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Förord  
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Abstract  

 

 
 
I den här studien undersöks genom semistrukturerade intervjuer hur elitidrottsföreningar 

bygger upp sitt varumärkeskapital inom den professionella idrotten. Sex stycken 

marknadsansvariga inom idrottsföreningarna som är verksamma inom respektive 

förening har intervjuats för att få reda på deras syn på byggnationen av ett 

varumärkeskapital inom den nämnda kontexten. Anledningen till detta var för att på 

bästa sätt kunna ta del av kunskap erfarenhet och information som dessa respondenter 

sitter på. Så som många författare fastslår som jag påvisar i min inledning som Uggla, 

(2002) Lagergren, (1998), Aaker, (1996) så blir vikten av varumärket allt viktigare för 

organisationer i dagens samhälle. För att nå ett bra resultat och samtidigt följa med i 

marknadens utveckling och hävda sig mot sina konkurrenter blir det allt mer diskussion 

kring varumärkesfrågor inom organisationer. 

  

Resultaten av denna studie påvisar hur ett varumärkeskapital skapas för 

elitidrottsföreningar genom en intern process och påverkan. Studien visar fyra faktorer 

som är betydelsefulla för byggnationen av ett varumärkeskapital för en 

elitidrottsförening. 

 Idrottsliga framgångar 

 Produkten 

 Identiteten 

 Kommunikationen 

Dessa beståndsdelar kan ses som en organisk enhet som påverkas av och påverkar 

varandra. Samtliga delar inom enheten är viktiga men kan endast fungera optimalt om 

kommunikation är allierad inom varumärkets samtliga delar. Det är kommunikationen 

som fördelar och transporterar information till samtliga delar i varumärket och den 

organiska enheten cirkulerar och fungerar på bästa sätt om flödet inom enheten är rent, 

det vill säga att kommunikationen når sin fulla potential.   

 

Varumärke, varumärkeskapital, kommunikation, identitet, idrott 
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 Inledning     

     

Idrotten är ett fenomen som enligt Idrotts-Sverige, Riksidrottsförbundet (u.å) länge varit den 

största folkrörelsen inom Sverige, den utövas norr till söder väst som till öst. När samhällens 

matbutiker eller postkontor stänger igen för dagen så finns idrottsföreningarna kvar och 

idrotten är något som samlar människor. Ax, Johansson och Kullvén (2001) menar att faktorer 

som internationalisering av ekonomin, globalisering av marknader, teknologisk utveckling, 

och förändrade krav från konsumenter är något som påverkar organisationer. Detta har även 

påverkat idrotten som enligt Riksidrottsförbundet (2000) menar inte idag ser ut på samma sätt 

som den gjorde förr då samhällets utveckling har medfört en ändrad miljö för 

idrottsföreningar samt elitidrottsföreningarna i dagens samhälle. 

 

Enligt Riksidrottsförbundet (2000) kan en elitidrottsförening idag jämföras med stora företag 

då utvecklingen för elitidrottens verksamhet som innebär, med ett större pengaflöde, att 

elitidrotten alltmer går ifrån den ”traditionella idrotten”. Riksidrottsförbundet menar att 

drivandet av en elitidrottsförening idag, innebär att föreningen arbetar utefter näringslivets 

principer, organisationsformer och värderingar. Det som Riksidrottsförbundet poängterar är 

att dem senaste årens utveckling inom EU har inneburit väsentliga förändringar för 

elitidrottsföreningar. Bosmandomen är en sådan förändring som väsentligt förändrade den 

idrottsliga verksamheten för elitidrottsföreningar. Det var år 1990 då den belgiske 

fotbollsspelaren Jean-Marc Bosman som vid sitt kontraktsslut med den belgiske 

fotbollsklubben RFC Liege ville byta klubb till den franska klubben Dunkerque. Enligt Leren 

(2002) tvivlade RFC Liege på Dunkerques betalningsförmåga och övergången gick i stå. 

Jean-Marc Bosman blev senare kontraktslös då han inte accepterade RFC Liege 

kontraktsförslag om minimilön vilket skulle ha inneburit en reducerad lön från 120 000 

belgiska franc i månaden till 30 000 belgiska franc. Klubben svarade därför med att utestänga 

Bosman i ett år, något som var tillåtet enligt det belgiska fotbollsförbundet URBFSA:s 

reglemente. Enligt Leren (2002) förde Bosman vidare ärendet till EG-domstolen och hävdade 

att RC Liege hade begått kontraktsbrott. Författaren menar att Bosman lade fram sin grund i 
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invändningen att fotbollsspelare inte har samma arbetsliga rättigheter som andra anställda har 

då deras kontraktstid har gått ut med sin arbetsgivare. Jean-Marc Bosman menade att till 

skillnad mot andra aktörer och företag så hindrade idrottens regelverk dem att sälja sin 

arbetskraft i överensstämmelse med allmänna och arbetsrättsliga principer. Hans anmälan mot 

RFC Liege var något som 1995 beviljades av domstolen. Bosmandomens mest påtagliga 

konsekvens var att fotbollsspelare inom EU fick rättigheter att röra sig fritt mellan olika 

fotbollsklubbar utan ekonomisk ersättning till den lämnade klubben då ett kontrakt med 

spelarens nuvarande klubb tagit slut. Den rättsliga konsekvensen av domstolens utslag innebar 

också att alla nationella fotbollsförbund inom EU blev förbjudet att ha begränsningar för 

antalet utländska spelare från andra EU-länder i sina klubblag. Kontexten av domen blev 

revolutionerande för den Europeiska idrottsmarknaden då principer om fri rörlighet skall 

tillämpas. Enligt Leren (2002) kan en klubb numera endast betinga transfer summa om en 

kontraktsbunden spelare övergår i annan klubbs anställning. Om en spelare numera är 

kontraktslös kan inte den gamla klubben hindra spelaren från att ingå nytt anställningsavtal 

med annan klubb.  

 

Genom Bosmandomens utveckling och de rättsliga åtgärder som trädde i kraft år 1999 så 

beslutade Riksidrottsförbundet samma år att idrottsföreningar självmant kunde anpassa sin 

organisationstyp utefter sin verksamhet. Anledning till Riksidrottsförbundets beslut var 

Bosmandomens utfall som ifrågasatte olika lagstiftningar som finns inom idrotten. Lindfeldt 

(2000) menar att efterskalvet av Bosmandomen är något som är den främsta anledningen för 

idrotten att spegla dess utveckling, genom att den gick ifrån ideell verksamhet till 

professionell nöjesindustri. Enligt författaren blev elitidrotten i och med detta likställt med 

vilken affärsverksamhet som helst vilket således har förändrat marknaden för elitidrotten. 

Vidare menar Lindfeldt (2000) att pengarnas makt inom idrotten alltid har varit en viktig 

aspekt men blev i och med detta accepterat som ett styrinstrument inom idrottskulturen. En 

anledning till detta hävdar Hegborn och Olovzon (2000) är att idrottsutövarna numera också 

har blivit intressenter till elitidrottsföreningarna eftersom de ställer allt mer högre krav på 

föreningarna. Anledningen till detta är något som de båda anser är på grund av att 

konkurrensen inom idrottsmarknaden har ökat då ledare samt spelare känner till sitt 

marknadsvärde vilket föranlett till en större kostnad för elitidrottsföreningarna då det är de 

som betalar för spelarnas samt ledarnas marknadsvärden. 
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Varför det har blivit på ett sådant vis menar författarna är på grund utav konkurrensen på 

marknaden där andra ligor och idrotter har vuxit fram som substitut samt framväxten utav ett 

idolskapande samhälle. Något som Slack och Amis (1999) menar är att idrottsorganisationer 

bör i dagens samhälle, på grund av idrottens utveckling, alltmer fokusera på att hantera den 

idrottsliga problematiken. För att nå idrottsliga framgångar så krävs det enligt författarna idag 

högre kostnader och det är än mer svårt att för att uppnå ett ekonomiskt nollresultat. Det som 

författarna menar vidare är att det är både kortsiktiga och långsiktiga perspektiv som måste tas 

i beaktning för en idrottsorganisation. Vad Slack och Amis (1999) slår fast är att det 

kortsiktiga perspektivet är något som är applicerat inom idrotten, medan det långsiktiga 

perspektivet är applicerat inom organisationens utveckling där varumärket alltmer idag blir 

betydande för organisationen.  

 

Marknaden förändras konstant i symbios med omvärlden. I och med att människor förändras, 

samhällen varierar, nya trender skapas och gamla trender dör ut, så bör likaså varumärken 

kontinuerligt förändras. Lagergren (1998) menar att ett varumärke är en symbol för kunden 

med igenkännande och mervärde då författaren anser att människor idag inte konsumerar 

produkter utan de konsumerar varumärken. Vidare menar författaren att varumärken bör 

innefatta egenskapen att vara utvecklingsbara. Detta för att kunna bemöta konkurrensen från 

övriga varumärken i samhället då författaren menar i likhet med Nilsson (2000) att vi 

människor kommer i kontakt med varumärken dagligen, medvetet som omedvetet.  

 

Varumärken är något som De Chernatony (2001) hävdar inte är oföränderliga, det går inte att 

endast skapa ett varumärke och sedan luta sig passivt tillbaka och beskåda utvecklingen. 

Varumärkets betydelse har således blivit ett viktigt element hos företagen. Uggla (2002) 

hävdar att det är nu de senaste 20 åren som företagen har fått förståelsen för att deras 

varumärke är bland de värdefullaste tillgångarna ett företag har. Författaren menar att ett 

företag bör få insikten av att varumärken har en väsentlig betydelse för dess position på 

marknaden. Detta sker enligt Uggla (2002) när ett företag lägger vikt på att hålla sitt 

varumärke intakt och bygga det starkare med tiden. Varumärkeskonceptet blir en medföljande 

faktor utav detta då ett företag måste arbeta med sitt varumärke kontinuerligt för att få en 

genomslagskraft på marknaden samt följa med i omvärldens utveckling. Bristol (2002) menar 

att varumärkeskonceptet är konsumentens strukturerade kunskap och uppfattning av 

varumärket, vilket är attribut och associationer som ger fördelar till densamma. Enligt Bristol 
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(2002) måste ett varumärke förmedla någonting till konsumenten för att denne skall 

konsumera varumärket och dess produkter.  

 

Normann och Ramirez (1993) fastslår i likhet med Ax, Johansson och Kullvén (2001) att 

förändringarna som skett i samhället ökar kraven på företag. Normann och Ramirez (1993) 

menar att företag i dagens samhälle inte bara ska tillgodose något för konsumenterna utan de 

skall även hjälpa konsumenterna att skapa någonting. Ett företag måste således enligt 

författarna hjälpa konsumenten att skapa ett värde.  

 

Det som gör detta svårt inom idrotten är den idrottsliga produktens karaktär, dvs. den själva 

idrottsliga kontexten. Exempel på ett sådant kan vara Manchester United:s sportsliga resultat 

och prestationer som är en form av den idrottsliga produktens karaktär. Lewis och 

Appanzeller, (1985) beskriver produkten idrott som något som är immateriellt och subjektivt 

där produkten konsumeras inom varje enskild individ. Vidare menar de båda att detta gör 

produkten idrott unik och att dagens idrott är något som konsumeras samtidigt som den 

produceras vilket gör att själva produkten blir svår att förutse på förhand. Hirschmann och 

Holbrook (1982) för även ett resonemang i ämnet och hävdar att svårigheten i att hantera en 

sådan typ av produkt, ligger i produktens tillförlitlighet. Med detta menar författaren att 

idrotten är en liveprodukt och förändras med tiden då det som har hänt inte kommer att hända 

igen och det som har hänt är en form av ett resultat från den idrottsliga produkten. Samma 

utveckling går att se inom marknadsföringen av varumärken där Verhoef och Leeflang (2009) 

menar att det är svårt för marknadsförare inom ett företag att på förhand påvisa relationen 

mellan marknadsföringsaktiviteter och finansiella resultat. Författarna menar att företag allt 

mer blir marknadsorienterade och att marknadsföringen genomsyrar allt mer alla avdelningar 

inom företagen där varumärkesfrågan är central.  

 

Inom forskningen angående varumärken har det allt mer växt fram en förståelse för 

betydelsen för organisationer att förstå sitt varumärke som organisationen förfogar över och 

vad det således måste laddas med. Något som både Kapferer (1997;1999) Normann och 

Ramirez (1993) och Aaker (1996) hävdar så anser författarna att varumärkets interna 

betydelse är enormt viktig för varumärkets externa påverkan och slår fast vid att varumärken 

byggs inifrån och ut. Liknande resonemang för De Chernatony (2001) som hävdar att 

varumärkesarbetet i organisationer bör vara en strategisk process som är visionär och 

integrerar tvärfunktionella aktiviteter i den värdeskapande processen. Detta är enligt 
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författaren en förutsättning för byggnationen av ett starkt varumärke där processen påbörjas 

inom organisationen. För att ett varumärke skall bli ett strategiskt konkurrensmedel så är det 

en grundförutsättning att varumärket har förmågan att skapa värde både för konsumenten och 

för märkesinnehavaren enligt Melin (1999). Det gäller således för organisationen bakom 

varumärket att ladda varumärket med tillgångar som ger varumärket resurser till att bli 

konkurrenskraftigt.  

 

Varumärkeskapitalet är enligt Aaker, (1991) de länkade tillgångarna som hör till varumärket. 

Ett starkt varumärkeskapital är enligt författaren en förutsättning för byggnationen av ett 

starkt varumärke. Inom idrotten så menar Schwarz och Hunter (2008) att vilken grad av 

säljbarhet som den idrottsliga produkten har är något som påverkar varumärkeskapitalet. 

