	  PSV	  har	  innebär	  att	  alla	  känner	  sig	  som	  

hemma	  och	  är	  välkomna	  inom	  föreningen.	  Han	  menar	  att	  detta	  är	  unikt	  och	  är	  viktigt	  för	  

PSV	  att	  behålla.	  Enligt	  supportern	  Kremers	  står	  södra	  Holland	  generellt	  sett	  för	  denna	  

gemytlighet	  och	  gemenskap,	  och	  han	  tror	  även	  att	  familjen	  som	  driver	  de	  Herdgang	  

bidrar	  extra	  till	  att	  PSV	  har	  denna	  image.	  Supporterordföranden	  van	  Herp	  tror	  ibland	  att	  

imagen	  som	  en	  familjär	  klubb	  kan	  vara	  något	  negativt	  för	  PSV,	  detta	  håller	  dock	  inte	  

spelarna	  Engelaar	  och	  Marcelo	  med	  om.	  Van	  Herp	  jämför	  PSV	  med	  Ajax	  som	  han	  

associerar	  med	  mästare,	  Amsterdam	  arena	  och	  konkurrenskraftiga.	  Ibland	  anser	  han	  att	  

PSV	  som	  klubb	  är	  lite	  för	  ödmjuk	  och	  borde	  vara	  mer	  framåt	  och	  ta	  för	  sig	  mer.	  Han	  

säger	  att	  PSV	  borde	  ha	  ett	  tänk	  som	  mer	  är:	  ”här	  är	  vi,	  vi	  ska	  vinna	  mästerskapet	  i	  år”.	  

Marcelo	  som	  inte	  håller	  med	  van	  Herp	  om	  detta	  menar	  att	  det	  är	  en	  bra	  blandning	  av	  

gemytlighet	  och	  tävlingsanda	  i	  PSV.	  Han	  tycker	  att	  på	  de	  Herdgang	  är	  det	  en	  trevlig	  och	  

bra	  stämning	  mellan	  supportrar	  (de	  få	  som	  kommer	  och	  ser	  varje	  träning),	  ledning	  och	  

spelare	  och	  när	  de	  sedan	  kommer	  till	  Philips	  stadion	  vet	  de	  att	  det	  är	  tävlingsdags	  och	  

att	  det	  är	  där	  det	  ska	  presteras.	  Bors	  och	  Kremers	  är	  båda	  inne	  på	  att	  den	  familjära	  
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imagen	  av	  PSV	  medför	  att	  PSV	  aldrig	  kommer	  att	  kunna	  sätta	  för	  höga	  priset.	  De	  anser	  

att	  även	  om	  intresset	  är	  oerhört	  högt	  för	  PSV	  så	  kommer	  de	  tappa	  den	  familjära	  känslan	  

om	  de	  höjer	  priserna	  allt	  för	  mycket.	  Då	  är	  helt	  plötsligt	  inte	  alla	  välkomna	  på	  Philips	  

stadion	  och	  det	  blir	  en	  fråga	  om	  vem	  som	  kan	  betala	  för	  sig	  (Kremers).	  	  

5.4.2	  Positionering	  	  

Kierkels	  menar	  att	  PSV:s	  konkurrensfördel	  gentemot	  konkurrenterna	  är	  den	  familjära	  

känslan	  samt	  vinnarkulturen.	  Kremers	  är	  helt	  på	  det	  klara	  med	  att	  PSV	  som	  lag	  för	  alltid	  

kommer	  att	  vara	  nummer	  ett	  i	  hans	  hjärta	  oavsett	  resultaten.	  Kierkels	  berättar	  att	  de	  

har	  gjort	  grundliga	  analyser	  för	  att	  bestämma	  deras	  målgrupp	  och	  kartläggning	  av	  

konkurrenter,	  såväl	  fotbollsmässiga	  konkurrenter	  samt	  andra	  evenemang	  inom	  

regionen	  Eindhoven.	  	  

5.4.3	  Varumärkesbyggande	  

Kierkels	  anser	  att	  ett	  företags	  varumärkesbyggande	  är	  något	  som	  hela	  organisationen	  

ska	  vara	  involverat	  i.	  Hennes	  marknadsavdelning	  har	  en	  del	  i	  arbetet	  genom	  de	  

marknadsinsatser	  de	  dagligen	  jobbar	  med,	  men	  hon	  menar	  även	  att	  spelare,	  ledare	  och	  

ledningen	  också	  har	  en	  viktig	  del	  i	  PSV:s	  varumärkesbyggande.	  Kierkels	  säger	  även	  att	  

PSV:s	  supportrar	  till	  viss	  del	  påverkar	  PSV:s	  varumärke.	  Hon	  tar	  säsongen	  11/12	  som	  

exempel,	  då	  supportrarna	  ofta	  skapade	  en	  negativ	  stämning	  runt	  matcherna,	  detta	  

menar	  hon	  påverkar	  varumärket	  negativt	  och	  underlättar	  inte	  varumärkesbyggandet.	  	  

	  

Alla	  respondenter	  anser	  att	  det	  är	  mycket	  viktigt	  med	  bra	  resultat	  för	  att	  PSV:s	  

varumärke	  ska	  växa	  sig	  starkare.	  Spelaren	  och	  tidigare	  kaptenen	  i	  PSV,	  Engelaar,	  liknar	  

det	  hela	  vid	  en	  ond	  cirkel	  om	  PSV	  inte	  levererar	  på	  fotbollsplanen;	  ”With	  bad	  results	  on	  

the	  pitch	  the	  supporters	  are	  booing	  at	  us	  which	  leads	  to	  a	  bad	  atmosphere	  in	  the	  stadium.	  

Bad	  atmosphere	  will	  result	  in	  less	  supporters	  at	  the	  games	  and	  with	  less	  supporters	  PSV	  

wont	  be	  as	  interesting	  for	  the	  sponsors	  any	  longer.	  Without	  sponsors	  the	  big	  money	  wont	  

come	  and	  that	  will	  result	  in	  that	  PSV	  can	  not	  buy	  the	  players	  they	  need	  according	  to	  be	  a	  

top	  team	  in	  Eredivisie	  which	  in	  the	  end	  leads	  in	  worse	  results”	  

	  

Sponsorn	  Bors	  säger	  att	  det	  är	  extra	  viktigt	  för	  PSV	  med	  goda	  resultat	  eftersom	  de	  har	  

en	  tradition	  av	  att	  alltid	  vara	  i	  topp	  vilket	  har	  skämt	  bort	  supportrarna	  under	  en	  lång	  tid.	  

Han	  ser	  det	  som	  en	  stor	  utmaning	  för	  PSV	  att	  behålla	  det	  stora	  intresset	  runt	  klubben	  
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om	  resultaten	  fortsättningsvis	  uteblir.	  Om	  de	  bortser	  från	  resultaten	  så	  tror	  van	  Bueren	  

och	  Engelaar	  att	  varumärket	  blir	  starkare	  genom	  bra	  spelare	  med	  karaktär	  som	  

supportrarna	  ser	  upp	  till	  medan	  PSV:s	  VD	  Sanders	  tror	  att	  god	  publicitet	  är	  en	  viktig	  

faktor.	  Han	  säger	  att	  PSV	  har	  haft	  alldeles	  för	  mycket	  negativ	  publicitet	  det	  senaste	  året.	  

Han	  anser	  att	  spelarna	  i	  PSV	  måste	  ta	  ett	  större	  ansvar	  i	  detta	  och	  inse	  vikten	  av	  att	  ha	  

media	  på	  ”deras	  sida”	  och	  hur	  irriterande	  en	  fråga	  än	  må	  vara	  måste	  de	  agera	  

professionellt	  i	  de	  situationerna.	  	  

	  

Supporterordföranden	  van	  Herp	  tror	  att	  om	  spelarna	  i	  PSV	  kan	  få	  en	  bättre	  relation	  med	  

supportrarna	  skulle	  det	  göra	  PSV:s	  varumärke	  ännu	  starkare.	  Även	  sponsorn	  Bors	  anser	  

att	  PSV	  bör	  ta	  bättre	  hand	  om	  sina	  supportrar	  eftersom	  de	  är	  en	  viktig	  del	  för	  PSV	  vad	  

gäller	  biljettförsäljning	  och	  försäljning	  i	  fanshopen.	  Han	  är	  även	  inne	  på	  att	  kvaliteten	  

runt	  allt	  PSV	  gör	  också	  i	  slutändan	  kommer	  att	  förbättra	  PSV:s	  varumärke.	  Fördelarna	  

som	  respondenterna	  anser	  kommer	  med	  ett	  starkt	  varumärke	  är	  att	  de	  kan	  köpa	  bra	  

spelare,	  attrahera	  sponsorer	  lättare,	  få	  ett	  ökat	  intresse	  för	  PSV,	  ta	  ut	  högre	  priser	  samt	  

öka	  försäljningen	  i	  shopen.	  De	  är	  alla	  ense	  om	  att	  i	  slutändan	  är	  det	  den	  finansiella	  

situationen	  som	  förbättras	  genom	  ett	  starkt	  varumärke.	  	  
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6.	  Diskussion	  och	  analys	  

Utifrån	  den	  teori	  och	  empiri	  som	  presenterats	  kommer	  nu	  diskussion	  och	  analys	  redovisas	  i	  

detta	  kapitel.	  Diskussionen	  och	  analysen	  kommer	  även	  den	  att	  vara	  uppbyggd	  som	  det	  

teoretiska	  kapitlet	  men	  med	  endast	  tre	  huvudrubriker,	  service	  management,	  marknads-‐

kommunikation	  samt	  varumärke.	  	  

6.1	  Service	  management	  	  

Kierkels	  resonemang	  om	  att	  PSV:s	  huvudsakliga	  produkt,	  matcharrangemanget,	  inte	  är	  

en	  fysisk	  produkt	  utan	  en	  service	  styrks	  av	  Wilson	  et	  al:s.	  (2008)	  samt	  Beech	  och	  

Chadwicks	  (2007)	  teorier	  om	  hur	  en	  service	  definieras.	  	  

• Ogripbarhet	  

o Matchen	  kan	  inte	  kännas,	  luktas,	  smakas	  eller	  ses	  före	  ett	  köp.	  	  

• Oskiljaktighet	  

o Matchen	  som	  kan	  liknas	  vid	  själva	  produktionen	  och	  åskådandet	  av	  

matchen	  som	  kan	  liknas	  vid	  konsumtionen	  sker	  samtidigt.	  Dessutom	  är	  

kunderna/supportrarna	  delaktiga	  i	  detta	  skeende.	  Supporterordförande	  

van	  Herp	  styrker	  detta	  resonemang	  då	  han	  säger	  att	  supportrarna	  ska	  

heja	  fram	  sitt	  lag	  så	  att	  de	  blir	  den	  tolfte	  spelaren.	  	  

• Heterogen	  	  

o Spelarna	  är	  människor	  och	  därför	  blir	  två	  matcher	  aldrig	  identiska.	  	  

• Ej	  lagringsbar	  

o En	  tjänst	  kan	  inte	  bli	  producerad	  och	  sedan	  lagrad	  för	  framtida	  bruk.	  

Själva	  live-‐upplevelse	  av	  en	  fotbollsmatch	  kan	  aldrig	  lagras,	  dock	  kan	  den	  

ses	  på	  TV	  i	  efterhand.	  	  

Kierkels	  berör	  några	  av	  dessa	  kriterier	  då	  hon	  nämner	  att	  matchen	  sker	  i	  realtid	  och	  att	  

det	  inte	  går	  att	  förutsäga	  resultat	  eller	  prestationerna.	  	  	  

	  
Respondenterna	  är	  överens	  om	  att	  den	  upplevda	  kvaliteten	  runt	  matcharrangemanget	  

håller	  hög	  kvalitet.	  Aaker	  (2002)	  menar	  att	  den	  upplevda	  kvaliteten	  kan	  skilja	  sig	  från	  

den	  faktiska	  kvaliteten,	  men	  av	  svaren	  från	  intervjuerna	  att	  döma	  så	  anser	  

respondenterna	  att	  den	  upplevda	  kvaliteten	  runt	  matcherna	  kan	  jämställas	  med	  den	  

faktiska.	  De	  nämner	  lite	  olika	  saker	  som	  är	  viktigt	  för	  dem	  under	  match.	  Sponsorerna	  
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van	  Bueren	  och	  Bors	  anser	  att	  servicen	  i	  deras	  loger	  ska	  hålla	  hög	  kvalitet	  medan	  de	  

övriga	  betonar	  vikten	  av	  säkerhet.	  	  

	  

Wilson	  et	  al.	  (2008)	  anser	  att	  service	  management	  handlar	  mycket	  om	  ett	  företags	  löften	  

gentemot	  sin	  kund.	  De	  liknar	  detta	  med	  en	  triangel	  där	  tre	  grupper;	  företaget,	  kunden	  

och	  de	  anställda	  jobbar	  tillsammans	  för	  att	  utveckla,	  promota	  och	  leva	  upp	  till	  sina	  

löften.	  Kierkels	  berör	  detta	  då	  hon	  säger	  att	  det	  svåra	  med	  att	  marknadsföra	  en	  service	  

är	  just	  att	  de	  inte	  kan	  lova	  någonting.	  Dock	  upplever	  jag	  att	  PSV	  indirekt	  gör	  det.	  I	  en	  

storklubb	  som	  PSV	  som	  har	  vunnit	  så	  många	  mästerskap	  och	  lyckats	  så	  bra	  i	  europaspel	  

genom	  åren	  skapas	  förväntningar	  om	  framtida	  triumfer.	  Inga	  utav	  PSV:s	  intressenter	  är	  

nöjda	  med	  en	  tredjeplats,	  det	  är	  bara	  förstaplatsen	  som	  gäller.	  	  

	  

Grönroos	  (2007)	  menar	  att	  för	  tjänster	  är	  det	  planeringen	  och	  hanteringen	  av	  

serviceprocessen	  som	  utgör	  varumärkesprocessens	  hjärta.	  Enligt	  honom	  är	  

marknadskommunikationen	  enbart	  ett	  stöd	  i	  varumärkesprocessen	  eftersom	  om	  inte	  

serviceprocessen	  kan	  leverera	  en	  positiv	  upplevelse	  för	  kunden	  så	  finns	  det	  ingen	  

marknadskommunikation	  som	  kan	  rädda	  den	  ändå.	  Kierkels	  håller	  inte	  med	  om	  detta	  

utan	  menar	  att	  marknadskommunikationen	  är	  minst	  lika	  viktig	  som	  hanteringen	  av	  

deras	  serviceprocesser.	  	  

	  

Kierkels	  anser	  inte	  att	  hög	  kvalitet	  är	  något	  slumpmässigt	  som	  sker,	  och	  menar	  precis	  

som	  Grönroos	  (2007)	  att	  förväntad	  kvalitet	  i	  viss	  mån	  kan	  styras.	  Hon	  menar	  att	  PSV	  

som	  organisation	  kan	  påverka	  mycket	  av	  kvaliteten	  även	  fast	  de	  inte	  kan	  förutse	  

slutresultatet.	  Hon	  säger	  att	  de	  genom	  god	  planering	  kan	  kontrollera	  det	  mesta	  runt	  

matcharrangemanget.	  Hon	  nämner	  som	  exempel:	  goda	  säkerhetsföreskrifter,	  god	  

logistik	  vid	  entréer,	  ett	  flertal	  personer	  i	  kiosker/restauranger	  och	  ett	  gott	  bemötande	  

från	  personalen	  som	  kvalitetshöjare.	  	  

	  

Kierkels	  menar	  att	  Philips	  stadion	  är	  det	  mest	  centrala	  objektet	  i	  servicelandskapet	  för	  

PSV.	  Wilson	  et	  al.	  (2008)	  menar	  att	  servicelandskapet	  spelar	  en	  viktig	  roll	  då	  detta	  är	  det	  

fysiska	  ansiktet	  utåt	  för	  ett	  företag.	  Lägesmässigt	  ligger	  stadion	  perfekt	  belägen	  i	  

centrala	  Eindhoven	  enligt	  van	  Herp	  då	  det	  är	  många	  som	  kan	  ta	  cykeln	  eller	  tåget	  till	  

matchen.	  Dessutom	  har	  stadion	  blivit	  en	  reklampelare	  för	  PSV	  och	  ses	  av	  många	  
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eftersom	  den	  ligger	  centralt	  i	  staden.	  Wilson	  et	  al.	  (2008)	  nämner	  olika	  fysiska	  objekt	  

inom	  servicelandskapet	  för	  en	  sportorganisation.	  Förutom	  arenan	  nämner	  de	  

parkeringar,	  entréer,	  sittplatser,	  toaletter,	  kiosker/restauranger,	  biljetter,	  mat,	  skyltar	  

och	  matchprogram,	  vilka	  alla	  finns	  på	  eller	  i	  anslutning	  till	  Philips	  stadion.	  Wilson	  et	  al.	  

(2008)	  liknar	  servicelandskapet	  som	  paketeringen	  av	  en	  vara,	  vilken	  ger	  kunderna	  en	  

bild	  av	  vad	  som	  finns	  på	  insidan	  av	  tjänsten	  och	  servicelandskapet	  skapar	  en	  speciell	  

image	  likväl	  som	  att	  det	  väcker	  känslor	  för	  kunden.	  Just	  känslor	  väcker	  Philips	  stadion	  

för	  supportern	  Kremers	  som	  säger	  att	  han	  sedan	  barnsben	  har	  starka	  känslor	  till	  PSV:s	  

hemmaarena:	  ”The	  smell	  of	  bitterballen,	  French	  fries	  and	  the	  fact	  that	  I	  still	  get	  goose	  

bumps	  when	  I	  hear	  the	  club	  anthem”.	  	  	  