Författarna menar att produkten idrott måste ha förmågan att förpackas till ett attraktivt 

erbjudande. Detta är något som andra författare anser idrotten har en fördel vid byggnationen 

av ett varumärkeskapital då Ahlengärd, et, al (1999) menar att idrotten slår fast och 

tillfredställer vissa grundläggande behov hos konsumenten. Enligt Ahlengärd, et, al (1999) är 

det tillhörighet, underhållning och gemenskap som gör produkten attraktiv vilket enligt 

Ahlengärd, et, al (1999) skapar ett intresse kring produktens ursprung, nämligen varumärket, 

vilket underlättar byggnationen av ett varumärkeskapital.  

 

Varumärkeskapital 

Den första definitionen av varumärkeskapital myntades år 1989 av Farquhar, som beskrev 

varumärkeskapital som “the added value to the firm, the trade, or the consumer with which a 

given brand endows a product” Farquhar, (1989:7). Sedan dess har olika definitioner 

formulerats, varav Aakers (1991) och Kellers (1993) definitioner är de vanligast 

förekommande inom litteraturen. Aakers definition liknar Farquhars då de båda poängterar att 

det adderade värdet som företag och konsumenter upplever, är grunden till skapandet av ett 

varumärkeskapital Aaker (1991:12) Farquhar (1989:7). Aakers definition går till skillnad från 

Farquhars mer in på djupet och poängterar vart det adderade varumärket kommer ifrån. 

Poängen som Aaker lägger vikt vid är de olika tillgångar som är kopplade till varumärket, 

som dess namn och symbol som adderar värdet. Även Melin, (1996:1999) har tolkat Aaker, 

(1991) och översatt det till varumärkeskapital inom den svenska litteraturen och fick sitt 

genombrott inom marknadsföringen i början på 1990-talet och är idag en av de mera 

fundamentala delarna inom varumärkesteorin.  
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Enligt Cobb-Walgren et al, (1995) är varumärkeskapitalet numera en central aspekt för ett 

företag och menar att en hög grad av varumärkeskapital leder till en högre grad utav 

konsumentpreferenser och köpintentioner. Därtill menar Aaker & Jacobson, (1994) att detta 

även kan leda till en högre aktieavkastning. Dessutom ger ett högt varumärkeskapital 

möjlighet för framgångsrika varumärkesförlängningar i form av nya produktlanseringar, 

motstånd mot konkurrenters marknadsföringskampanjer samt försvårande för nya 

konkurrenter att komma in på marknaden (Farquhar, 1989, s. 8). Guenzi och Nocco (2006) 

menar inom ett idrottsperspektiv, att idrottsliga framgångar är något som leder till ett högre 

varumärkeskapital.   

 

Slack och Amis (1999) belyser vikten av stabilitet inom en idrottsorganisation som ett 

grundelement för att föreningen skall fungera då författarna menar att en idrottsorganisation 

är ett exempel på när kortsiktighet möter långsiktighet. Samtidigt som organisationen måste 

utveckla verksamheten och bemöta vad marknaden efterfrågar genom att leverera en produkt 

som tillfredställer konsumenternas behov måste andra delar enligt Slack och Amis (1999) 

vara stabila för att kunna agera långsiktigt.  

 

Varumärket är med andra ord starkt kopplad till produkten och varumärkets taktiska fördelar. 

I denna uppsats ligger dock fokus på den moderna forskningen som ser varumärket som ett 

strategiskt konkurrensmedel. Med andra ord har varumärket utvecklats till en högre nivå som, 

enligt detta synsätt, är av större betydelse för märkesinnehavaren.  

 

Många studier som gjort inom samma område baseras på företag och deras synsätt inom 

byggnationen av varumärket. Få studier har gjorts på idrottsföreningar vilket således också 

fällde avgörande för mitt val av studie. För att skapa ett starkt varumärke så krävs det att 

varumärket har olika tillgångar som formar ett stabilt varumärkeskapital. Och hur en 

elitidrottsförening skapar ett sådant är något som kommer att presenteras i denna uppsats. 
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2.0 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenterar jag en bakgrund till studien och tidigare forskning inom mitt 

berörda område som jag valt att studera 

 
 
Varumärke är ett begrepp som är ett brett sådant och blir ännu bredare då varumärkeskapitalet 

ses som de länkade tillgångarna som varumärket förfogar över. Även om båda begreppen är 

diffusa så utgör varumärkeskapitalet en grundförutsättning för bildandet av ett starkt 

varumärke som är en av en organisations värdefullaste tillgångar. Varumärket som begrepp är 

omskrivet, både historiskt också i nutid. Sedan finns det också forskning av olika karaktärer 

som har varumärket som grund. Tidigare har det skrivits om vilka faktorer som avgör 

byggnationen av ett varumärke för en idrottsförening, bland annat i en C-uppsats av Svensson 

och Kristiansson 2007 samt en artikel om italiensk fotboll av Guenzi och Nocco 2006. 

Diskussionerna hävdar sig kring att ett idrottsvarumärke kräver någon form av idrottsliga 

resultat i en positiv bemärkelse för att främja byggnationen av ett varumärke inom idrotten. 

Det har även förekommit andra uppsatser som bland annat, Gefle IF:s (Myten om humlan som 

inte kan flyga) som handlar om Gefle IF:s värde och hur det kan användas för att stärka 

varumärket, Gefle IF.  

 

Två författare som jag nämnde i mitt förord som har haft stor inverkan till mitt ämnesval var 

A, Richelieu och K, Kashani där den första författaren har skapat ett Document de travail 

(arbetsdokument, arbetsartikel). Där föreslår Richelieu (2004) ett ramverk som kan hjälpa 

idrottsorganisationer att bygga upp sitt varumärkeskapital, med hänsyn på olika aspekter och 

begränsande faktorer, liksom "modererande" variabler som finns inom idrottens kontext. Det 

som Richelieu hävdar är att ett varumärke inom en professionell idrottsmiljö bör skapas menat 

för att kunna gå igenom olika processer som är medföljande inom idrotten såsom sportsliga 

resultat till nyrekrytering på transfermarknaden osv. Den andra författaren är Kashani (1995) 

som är författaren till Comment créer une marque puissante? där det påvisas hur ett starkt 

varumärke kan skapas och Kashani (1995) för en liknande diskussion som Gladden, Milne 

och Sutton (1998) och således även Richelieu (2009) där samtliga författarna påvisar olika 

steg som leder till en utveckling av ett varumärkeskapital inom den professionella idrotten. 

Det som författarna lägger vikt på i sina diskussioner är att ett idrottslag måste kunna 

definiera sin identitet. Detta underlättar enligt författarna för idrottsorganisationens placering 

på marknaden och blir något som slutligen utgör en grundförutsättning för att utveckla en 
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varumärkesstrategi för professionella idrottslag som är stommen i en elitidrottsförening och 

dess varumärkesbyggnation. 

 

Vad som särskiljer min uppsats från tidigare undersökningar är att jag inriktar studien på att 

titta närmare på ett flertal elitidrottsföreningar inom två olika idrotter och huruvida de bygger 

upp ett varumärkeskapital. Mitt bidrag är en beskrivning av vilka dimensioner som är 

betydande i byggnationen av ett varumärkeskapital för en elitidrottsförening. Merparten av 

studier som har gjorts med liknande fokus har berört utländska idrottsföreningar till skillnad 

från denna som baseras på elitidrottsföreningar inom Sverige. 

3.0 Syfte och frågeställning 

3.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva vilka dimensioner som är betydande i byggnationen av 

ett varumärkeskapital för en elitidrottsförening. 

3.2 Problemformuleringen  

 Hur arbetar studiens sex elitidrottsföreningar med att bygga upp sina 

varumärkeskapital? 

 

3.3 Avgränsningar  

 
I mitt arbete har jag valt att klassificera elitidrottsföreningar som föreningar som deltar och 

representerar spel i Allsvenskan (Fotboll), Elitserien (Ishockey), Superettan (Fotboll) och 

måste leva upp till en elitlicens. Denna klassificering är min egen vilket leder till att andra 

klassificeringar kan göras. Jag vet att jag går miste om andra stora föreningar som ägnar sig åt 

idrotter som inte har något krav på elitlicens för att delta i de högsta divisionerna. Men genom 

denna avgränsning så anser jag dock att jag får med de största föreningarna i de största 

idrotterna då fotboll, (Allsvenskan, Superettan) och ishockey (Elitserien) är två stycken 

idrotter som är välförankrade i det svenska samhället.   

4.0 Teoretiska perspektiv 
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I detta avsnitt kommer jag att presentera uppsatsens teoretiska perspektiv som behövs för att 

förstå hur ett varumärkeskapital byggs upp och hur en organisation kan gå tillväga i en 

sådan process.  

4.1 Introduktion till det teoretiska avsnittet 

 
Jag har i min inledning nämnt att jag sett att elitidrottsföreningar behöver arbeta med 

varumärken för att klara en allt hårdare konkurrens på marknaden. För att fördjupa mig i 

varför byggnationen av varumärkeskapital är viktigt har jag undersökt vad andra forskare 

anser är grunderna i en byggnation av ett varumärkeskapital. Detta hjälper mig att i 

fortsättningen få en bättre förståelse för hur en elitidrottsförening arbetar med sin byggnation 

utav ett varumärkeskapital. Dessutom kan jag senare i min jämförelse mellan teori och empiri 

se hur en elitidrottsförening bygger upp sitt varumärkeskapital. Inom litteraturen har många 

författare olika syn på varumärkets kraft och vad som är väsentligt för en organisation att 

känna till. Aaker (1996) hävdar att den externa som interna bilden av ett varumärke måste 

stämma överens för att varumärket skall bli trovärdigt. Ett liknande resonemang för Kapferer 

(1997) men anser att varumärkets kommunikation skall vara densamma inom hela 

distributionskedjan för att på sådant sätt kunna ge varumärket möjligheten att uppnå sin fulla 

potential.  

 

 

Enligt Melin (1997) är en grundförutsättning för att ett varumärke skall bli starkt är att 

varumärket inger ett värde till både konsumenten som till den egna organisationen. Randall 

(1997) samt Aaker, (1996) poängterar identiteten som ett viktigt element i varumärket där 

Aaker (1996) fastslår identiteten till något som utgör hjärtat i varumärket. Nedan följer fyra 

modeller inom området och modellerna stärks med vad andra författare resonerar inom 

samma område.    

4.2 Den Strategiska varumärkesplattformen – Frans Melin 

 
Enligt Melin (1997) är varumärket ett effektivt strategiskt konkurrensmedel vilket är ämnat att 

skapa en bred bas av märkeslojala kunder. En förutsättning för detta, enligt författaren är att 

företaget lyckas utveckla ett starkt varumärke. Melin (1999) hävdar att utvecklandet av ett 

sådant sker via en värdeskapande process som i två steg äger rum dels internt inom den egna 

organisationen och dels externt i konsumenternas medvetande. Författaren menar att 
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målsättningen är alltid att skapa en så bred bas av märkeslojala kunder som möjligt. Melin, 

(1999) tog fram modellen strategisk varumärkesplattform där författaren påvisar ett internt 

och extern perspektiv. Det är framförallt det interna perspektivet som är viktigt för mig 

eftersom då det syftar till min uppsats. Tanken bakom varumärkesplattformen är enligt Melin 

att bryta ner och belysa alla de väsentliga beståndsdelar som ligger till grund för att skapa ett 

starkt varumärke. Ur märkesinnehavarens perspektiv består varumärkesskapandet enligt 

Melin av en process som består utav sex olika faktorer: produktattribut, märkesidentitet, 

kärnvärde, positionering, marknadskommunikation samt intern märkeslojalitet. 

 

Melin menar att produktattribut och märkesidentiteten utgör två olika typer av mervärde 

eftersom de är identifierade och utvalda vilket ligger till grund för utvecklandet av 

varumärkets kärnvärde. Detta kärnvärde som företaget förfogar över positioneras sedan in i 

konsumenternas medvetande med hjälp av en god marknadskommunikation. Författaren 

menar för att detta skall ske så är en förutsättningen för att processen ska kunna fungera ett 

klart utvecklat kärnvärde som skyddas av intern märkeslojalitet. Nedan visas modellen vilket 

efterföljs av en djupare, teoretisk genomgång av dessa moment som sedan ligger till grund för 

skapandet och utvecklandet av ett starkt varumärke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Melin, Frans (1997) Den strategiska varumärkesplattformen – en illustration av den 

varumärkesuppbyggande processen ur märkesinnehavarens perspektiv. 
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4.2.2 Produktattribut 

 
Melin (1997) menar att grunden för en lyckad varumärkesuppbyggnad som skapar värde till 

konsumenten är att varumärkets produkt skall vara attraktivt. Den huvudsakliga meningen 

med produkten är att den skapar ett värde för konsumenten som uppfattas som värdefullt 

samtidigt som den tillfredställer konsumentens behov. Vidare framhåller författaren att 

produktattributet har en viktig roll i den varumärkesbyggande processen, då produkten enligt 

Melin utgör basen för en lyckad varumärkesbyggnation. Melin (1997) anser att varumärket i 

sig inte har något egenvärde utan värdet skapas tillsammans med produkten som ger 

varumärket dess värde. Därigenom blir startskottet för varumärkesuppbyggandet enligt Melin 

att utforma sin produkt.  

 

Leveransen av kvalité inom idrotten är något som Watt (1998) menar handlar om att möta 

olika konsumenters behov. Watt kallar detta för ”kvalitetsgarantin” vilket är det som utformas 

efter kunskapen om den interna identiteten och den externa uppfattningen som sedan sätter sin 

prägel i produkten. Arbetet måste enligt Watt (1998) vara densamma inom hela 

organisationen vilket kräver noggrann planering, arbete och utförande för att detta skall kunna 

ske. Belén el Rio, (2010) menar att produktens faktiska kvalité inte behöver vara densamma 

som konsumentens upplevda kvalité.  