	  

Grönroos	  (2007)	  menar	  att	  det	  finns	  olika	  modeller	  för	  hur	  ett	  servicelandskap	  är	  

uppbyggt	  men	  att	  det	  mest	  centrala	  i	  de	  flesta	  modeller	  är	  personalen	  och	  kundernas	  

interaktion,	  deras	  personliga	  erfarenheter,	  de	  fysiska	  dimensionerna	  av	  miljön	  och	  den	  

rumsliga	  kontexten.	  Bitner	  (1992)	  diskuterar	  även	  hon	  de	  mest	  centrala	  delarna	  i	  

servicelandskapet	  och	  skiljer	  på	  tre	  dimensioner;	  omgivande	  förhållandena,	  rumslig	  

layout	  och	  funktionalitet	  samt	  skyltar,	  symboler	  och	  artefakter.	  Kremers	  säger	  att	  han	  

uppskattar	  att	  han	  vid	  varje	  match	  på	  Philips	  stadion	  blir	  välkomnad	  av	  samma	  steward,	  

detta	  är	  en	  typ	  av	  interaktion	  mellan	  personal	  och	  kund	  som	  Grönroos	  (2007)	  

diskuterade	  ovan.	  Både	  Grönroos	  (2007)	  och	  Bitner	  (1992)	  nämner	  att	  den	  fysiska	  

miljön	  i	  ett	  service	  landskap	  är	  viktig.	  Denna	  miljö	  har	  PSV	  fått	  mycket	  beröm	  för	  och	  

den	  är	  enligt	  Kierkels	  något	  de	  ständigt	  förbättrar	  genom	  renoveringar	  och	  

uppfräschningar.	  Kierkels	  nämner	  bland	  annat	  stadions	  loger	  och	  möjligheten	  att	  sätta	  

på	  infravärme	  som	  positiva	  inslag	  i	  den	  fysiska	  miljön.	  Vad	  gäller	  skyltar,	  symboler	  och	  

artefakter	  så	  är	  Philips	  stadions	  lokaler	  fyllda	  med	  tavlor	  som	  påminner	  om	  PSV:s	  

storhetstid.	  Dessa	  tavlor	  visar	  gamla	  storspelare	  och	  tränare	  och	  de	  symboliserar	  

vinnarkultur	  och	  gemytlighet.	  	  

	  

Arnerup	  och	  Edvardsson	  (1992)	  menar	  att	  gemensamt	  för	  alla	  serviceföretag	  är	  att	  

människor	  utgör	  nyckelresursen	  genom	  att	  tjänsten	  uppstår	  i	  mötet	  mellan	  kund	  och	  

personal.	  PSV:s	  VD	  Sanders	  menar	  även	  han	  att	  människor	  är	  den	  viktigaste	  resursen	  för	  

PSV	  men	  han	  syftar	  inte	  på	  hela	  sin	  personal	  utan	  han	  anser	  att	  spelarna	  i	  A-‐laget	  är	  de	  

viktigaste.	  För	  honom	  är	  det	  viktigt	  att	  spelarna	  uppträder	  med	  ett	  stort	  engagemang	  
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och	  alltid	  gör	  sitt	  bästa.	  Både	  Arnerup	  och	  Edvardsson	  (1992)	  samt	  Kotler	  och	  Pfoertsch	  

(2006)	  anser	  att	  ledningen	  har	  en	  viktig	  roll	  i	  att	  motivera	  sin	  personal	  för	  att	  alla	  ska	  

dela	  samma	  värderingar.	  Supporterordförande	  van	  Herp	  anser	  att	  PSV:s	  ledarstab	  måste	  

vara	  tydligare	  med	  vad	  de	  förväntar	  sig	  av	  spelarna,	  framför	  allt	  utanför	  planen.	  	  

	  

6.2	  PSV:s	  marknadskommunikation	  

Intervjun	  med	  marknadsansvarige	  Kierkels	  visade	  att	  PSV	  använder	  sig	  av	  alla	  fem	  

verktyg	  inom	  marknadskommunikationen;	  reklam,	  PR,	  säljfrämjande	  åtgärder,	  

personlig	  försäljning	  samt	  direkt	  marknadsföring.	  Detta	  är	  enligt	  Lane	  et	  al.	  (2008)	  

viktigt	  för	  att	  stärka	  ett	  företags	  varumärkeskapital.	  Lane	  et	  al.	  (2008)	  menar	  att	  om	  ett	  

företag	  brister	  i	  den	  integrerade	  marknadsföringen	  leder	  detta	  till	  en	  oklar	  

varumärkesimage.	  För	  att	  kommunicera	  en	  integrerad	  marknadsföring	  berättar	  Kierkels	  

att	  de	  använder	  sig	  av	  en	  extern	  byrå	  för	  att	  skapa	  samma	  känsla	  och	  layout	  över	  allt	  de	  

gör.	  Övrigt	  arbete	  görs	  internt	  av	  den	  lilla	  marknadsgruppen	  på	  fem	  personer.	  Eftersom	  

gruppen	  är	  så	  liten	  medför	  det	  att	  de	  lätt	  kan	  stämma	  av	  att	  de	  förmedlar	  samma	  känsla	  

och	  layout.	  	  

	  

PSV:s	  syfte	  med	  användandet	  av	  reklam	  är	  att	  promota	  säsongskort,	  nya	  tröjor,	  matcher,	  

spelare	  och	  deras	  säljfrämjande	  åtgärder	  (Kierkels).	  Blythe	  (2005)	  menar	  att	  dessa	  är	  

några	  av	  syftena	  med	  reklam	  och	  nämner	  att	  reklam	  kan	  öka	  efterfrågan	  för	  

produkter/services,	  promota	  en	  ny	  produktlansering,	  öka	  konsumentens	  

varumärkeslojalitet	  och	  öka	  företagets	  varumärkeskännedom.	  Enligt	  Kierkels	  använder	  

PSV	  främst	  reklam	  i	  deras	  egenägda	  medier,	  så	  som	  i	  tidningen	  PSV	  EHV,	  på	  hemsidan	  

och	  via	  e-‐mail.	  Detta	  är	  en	  kostnadsfråga,	  eftersom	  de	  anser	  att	  tidningsannonser	  i	  

Eindhovens	  dagstidning	  är	  för	  dyrt.	  Hon	  nämner	  även	  att	  de	  använder	  stadion	  som	  en	  

reklampelare	  vilket	  är	  en	  perfekt	  plats	  eftersom	  stadion	  ligger	  centralt	  i	  Eindhoven.	  Den	  

relativt	  nya	  tekniken	  Blue	  Conic	  som	  PSV	  använder	  på	  sin	  hemsida	  är	  en	  stor	  tillgång	  för	  

PSV,	  på	  det	  sättet	  kan	  de	  anpassa	  vilken	  typ	  av	  reklam	  besökaren	  ska	  få	  ta	  del	  av	  

(Kierkels).	  Denna	  typ	  av	  teknik	  passar	  väl	  i	  dagens	  samhälle	  där	  reklamtröttheten	  enligt	  

Carlsson	  (2009)	  ökar	  och	  den	  tidigare	  massmarknadsföringen	  inte	  längre	  är	  lika	  

effektiv.	  Hon	  skriver	  att	  idag	  söker	  vi	  information	  som	  passar	  vid	  en	  bestämd	  situation	  

och	  vid	  en	  bestämd	  tidpunkt,	  vilket	  är	  precis	  vad	  Blue	  Conic	  möjliggör.	  	  	  
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Carlsson	  (2009)	  menar	  att	  internet	  har	  ändrat	  arbetsförhållandena	  för	  dagens	  PR-‐

arbete.	  Om	  PR-‐byråers	  arbetsuppgifter	  tidigare	  var	  att	  skapa	  pressmeddelanden	  och	  

etablera	  mediakontakter	  så	  kan	  deras	  arbete	  idag	  lika	  gärna	  bestå	  av	  att	  skapa	  

opinionsbildning	  via	  sociala	  medier	  eller	  att	  driva	  en	  blogg.	  Van	  den	  Berk	  styrker	  denna	  

teori	  då	  mycket	  av	  hans	  arbete	  inkluderar	  internet.	  Fördelarna	  med	  detta	  ”nya”	  sätt	  att	  

kommunicera	  är	  enligt	  honom	  att	  PSV	  kan	  skapa	  en	  närmare	  kontakt	  med	  sina	  

supportrar	  samt	  bygga	  en	  starkare	  varumärkesimage	  genom	  att	  ta	  emot	  feedback	  och	  

vara	  delaktiga	  i	  konversationer.	  	  

	  

Säljfrämjande	  åtgärder	  är	  endast	  en	  kortsiktig	  strategi	  enligt	  Blythe	  (2005)	  och	  bör	  

integreras	  med	  långsiktiga	  strategier	  som	  en	  reklamkampanj	  eller	  en	  PR-‐kampanj.	  Av	  

intervjun	  med	  Kierkels	  framgår	  det	  att	  det	  är	  just	  så	  PSV	  marknadsför	  sina	  

säljfrämjande	  åtgärder	  då	  de	  främst	  använder	  e-‐mail,	  direktreklam	  och	  reklam	  vid	  

marknadsföringen.	  Åsikterna	  går	  isär	  något	  om	  vad	  de	  största	  nackdelarna	  med	  

säljfrämjande	  åtgärder	  är.	  Lane	  et	  al.	  (2008)	  menar	  att	  det	  negativa	  är	  att	  de	  initialt	  gör	  

att	  intäkterna	  minskar	  och	  att	  om	  de	  används	  för	  ofta	  så	  kan	  de	  långsiktigt	  skada	  

företagets	  varumärkeskapital	  om	  för	  mycket	  fokus	  hamnar	  på	  priset.	  Kierkels	  tror	  att	  

den	  största	  nackdelen	  för	  PSV	  är	  att	  supportrarna	  förväntar	  sig	  regelbundna	  rabatter	  

och	  förmåner.	  Av	  den	  anledningen	  använder	  sig	  PSV	  endast	  av	  dem	  ibland	  och	  då	  med	  

främsta	  syfte	  att	  visa	  sin	  tacksamhet	  till	  supportrarna.	  Enligt	  Blythe	  (2005)	  bör	  

säljfrämjande	  åtgärder	  ha	  tre	  särdrag:	  

1) Attraktiva	  –	  till	  vilken	  grad	  konsumenten	  anser	  att	  erbjudandet	  är	  önskvärt.	  