 

Enligt Haig, (2005) kan varumärken betyda någonting mer än att bara särskilja och identifiera 

de olika produkterna utan kan även uppfylla andra syften. Författaren menar att människan 

inte bär en produkt från ett varumärke för dess precision alla gånger, utan för att berätta vem 

man är och hur man är. 

4.2.4 Märkesidentitet 

 

Enligt Melin, (1997) så har varumärket en identitet som författaren beskriver som 

märkesidentitet. Det är något som beskriver vad varumärket står för och vad det är som gör 

varumärket unikt samt även varför det finns till. I Likhet med Aaker (1996) Kapferer (1997) 

samt Richelieu och Pons (2006) så menar Melin (1997) att skapandet av ett varumärke som 

skall vara starkt under en längre tid kräver en medvetenhet, envishet och uthållighet i 
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identitetsbyggnationen utav varumärket. Författaren poängterar att en grundläggande 

förutsättning för att skapa ett varumärke som utvecklas till att bli ett strategiskt 

konkurrensmedel är att varumärket har förmågan att skapa värde för både konsumenten som 

för märkesinnehavaren. Melin (1997) menar att märkesidentiteten är en utveckling av ett 

emotionellt mervärde som i sin karaktär är svår immateriell och blir således svår att imitera av 

konkurrenterna.  

 

Författaren tar upp fem olika typer utav identitetsbärare vilket enligt författaren är något som 

ligger till grund för varumärkets identitet. 

- Varumärke 

- Logotype 

- Förpackning 

- Symbol 

- Marknadskommunikation 

4.2.5 Kärnvärde 

 
Enligt Melin (1997) är begreppet kärnvärde centralt i uppbyggnaden av ett varumärke. Han 

beskriver det som märkesproduktens primära konkurrensfördel samt något som utgörs av 

produktens differentieringsmöjligheter och uthållighet vilket påvisar företagets själ. Det är 

enligt Melin detta som sedan ligger till grund för positioneringen och 

marknadskommunikationen, vilka är nästa steg i hans modell. Melin menar att särskiljningen 

som ett företag får, från sina kärnvärden måsta vara kommunicerbara. Kärnvärdena utgör 

enligt författaren varumärkets särskiljning gentemot konkurrenterna samt bidrar till att göra 

varumärket unikt. I likhet med Lagergren (1998) som hävdar att ett varumärke bygger på en 

väldefinierad affärsidé med en tydlig målgrupp, ett klart budskap med en uthållighet och en 

effektiv kommunikation. Vidare anser Melin (1997) att via sina kärnvärden så säger ett 

företag vad de är samtidigt vad de inte är. Kärnvärdena är något som utgörs av en uppsättning 

ord som skall fungera som riktlinjer och är en värdegrund i ett företags arbete. Detta är något 

som Melin kallar för differentierat mervärde vilket är något som kan väljas från början eller 

låta det växa fram med tiden. 

 

Keller (2003) menar att kärnvärdet påpekar hur viktigt det är med intern marknadsföring, där 

det säkerställer att alla som arbetar inom organisationen är medvetna om kärnvärdet och vad 
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organisationen representerar. Detta leder till vad både Melin och Keller menar är en mer ”ihop 

vävd” organisation där förståelsen för varumärket blir tydligare. Följden av detta menar de 

båda författarna är att arbetet utav ett varumärkes kärnvärden effektiviseras.  

4.2.6 Positionering 

 

Melin (1997) beskriver begreppet positionering för hur varumärkets produkt får sin plats i 

konsumentens medvetande. Positioneringen används tillsammans med märkesidentiteten som 

ett verktyg eller redskap av företaget att möjliggöra en fördelaktig image hos konsumenterna 

där företaget blir differentierade från konkurrenterna. Författaren menar att nyckeln till en 

framgångsrik positionering är att vara först när det gäller att muta in en viss position så att den 

endast kan förknippas med ett begrepp. Vidare menar författarna att både identiteten och 

positioneringen är en del utav varumärket men också något som skall utgöra en strategi till att 

bygga ett starkt varumärke. Kapferer (1999) menar att positioneringen bör kunna besvara 

varumärkets syfte och existens och menar således att positioneringen bör kunna besvara 

frågorna: 

 

Varumärke för vad? 

Varumärke för hur? 

Varumärke för när? 

Varumärke mot vem? 

 

Anledningen till detta är enligt författaren, att vid en eventuell överflyttning av varumärkets 

produkt från en marknad till en annan så innebär det att identiteten i varumärket finns kvar. 

Det som Melin (1999) framhåller som en förutsättning för att nå det han benämner som extern 

positionering, skapa en mental position i konsumenternas medvetande, är att organisationen 

genomsyras av detta, dvs. den interna positioneringen. Genom att låta den interna och externa 

positioneringen samspela så leder det enligt Melin till att produktens och trovärdighet blir 

större. Det som Melin förespråkar är att den interna positioneringen skall genomsyra hela 

produktionsprocessen och företagsorganisationen. Positionering bör således även 

kommuniceras ut i organisationen.  Melin anger att en grundläggande förutsättning i detta 

arbete är att positionen är kommunicerbar då han menar kärnvärdes positionering, som en 

variant av produktdifferentieringen, innebärande att ett företag bör hitta positioneringsvärden i 

de kärnvärden som analyserats fram. Därefter hävdar Melin (1999) att dessa värden bör finnas 
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med i företagets position. Detta är något som Aaker (1996) ställer sig frågande till då 

författaren hävdar att positioneringen kan bli en imagefälla om ett företag eftersträvar en 

position alltför angeläget. Författaren menar att detta kan uppstå då ett företag arbetar mer 

med sin image än vad dem arbetar med sin identitet. Till begreppet positionering lägger även 

andra författare såsom Kapferer (1997) och Richelieu och Pons (2006) fram andra aspekter då 

de båda hävdar att det är viktigt att veta vilken image man önskar uppnå redan innan företag 

börjar arbeta med sin identitet och positionering. 

4.2.7 Marknadskommunikation 

 
 
Melin understryker reklamens vikt i varumärkesuppbyggnaden där han menar att dess uppgift 

är att informera, övertyga och påminna konsumenterna om märkesproduktens fördelar.  Det är 

enligt Melin (1999) betydelsefullt att den valda positionen är kommunicerbar för att 

positioneringen skall bli framgångsrik. Vidare menar författaren att när ett företag utvecklat 

ett positioneringskoncept så måste detta överföras i ett kommunicerbart budskap för att det 

ska bli framgångsrikt. Genom en byggnation utav ett varumärke så anser Melin att en 

uthållighet krävs i varumärket. För att bygga ett uthålligt varumärke så krävs enligt författaren 

investeringar på reklam och dylika budskap som skall förse varumärket med personlig 

särprägel samt vara högt prioriterad inom organisationen. Det är varumärkets budskapskvalité 

som Melin hävdar skall vara konsekvent då författaren menar att marknadskommunikation är 

av stor betydelse för varumärkets fortsatta existens. Melin menar i likhet med Marmotti 

(2000) som hävdar att det är viktigt att särskilja på att vara kommersiell kreativ samt att 

endast vara kreativ för sakens skull. Vad båda författarna belyser är att organisationen bakom 

varumärket bör inse skillnaden mellan att vara kreativ och att vara kreativ på rätt sätt. Det som 

Marmotti, (2000) lägger tyngden på är att det är viktigt att samköra varumärkets produkt eller 

tjänst och dess egenskaper med marknadskommunikationen. Detta leder enligt författaren till 

att produkten integrerar med marknadskommunikationen vilket stärker varumärkesbilden och 

gör att kommunikationen blir allt tydligare från märkesinnehavarens sida till konsumenten. 

Enligt Melin (1997) så ökar marknadskommunikationen ett varumärkes märkeskännedom 

vilket i sin tur skapar förutsättningar för att en märkeslojalitet uppstår. Märkeslojaliteten är 

sedan det som gör att varumärkesinnehavaren kan skapa marknadsandelar och etablera en 

stark position på marknaden för sitt varumärke.  
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4.2.8 Intern märkeslojalitet 

 

Melin (1999) menar att om den externa märkeslojaliteten skall bli bestående så krävs det att 

den interna märkeslojaliteten är enhetlig inom organisationen bakom varumärket. Författaren 

definierar den interna märkeslojaliteten som ”de åtgärder en märkesinnehavare måste vidta för 

att upprätthålla ett varumärkes juridiska och kommersiella status”. Melin (1999) delar in den 

interna märkeslojaliteten inom fyra olika områden: 

 Trademark management 

 Identity management 

 Image management 

 Loyalty management 

 

Trademark management är den juridiska aspekten av varumärket som ska omfatta ett 

varumärkesskydd som gör att det skall avvärja interna och externa hot mot varumärket. Melin 

(1997) framhåller vikten av att immaterialrätten ska skydda varumärket.  Detta är en fråga 

som författaren anser bör samordnas i företaget och ligga på dess på ledningsnivå. Melin 

menar att varumärkets rättsliga räckvidd utgör kärnan i varumärket. 

 

Identity management är enligt Melin (1997) det som syftar till att bevara varumärkets identitet 

och unika aspekt som gör att varumärket särskiljer sig från sina konkurrenter. Varumärkets 

identitet skall vara vägledande vid produktutvecklingen och vid eventuell märkesutvidgning.   

 

Image identity är något som författaren behandlar som den bilden av vad företaget vill bli 

uppfattad som, och vilken bild som omvärlden har utav varumärket. Denna skall, enligt Melin 

vara i balans med de kärnvärden som positionerats. Det är av denna anledning som författaren 

menar att det är lämpligt att kontinuerligt kontrollera konsumenternas bild av varumärket och 

jämföra det med den positioneringsnyckel av kärnvärden som ett företag har tagit fram. 

Loyalty management är något som Melin beskriver som basen för att attrahera märkeslojala 

konsumenter. Detta är enligt Melin (1997), de aktioner som vidtas för att underhålla basen av 

märkeslojala kunder. Det kan exempelvis göras genom olika typer av lojalitetsprogram men 

en mycket viktig faktor i denna del menar Melin är att fortsätta investera i 

märkesuppbyggande reklam. Detta bör göras kontinuerlig och inte först när 

marknadslojaliteten avtar. Orsaken till detta är enligt Melin att forskning visar att 
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märkeslojaliteten avtar logaritmiskt, vilket innebär att det ofta kan bli mycket kostsamt att 

bygga upp märkeslojaliteten igen när den redan hunnit sjunka. Melin (1997) belyser vikten av 

att arbeta med den interna märkeslojaliteten då Melin menar att den påverkar byggnationen av 

varumärkesbetydelsen samt varumärkeskapitalet för ett företag.   

 

Inom litteraturen för andra författare liknande resonemang då Grönroos (1999) och Mossberg 

(2003) anser att det är viktigt att arbeta med sin personal då de utgör kärnan i företaget. 

Andriopoulos och Gossi (2000) menar att det är viktigt att man låter kreativiteten prioriteras 

och låta personalen få utrymme för sin kreativitet för att arbeta med varumärket då människor 

utgör företagets kärna. Med detta menar författarna att det leder till innovativa lösningar 

vilket har stor betydelse för kreativa företag och för att de skall lyckas på sikt med att skapa 

ett framgångsrikt varumärke. (Marmotti, 2000) anser istället att en organisation skall sträva 

efter att främja kreativiteten men tycker inte att den borde komma till överdrift vilket kan 

skada varumärket.  

4.3 Brand Identity Prism - Kapferer 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      
Externt                                                                                                                          Internt 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. J-N Kapferer (1997), Strategic Brand management 

 

Enligt Kapferer (2008) bildas ett starkt varumärke genom att det finns en konsekvent identitet. 

Modellen reflekterar varumärkesidentiteten i prismat som såväl inifrån som utifrån 
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Kapferer ses av många som den största inom sitt område. Kapferers prisma är en analysmetod 

för att identifiera ett varumärkes inre och yttre påverkans faktorer. Det ger en bild av hur det 

interna i företaget ser ut och hur kunden upplever vad varumärket förmedlar externt. 

Konceptet med prismat härstammar enligt, Kapferer (1997) från baskonceptet: Varumärken 

har förmågan att tala då författaren menar att varumärken endast kan existera om det har 

förmågan att kommunicera. Enligt Kapferer (1997) utgörs kommunikationen av och genom 

de produkter som skapas samt genom de människor som finns i organisationen. Bakom varje 

kommunikation finns en avsändare som författaren menar antingen är påhittad eller verklig.  

 

Vidare menar författaren att ett företag bör vara medveten om den interna identiteten och den 

externa imagen då det föreligger förhållanden mellan dessa faktorer genom att de påverkar 

uppfattningen av varumärket vilket således leder till hur kommunikationen utformas. Det 

gäller för ett företag att ha kunskap om dessa båda delar så det uppstår balans i varumärket. 

Kapferer (1999) anser att om en faktor blir starkare än någon annan så finns det en risk att 

styrkan i varumärket försämras då effektiva strategier inte kan utvecklas. Detta menar 

författaren kan leda till att företaget kommunicerar med tomma intet och en 

autokommunikation uppstår vilket innebär att företaget kommunicerar ett budskap som de 

själva vill höra. För att varumärket skall kunna kommunicera med konsumenten så innebär 

det att organisationen bakom varumärket måste förstå varumärkets betydelse. Kapferer (1999) 

menar att varumärkesidentiteten är hur organisationen vill att kunderna ska förstå och uppfatta 

varumärket. Det är varumärkets identitet som Kapferer (1999) menar bestämmer varumärkets 

unikhet och kontinuitet.  

 

I varumärkesprismat ingår sex olika aspekter, som tillsammans bildar varumärkets identitet. 

Dessa är fysik, personlighet, relationer, kultur, reflektion och självbild och en mer djupgående 

beskrivning utav delarna följer här nedanför:   

. 

1. Fysik - Denna faktor beskriver varumärkets ryggrad och det materiella mervärdet som 

varumärket genererar. Det är de fysiska attribut som är kopplade till varumärket. 