2) Passa	  produktkategorin	  –	  ett	  erbjudande	  utan	  relation	  till	  produkten	  har	  liten	  

chans	  att	  attrahera	  konsumenten.	  	  

3) Värde	  –	  erbjudanden	  som	  har	  ett	  högt	  värde	  för	  konsumenten	  tas	  emot	  bättre	  än	  

erbjudanden	  med	  lågt	  värde.	  	  

Dessa	  tre	  särdrag	  passar	  väl	  in	  på	  de	  säljfrämjande	  åtgärder	  PSV	  erbjuder	  sina	  

medlemmar	  vid	  Europa	  League-‐matcher	  enligt	  Kierkels.	  Då	  kan	  medlemmarna	  köpa	  tre	  

matcher	  i	  gruppspelet	  för	  priset	  av	  två	  eller	  köpa	  en	  biljett	  för	  €10,	  då	  den	  vanligtvis	  

kostar	  €30-‐60.	  Detta	  erbjudande	  är	  både	  attraktivt,	  passar	  produktkategorin	  samt	  har	  

ett	  mervärde	  för	  medlemmen.	  	  
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Personlig	  försäljning	  är	  det	  mest	  effektiva	  sättet	  att	  övertyga	  en	  konsument	  till	  köp,	  

dock	  även	  det	  dyraste	  enligt	  Lane	  et	  al.	  (2008).	  Blythe	  (2005)	  hävdar	  att	  denna	  

säljfunktion	  är	  på	  nedåtgående	  och	  att	  den	  idag	  främst	  används	  i	  B2B.	  Detta	  

överensstämmer	  med	  hur	  PSV	  arbetar	  med	  personlig	  försäljning	  då	  de	  främst	  använder	  

sig	  av	  det	  i	  kontakten	  med	  företag	  samt	  i	  deras	  fanshop.	  

	  

Sista	  verktyget	  i	  marknadskommunikationen	  är	  direkt	  marknadsföring	  som	  PSV	  

använder	  sig	  mycket	  av.	  Sociala	  medier	  ryms	  i	  denna	  kategori	  och	  alla	  respondenter	  är	  

ense	  om	  den	  stora	  vikten	  av	  att	  vara	  aktiv	  där.	  Kierkels	  menar	  att	  genom	  olika	  sociala	  

medier	  och	  internet	  så	  kan	  de	  nå	  ut	  till	  sina	  tre	  huvudsakliga	  målgrupper;	  e-‐mail	  till	  de	  

vuxna	  som	  har	  säsongskort,	  LinkedIn	  (social	  media)	  till	  företagen	  och	  Hyves	  (social	  

media)	  till	  barnen.	  Ansvarig	  för	  sponsringen	  inom	  Philips,	  Bors,	  höjer	  dock	  ett	  varnande	  

finger	  vad	  gäller	  den	  tvåvägskommunikation	  som	  social	  media	  medför	  vilket	  även	  styrks	  

av	  Carlsson	  (2009)	  som	  menar	  att	  de	  är	  på	  både	  gott	  och	  ont.	  Hon	  menar	  att	  ett	  

varumärke	  snabbt	  kan	  förstöras	  via	  social	  media	  om	  det	  vill	  sig	  illa.	  PSV	  har	  fått	  erfara	  

både	  de	  positiva	  och	  negativa	  sidorna	  från	  social	  media,	  dock	  vet	  de	  inte	  hur	  de	  ska	  

tackla	  all	  den	  negativ	  kritik	  de	  får	  utså	  och	  Kierkels	  upplever	  inte	  att	  PSV	  har	  resurserna	  

för	  att	  dämpa	  det	  negativa	  som	  skrivs.	  Dock	  upplever	  jag	  att	  detta	  är	  en	  viktig	  fråga	  att	  

ta	  itu	  med	  för	  PSV.	  Självklart	  kan	  de	  inte	  styra	  vad	  som	  skrivs	  och	  används	  social	  media	  

är	  detta	  baksidan	  med	  den	  tvåvägskommunikation	  det	  medför.	  Möjligtvis	  kan	  det	  hjälpa	  

om	  PSV	  skulle	  ha	  en	  ansvarig	  för	  sociala	  medier	  som	  bevakar	  dessa	  efter	  matcher	  eller	  

om	  något	  annat	  har	  hänt	  som	  till	  exempel	  en	  spelarförsäljning.	  På	  detta	  sätt	  kan	  de	  vara	  

med	  i	  den	  aktuella	  debatten	  och	  dämpa	  de	  negativa	  kommentarerna	  genom	  att	  skapa	  en	  

dialog	  med	  supportrarna.	  Detta	  är	  även	  ett	  led	  i	  att	  supportrarna	  känner	  sig	  sedda	  och	  

uppskattade	  vilket	  bekräftas	  av	  Carlsson	  (2009)	  som	  menar	  att	  social	  media	  inte	  bör	  

användas	  för	  att	  sälja	  produkter	  utan	  för	  att	  bygga	  relationer.	  	  

	  

I	  intervjuerna	  framkom	  det	  att	  det	  är	  delade	  åsikter	  om	  användandet	  av	  Twitter.	  

Supporterordförande	  van	  Herp	  anser	  att	  PSV-‐spelarna	  borde	  inse	  att	  de	  själva	  är	  

varumärken	  och	  att	  användandet	  av	  Twitter	  skulle	  stärka	  deras	  eget	  varumärke.	  De	  

intervjuade	  spelarna	  Engelaar	  och	  Marcelo	  är	  inte	  alls	  intresserade	  av	  att	  börja	  twittra	  

och	  PR-‐avdelningen	  ställer	  sig	  neutrala	  till	  om	  spelarna	  ska	  använda	  det	  eller	  inte.	  	  	  
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6.3	  PSV:s	  varumärke	  	  

Under	  arbetet	  med	  uppsatsen	  har	  det	  tydligt	  framgått	  att	  PSV	  har	  en	  hög	  

varumärkeslojalitet.	  Respondenterna	  är	  helt	  eniga	  om	  detta	  och	  Kierkels	  och	  Engelaar	  

menar	  att	  supportrar	  är	  betydligt	  mer	  lojala	  än	  konsumenter,	  vilket	  också	  supportern	  

Kremers	  befäster	  då	  han	  bestämt	  hävdar	  att	  han	  aldrig	  skulle	  kunna	  byta	  klubb	  och	  att	  

det	  enligt	  honom	  är	  oerhört	  ovanligt	  att	  det	  sker.	  Mullin	  et	  al.	  (2007)	  menar	  att	  

varumärkeslojalitet	  är	  den	  viktigaste	  tillgången	  inom	  sportvärlden,	  då	  det	  resulterar	  i	  

slutsålda	  arenor	  och	  ökad	  försäljning	  i	  klubbshopen.	  Respondenternas	  svar	  i	  

kombination	  med	  det	  faktum	  att	  Philips	  stadion	  är	  slutsåld	  nästan	  varje	  match	  samt	  att	  

shopen	  säljer	  bra	  ger	  tydliga	  indikationer	  på	  att	  PSV	  har	  en	  hög	  varumärkeslojalitet.	  

Mullin	  et	  al.	  (2007)	  menar	  även	  att	  en	  av	  fördelarna	  med	  en	  hög	  varumärkeslojalitet	  är	  

att	  företag	  kan	  sätta	  priser	  som	  är	  20-‐25	  %	  högre	  än	  konkurrenternas.	  Dock	  gäller	  inte	  

detta	  PSV	  vilket	  kommer	  diskuteras	  längre	  ned.	  	  

	  

Metoden	  PSV	  använder	  sig	  av	  med	  ett	  medlemskap	  med	  olika	  nivåer	  i	  ONS	  PSV	  anser	  jag	  

är	  genomtänkt.	  Supportrarna	  betalar	  en	  årsavgift	  och	  får	  sedan	  enligt	  Kierkels	  tillgång	  

till	  olika	  erbjudanden,	  e-‐mail	  med	  uppdateringar	  om	  de	  senaste	  nyheterna,	  tidningen	  

PSV	  EHV	  fyra	  gånger	  per	  år,	  förtur	  vid	  köp	  av	  biljetter	  med	  mera.	  Aaker	  (2008)	  fastslår	  

att	  genom	  att	  skapa	  sådana	  fördelar	  stärker	  PSV	  sina	  kunders	  lojalitet	  och	  att	  det	  är	  rätt	  

väg	  att	  gå	  om	  de	  vill	  behålla	  sina	  trofasta	  kunder.	  Grönroos	  (2007)	  menar	  att	  positiv	  

upplevd	  kvalitet	  är	  stark	  länkat	  till	  stark	  lojalitet	  bland	  kunder.	  Han	  menar	  att	  de	  som	  är	  

”mycket	  nöjda”	  inte	  bara	  är	  mer	  lojala	  utan	  även	  pratar	  gott	  om	  sin	  upplevelse	  med	  

vänner	  och	  bekanta,	  med	  andra	  ord:	  positiv	  word-‐of-‐mouth	  marknadsföring.	  	  

	  

Lane	  et	  al.	  (2008)	  menar	  att	  för	  att	  ett	  varumärke	  ska	  anses	  som	  trovärdigt	  så	  är	  det	  

viktigt	  att	  allt	  kopplat	  till	  varumärket	  och	  varje	  varumärkesupplevelse	  är	  konsekvent,	  

annars	  uppstår	  förvirring	  för	  konsumenten.	  En	  del	  av	  PSV:s	  image	  är	  att	  de	  ses	  som	  en	  

familjär	  klubb,	  vilket	  innebär	  att	  alla	  är	  välkomna	  till	  Philips	  stadion,	  rik	  som	  fattig	  och	  

gammal	  som	  ung.	  För	  att	  denna	  image	  ska	  behållas	  krävs	  det	  att	  priserna	  inte	  sätts	  för	  

högt	  eftersom	  de	  som	  har	  det	  sämre	  ställt	  då	  inte	  har	  råd	  att	  gå	  på	  matcherna.	  För	  att	  

återkoppla	  detta	  till	  vad	  Mullin	  et	  al.	  (2007)	  skriver,	  att	  en	  av	  fördelarna	  med	  en	  hög	  

varumärkeslojalitet	  är	  att	  företag	  kan	  ta	  ut	  högre	  priser,	  uppstår	  här	  ett	  dilemma	  för	  

PSV;	  vill	  de	  behålla	  sin	  image	  som	  den	  familjära	  klubben	  eller	  vill	  de	  öka	  intäkterna?	  
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Både	  sponsorn	  Bors	  och	  supportern	  Kremers	  menar	  att	  PSV	  har	  ställts	  inför	  just	  detta	  

dilemma	  under	  våren	  2012	  då	  de	  vill	  höja	  priserna	  för	  säsongskorten	  till	  säsongen	  

12/13.	  PSV	  har	  haft	  dåliga	  finansiella	  resultat	  de	  senaste	  åren	  och	  är	  i	  ett	  stort	  behov	  av	  

pengar	  men	  är	  det	  värt	  att	  förlora	  sin	  unika	  image	  som	  den	  familjära	  klubben?	  Under	  

uppsatsens	  gång	  har	  jag	  kunnat	  konstatera	  att	  denna	  image	  och	  positioneringen	  har	  

varit	  djupt	  rotad	  sedan	  grundandet	  av	  klubben	  1913.	  Van	  Herp	  tycker	  att	  den	  familjära	  

imagen	  kan	  vara	  något	  negativt	  för	  PSV.	  Han	  menar	  att	  de	  borde	  vara	  mer	  

tävlingsinriktade	  och	  jämför	  dem	  med	  deras	  största	  rival	  Ajax.	  Spelarna,	  Engelaar	  och	  

Marcelo	  håller	  dock	  inte	  med	  van	  Herp	  om	  detta	  utan	  ser	  den	  familjära	  imagen	  som	  

något	  positivt.	  	  

	  

Mullin	  et	  al.	  (2007)	  menar	  att	  ett	  idrottslag	  bygger	  upp	  ett	  starkt	  varumärkeskapital	  

genom	  att	  skapa	  en	  hög	  kännedom	  om	  varumärket	  samt	  genom	  skapandet	  av	  företagets	  

varumärkesimage.	  Alla	  respondenter	  är	  överens	  om	  att	  PSV:s	  varumärke	  har	  en	  mycket	  

hög	  varumärkeskännedom	  i	  Eindhoven	  och	  Holland.	  Kierkels	  bekräftar	  

respondenternas	  aningar	  genom	  att	  ha	  tillgång	  till	  statistik	  som	  visar	  att	  PSV:s	  

varumärkeskännedom	  nästan	  är	  100	  %	  i	  Holland,	  vilket	  är	  fantastiskt	  höga	  siffror.	  En	  

stor	  fördel	  PSV	  får	  genom	  detta	  är	  enligt	  Mullin	  et	  al.	  (2007)	  att	  det	  är	  lättare	  att	  locka	  

till	  sig	  sponsorer.	  PSV:s	  varumärkeskännedom	  utomlands	  finns	  det	  dock	  ingen	  statistik	  

på	  men	  de	  flesta	  av	  respondenterna	  tror	  att	  den	  är	  okej.	  För	  att	  öka	  den	  krävs	  det	  som	  

sponsorn	  Bors	  är	  inne	  på	  spel	  ute	  i	  Europa	  i	  Champions	  League	  eller	  Europa	  League.	  För	  

att	  uppnå	  detta	  är	  det	  återigen	  resultaten	  som	  måste	  gå	  PSV:s	  väg.	  Dock	  ställer	  jag	  mig	  

frågande	  till	  hur	  viktigt	  det	  egentligen	  är	  med	  en	  hög	  varumärkeskännedom	  utomlands	  

för	  PSV	  som	  fotbollslag,	  då	  det	  främst	  är	  lokala	  sponsorer	  och	  biljettförsäljningen	  på	  

Philips	  stadion	  som	  genererar	  de	  stora	  pengarna.	  Dock	  är	  det	  för	  PSV:s	  huvudsponsor,	  

Philips,	  uppenbarligen	  väldigt	  viktigt.	  Ansvarige	  för	  Philips	  sponsring	  Bors	  säger	  att	  det	  

är	  viktigt	  för	  dem	  att	  vetskapen	  om	  vad	  P:t	  i	  PSV	  står	  för	  är	  hög.	  Enligt	  Bors	  är	  en	  av	  

anledningarna	  till	  att	  de	  vill	  sponsra	  PSV	  att	  de	  vill	  få	  en	  ökad	  varumärkeskännedom	  

utomlands,	  vilket	  medför	  att	  bra	  placeringar	  i	  Eredivisie	  för	  att	  ta	  sig	  ut	  i	  Europa	  är	  ett	  

måste.	  	  
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Mullin	  et	  al.	  (2007)	  menar	  att	  det	  inom	  sporten	  är	  lättare	  att	  skapa	  starka	  associationer	  

eftersom	  det	  är	  så	  mycket	  känslor	  inblandade	  mellan	  konsumenten	  (fanet)	  och	  

produkten	  (laget).	  Nyckeln	  menar	  de	  är	  att	  se	  till	  att	  dessa	  associationer	  är	  starka	  och	  

gynnsamma,	  vilket	  inte	  är	  det	  lättaste	  när	  vi	  aldrig	  kan	  veta	  hur	  en	  match	  slutar.	  Därför	  

får	  fokus	  ligga	  på	  det	  som	  kan	  påverkas;	  marknadsföring,	  promotion	  och	  publicitet	  

(Mullin	  et	  al.,	  2007).	  PSV:s	  VD,	  Sanders,	  är	  precis	  som	  Mullin	  et	  al.	  (2007)	  inne	  på	  att	  god	  

publicitet	  hjälper	  till	  att	  bygga	  ett	  varumärke	  starkare.	  Sanders	  tycker	  att	  publiciteten	  

runt	  PSV	  varit	  dålig	  under	  säsongen	  11/12	  och	  tror	  att	  spelarna	  kan	  bidra	  mer	  för	  att	  

vända	  den	  trenden.	  En	  god	  relation	  till	  pressen	  upplever	  jag	  som	  mycket	  viktig	  för	  ett	  

fotbollslag,	  och	  här	  har	  den	  pressansvariga	  ett	  viktigt	  ansvar.	  Självklart	  blir	  det	  negativ	  

publicitet	  när	  resultaten	  inte	  går	  PSV:s	  väg,	  men	  den	  pressansvarige	  får	  försöka	  skifta	  

fokus	  och	  lyfta	  fram	  det	  positiva	  från	  matcher	  och	  få	  fokus	  på	  sådant	  som	  är	  till	  fördel	  

för	  PSV.	  Exempel	  på	  sådana	  saker	  kan	  vara	  besök	  på	  sjukhus	  eller	  skolor.	  	  

	  

Genom	  intervjuerna	  har	  det	  framgått	  att	  fördelarna	  med	  ett	  starkt	  varumärke	  är	  att	  PSV	  

kan	  köpa	  bra	  spelare,	  attrahera	  sponsorer	  lättar,	  få	  ett	  ökat	  intresse,	  öka	  sina	  priser	  

samt	  få	  en	  ökad	  försäljning	  i	  shopen.	  Alla	  respondenter	  är	  ense	  om	  att	  i	  slutändan	  är	  det	  

den	  finansiella	  situationen	  som	  förbättras	  genom	  ett	  starkt	  varumärke.	  Alla	  dessa	  

fördelar	  hänger	  samman	  som	  en	  röd	  tråd	  och	  att	  allt	  i	  slutändan	  ändå	  handlar	  om	  

pengar	  är	  bara	  att	  acceptera	  inom	  företagsvärlden.	  Insikten	  om	  vad	  viktigt	  det	  är	  för	  PSV	  

att	  få	  spela	  i	  Europa	  och	  helst	  i	  Champions	  League	  blir	  påtaglig	  då	  man	  ser	  de	  stora	  

skillnader	  i	  intäkter	  de	  olika	  ligorna	  genererar,	  €36,4	  miljoner	  för	  Champions	  League	  

respektive	  €3,8	  miljoner	  för	  Europa	  League.	  	  