Kapferer (1997) anser att det första som skall göras när ett varumärke byggs är att 

definiera de fysiska attributen, och hur dessa ser ut. Detta då författaren menar, för att 

ett varumärke skall kunna vara starkt så måste den grundas på både materiella och 

immateriella komponenter. 
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2. Personligheten – Enligt Kapferer (1997) så beskriver personligheten vilken typ av 

person varumärket skulle vara om det var en människa. Det är sättet varumärket 

bygger upp sin egen karaktär och hur den kommunicera med sina konsumenter. 

Kapferer (1997) menar att ett företags affärsidé ska tala om vad företaget kan sälja till 

någon och vilken nytta det ger. Dessa delar blir en presentation av den personlighet ett 

företag har och förfogar över.  Personligheten hos ett varumärke har enligt Kapferer 

(2008) varit i fokus hos företagen sedan 70-talet, då ett de enklaste sätten att bygga 

upp en personlighet, var genom att använda en redan känd person som talesman för 

varumärket. 

3. Kulturen - är de grundvärderingar som finns i ett varumärke, det som ligger som bas 

för det varumärket representerar och vad det är. Kapferer (1997) menar att kulturen är 

den samling värderingar som ger inspiration till varumärket. Vidare menar författaren 

att kulturen är länken mellan varumärket och organisationen. Inom kulturen finns 

värderingar något som författaren menar belyser företagets normer. Kulturen är 

någonting som varumärket skall kunna stå för då författaren hävdar att konsumenten 

letar efter företag som kan stå för sin kultur. Det är enligt författaren kulturen som 

kopplar samman varumärket, samtidigt som varumärket differentierar sig från sina 

konkurrenter genom sin kultur. Kulturen kan enligt författaren även skapa en 

trovärdighet för konsumenten till produkten eller varumärket. 

4. Relationer – Enligt Kapferer beskriver detta förhållandet hur varumärket agerar mot 

målet, vilken typ av relation som är utformad med eller till målgruppen. Förhållandet 

är enligt Kapferer (1999) det som definierar beteendet för varumärket. Det 

representerar också hur varumärket bidrar till konsumentens upplevelser och känslor. 

Enligt Kapferer (1999) kan detta förklaras som en relationsskapare mellan 

märkesinnehavaren och konsumenten. Varumärket Nike har till exempel en 

provocerande relation med sina konsumenter som uppmuntrar dem till "Just do it".  

5. Reflektion - Reflektionen representerar hur målgruppen vill vara, det är inte hur 

målgruppen faktiskt är utan hur de vill uppfattas. Det säger till företaget hur 

konsumenten vill uppfattas vid användning av varumärket i fråga. Kapferer (1997) 

menar att det blir därför viktigt för företaget att försöka styra varumärkets 

reflektionsbild så reflektionen inte blandas ihop med målgruppen. Kapferer menar att 

målgruppen är potentiella konsumenter medan reflektionen är den uppfattning som 
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finns kring varumärket och således anser författaren att organisationen bör förstå 

skillnaden mellan varumärkets reflektionsbild och varumärkets målgrupp. 

6. Självbilden - Kapferer (1997) menar att i motsats till reflektion, som är hur 

målgruppen ser på varumärket, är självbilden målgruppens egna interna spegel. 

Författaren menar att genom den attityd en person har gentemot ett företags varumärke 

så utvecklar denna person en relation till sig själv. Författaren förklarar detta med ett 

exempel där en person köper en Porsche. Han menar att ett sådant köp kan vara ett sätt 

att bevisa för sig själv att personen verkligen kan köpa en sådan bil. Detta är något 

som stöds av Aaker (1996) som även han menar genom att äga ett visst föremål kan ha 

en nyckelroll för konsumentens behov att uttrycka en viss självbild. Båda författarna 

menar att när ett varumärke fungerar som ett verktyg för att uttrycka känslor så 

uppstår en starkare relation mellan varumärket och konsumenten. 

4.4 David Aaker brand identity system 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 3. Ur Aaker, David (1996). Brand identity system. Building Strong Brands, 1996, S. 

177.  
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Aaker (1996) menar att grunden för ett varumärke är att det har en identitet som utgör 

startskottet för varumärkesarbetet och är enligt författaren det som blir hjärtat i verksamheten. 

Aaker (1996) gör en liknelse mellan en individs identitet och ett företags varumärke där 

författaren påvisar ett samband genom att arbeta med frågor inom organisationen. Genom 

dessa frågor så utvecklas en identitet som Aaker menar blir betydelsefull för varumärkets 

byggnation. Frågorna som Aaker (1996) använder är följande: 

 

 Vilka är mina kärnvärden? 

 Vad står jag för? 

 Hur vill jag uppfattas? 

 Vilka personlighets drag vill jag skicka ut? 

 Vilka relationer är viktiga för mig? 

 

Enligt Aaker (1996) bör dessa frågor finnas med i byggnationen av varumärket dels för att ta 

fram förståelsen för varumärket och för skapandet av varumärkesidentiteten samt dels kan 

dessa frågor hjälpa ett företags image. Aaker (1996) menar att varumärkesidentiteten är vad 

varumärket står för och vilken mening samt riktning varumärket bör sträva åt. Modellen i 

figuren visar hur ett varumärkes identitet kan skapas där Aaker (1996) påvisar fyra olika 

perspektiv som påverkar identiteten. 

 

 Varumärket som person 

 Varumärket som en organisation 

 Varumärket som en produkt 

 Varumärket som en symbol 

 

4.4.1 Varumärket som person 

 
Det första perspektivet är varumärket som person. Perspektivet har två kategorier som heter 

personlighet och varumärkets kundrelationer. Ett sådant varumärke kan ge konsumenten en 

möjlighet att uttrycka sin personlighet genom att välja varumärket. Genom personligheten i 

varumärket så menar författaren att det kan lägga grunden till att bilda en relation mellan 

konsumenten och varumärket. Personligheten kan också hjälpa till med att förmedla ett 
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produktattribut vilket sedan kan bidra med en funktionell nytta. Enligt Aaker (1996) kan ett 

varumärke kan ha specifika personligheter och utifrån dem skapa relationer med 

konsumenterna. Personligheten är, generellt sett, den mänskliga egenskapen hos varumärket 

som kan tilltala en viss demografi, livsstil och mänskliga personligheter och genom dem 

kommunicera med konsumenten. Kategorierna i perspektivet används för att kommunicera 

med konsumenterna, men också för konsumenterna att kommunicera. Konsumenterna 

använder ofta ett varumärkes personlighet för att kommunicera sin egen eller en personlighet, 

som de önskar för allmänheten. Den andra kategorin av perspektivet, varumärkets 

kundrelationer, beskriver varumärket som en vän. Och precis som vänner har olika 

personligheter, skiljer också förhållandet mellan dem åt. 

4.4.2 Varumärket som en produkt 

 
Detta perspektiv syftar till de attribut som hänförs till den fysiska produkten som således blir 

viktiga delar i märkesidentiteten. Perspektivet består utav sex kategorier, produkten, 

produktens attribut, kvalitet och värde, användarnamn, användningsområde och ursprung. 

Varumärket som produkt är något som Aaker (1996) menar understryks av cheferna i 

företaget, eftersom den är kopplad till de kriterier som varumärke har och den upplevda 

erfarenheten av produkten. För att undvika att falla in i, vad Aaker kallar för, 

”The product attribute fixation trap” vilket översatt till svenska blir ”produktattributens 

fixerings fälla” så måste organisationen enligt författaren, kunna särskilja på produkten och 

varumärket. Detta kan göras genom att använda flera perspektiv för att säkerställa att 

identiteten inte blir endimensionellt menar författaren. Varumärket måste således vara något 

som är mer än en produkt eftersom en produkt kan kopieras. Aaker (1996) menar att detta 

istället ligger i varumärkets identitet, då en identitet är enligt författaren svårare att kopiera.  

4.4.3 Varumärket som organisation 

 

Detta fokuserar på de attribut organisationen bakom varumärket har istället för produktens 

attribut. Aaker (1996) menar att en organisations attribut är svårare att kopiera för 

konkurrenter än en produkts attribut. Enligt Aaker (1996) är organisatoriska attribut, till 

skillnad från produktattributen, ofta immateriella. Detta ger varumärket trovärdighet genom 

att kommunicera specifika organisatoriska värden, något som enligt författaren inte en 

produkt kan göra. Effekten av detta blir enligt författaren att konsumenter kan känna sig 
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förknippade med de värden som organisationen kommunicerar ut. En annan fördel är att det är 

mer problematiskt för konkurrenter att överbrygga glapp, vilket författaren ger exempel på att 

det är svårt att ”bevisa” att en organisation är mer innovativ eller kreativ än en annan.  

4.4.4 Varumärket som symbol 

 

Aaker (1996) menar att varumärkes identitet kan styrkas genom en symbol som blir en 

sammanfattning av dels, vilken image varumärket har, och vad varumärket representerar. 

Detta kan enligt Aaker vara en typ av symbol eller en visuell bildsättning. Med det menas till 

exempel Mercedes-Benz emblem eller en förenings logotyp. En annan typ av symbol är 

metaforer vilket är symboler som representerar en funktionell, emotionell eller 

självuttryckande nytta. En tredje typ av symboler är ett så kallad varumärkesarv som ibland 

kan visa på essensen i varumärket. Aaker (1996) ger exempel på sådana som är U.S. Marines 

som har en lång och rik historia med sloganen ”The few, the proud, the Marines.”(Aaker 1996 

s.84-85). Inom idrotten figurerar dessa också där bland annat Liverpools FC har sin berömda 

slogan ”You’ll never walk alone”. (Aaker, 1996) diskuterar även hur märkesidentiteten har 

olika former av identiteter. Där författaren menar att märkesidentitetens har två olika former, 

kärnidentiteten och utvidgade identiteten.  

 

Enligt Aaker (1996) är kärnidentiteten något som är det tidlösa i varumärket och spelar en 

central roll för densamma. Det är den delen av varumärket som är det mest grundläggande 

och som blir bestående även om företaget skulle byta marknad. Med den utvidgade identiteten 

så menar författaren att det är något som inkluderar faktorer som skapar en helhetsstruktur för 

varumärket genom att tillföra detaljer som blir avgörande. Även Kapferer (1999) beskriver 

varumärkesidentiteten ur två olika delar på ett liknande sätt som Aaker (1996), nämligen det 

som är bestående och det som är utvecklande och beskrivs här nedanför. 

 

Bestående – Kapferer (1999) menar att detta är kärnan i identiteten och något som alltid 

kommer att vara där. 

 

Utvecklande – Författaren anser att vissa delar av identiteten måste utvecklas för att följa med 

i marknadens utveckling samt vara flexibel för nya marknader och anpassade för hur dessa 

marknader ser ut. 
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4.5 Cultivating Brand Equity – L.L Berry 

 

Marknadskommunikationen är något som Berry (2000) menar har en avgörande betydelse för 

tjänsteföretag. Berry (2000) belyser tillsammans med Mossberg (2003) Andriopoulos och 

Gossi (2000) samt Grönroos (1999) att det är människorna i företaget som utgör dess kärna. 

Samtliga författare menar att dessa människor måste förstå vilket budskap varumärket har och 

således arbeta med att eftersträva det. På ett sådant kan ett tjänsteföretag allt mer standardisera 

sina tjänster då Berry (2000) menar i likhet med Mossberg (2003) att en tjänst kan uppfattas 

olika i samma företag beroende på vem som utför tjänsten. Berry (2000) har framställt en 

modell som visar vad som påverkar ett varumärkeskapital i ett tjänsteföretag. Författaren 

menar att kommunikationen är den betydelsefullaste påverkningsfaktorn och detta visas som 

följer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Tolkad från ”Cultivating brand equity” av (Berry) 2000.  

 

Berry (2000) anser att en förutsättning för tjänsteföretag att bygga upp ett starkt 

varumärkeskapital som gör varumärket till att bli ett strategisk konkurrenskraftigt medel är 

det presenterade varumärket. Istället för den fasta produkten som enligt författaren blir vikten 

i varuproducerade företag, blir varumärket kärnan i ett tjänsteproducerande företag. De 
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kommunicerar genom reklam, faciliteters utseende och layout, personalens sätt att uppföra 

sig, samt varumärkets namn och symbol.  

 

4.5.1 Det presenterade varumärket 

 

Enligt Berry (2000) är det presenterade varumärket den kontrollerade kommunikationen som 

organisationen eller företaget aktivt förmedlar. Författaren menar att det är härigenom som 

företaget visar omvärlden vad syftet med varumärket är. Det presenterade varumärket blir det 

samlade budskapskonceptet som en organisation sprider genom sin marknadsföring och 

representanter. Företagets namn, logotyp och dess visuella presentation i kombination med 

reklamteman och symboliska associationer är elementära för det presenterade varumärket. Det 

som Berry (2000) understryker är att företagets effektiva presentation av varumärket bidrar 

direkt till varumärkeskännedom. 

 

 

4.5.2 Extern varumärkeskommunikation 

 

Extern varumärkeskommunikation refererar till den information som kunderna till varumärket 

absorberar om företaget och leder till vilken uppfattning konsumenterna får utav företaget. 

Berry (2000) menar att dessa tjänster är i huvudsak okontrollerad från företagets sida och 

exemplifierar detta i Word-of-mouth och andra ogripbara delar i kommunikationen som 

externt påverkar varumärket. Den externa varumärkeskommunikationen kan vara både positiv 

och negativ för varumärket. Detta gör att varumärket således blir allt som varumärket säger att 

det är och allt som varumärket inte säger att det är.  

4.5.3 Kundens erfarenhet med varumärket 
 

Kundens erfarenhet med företaget och dess tjänst är en kraftfull faktor som enligt Berry 

(2000) påverkar varumärkets innebörd. Även fast ett företag har ett bra presenterat varumärke 

och god extern varumärkeskommunikation så menar författaren att det inte räddar ett företag 

som har låg kvalité i sina tjänster.  