	  

Goda	  resultat	  och	  god	  publicitet	  är	  viktiga	  delar	  i	  PSV:s	  varumärkesbyggande	  enligt	  

respondenterna.	  Supporterordföranden	  van	  Herp	  nämner	  även	  vikten	  av	  att	  relationen	  

mellan	  spelare	  och	  supportrar	  ska	  fungera	  för	  att	  varumärket	  ska	  byggas	  starkare.	  Detta	  

resonemang	  håller	  jag	  med	  van	  Herp	  om.	  Det	  är	  som	  Wilson	  et	  al.	  (2008)	  skriver	  om	  

tjänster,	  det	  är	  ett	  samspel	  mellan	  kunden	  och	  personalen	  som	  skapar	  tjänsten.	  Bitner	  

(1992)	  styrker	  även	  detta	  med	  sitt	  resonemang	  om	  att	  i	  ett	  servicelandskap	  är	  de	  

anställda	  lika	  viktiga	  att	  ta	  hänsyn	  till	  som	  kunderna.	  	  
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Kierkels	  är	  inne	  på	  samma	  spår	  som	  Grönroos	  (2007)	  att	  det	  inte	  bara	  är	  marknads-‐

kommunikationen	  som	  är	  det	  viktiga	  inom	  varumärkesbyggandet	  som	  Kotler	  och	  

Pfoertsch	  (2006)	  menar.	  Hon	  anser	  att	  alla	  inom	  klubben	  har	  ett	  ansvar	  i	  arbetet	  med	  

företagets	  varumärkesbyggande.	  Grönroos	  (2007)	  menar	  att	  det	  viktigaste	  är	  att	  

fokusera	  på	  planeringen	  och	  management	  av	  servicen,	  vilket	  kan	  ses	  som	  att	  det	  är	  

matcherna	  som	  är	  prioritet	  nummer	  ett	  för	  PSV.	  Under	  matcherna	  är	  det	  spelarna	  som	  

gör	  ett	  stort	  jobb,	  dock	  ska	  inte	  själva	  arrangemanget	  runt	  matchen	  glömmas	  bort,	  allt	  

från	  säkerhetsvakter	  till	  de	  som	  serverar	  bitterballen	  påverkar	  helhetsintrycket	  av	  

matchen.	  Som	  både	  Kierkels	  och	  Kremers	  påpekar	  har	  även	  supportrarna	  en	  viktig	  roll	  i	  

det	  helhetsintryck	  som	  skapas	  runt	  matcherna	  vilket	  styrks	  av	  Wilson	  et	  al:s.	  (2008)	  

resonemang	  om	  att	  service	  management	  handlar	  om	  ett	  samarbete	  mellan	  företaget,	  

kunden	  och	  de	  anställda.	  Grönroos	  (2007)	  menar	  att	  varumärkeskännedomen	  och	  

varumärkesidentiteten	  ett	  företag	  bygger	  upp	  endast	  är	  ett	  löfte,	  och	  att	  om	  inte	  

företaget	  lever	  upp	  till	  detta	  varumärkeslöfte	  och	  helheten	  av	  varumärket	  saknas	  i	  

konsumentens	  medvetna	  uppkommer	  en	  varumärkesimage	  som	  inte	  överenskommer	  

med	  den	  varumärkesidentitet	  företaget	  vill	  förmedla	  och	  varumärkesbyggandet	  har	  

misslyckats.	  Jag	  upplever	  att	  en	  stor	  anledning	  till	  den	  negativa	  kritik	  PSV	  har	  fått	  utstå	  

de	  senaste	  säsongerna	  beror	  på	  att	  de	  helt	  enkelt	  inte	  levt	  upp	  till	  det	  indirekta	  löfte	  de	  

har	  förmedlat.	  Dessa	  löften	  må	  vara	  indirekta,	  men	  supportrarna	  har	  tagit	  fasta	  på	  att	  

PSV	  ska	  vara	  en	  toppklubb	  som	  når	  långt	  i	  Europaspel	  och	  när	  detta	  inte	  har	  infriats	  så	  

har	  det	  påverkat	  varumärket	  på	  ett	  negativt	  sätt.	  	  
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7.	  Slutsats	  

Avslutningsvis	  kommer	  jag	  att	  presentera	  min	  slutsats	  utifrån	  tidigare	  presenterad	  

diskussion	  och	  analys.	  Denna	  görs	  med	  utgångspunkt	  från	  syfte	  och	  de	  tre	  

forskningsfrågorna.	  Sist	  presenteras	  förslag	  till	  vidare	  studier.	  	  

	  

7.1	  Syfte	  och	  forskningsfrågor	  

Syftet	  med	  examensarbetet	  är	  att	  analysera	  och	  klargöra	  PSV:s	  marknadsföringsarbete	  

samt	  att	  undersöka	  hur	  PSV:s	  intressenter	  uppfattar	  varumärket	  PSV.	  	  

	  

Utifrån	  detta	  syfte	  har	  jag	  valt	  följande	  tre	  forskningsfrågor	  för	  uppsatsen:	  

Ø Vilka	  delar	  av	  marknadskommunikationen	  använder	  sig	  PSV	  av	  i	  sin	  

marknadsföring?	  

Ø Hur	  väl	  stämmer	  PSV:s	  önskade	  varumärkesidentitet	  med	  deras	  nuvarande	  

varumärkesimage?	  

Ø Hur	  mycket	  påverkar	  de	  sportsliga	  resultaten	  varumärket?	  	  

	  

7.2	  Slutsats	  

	  

7.2.1	  Första	  delsyfte	  

Ø Analysera	  och	  klargöra	  PSV:s	  marknadsföringsarbete.	  

	  

Åtta	  medarbetare	  arbetar	  med	  PSV:s	  marknadsföring.	  De	  är	  begränsade	  av	  den	  

tighta	  budget	  PSV:s	  ledning	  har	  varit	  tvungna	  att	  sätta	  efter	  flertalet	  misslyckade	  

sportsliga	  år.	  Av	  den	  anledningen	  så	  arbetar	  de	  främst	  med	  sina	  egenägda	  medier	  då	  

exempelvis	  reklamannonser	  anses	  vara	  för	  dyrt.	  På	  internet	  och	  sociala	  medier	  som	  

når	  en	  bred	  massa	  och	  dessutom	  är	  billigt	  är	  PSV	  aktiva.	  Dock	  framgår	  det	  av	  

intervjumaterialet	  att	  PSV	  saknar	  en	  fungerande	  strategi	  för	  framför	  allt	  sitt	  arbete	  

med	  sociala	  medier.	  Personligen	  anser	  jag	  att	  det	  är	  viktigt	  för	  PSV	  att	  så	  snabbt	  som	  

möjligt	  arbeta	  fram	  en	  strategi	  för	  hur	  de	  på	  bästa	  sätt	  ska	  ta	  tillvara	  på	  de	  positiva	  

sidor	  tvåvägskommunikationen	  på	  sociala	  medier	  medför.	  Innan	  jag	  började	  skriva	  

uppsatsen	  var	  jag	  av	  den	  åsikten	  att	  när	  ett	  fotbollslag	  vinner	  matcher	  så	  säljer	  det	  
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sig	  självt.	  Dock	  är	  jag	  beredd	  att	  hålla	  med	  PSV:s	  marknadsansvarige	  Kierkels	  om	  att	  

man	  bör	  smida	  medans	  järnet	  är	  varmt,	  det	  vill	  säga	  att	  även	  marknadsföra	  sitt	  lag	  i	  

bra	  tider	  för	  att	  locka	  till	  sig	  nya	  supportrar.	  I	  sin	  marknadsföring	  arbetar	  PSV	  med	  

alla	  verktyg	  i	  marknadskommunikationen;	  reklam,	  PR,	  säljfrämjande	  åtgärder,	  

personlig	  försäljning	  och	  direkt	  marknadsföring.	  Marknadsavdelningen	  är	  noga	  med	  

att	  förmedla	  samma	  budskap	  ut	  till	  kund,	  oavsett	  marknadskommunikation	  och	  

kanal.	  Detta	  underlättas	  utav	  att	  de	  sköter	  det	  mesta	  av	  sitt	  arbete	  internt	  samt	  att	  de	  

är	  en	  liten	  grupp	  så	  att	  de	  lätt	  kan	  checka	  av	  allt	  material.	  	  

	  

7.2.2	  Andra	  delsyfte	  

Ø Undersöka	  hur	  PSV:s	  intressenter	  uppfattar	  varumärket	  PSV.	  

	  

Enligt	  Aaker	  (2002)	  är	  varumärkesidentitet	  hur	  företaget	  vill	  att	  varumärket	  ska	  

upplevas.	  Eftersom	  alla	  respondenter	  har	  en	  stark	  relation	  till	  PSV	  tyckte	  jag	  att	  det	  

var	  intressant	  att	  höra	  vad	  de	  vill	  att	  PSV	  ska	  förknippas	  med	  för	  attribut.	  Eindhoven,	  

Philips	  och	  mästare	  var	  de	  tre	  attribut	  som	  flest	  föredrog.	  Just	  Eindhoven	  och	  Philips	  

är	  redan	  starkt	  kopplade	  till	  namnet	  PSV	  Eindhoven	  medan	  mästare	  mer	  är	  en	  vision	  

av	  vad	  de	  vill	  vara.	  Personligen	  hade	  jag	  valt	  ut	  mästare,	  glädje	  och	  förebilder	  av	  de	  

attribut	  som	  nämndes.	  Eindhoven	  och	  Philips	  upplever	  jag	  redan	  är	  så	  djupt	  rotade	  i	  

associationerna	  till	  PSV	  så	  det	  är	  inget	  de	  ytterligare	  behöver	  förstärka.	  Däremot	  i	  

tider	  där	  det	  har	  gått	  tungt	  resultatmässigt	  och	  stämningen	  på	  Philips	  stadion	  inte	  

varit	  vad	  den	  brukar	  vara	  tror	  jag	  att	  glädje	  och	  förebilder	  är	  ledord	  som	  kan	  lyfta	  

imagen	  ytterligare.	  Tänk	  om	  alla	  skulle	  känna	  den	  glädjen	  supportern	  Bart	  Kremers	  

känner	  för	  att	  få	  gå	  på	  match,	  vilken	  mycket	  bättre	  stämning	  det	  skulle	  vara	  innan,	  

under	  och	  efter	  matcherna.	  För	  att	  förstärka	  dessa	  attribut	  tror	  jag	  att	  följande	  saker	  

kan	  hjälpa:	  

• Marknadsföra	  enskilda	  spelare	  mer.	  Genom	  detta	  tror	  jag	  fler	  unga	  får	  dem	  som	  

förebilder	  och	  genom	  det	  kommer	  försäljningen	  i	  shopen	  öka.	  	  

• Skapa	  en	  närmare	  relation	  mellan	  spelare	  och	  fans.	  Spelarna	  bör	  visa	  sin	  

uppskattning	  till	  sina	  fans	  genom	  enkla	  saker	  som	  att	  alltid	  tacka	  efter	  match	  

samt	  att	  när	  de	  träffar	  supportrar	  på	  Philips	  stadion,	  vid	  de	  Herdgang	  eller	  i	  det	  

privata	  bör	  de	  alltid	  ta	  sig	  tid	  att	  skriva	  en	  autograf	  eller	  ställa	  upp	  på	  ett	  foto.	  	  
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• Få	  fler	  spelare	  att	  ha	  Twitter.	  Detta	  kan	  vara	  svårt	  i	  början	  men	  när	  väl	  en	  av	  de	  

”stora”	  spelarna	  börjar	  tror	  jag	  att	  fler	  lockas	  av	  att	  börja.	  Twitter	  är	  ett	  perfekt	  

sätt	  att	  minska	  distansen	  mellan	  spelare	  och	  supportrar	  genom	  att	  spelarna	  

bjuder	  på	  lite	  av	  sin	  vardag	  så	  känner	  supportrarna	  att	  de	  kommer	  dem	  närmare.	  	  

	  

Varumärkesassociationer	  är	  de	  associationer	  som	  konsumenten	  gör	  till	  ett	  

varumärke	  och	  ett	  företags	  varumärkesimage	  är	  hur	  konsumenten	  upplever	  

varumärket	  idag	  (Aaker,	  2002).	  Alsem	  (2007)	  skriver	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  ha	  en	  

tydlig,	  positiv	  och	  unik	  varumärkesimage	  för	  att	  bli	  ett	  framgångsrikt	  företag.	  

Respondenterna	  nämner	  Eindhoven	  och	  Philips	  flest	  gånger,	  vilka	  båda	  är	  unika	  

för	  PSV.	  Efter	  dem	  kommer	  attributen	  familjärt,	  fotboll,	  röd-‐vitt	  och	  mästare.	  Av	  

dessa	  upplever	  jag	  familjärt	  som	  unikt	  för	  PSV	  medan	  fotboll,	  röd-‐vitt	  och	  

mästare	  även	  passar	  in	  på	  många	  andra	  fotbollslag.	  Alsem	  (2007)	  skriver	  även	  

om	  att	  varumärkesimagen	  ska	  vara	  positiv.	  Glädje	  som	  nämndes	  en	  gång	  är	  ett	  

positiv	  attribut	  medan	  de	  övriga	  kan	  upplevas	  som	  positiva	  och	  negativa	  

beroende	  på	  vem	  som	  gör	  associationerna.	  	  

	  

7.2.3	  Forskningsfrågor	  

Ø Vilka	  delar	  av	  marknadskommunikationen	  använder	  sig	  PSV	  av	  i	  sin	  

marknadsföring?	  

	  

PSV	  arbetar	  med	  alla	  verktyg	  i	  marknadskommunikationen;	  reklam,	  PR,	  

säljfrämjande	  åtgärder,	  personlig	  försäljning	  och	  direkt	  marknadsföring.	  För	  att	  

nå	  ut	  till	  sina	  målgrupper	  använder	  de	  främst	  sina	  egenägda	  medier,	  inte	  minst	  

internet.	  PSV:s	  officiella	  hemsida,	  psv.nl,	  menar	  supportern	  Kremers	  är	  en	  av	  de	  

bästa	  i	  Holland	  och	  alla	  respondenter	  är	  ense	  om	  att	  genom	  hemsidan	  når	  PSV	  

bäst	  ut	  till	  deras	  breda	  målgrupp.	  Sociala	  medier	  växer	  sig	  starkare	  och	  PSV	  är	  

aktiva	  på	  de	  största,	  så	  som	  Facebook	  och	  Twitter.	  För	  alla	  företag	  är	  det	  en	  

utmaning	  att	  hänga	  med	  i	  den	  snabba	  utveckling	  som	  sker	  på	  internet.	  Dock	  

upplever	  jag	  att	  framstående	  idrottslag	  har	  en	  annan	  typ	  av	  utmaning	  än	  

”vanliga”	  företag.	  Den	  passion	  och	  engagemang	  många	  supportrar	  känner	  för	  sitt	  

lag	  kan	  vara	  fantastisk	  vid	  bra	  resultat,	  men	  vid	  dåliga	  resultat	  så	  triggar	  de	  
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varandra	  och	  då	  är	  social	  media	  ett	  ställe	  där	  supportrarna	  kan	  träffas	  efter	  

matcher	  och	  skriva	  av	  sig	  all	  de	  negativa	  tankar	  de	  hyser	  mot	  spelare,	  ledare,	  

domare,	  ledning,	  motståndarlag	  med	  flera.	  	  

	  

Ø Hur	  väl	  stämmer	  PSV:s	  önskade	  varumärkesidentitet	  med	  deras	  nuvarande	  

varumärkesimage?	  

	  

Intervjuerna	  visade	  att	  det	  inte	  är	  någon	  större	  skillnad	  på	  de	  attribut	  de	  

intervjuade	  intressenterna	  associerar	  till	  varumärket	  PSV	  jämfört	  med	  vilka	  

attribut	  de	  vill	  ska	  associeras	  till	  varumärket	  PSV.	  Eindhoven,	  Philips	  och	  mästare	  

var	  de	  attribut	  som	  nämndes	  flest	  gånger.	  Detta	  är	  en	  styrka	  och	  tyder	  på	  att	  PSV	  

har	  kommit	  långt	  i	  sitt	  varumärkesarbete	  med	  att	  få	  varumärkesidentiteten	  att	  

överensstämma	  med	  den	  upplevda	  varumärkesimagen.	  	  

	  

Ø Hur	  mycket	  påverkar	  de	  sportsliga	  resultaten	  varumärket?	  	  

	  

Det	  framgår	  tydligt	  att	  PSV	  är	  ytterst	  beroende	  av	  de	  sportsliga	  resultaten.	  Fyra	  

år	  utan	  topp-‐två	  placeringar	  har	  hittills	  främst	  satt	  sina	  spår	  i	  ekonomin	  och	  alla	  

respondenter	  är	  inne	  på	  att	  det	  inte	  är	  positivt	  för	  PSV:s	  varumärke	  om	  det	  

fortsätter.	  Det	  är	  tyvärr	  som	  den	  onda	  cirkel	  som	  Engelaar	  beskriver;	  ”With	  bad	  

results	  on	  the	  pitch	  the	  supporters	  are	  booing	  at	  us	  which	  leads	  to	  a	  bad	  

atmosphere	  in	  the	  stadium.	  Bad	  atmosphere	  will	  result	  in	  less	  supporters	  at	  the	  

games	  and	  with	  less	  supporters	  PSV	  wont	  be	  as	  interesting	  for	  the	  sponsors	  any	  

longer.	  Without	  sponsors	  the	  big	  money	  wont	  come	  and	  that	  will	  result	  in	  that	  PSV	  

can	  not	  buy	  the	  players	  they	  need	  according	  to	  be	  a	  top	  team	  in	  Eredivisie	  which	  in	  

the	  end	  leads	  in	  worse	  results”.	  Dock	  har	  han	  missat	  en	  dimension	  i	  detta.	  Utan	  bra	  

resultat	  får	  inte	  PSV	  spela	  i	  Europa	  där	  de	  stora	  pengarna	  finns.	  Detta	  anser	  jag	  är	  

den	  största	  negativa	  trenden	  för	  PSV	  för	  tillfället.	  	  

	  

I	  det	  långa	  loppet	  anser	  jag	  att	  ett	  varumärke	  skadas	  när	  det	  inte	  lever	  upp	  till	  de	  

förväntningar	  som	  ställs	  på	  det.	  Resultaten	  är	  A	  och	  O	  för	  alla	  fotbollsklubbar.	  

Även	  fast	  laget	  bjuder	  på	  underhållande	  fotboll	  så	  är	  det	  trots	  allt	  resultaten	  som	  



	   68	  

räknas.	  Dock	  tror	  jag	  att	  ett	  lag	  som	  PSV	  som	  har	  skämt	  bort	  sina	  supportrar	  

under	  en	  så	  lång	  period	  är	  extra	  beroende	  av	  bra	  resultat.	  Därför	  hoppas	  jag	  att	  

PSV	  kan	  vända	  denna	  negativa	  trend,	  bromsa	  upp	  den	  försvagning	  av	  varumärket	  

som	  skett	  och	  bygga	  upp	  ett	  ännu	  starkare	  varumärke	  i	  framtiden.	  Jag	  tror	  att	  i	  

tider	  då	  det	  är	  lite	  extra	  tufft	  är	  det	  klokt	  att	  hitta	  tillbaka	  till	  sina	  

grundvärderingar.	  Jag	  tycker	  att	  PSV	  ska	  trycka	  extra	  på	  den	  familjära	  imagen	  

och	  positionering	  de	  under	  snart	  100	  år	  byggt	  upp	  och	  få	  spelare	  och	  övriga	  

anställda	  att	  förstå	  vikten	  av	  att	  behandla	  sina	  kunder/supportrar	  väl.	  Detta	  

initiativ	  till	  internt	  varumärkesbyggande	  bör	  tas	  av	  PSV:s	  ledning.	  	  