4.5.4 Varumärkeskännedom 
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Enligt Berry (2000) är visuella kommunikationsverktyg tillsammans med symboliska 

associationer det som bildar kärnelementen i varumärket. Varumärkeskännedomen är den 

samlade uppfattningen som infinner sig hos konsumenten vid erfarenhet av varumärket.   

4.5.5 Varumärkesbetydande innebörd 

 

Med varumärkets betydande innebörd menar Berry (2000) kundens dominerande uppfattning 

av varumärket. Varumärkesbetydande innebörd hänvisar således till konsumenternas 

dominerande uppfattningen av varumärket. Det är även det som Berry (2000) menar är det 

som genast kommer i åtanke för konsumenterna när ett företag är benämnt och vad 

konsumenten associerar varumärket till. Som exempelvis kan IKEA:s betydande innebörd 

vara möbler, Ingvar Kamprad och Älmhult. Berry (2000) menar att kundens erfarenhet av 

varumärket generellt sett har mest effektiv påverkan medan det presenterande varumärket och 

den externa varumärkeskommunikationen har starkast påverkan på nya kunder.  

4.5.6 Varumärkeskapital 

 

Enligt Berrys modell byggs varumärkeskapital upp av varumärkeskännedom och varumärkets 

betydande innebörd. Utav dessa två faktorer har varumärkets innebörd den kraftfullaste 

påverkan. Varumärkets kännedom och varumärkets innebörd byggs i sin tur upp av företagets 

presenterade varumärke, extern varumärkeskommunikation och kundens erfarenhet av 

varumärket. Vidare menar författaren att både den kontrollerbara och den icke kontrollerbara 

kommunikationen är något som tillsammans beslutar om hur starkt varumärkeskapitalet blir.  

Samma resonemang för Urde (2003) då författaren menar i likhet med Berry (2000) att 

varumärkeskapitalet i tjänsteföretag påverkas av vilken medvetenhet och betydelse 

varumärket har för konsumenten och vilket värde detta genererar. Det som fastslås är att 

varumärkets betydelse har större påverkan på varumärkeskapitalet än 

varumärkesmedvetenheten då Berry (2000) menar att om en konsument som enbart känner till 

varumärket men inte känner någon betydelse för varumärket kommer att söka andra 

alternativ. Ett företag kan enligt Pine och Gilmour, (1999) skapa en betydelse hos 

konsumenten genom att signalera varumärkets betydelse då tjänsteföretag integrerar med sina 

konsumenter över en längre tid då konsumenterna spenderar tid hos varumärket. Något som 

båda författarna menar är att ett företag inom tjänstesektorn bör belysa och övertyga sina 

kunder om att de konsumerar något mer än en tjänst. Det som författarna hävdar är att ett 
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företag bör belysa för konsumenterna att de köper en minnesvärd upplevelse. På ett sådant sätt 

kan ett företag skapa ett mervärde för konsumenterna vilket kan leda till lojala och 

återkommande kunder. Den marknadskommunikation som varumärket kommunicerar, blir 

därigenom ett viktigt element för att bygga ett starkt varumärke.  

4.6 Teorianalys 

 
Melin (1997), Kapferer (1999), och Aaker (1996), samt Berry (2000) har alla utvecklat 

modeller riktade till företag och organisationer för varumärkesuppbyggande arbete. 

Modellerna skiljer sig från varandra då författarna lägger fokus på olika aspekter. Nedan 

följer en kortare version utav författarnas respektive modell.  

 

Melins modell Strategisk varumärkesplattform betonar att produkten utgör grunden i 

varumärkesbyggandet, även om det tydligt framgår att varumärket i sig utgör ett självständigt 

konkurrensmedel.   

 

Aakers modell Brand identity system belyser vikten av varumärkets identitet och fokuserar 

mer på byggnationen av varumärkeskapitalet som struktureras upp och analyseras inom 

organisationen. Detta ligger sedan till grund för implementering av identiteten i varumärket. 

Aakers modell fastslår att det är viktigt att varumärkesidentiteten överensstämmer med det 

som skall förmedlas då Aaker menar att identiteten är hjärtat i varumärket.  

 

Brand-identity Prism är en modell framtagen av Kapferer (1999) som menar att en 

förutsättning för att kunna bygga upp en stark varumärkesidentitet är att utgå från 

produktattributen, dvs. fysiken, och varumärkets personlighet. Enligt författaren är det dessa 

faktorer som märkesinnehavaren själv har möjligheten att kontrollera. De övriga kan 

märkesinnehavaren bara påverka. För att dessa aspekter skall komma till liv så menar 

Kapferer att varumärket måste ha förmågan att tala och förmedla ett budskap, vilket ger 

varumärket ett naturligt liv där Kapferer poängterar kommunikationens betydelse. 

  

Berry (2000) Cultivating Brand Equity är en modell som menar att ett tjänstevarumärke är i 

grunden ett löfte om vad en framtida upplevelse med en organisation eller enskild tjänst 

tillhandahåller. Berry lägger vikten på kommunikation kring varumärket i sin modell och 

menar att varumärket blir det som kunderna erfar. Författaren menar att om erfarenheterna 
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kommer från användning av en produkt, är produkten varumärket. Kommer erfarenheterna 

från en organisation så är organisationen varumärket. Således menar Berry att kommunikation 

blir en viktig faktor för hur varumärket vill blir uppfattat.    

 

Både Aaker och Melin har många likheter i sina teorier men Melin har en tydligare koppling 

till den fysiska produkten medan Aaker snarare fokuserar på varumärkets personlighet. 

Kapferer fokuserar på byggnationen av en dialog mellan varumärkets olika delar där 

kommunikation krävs för att dessa delar skall överensstämma och arbeta tillsammans. På 

samma sätt menar Berry att den interna kommunikationen är viktig för att varje del i 

varumärket skall förstå sin specifika innebörd, eftersom varumärket blir det som konsumenten 

upplever med varumärket. Det som särskiljer Kapferer och Berrys resonemang är att Kapferer 

för en tydligare dialog till den fysiska attributen och utformningen av denna medan Berry 

fastslår att varumärket blir den erfarenhet en konsument får utav varumärket.   

4.6.1 Teorianalys Steg I 

 

Tabellen nedan påvisar vad samtliga författare tar upp i sina respektive modeller. Jag har valt 

att visa detta genom de tio kategorierna som finns med i tabellen och är tagna genom de olika 

författarnas ämnesområden vilket är följande: Produkt, identitet, kärnvärde, positionering, 

kommunikation, organisation, reflektion, självbild, kultur, relationer.   

 

 

FÖRF. PRODUKT IDENTITET K.VÄRDE POS. KOM. ORG REF. BILD KULT. REL 

Melin    X  X  X  X  X  X     

Kapferrer   X  X  X   X  X X  X X X 

Aaker X  X  X  X  X    X 

Berry X X X  X X     

 

Figur 5. Sammanställande teorianalys från respektive modell vars syfte är att ge en överblick 

över vad författarna tar upp i sina respektive modeller. 

4.6.3 Teorianalys steg II 
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Produkt 

Melin (1997) belyser produktens tyngd i byggnationen av ett varumärke med 

produktattributen. Författaren för en tydlig koppling till de fysiska attributen där författaren 

placerar produkten i fokus för utformningen av ett varumärkeskapital. Aaker (1996) 

framhäver i sin modell produktens egenskaper med varumärket som produkt. Likaledes lägger 

även Kapferer (1997) vikt vid produkten som varumärket levererar då författaren benämner 

den som fysik. Även Berry (2000) framhäver vikten utav den tjänst eller produkt som 

varumärket levererar då författaren belyser produktens betydelse i Kundens erfarenhet av 

varumärket. 

 

Identitet 

Samtliga författare för argument och diskuterar betydelsen av varumärkets identitet. Melin 

(1997) benämner detta för märkesidentitet. Aaker (1996) anser att identiteten är hjärtat i 

verksamheten där författaren beskriver identiteten i sin modell genom ett flertal argument, 

bland annat som varumärket som person. Kapferer (1997) diskuterar varumärkets identitet i 

sin modell genom varumärkets personlighet där författaren menar att företagets personlighet 

är det som särskiljer varumärket från andra aktörer samt att personligheten skall tydligt visas 

genom sitt varumärke, både inom organisationen som utanför organisationen. Berry (2000) 

för således även en sådan diskussion i sitt avsnitt om företagets presterande varumärke. 

Författaren framhäver detta som det sammanhängande budskap en organisation aktivt sprider 

genom sin kommunikation i olika marknadskanaler.  

 

Organisation 

Något som merparten av författarna till modellen samt vad exempelvis Watt (1998) och 

Randall (1997) menar så bör organisationen bakom varumärket förstå varumärkets betydelse. 

Melin tar upp organisationens betydelse i avsnitten som han benämner som Märkesidentitet 

och Märkeslojalitet. Aaker (1996) betonar organisationens betydelse då författaren diskuterar 

om Varumärket som organisation i sin modell och betonar vikten av organisationens 

förståelse för varumärket. Kapferer (1997) hänvisar till organisationens betydelse inom delen 

i sin modell som är benämnd kulturen. Författaren menar att första steget i att utveckla ett 

starkt varumärkeskapital är att skapa en organisation som tänker på att förvalta varumärket. 

Således diskuterar även Berry (2000) detta då författaren tar upp organisationen i sitt avsnitt 

om det presterande varumärket.  
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Kommunikation 

Melin tar upp kommunikation i sin modell genom avsnittet marknadskommunikation och 

belyser att en tydligt utformad kommunikation är viktig för varumärkets fortsatta existens. 

Kapferer (1997) menar att ett varumärke bör ha förmågan att kunna tala där kommunikationen 

ligger som en strimma över Kapferers modell. Aaker (1996) för inte likaledes så tydliga 

diskussioner i sin modell om kommunikationen i varumärket men argumenterar för detta 

genom varumärket som symbol. I avsnittet hänvisar Aaker till att en varumärkessymbol är ett 

kraftigt kommunikationsverktyg för varumärket. Berry (2000) menar att kommunikationen i 

ett varumärke sker på många olika sätt och det gäller för organisationen bakom varumärket att 

förstå varumärkets betydelse så att en kommunicerbar marknadskommunikation kan utformas 

internt för att således forma en kontrollerbar sådan externt. Det som Berry belyser är att 

kommunikationen är den komponent inom organisationen som ger varumärket möjligheten att 

nå ut till sin fulla potential.  

 

Kärnvärde 

Merparten av författarna menar att byggnationen av ett varumärke kan betraktas som en 

värdeskapande process där samtliga författare menar att varumärkets kärnvärde skapar en 

tydligare förståelse för varumärket. Både Aaker (1996) och Melin (1997) ser kärnvärden som 

en handfast vägledning i konsten att utveckla ett starkt varumärkeskapital där organisationens 

kärnvärden är något som är svårkopierade för konkurrenterna. Kapferer (1997) menar att 

varumärket framförallt utrycks genom sin produkt, kommunikation och sina aktiviteter på 

marknaden. Därför menar Kapferer att det är viktigt att varumärkets kärnvärden uttrycks 

genom produkten. Berry (2000) framhäver att en organisations kärnvärden bör finnas med i 

varumärkets marknadskommunikation då kärnvärden är enligt författaren en symbol på 

organisationens unikhet och något som särskiljer varumärket från andra aktörer.  

 

4.6.3 Teorianalys övrigt 

 
Merparten av författarna beskriver den varumärkesbyggande processen i sina modeller med 

både interna som externa perspektiv på en sådan process. Kapferer menar att de både 

perspektiven är viktiga för varumärkets kapital och lika ledelse menar Melin och Berry att 

denna typ av process är ett parallellt förlopp mellan märkesinnehavaren och konsumenten. Jag 

kommer att fokusera på modellernas interna delar i kommande forskning då det är syftet med 
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min studie att reda ut hur ett varumärkeskapital byggs upp internt inom en elitidrottsförening. 

Från min ovanstående teorianalys fann jag att samtliga författare lade vikt vid begreppen, 

produkten, identiteten, organisationen, kommunikationen och kärnvärden. De övriga delarna: 

kulturen, självbild, positionering, reflektion och relation är begrepp som författarna inte berör 

lika omfattande eller kan placeras i de begreppen som jag har i min teorianalys. 

 

Kulturen - Begreppet kulturen är något som enligt Kapferer (1999) är länken mellan 

varumärket och organisationen. Kulturen skall enligt författaren påvisa vad varumärket står 

för och vad det är, där författaren för tydliga kopplingar till organisationen med sitt 

varumärkesavsnitt och kan följaktligen placeras inom begreppet organisation.   

 

Positionering – Detta är något som samtliga författare resonerar om och kan kopplas till 

varumärkets kommunikation. Positioneringen är något som de menar ger företagen en 

position i kundernas medvetande. De hävdar att ett företag som inte finns i kundernas 

medvetande, eller har en svag position, får allt svårare att hävda sig på marknaden. Vidare 

menar författarna att positioneringen är ett kommunikationsverktyg där varumärkets 

kärnvärden bör vara implementerade. Således kan positioneringen placeras inom både 

begreppet kommunikation som inom begreppet kärnvärde.   

 

Vad gäller begreppen, självbild, reflektion och relation så är det begrepp som berör det 

externa perspektivet mer än vad det berör den interna processen över hur ett 

varumärkeskapital byggs upp. Begreppet självbild förklaras utav Kapferer (1997) som  

motsats till reflektion, som är hur målgruppen ser på varumärket, då självbilden är 

målgruppens egna interna spegel. Reflektionen är som jag tidigare nämnt det som 

representerar hur målgruppen vill vara, alltså inte hur målgruppen faktiskt är utan hur de vill 

uppfattas. Det säger till företaget hur konsumenten vill uppfattas vid användning av 

varumärket i fråga och anspelar därför på en process som sker utanför organisationen. 