	  

7.3	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  

Jag	  skulle	  tycka	  att	  det	  vore	  intressant	  med	  en	  kvantitativ	  undersökning	  med	  en	  

enkätundersökning	  för	  att	  få	  en	  bredare	  syn	  på	  PSV:s	  varumärke	  och	  

marknadskommunikation.	  	  

	  

Ytterligare	  förslag	  till	  vidare	  forskning	  är	  att	  göra	  en	  kvalitativ	  undersökning	  men	  med	  

fler	  än	  ett	  fallföretag.	  Till	  exempel	  att	  jämföra	  Holland	  tre	  största	  klubbar	  eller	  en	  

jämförelse	  mellan	  klubbar	  i	  olika	  länder	  för	  att	  se	  hur	  deras	  syn	  på	  varumärket	  och	  

marknadskommunikationen	  är.	  	  
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Bilaga	  1	  -‐	  Intervjuguide	  för	  marknadskommunikationen	  	  
	  

Vilka	  typer	  av	  marknadskommunikation	  använder	  ni	  er	  av?	  

Vilka	  är	  PSV	  målgrupp	  och	  värderar	  du	  någon	  av	  dem	  som	  extra	  viktig?	  

Vilken	  marknadskommunikation	  upplever	  du	  mest	  effektiv	  för	  varje	  segment?	  

Marknadsför	  ni	  spelarna	  olika	  mycket?	  

	  

Direkt	  marknadsföring/Social	  Media	  

PSV	  är	  aktiva	  på	  Facebook	  och	  Twitter,	  vilka	  fler?	  

Vad	  är	  syftet	  för	  PSV	  att	  vara	  aktiv	  i	  sociala	  medier?	  

Varför	  tycker	  du	  att	  sociala	  medier	  är	  viktiga?	  

Social	  media	  är	  mycket	  om	  en	  tvåvägskommunikation	  mellan	  företaget	  och	  dess	  kunder,	  

vilka	  fördelar	  och	  nackdelar	  ser	  du	  med	  det?	  

Uppmuntrar	  ni	  spelarna	  att	  använda	  till	  exempel	  Twitter?	  

	  

PR	  

Vilka	  är	  de	  främsta	  arbetsuppgifterna	  på	  PR-‐avdelningen?	  

Är	  Internet	  och	  sociala	  medier	  en	  stor	  del	  av	  ditt	  arbete?	  

Vilken	  annan	  marknadskommunikation	  använder	  ni?	  

Är	  word-‐of-‐mouth	  marknadsföring	  något	  ni	  direkt	  arbetar	  med?	  	  

Generellt	  sätt	  så	  har	  man	  mer	  inflytande	  på	  budskapet	  med	  marknadsföring	  jämfört	  

med	  I	  PR,	  hur	  försöker	  ni	  “kontrollera”	  att	  ni	  får	  ut	  det	  budskap	  ni	  vill?	  

Vad	  tror	  du	  är	  den	  största	  anledningen	  att	  PSV	  har	  fått	  ”extra”	  mycket	  negativ	  publicitet	  

i	  år?	  	  

	  

Säljfrämjande	  åtgärder	  

Är	  säljfrämjande	  åtgärder	  en	  viktig	  del	  av	  er	  marknadsstrategi?	  

Vilka	  typer	  av	  säljfrämjande	  åtgärder	  använder	  ni	  era	  v?	  

Vid	  vilka	  tillfällen	  använder	  ni	  er	  av	  säljfrämjande	  åtgärder?	  	  

Vad	  är	  syftet	  med	  säljfrämjande	  åtgärder?	  	  

Hur	  marknadsför	  ni	  dem?	  

Vilka	  fördelar	  och	  nackdelar	  anser	  du	  att	  det	  finns	  med	  att	  använda	  säljfrämjande	  

åtgärder?	  
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PSV	  är	  en	  akronym	  av	  Philips	  Sports	  Vereniging	  är	  det	  viktigt	  för	  er	  att	  folk	  vet	  vad	  det	  

står	  för?	  	  

	  

Reklam	  

Hur	  använder	  ni	  er	  av	  reklam	  och	  vilka	  typer	  av	  reklam	  använder	  ni	  er	  av?	  

	  

Personlig	  försäljning	  

I	  vilka	  sammanhang	  använder	  ni	  er	  av	  personlig	  försäljning?	  

I	  vilka	  syften?	  

	  

Övrigt	  

Vad	  är	  syftet	  med	  PSV	  EHV?	  	  

Hur	  ofta	  är	  den	  publicerad?	  	  

Vilken	  är	  målgruppen	  för	  tidningen?	  

Anser	  du	  att	  marknadsinsatsen	  måste	  ökas	  då	  PSV	  inte	  levererar	  på	  fotbollsplanen?	  	  

Förutom	  er	  digitala	  marknadsföring	  som	  kan	  ses	  över	  hela	  världen	  sker	  

marknadsföringen	  främst	  lokalt?	  

Hur	  fungerar	  marknadsföringen	  runt	  PSV	  shopen?	  

Det	  är	  viktigt	  med	  ett	  tydligt	  och	  konsekvent	  budskap	  i	  all	  marknadskommunikation,	  

hur	  uppnår	  ni	  det?	  	  

Arbetar	  ni	  nära	  tillsammans	  med	  PR-‐ansvariga?	  	  

Vilka	  är	  de	  främsta	  skillnaderna	  mellan	  ett	  sportlag	  och	  ett	  ”vanligt”	  företag	  enligt	  dig?	  
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Bilaga	  2	  –	  Intervjuguide	  för	  varumärket	  	  

	  

Frågor	  till	  alla	  intressenter:	  

Vilka	  tre	  attribut	  förknippar	  du	  med	  varumärket	  PSV?	  	  

Vilka	  tre	  attribut	  skulle	  du	  vilja	  förknippades	  med	  varumärket	  PSV?	  

Hur	  viktigt	  är	  det	  med	  bra	  resultat	  på	  fotbollsplanen	  för	  varumärket	  PSV?	  Skala	  1-‐5,	  

motivera	  varför.	  	  

Förutom	  goda	  resultat	  på	  fotbollsplanen,	  vad	  mer	  tror	  du	  är	  viktigt	  för	  att	  åstadkomma	  

ett	  starkt	  varumärke?	  

Vilka	  fördelar	  anser	  du	  PSV	  har	  med	  ett	  starkt	  varumärke?	  

Vilka	  medier/marknadskanaler	  anser	  du	  att	  PSV	  bäst	  når	  ut	  till	  sin	  målgrupp	  igenom?	  

Anser	  du	  att	  PSV	  har	  hög	  varumärkeskännedom	  i	  Eindhoven,	  Holland	  och	  Europa?	  

Anser	  du	  att	  PSV	  har	  en	  hög	  varumärkeslojalitet?	  Hur	  syns	  det?	  

Hur	  bör	  PSV	  bäst	  ta	  hand	  om	  sina	  mest	  lojala	  supportrar	  på	  bästa	  sätt?	  

Vad	  är	  bra	  kvalitet	  för	  dig	  runt	  en	  match?	  

Anser	  du	  att	  det	  är	  viktigt	  för	  PSV	  att	  vara	  aktiva	  i	  social	  media?	  

Vilken	  målgrupp	  är	  enligt	  dig	  mest	  viktig	  för	  PSV?	  

	  

Extra	  frågor	  till	  sponsorer:	  

Varför	  vill	  ni	  vara	  en	  del	  av	  PSV?	  

Vad	  förväntar	  ni	  av	  PSV,	  när	  ni	  investerar	  så	  mycket	  pengar	  i	  klubben?	  

Hur	  viktigt	  är	  det	  för	  er	  att	  folk	  är	  medvetna	  om	  vad	  akronymen	  PSV	  står	  för?	  (endast	  till	  

Philips)	  

	  
Extra	  frågor	  till	  spelarna:	  	  

Hur	  känner	  du	  av	  att	  PSV	  är	  en	  familjär	  klubb?	  

Anser	  du	  att	  det	  familjära	  kan	  föra	  med	  sig	  något	  negativt?	  

Många	  supportrar	  upplever	  att	  ni	  inte	  har	  engagerat	  er	  nog	  åt	  dem	  de	  senaste	  åren,	  vad	  

säger	  du	  om	  det?	  

	  

Extra	  frågor	  till	  supportrar:	  

Har	  du	  övervägt	  att	  byta	  lag	  någon	  gång?	  

Har	  du	  hört	  om	  människor	  som	  byter	  favoritlag?	  
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Hur	  visar	  PSV	  sin	  uppskattning	  för	  er?	  

Är	  det	  nog?	  

Vad	  mer	  skulle	  du	  önska?	  

PSV	  har	  inte	  vunnit	  på	  de	  senaste	  fyra	  åren,	  har	  du	  märkt	  någon	  skillnad	  i	  antal	  fans	  

samt	  på	  stämningen?	  
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 

Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade 
Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och 
utvecklingspotential för utbildning och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan 
med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög 
kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande 
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 

	  

 

 

Linnéuniversitetet 

���391 82 Kalmar/351 95 Växjö  

Telefon 0772-28 80 00 

	  