Relationer beskriver förhållandet med hur varumärket agerar mot målet, vilken typ av relation 

som är utformad med eller mot målgruppen.  

5.0 Metod 
I detta kapitel lägger jag lägga fram vilken metod jag har valt för mitt arbete och huruvida 

jag har tänkt kring mitt val av metod. 
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5.1 Val av Metod 

 
Vid ett genomförande av en forskningsstrategi finns det, enligt Bryman (2002), två olika 

forskningsstrategier som kan tas i beaktelse. De två typerna är kvalitativ respektive kvantitativ 

forskningsmetod där det enligt Bryman (2002) gäller att välja rätt metod för att kunna 

genomföra studien på bästa sätt. I denna uppsats har jag valt att arbeta med kvalitativ metod 

och intervjua respondenter vid inbokade möten med varje elitidrottsförening. Den kvalitativa 

metoden bygger enligt Jacobsen (2002) på en öppenhet där fokus läggs på detaljer, nya 

aspekter samt avvikelser och det unika hos varje respondent som lämnar information. 

Författaren hävdar också att metoden innebär få begränsningar eller rent av inga alls. Denna 

strategi har ett induktivt synsätt på relationen mellan teori och forskning där de båda 

författarna menar att den kvalitativa forskningen betonar vikten av hur respondenterna 

uppfattar och tolkar sin verklighet. I den kvalitativa forskningen är det enligt Bryman (2011) 

vanligt att intervjuerna, som kännetecknar denna metod, leder till att respondentens svar blir 

allt mer flexibla, djupgående och större vilket är något författaren hävdar är vanligt 

förekommande i denna typ av forskningsstrategi. Det är enligt författaren mest förekommande 

att intervjuaren står eller sitter framför respondenten och ställer ett antal frågor och registrerar 

svaren genom att antingen skriva ner dem eller spela in dem på en bandspelare. 

 

Avslutningsvis hävdar Bryman (2011) att forskningsintervjuer utgör en viktig och ofta 

förekommande strategi för datainsamling i både kvalitativ och kvantitativ forskning.  Inom 

den kvantitativa forskningen vilken är den andra forskningsstrategin betonas kvantifiering 

enligt Bryman (2002) när det gäller insamling och analys av data. Denna strategi har ett 

deduktivt synsätt, vilket innebär att tyngden ligger på prövning av teorier. Insamlingen av data 

sker oftast genom enkäter vilket gör att en större population kan nås. En nackdel med detta 

medför istället att inga följdfrågor kan ställas till respondenterna vilket är möjligt inom den 

kvalitativa forskningsstrategin.  

 

Jag har valt att göra en intervjustudie baserad på frågor som jag kommer att ställa till 

respektive elitidrottsföreningar. Jag har där valt att fördjupa mig på deras 

marknadsföringsområde och hur de arbetar med sitt varumärkeskapital. Jag valde den 

kvalitativa forskningsstrategin eftersom jag vill kunna få så djupgående svar som möjligt då 

studien syftar till att beskriva vilka dimensioner som är betydande i byggnationen av ett 

varumärkeskapital för en elitidrottsförening. Jag hade kunnat nå ut till en större population 
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med en kvantitativ forskningsstrategi, men respondenterna hade då inte haft möjlighet att ge 

några utvecklande svar. Därför anser jag att mitt metodval är det mest lämpliga för den här 

studien.  

  

5.2 Val av litteratur 

 
Min litteratur är hämtad via böcker och vetenskapliga artiklar där min sökning gjordes utifrån 

mitt valda problemområde. Detta gjordes för att fördjupa mina kunskaper och bygga upp en 

relevant teoretisk ram för min studie. Jag valde att söka efter min litteratur genom 

Linnéuniversitets hemsida där jag använt mig av databaserna, Sport Discus, Onesearch, 

Academic Search, Cambridge Journals, BSP, Academic search elite. Google Scholar som har 

varit tillgängliga via Linnéuniversitetsbiblioteks hemsida. Dessa databaser användes för att 

söka efter vetenskapliga artiklar medan Libris och Linnéuniversitetsbiblioteks hemsida också 

användes i sökning efter böcker. Sökorden som användes var engelska samt svenska och var 

främst, brand equity, building brand equity, brand, service brand management, sport 

marketing, varumärkeskapital, varumärkesuppbyggnad. För att precisera sökningen har 

kombinationer av dessa ord förekommit för att smala av sökandet. 

 

5.3 Datainsamling 

 

Mina intervjuer har genomförts på ett strukturerat sätt där jag började med att först ställa en 

intresseförfrågan till ett antal elitidrottsföreningar i Sverige inom idrotterna fotboll och 

ishockey där fokus har lagts på herrseniorer. Sedan skickades en inbjudan ut till föreningarna 

där information och bakgrund till uppsatsen samt syfte med uppsatsen framkom och därefter 

har vidare kontakt tagit med respektive föreningar. I mina intervjuer har jag valt att använda 

mig av kvalitativ studie där den individuella intervjun präglas av samtal med respondenten. 

Enligt Jacobsen (2002) och Bryman (2011) är denna form något som är en öppen intervju där 

det präglas av samtal i en vanlig dialog. De data som samlas in kommer i form av ord, 

meningar och berättelser. Intervjuerna sker vanligtvis ansikte mot ansikte i en lokal där 

interaktionen äger rum. Intervjuaren antecknar skriftligen eller spelar in på band vad 

uppgiftslämnaren säger. Slutligen analyseras den information som respondenten har lämnat. 

Vidare menar Jacobsen (2002) att den öppna intervjun är bäst lämpad då få enheter undersöks 
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och det intressanta är vad respondenten säger och till sist hur respondenten tolkar och lägger 

mening i ett speciellt fenomen. 

5.4 Forskningsstrategi 

 

Jag har valt att göra en fallstudie som i likhet med Denscombe (2000) menar att en fallstudie 

är en vanlig forskningsstrategi vid småskalig forskning då endast ett antal enheter undersöks. 

Författaren menar att det som utmärker en fallstudie är inriktningen på en eller ett fåtal 

enheter vilket enligt författaren leder till att man betonar djupet hellre än bredden i studien. I 

min studie betonar jag djupet då jag har valt sex stycken olika elitidrottsföreningar. Med hjälp 

av att ett mindre antal enheter undersöks så tillåts undersökaren enligt författaren att jämföra 

relationer och samband mellan enheterna som sedan kan underlätta att framställa 

generaliserade resultat. För att göra detta så ansåg jag att jag ville ha en öppen dialog med 

varje elitidrottsförening för att senare ta en del utav deras information kring ämnet. 

Anledningen till detta är att jag anser det vara viktigt att ta del av föreningarna och de erfarna 

människors kunskap inom området då deras kunnande är till stor betydelse för min studie. 

Därför valde jag att ha den personliga kontakten med mina respondenter då jag anser att 

informationen hämtas på ett mer betydande och korrekt sätt än vid telefonintervjuer och 

enkätundersökningar inom detta område. En ytterligare aspekt som jag anser är bra med den 

kvalitativa metoden är att den ger utrymme till följdfrågor, något som även Bryman (2011) 

och Jacobsen (2002) menar är friheten i öppna intervjuer som ger tillfälle för sådana frågor att 

få förekomma. 

 

Respondenterna har innan intervjutillfället fått frågorna mejlade eller skickade till sig för att 

på sådant sätt göra dem förberedda till mötet. Då flertalet av respondenterna berättade att 

deras scheman är fullbokade med många möten, deadlines, och andra aktiviteter som måste 

göras så valde jag att göra på ett sådant sätt för att effektivisera intervjutillfället. En nackdel 

vid sådant tillvägagångssätt är enligt Bryman (2011) att respondenternas svar kan vara 

formulerade på förhand och att spontaniteten i svaren kan minskas.  

 

Jag valde att träffa respondenterna i deras miljö, på deras anläggningar eller på en plats som 

passade respondenten bäst. Detta för att de skulle känna sig trygga och kunna besvara 

frågorna i en trygg miljö vilket jag anser kan leda till mer utförliga svar. Jag valde mig av att 

spela in mina respondenter för att göra analysdelen i min uppsats enklare då all information 
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redan finns bandad. Jag frågade varje respondent i förväg om de accepterade att jag spelade in 

intervjutillfället. Enligt Jacobsen (2002) har användandet av inspelning via bandspelare eller 

dylikt en positiv effekt då allt som sägs kan sparas ordagrant och det blir lättare att 

upprätthålla en mer naturlig kontakt samtidigt som det blir lättare att ta fram information från 

intervjutillfället i efterhand.  

 

Den negativa aspekten i detta är enligt Jacobsen (2002) att vissa människor kan känna obehag 

och kan tänkas svara mer försiktigt när de blir inspelade. Mina respondenter är dock vana vid 

media och liknande intervjuformer vilket gör att jag anser dem vara vana att finna sig i sådana 

situationer och att användandet av inspelning inte haft något negativ påverkan på 

respondenterna under intervjutillfället. Enligt Bryman (2011) och Jacobsen (2002) som menar 

att när data samlas in från nyckelpersoner som bär på information som är viktig för studien så 

kallas detta att intervjuaren samlar in primärdata. Primärdata innebär att upplysningar skaffas 

för första gången och sker via intervjuer, observationer, eller frågeformulär med respondenten 

som bär på primärdata. Datainsamlingen i denna uppsats har samlats in genom primärdata. 

5.5 Urval 

 

Jacobsen, (2002) anser att en kvalitativ undersökning inte bör omfatta särskilt många 

personer. Utefter detta har jag valt att studera sex stycken olika elitidrottsföreningar på den 

svenska idrottsmarknaden. Jag har valt att intervjua föreningarnas marknadschefer då 

uppgiftslämnaren innehar kunskap som är relevant för undersökningen. De valda 

elitidrottsföreningarna är BK Häcken, Frölunda HC, Färjstads BK, Gais, Växjö Lakers, Östers 

IF och presenteras mer noggrant nedanför. 

 

De respondenterna som jag intervjuade hos respektive förening hade samma titel eller snarlik 

titel och var den personen i föreningen som ansågs vara bäst lämpad för mitt berörda ämne..  

5.5.1 Föreningspresentation 

Här nedan presenteras samtliga föreningar som omfattar studien med information hämtat från 

litteratur samt från föreningarnas egna berättelser.  
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5.5.2 BK Häcken 

 
Göteborg är staden. Året är 1940 och Kvillebäcken på Hisingen är platsen där ett gäng 

grabbar i 14-15 årsåldern som brukade spela fotboll bestämde sig för att bilda en riktig 

förening. Vid första ansökan till Göteborgs fotbollsförbund var namnet BK Kick, ett namn 

som man under en period hade spelat under som även stod på blanketten som skickades in till 

Göteborgs Fotbollsförbund för registrering. Detta skulle få avslag då namnet redan var 

upptaget. Därför arbetades en ny ansökan fram och skickades in till Göteborgs 

Fotbollsförbund och även ett nytt namn fanns med på den nya blanketten, nämligen BK 

Häcken där influenser var hämtade från den stora häck som kantade den obebyggda tomt som 

utgjorde föreningens träningsplan. Den 2:e augusti 1940 bildades föreningen som också 

innebar startskottet för Hisingslaget BK Häcken. Efter att ha pendlat som en spårvagn med 

sporadiska gästspel i Allsvenskan och Superettan så har föreningen sedan 2009 befäst sin 

position och är en årlig representant utav den svenska högsta serien, Allsvenskan. Föreningen 

står även som värd för Gothia Cup sedan flera år tillbaka, vilket är världens största 

fotbollsturnering för ungdomar. 

 

Säsongen 2012 gjorde föreningen ett rejält genomslag sportsligt då det var första gången som 

BK Häcken på allvar var med i den svenska guldstriden vilket slutligen resulterade i en 

silverplats bakom Elfsborgs IF. 

(BK Häcken – Partner 2013) 

 

5.5.3 Gais 

 

Göteborgs atlet och idrottssällskap, Gais bildades den 11 Mars 1894 på Edlunds Café som är 

centralt beläget i Göteborg. Följaktligen är det en av Sveriges mest anrika och äldsta 

fotbollsföreningar och bildandet i Göteborgs centrum har gestaltat klubben som en central 

förening i Göteborg. Föreningen har genom åren har fått smeknamnet ”makrillarna” på grund 

av föreningens färger och lagets matchtröjor som är grönsvartrandiga med shorts och 

strumpor som är vita och påminner om makrillens randiga rygg och vita buk. Varför bildandet 

av klubben kom till på ett café är något som föreningen själva anser får sättas på slumpens 

konto dock är en tes utav valet av platsen att Göteborgs populäraste flickläroverk låg alldeles i 
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närheten. I moderstadiet för föreningen så anordnades tävlingar och träningar inom den 

allmänna idrotten. Inte minst inom tyngdlyftning, brottning och friidrott. Fotbollen 

introducerades 1897 då föreningen spelade en fotbollsmatch mot ett annat Göteborgslag, 

Örgryte IS vilket resulterade i en förlust med 2-0.  

 

Det som således skulle komma att utveckla Gais fotbollssektion var den utveckling som 

skedde mellan åren 1909 – 1923 då föreningen gick från att vara en liten kvartersklubb till att 

vara en storklubb med nationella framgångar. En anledning till föreningens kraftiga 

utveckling berodde på att ordförandeklubban leddes av Axel Svensson som sakta men säkert 

byggde och utvecklade föreningen med en målmedveten strategi som byggde upp föreningens 

fotbollssektion.  

 

 

Idag har föreningen två stycken SM guld varav att man vunnit svenska mästerskapet 

ytterligare två gånger men har inte fått något tecken utdelat. Därutöver har föreningen även 

blivit svensk cupmästare en gång (1942). Idag spelar föreningen i Superettan, efter det att man 

säsongen 2012 trillat ur Allsvenskan.  

(Lindberg 2011) 

5.5.4 Färjestad BK 

 
Snön glittrade över klarälven den 10 november 1932, ”sola i Karlsta” sken när klubben 

grundades av Eric Högman vid Håfströms kiosk i stadsdelen Färjestad i Karlstad. Beslutet var 

taget och föreningen Färjestads BK var bildad. Erik Högman som var en av få människor som 

vistades på mötet med föreningsvana blev således Färjestads BK första ordförande. Det skulle 

dröja fram till hösten 1941 innan föreningen äntrade ishockeyns miljö men det fanns bara ett 

problem: ingen hade sett sporten spelas och desto mindre kunskap hade människorna i 

föreningen inom idrotten. Sanningen var den att Färjestads BK var ljusår efter andra 

föreningar runt om i Sverige inom ishockeyn och under sin första säsong i seriesammanhang 

vann man endast en match och producerade bara nio mål framåt. Framtiden för ishockeyn såg 

allt annat än ljus ut för föreningen. År 1947 lade föreningen ner sin verksamhet på grund av 

föreningens ekonomiska situation men startades upp år 1955 igen och denna gång med 

framgång. Föreningen fick en racketstart och år 1958 var Färjestads BK klart för den svenska 

högsta ligan.  
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Om man kan säga att IKEA har Ingvar Kamprad, så hade Färjestads BK Kjell Glennert som 

över 38 år ledde och byggde upp ”Familjen Färjestad”. Han styrde ordförandeskutan i 

föreningen från 1963 till sin död 1999 i medgång som motgång, glädje som sorg hopp som 

förtvivlan. Det var genom hans epok i föreningen som Färjestads BK gick från att vara en 

medelmåtta förening med en taskig ekonomisk bakgrund till att bli en av landets stabilaste 

hockeyföreningar. Han var en ledare och ekonom som en visionär då han med fast hand 

styrde föreningen till vad den är idag. Kjell Glennert var en stor ledare med ett ekonomiskt 

kunnande som tillsammans med en stark vision styrde föreningen till vad den är idag.  

 

Föreningens hade sin förstkommande storhetstid under 80-talet då man vann SM-guld tre 

gånger 1981, 1986, 1988 efter det att Elitserien grundats 1975. Föreningen kantades under 

början av 90-talet med turbulenta interna stridigheter samt misslyckade idrottsliga framgångar 

då föreningen den 9 december, 1993 degraderades till den näst högsta ligan, Allsvenskan. 

Föreningens vändning skulle komma i och med att 2000-talet närmade sig. 1997 lyftes 

föreningen SM pokalen igen efter att besegrat Luleå i finalserien. Året därpå gjorde man det 

likaså i Globen då Djurgården besegrades. Invånarna i Karlstad brukar säga att när Färjestad 

spelar SM final så är det ”ett tydligt vårtecken” då man inte minst under början på 2000-talet 

spelade SM Final från 2001-2006. Föreningen leder Eliseriens maratontabell och är idag en 

väl ansedd förening inom den svenska hockeyindustrin med nio stycken SM guld och spelat 

19 stycken SM-finaler sedan ligans grundats 1975.    

   

SM guld: 1981, 1986, 1988, 1997,1998, 2002, 2006, 2009,2011 

Föreningen innehar även Elitseriens poängrekord som sattes säsongen 2001/2002 då 

föreningen spelade ihop 118 poäng och gick igenom slutspelet obesegrat i föreningens 

dåvarande nya arena, Löfbergs Lila Arena.  

(Kalitzki 1998) (Höijer 2010) 

5.5.5 Frölunda HC 

 
Frölunda, HC tidigare Västra Frölunda bildades 1930 där föreningen inte började med 

utövandet av ishockey förens 1944 och äntrade seriesystemet med sin första match år 1946. 

Enligt Frölundabloggen (2012) så var det problematiskt för föreningen inledningsvis då 

ishockeymatcherna spelades utomhus eftersom ingen inomhusarena eller konstgjord is fanns 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Elitserien_i_ishockey_1996/1997
http://sv.wikipedia.org/wiki/Elitserien_i_ishockey_1997/1998
http://sv.wikipedia.org/wiki/Elitserien_i_ishockey_2001/2002
http://sv.wikipedia.org/wiki/Elitserien_i_ishockey_2005/2006
http://sv.wikipedia.org/wiki/Elitserien_i_ishockey_2008/2009
http://sv.wikipedia.org/wiki/Elitserien_i_ishockey_2010/2011


 

48 

att tillgå för föreningen. Detta gjorde att vädret ställde till problem samt att flertalet matcher 

fick ställas in då inte fanns någon is att spela på. År 1954 anlades en ishockeyrink på Gamla 

Ullevi som hade konstgjord is vilket genererade att Västra Frölunda HC klättrade i 

seriesystemet då man samtidigt förlängde sin ishockeysäsong och kunde öka 

träningsmöjligheterna. Föreningens första SM guld bärgades säsongen 1964/1965. 

 

Under åren som kom så byggdes arenor upp i Göteborg för olika idrottsevenemang, i 

september 1971 stod Scandinavium klar vars syfte var att Frölunda skulle ta ledarrollen inom 

svensk ishockey. Så blev dock inte fallet, varken resultatmässigt eller publikmässigt utan 

medaljerna uteblev och säsongen 1976/77 slutade Frölunda näst sist i publikligan. 1970-talet 

bjöd inte på några glansdagar för föreningen. Faktum var att föreningen var på väg att förlora 

hela laget i en flygkrasch år 1975 när laget var på väg till en bortamatch mot Brynäs IF. 

Istället så skulle 80-talet bli desto muntrare ut då det innebar för föreningen att man år 1980 

för första gången sedan år 1974 hade gått vidare till Slutspel i den svenska högsta ligan. Efter 

den dystra epoken som varit så började staden Göteborg att återigen hitta sin väg till 

Scandinavium och föreningen växte. Framtiden såg ljus ut men den skulle få tunga moln över 

sig då föreningens ekonomi var äventyrad och med att föreningens fotbollssektion växte och 

blev mer framgångsrik så ville föreningsledningen spendera större resurser på fotbollen 

istället för ishockeyn. Följden av detta blev att föreningen splittrades vilket genererade att 

säsongen 1984/1985 ändrade hockeysektionen namn till Västra Frölunda HC.  

 

Föreningen har spelat i sju stycken SM finaler och varav tre stycken av dessa har föreningen 

fått prisa sig som Svenska mästare: 1965, 2003, 2005. Föreningen heter sedan 2004 Frölunda 

HC även om Västra Frölunda HC lever kvar i allmän folkmun så är föreningen med sitt vilda 

västern tema och smeknamnet ”indians” en svensk elitserieförening som idag spelar i den 

Svenska Elitserien.  

(Frölundabloggen 2012) 
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5.5.6 Växjö Lakers 

 
År 1997 gick Växjö HC i konkurs vilket lade grund för bildandet av Växjö Lakers. 

Föreningen fick börja om inom den svenska ishockeyns seriesystem och Växjö Lakers 

spelade då i division fyra. Föreningen gick snabbt igenom ishockeyns seriesystem och år 2003 

äntrade föreningen Hockeyallsvenskan. Trots föreningens spikraka utveckling har den kantats 

av många hårda tider då material såsom, utrustning, transport och dylikt inte fanns i 

föreningens ägo utan det var något som man inledningsvis i föreningen tiggde ihop från andra 

föreningar, motståndare, samt externa bidragsgivare till föreningen. Anders Öhman som är 

Ordförande i föreningen sedan en längre tid tillbaka jämför organisationen med tidningen 

Buster och laget Åshöjdens BK då Öhman menar att föreningen åkte med bil och släpp till 

bortamatcherna där man skramlade ihop bensinpengar till människorna som körde i 

jämförelse till idag då det i stort sett är flyg till alla bortamatcher. År 2011 tog föreningen 

avancemanget till Elitserien genom att vinna kvalserien vilket poängterade föreningens snabbt 

växande kraft. Föreningens ishall byttes till säsongen 2011/2012 från Växjö ishall som hade 

varit föreningens hemmaborg under flera år till den nya VIDA Arena. 

(Webb Tv Jubileumsintervjuer 2012) 

5.5.7 Östers IF 

 
Föreningen bildades den 20 april 1930 i stadsdelen Öster i Växjö stad. Namnet Östers IF 

registrerades hos Småländska fotbollsförbundet 1932 och därmed äntrade föreningen också 

det svenska seriesystemet. Föreningen har sedan grundandet haft fotboll som kärnan i sin 

verksamhet men föreningen har även figurerat inom andra idrotter såsom, ishockey, bandy 

och bowling. Det var till och med så att under säsongen 1963/1964 så spelade Östers 

Ishockeylag i den svenska högsta serien. Föreningen har idag enbart fotboll på programmet 

där föreningens herrlag spelar sedan säsongen 2013 i den svenska högsta serien, Allsvenskan 

då man under säsongen 2012 vann Superettan och säkrade sitt avancemang till den svenska 

toppnivån. Föreningen har också en damsektion inom föreningen som bildades år 1983 och 

spelar i den svenska superettan för damer. Föreningens herrsektion har blivit svenska mästare 

fyra gånger, 1968, 1978, 1980, 1981. Utöver detta berättar Marcus Sjöholm att föreningens 

storhetstid var även under dessa år. Föreningen spelade nämligen en match mot det svenska 

herrlandslaget i fotboll. En match som Östers IF vann. 
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(Svensson och Åkerberg 1994) 

5.6 Analysmetod 

 
I min analysdel är syftet med insamlingen av det empiriska materialet att ge en bild av de 

likheter eller skillnader som finns mellan de teorier som jag har använt mig av i uppsatsen 

gällande byggnationen av ett varumärkeskapital för en elitidrottsförening. Även likheter och 

skillnader mellan de presenterade föreningarna kommer att presenteras. På ett sådant sätt 

anser jag att jag kan beskriva olikheter och likheter. 

 

5.7 Validitet 

 
Validitet avser att mäta det som är relevant för studien. Begreppet handlar enligt Jacobsen, 

(2002) om att göra rätt saker vid rätt tillfälle. För att förstå begreppets betydelse kan 

begreppet jämföras mot andra saker. Enligt Jacobsen (2002) kan begreppet delas upp i två 

delar; internt och externt. Intern giltighet och relevans innebär att jag mäter det jag tror mig 

mäta. Med extern giltighet och relevans så menar Jacobsen (2002) att man kan dra generella 

slutsatser utifrån empirin. Den kvalitativa ansatsen är den metod som jag tror ger det mest 

giltiga resultatet. Mitt val av att samla in empirin genom intervjuer tror jag har gett arbetet en 

högre giltighet än om jag hade använt mig av exempelviss observation eller enkäter. Genom 

att jag har försökt att säkerställa reliabiliteten på undersökningen har jag också försökt att 

åstadkomma validitet. 

 

Som tidigare nämnt togs en kontakt med föreningar via en inbjudan till studien därefter fick 

respondenterna via e-post en intervjuguide som skulle ligga till grund för intervjutillfället med 

vederbörlig respondent. Detta gjordes för att respondenterna skulle vara insatt i vad som 

skulle behandlas och diskuteras vid intervjutillfället vilket kan ha påverkat validiteten i 

intervjun. Jag såg till att få träffa respondenter som var kunniga och direkt kopplade till mitt 

valda ämnesområde som jag hade avsikt att undersöka till min studie. Med detta angreppssätt 

så anser jag att detta medfört en högre validitet till studien då direktkontakten med 

respondenterna underlättade att ställa följdfrågor. Detta gjorde även att vissa oklarheter i 

samband med frågorna kunde redas ut omgående. Intervjuerna genomfördes i en lugn miljö 

där respondenterna fick besvara frågorna på sina respektive arbetsplatser. På ett sådant sätt 

reducerades störande moment eller att nervositet uppstod hos respondenten vilket är något 
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som kan påverka validiteten. Genom att jag besökte varje elitidrottsförenings anläggning 

anser jag att validiteten i min studie har ökat då det ger en större inblick i hur varje förening 

ser ut.  En annan fördel som påverkar validiteten är enligt Denscombe (2000) att man i en 

fallstudie kan använda sig av flera olika metoder samt källor samtidigt vilket jag anser ökar 

validiteten i min uppsats. 

 

5.8 Reliabilitet 

 

Begreppet reliabilitet avser enligt Jacobsen (2002) att den mätningen eller hämtningen av 

material görs på ett tillförlitligt sätt. Författaren menar att det är den grad av pålitlighet andra 

läsare får utav uppsatsen, det vill säga att man måste kunna lita på undersökningen. Om 

samma undersökning genomförs en gång till, så ska ett liknande resultat enligt Jacobsen 

(2002) kunna uppstå. Genom att jag använde mig utav inspelningsmaterial vid 

intervjutillfällena så höjdes reliabiliteten i uppsatsen då jag på ett enkelt sätt kan komma åt 

informationen som framgick vid intervjutillfällena. Användandet av semistrukturerade frågor 

medförde att jag kunde ställa följdfrågor som skiljde sig åt beroende på intervjutillfället. 

Informationen sammanställdes efter varje intervju och säkerhetskopierades för att säkerställa 

insamlade data som framtagits under intervjutillfällena. I en uppsats bör alltid författaren 

sträva efter att ha en så hög validitet och reliabilitet som möjligt.  

 

5.9 Källkritik 

 

Jag valde ut respondenterna genom deras position inom organisationen i föreningen, dessutom 

ville jag försäkra mig om att respondenterna inte påverkade varandra. Intervjupersonernas 

grad av anträffbarhet kan diskuteras då hälften av respondenterna var i slutet av sina säsonger 

inom ishockeyn och den andra hälften var i upptakten av början på sina säsonger inom 

fotbollen. Mötena med respondenterna var därför svåra att få till, men väl vid mötestillfällena 

var samtliga respondenter väldigt tillmötesgående och öppna med sina svar vad gäller 

utförlighet och förtydligande 
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5.10 Operationalisering  

 

 Produkt 

 Identitet 

 Organisation 

 Kommunikation 

 Kärnvärde 

 

Från min teorianalys i föregående kapital hämtade jag begreppen produkt, identitet, 

organisation, kommunikation och kärnvärde. Dessa begrepp kommer jag följaktligen att 

använda mig av inom denna uppsats för att således mäta hur ett varumärkeskapital byggs upp 

för en elitidrottsförening. Detta då min fokus är att undersöka och fokusera på hur ett 

varumärkeskapital byggs upp i en sådan. Problemet kan studeras på hur kapitalet vilar på 

marknadens beståndsdelar från kontexten mellan varumärket och idrotten.  

 

Min framställning av frågor till min studie och mitt tillvägagångssätt grundar sig i den 

teoretiska referensramen som finns presenterad i uppsatsen. Vilka frågor som har i avsikt att 

besvara ett specifikt område finns rubricerat i min intervjuguide där varje byggsten avgränsas 

med frågor (Se bilaga – Intervjuguide). Med det som bakgrund vilket inger en grund till min 

intervjuguide för mina respondenter i syfte för att besvara min problemformulering som är: 

Hur arbetar en elitidrottsförening med att bygga upp ett varumärkeskapital? 

5.11 Begreppsdefinition  

 
 Elitidrottsförening – Avser en idrottsförening som spelar i ett seriesystem som kräver 

eller inte kräver en elitlicens men som figurer på elitnivå i Sverige vilket avser den 

högsta eller näst högsta ligan i Sverige.  

 Allsvenskan – Den högsta serien inom det svenska fotbollssystemet 

 Superettan – Den näst högsta serien inom det svenska fotbollssystemet 

 Svenska Cupen – Är en årlig cupturnering i fotboll som är öppen för klubblag i 

Sverige förutsatt att föreningen är inskriven hos svenska fotbollsförbundet. 

 Elitserien – Den högsta serien inom det svenska ishockeysystemet. 
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 Varumärke – är symbolen som kan härledas till en förening då denna symbol är i syfte 

att förknippas med just den föreningen. Via positiva och negativa associationer 

beroende på vilken relation konsumenten har till varumärket. Ett varumärke kan bestå 

utav, ord, logotype, eller ett koncept som gör varumärket exklusivt. 

 Varumärkesbyggande – Handlar om i denna uppsats hur en elitidrottsförening bygger 

upp ett starkt varumärke genom det varumärkeskapital som föreningen arbetar fram. 

 Varumärkets produkt – Består utav den idrott som föreningen anser är föreningens 

idrott. 

 Varumärkeskapital – Den samling av länkade tillgångar som förknippas med 

varumärket. 

 Idrottsliga framgångar – Framgångar eller resultat som främjar varumärket. Det 

behöver inte betyda att vinna mästerskap utan snarare tillförse positiva resultat sett till 

föreningens mått. 

 

6.0 Analys 
 
I detta avsnitt kommer jag att sammanställa min empiri med min teoretiska grund. Jag 

kommer att beskriva byggnationen utav ett varumärkeskapital för en elitidrottsförening 

genom min teoretiska referensram samt genom mitt empiriska material. Det kommer även 

påvisas likheter och skillnader föreningarna emellan.  

6.1 Att bygga upp ett varumärkeskapital inom idrotten? 

 
Melins modell, strategisk varumärkesplattform visar den interna processen för hur ett starkt 

varumärke kan byggas upp. Modellens process innehåller sex faktorer och kan knytas 

samman till hur en förening bygger upp sitt varumärke. Vad samtliga respondenter är eniga 

om är likt Kapferer, (1997) att organisationen bakom varumärke måste vara stark och 

samtidigt ständigt tänka på att förvalta varumärket. Utan en fungerande organisation så kan 

det vara svårt att bygga ett varumärke menar respondenterna. Mattias Ekberg vid Gais menar 

att föreningen har en relativt liten organisation som också avspeglar sig på arbetet med 

varumärket. Frölunda HC, Färjestads BK, Växjö Lakers, BK Häcken har organisationer som 

är desto större vilket har lett till att utformningen av varumärket ser annorlunda ut. Östers IF 
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menar att organisationen är växande bakom varumärket vilket också genererar i att 

varumärkesbyggnationen kommer att stabiliseras över tid.  

 

Problematiken för ett varumärke inom idrotten är produkten som varumärket levererar, då 

respondenterna anser att om inte föreningen visar upp goda idrottsliga resultat så får inte 

varumärket utrymme att må optimalt. Det är enligt respondenterna viktigt att så långt det går, 

standardisera sin kärnprodukt så till vida att bilden av den uppfattas densamma. Enligt 

respondenterna gäller detta att inom idrotten leverera en produkt som stämmer överens med 

den bilden som föreningen vill symbolisera samtidigt som föreningen skall leverera goda 

idrottsliga resultat.     

 

6.2 Produkten 

  

Något som samtliga respondenter är eniga om är att idrotten som produkt är en diffus sådan 

då den inte är tillförlitlig. Respondenterna menar att den idrottsliga karaktären är svår på 

förhand att förutse vilket också leder till att produkten inte kan standardiseras och gör 

utgången inom varumärkesbyggnationen problematisk. Respondenternas resonemang 

stämmer således överens med Berry (2000) som belyser komplexiteten i produktattributen för 

tjänsteföretag genom att påpeka avsaknaden av gripbarheten i produkten. Vidare menar 

samtliga respondenter att deras kärnprodukt i varumärket är den respektive idrott som 

föreningen är verksam inom där respondenterna är eniga om att utan idrotten hade inte 

varumärket existerat.  

 

 

Hockeyn är motorn i alltihopa, det spelar ingen roll om du är 0 % hockey eller något då hade du 

inte kommit hit över huvudtaget, utan vår huvudprodukt är ju hockeyn  

Jan-Olof Swantesson, Växjö Lakers 

 

Produkten består av det idrottsliga inom varje förening som blir produktens kärna och det är 

vad som sker på planen inom idrotten och dess kvalité som utgör produktens slutgiltiga 

styrka. Den idrottsliga produktens kvalité är något som merparten av respondenterna 

poängterar i likhet med Melin (1999) och Belén el Rio (2000) att den faktiska kvalitén inte 

behöver ha någonting att göra med den upplevda kvalitén. Det är även av den aspekten, 

nämligen produktens oförutsägbarhet, som gör varumärkesarbetet diffust. Enligt 



 

55 

respondenterna kan en förening göra ett väl förberett arbete för att sedan se den idrottsliga 

produkten fallera då det är svårt att standardisera en sådan produkt. 

 

Det absolut svåraste och de har man sett historiskt i den här föreningen är just de sportsliga att du inte 

kan vara med och påverka det 

 

Marcus Jodin, BK Häcken 

 

Samtliga respondenter benämner sina respektive arenor som en del av produktattributen och 

vad som sker där under en matchdag. De ansåg att arenan med allt ifrån läktare, restaurang, 

pissoar, kiosk och biljettkö, bidrar till att vara en del av produkten. Samtliga är dock överens 

om att det är själva idrotten och matchen som är kärnan i varumärket. Jan-Olof Swantesson 

tillägger att färgen på matchtröjan, är en del av produkten som kan liknas med en slags 

förpackning av densamma medan Marcus Jodin vid BK Häcken och Mattias Ekberg vid Gais 

lägger större vikt på logistiken till, under och från arenan vid matchtillfället som faktorer som 

påverkar den idrottsliga produkten. Men i synnerhet benämner samtliga respondenter att för 

att ett varumärke skall bli optimalt inom idrotten så det krävs idrottsliga framgångar. Utan 

idrottsliga framgångar så försvinner varumärkets styrka inom idrotten och det kommer aldrig 

kunna nå upp till sin fulla potential, varken inom idrottsmarknaden som utanför den då 

varumärket förknippas med den idrottsliga produkten. 

 

Till att börja med så krävs det ju resultat det är den bistra verkligheten 

 

Marcus Sjöholm, Östers IF 

 

6.2.1 Idrottsliga framgångar eller idrottsliga uteblivna framgångar skapar olika typer 

av problem och blir en effekt på den idrottsliga produkten.  
 

Något som respondenterna fastlår så kräver det idrottsliga varumärket att det främjas av 

idrottsliga resultat som är positiva vilket främjar varumärkets utveckling. Något som 

merparten av respondenterna anser, är att med idrottsliga framgångar eller idrottsliga 

uteblivna framgångar så vaggas både organisationen som konsumenten in i ett beteende som 

avspeglar sig i varumärket. Mats Tågmark vid Färjestads BK menar i likhet med Peter 

Gyllander vid Frölunda HC och Jan-Olof Swanteson vid Växjö Lakers att genom de sportsliga 

framgångarna eller uteblivna framgångar så skapar det en förväntan på varumärket över hur 
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det skall vara. Tågmark menar att för organisationen Färjestads BK så har föreningens 

svåraste uppgift varit att bibehålla den höga kvalitén inom idrotten som gjort att varumärket 

har fått en hög värdering som även har reflekterat varumärket i andra sammanhang.  

 

12 semifinaler på 13 år gör att det krävs en del för att få godkänt 

 

Mats Tågmark, Färjestads BK 

 

 6.3 Identitet 

 

Grunden för ett varumärke är dess identitet då Aaker (1996) beskriver det som hjärtat i 

verksamheten. Randall (1997) och Kapferer (1999) menar att ett varumärke byggs från 

grunden genom att det har en konsekvent och sammanhängande identitet. Således menar även 

Randall (1997) att det genererar en styrka till organisationen bakom varumärket genom att 

påvisa föreningens identitet. Marcus Jodin vid BK Häcken menar att den uttalade identitet 

som föreningen har måste förankras i organisationens efterföljande handlingar. Vad Jodin 

menar är att om en förening uttalar sig vara någonting som föreningen står för så måste detta 

inkluderas i samtliga aktiviteter som föreningen företar sig. I BK Häckens fall handlar det om 

att vara en ansvarstagande förening, något som Jodin menar att föreningen försöker 

eftersträva och agera efter. Samma resonemang för Peter Gyllander vid Frölunda HC som 

lyfter fram vikten av att kontinuiteten i det kommunikativa budskapet eftersträvas i bland 

såväl spelare och ledare, som i rekryteringen av dessa i en idrottsförening då sådana 

likasinnade aktioner är en form utav signalement för en idrottsförenings identitet. Gyllander 

menar vidare att det påvisar hur väl medveten en idrottsförening är om sin identitet samt hur 

väl den eftersträvas. Det som respondenterna belyser är att identiteten skapar en tydlighet åt 

varumärket. Svårigheten inom idrotten är enligt respondenterna att ett varumärke inom 

idrotten kretsar kring produktens sportsliga resultat vilket figurerar på en mycket hög nivå. 

Det gäller då enligt respondenterna att varumärkets organisatoriska arbete är på samma nivå 

som det sportsliga så det uppstår balans i varumärkesarbetet. 

 

Mattias Ekberg vid Gais menar att deras organisation inte har en tydlig bild över vad deras 

varumärke är och vad det står för vilket gör det problematiskt för föreningen att ha en tydlig 

kommunikation då identiteten är diffus, och således blir identiteten lidande. Slack och Amis 
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(1999) menar att en idrottsorganisation arbetar med långsiktiga mål samtidigt som de arbetar 

med kortsiktiga sådana där en organisation bör hitta en balans mellan dessa mål för att främja 

varumärket. Mattias Ekberg vid Gais menar att föreningen har en långsiktig plan för hur 

föreningen vill arbeta med sitt varumärke men genom uteblivna idrottsliga framgångar på kort 

sikt plus en dålig skötsel av varumärket så har varumärkesbilden blivit diffus. Det är enligt 

respondenterna således viktigt att hålla varumärket borta från negativ publicitet som kan inge 

en misstro till varumärket vilket kan sätta varumärkets identitet i gungning.  

 

Något som respondenterna anser bygger upp identiteten i en elitidrottsförening är för det 

första historiken bakom varumärket. För det andra anser respondenterna att det är varumärkets 

flexibilitet där respondenterna framhäver den idrottsliga faktorn och efterspelen av vad 

varumärkets kärnprodukt som ett huvudsakligt element för identitetens utformning. Flertalet 

av respondenterna poängterar även att den idrottsliga produkten och identiteten är något som 

skall överlappa varandra och menar att båda sidorna utav myntet måste vara anpassningsbara 

till varandra.  

 

Flertalet av respondenterna menar att identiteten tillförser en idrottsförening med historia och 

en plats i tillvaron som särskiljer föreningarna från varandra. Marcus Sjöholm vid Östers IF 

poängterar att genom identiteten så visar en idrottsförening vad föreningen vill uppnå och 

vara. Något som Mats Tågmark vid Färjestads BK, Marcus Jodin vid BK Häcken och Peter 

Gyllander vid Frölunda HC hävdar i likhet med Sjöholm är att en elitidrottsförening skall 

signalera i sina handlingar vad föreningen är och vad föreningen står för.   

 

Glädje, tradition styrka och lite hemvävt genom att de ska handla om att vara på Östersättet 

 

Marcus Sjöholm, Östers IF 

 

Ser vi på våra kärvärden så är det framförallt ungdomar, utveckling och mångfald som är det vi vill 

kommunicera med allt vi gör, som vi vill symbolisera med allt vi gör 

Marcus Jodin, BK Häcken 
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6.4 Kommunikation 

 

Enligt vad både Melin, (1997) och Berry, (2000) pekar på angående kommunikation av ett 

varumärke så menar författarna att ett kommunikativt budskap skall skapa ett känslomässigt 

engagemang som skapar mervärde för både konsumenten och märkesinnehavaren. Något som 

merparten av författarna menar är att kommunikationen är den process som effektivt 

kommunicerar ut information om varumärket och dess produkt vars syfte är att främja 

varumärket. Merparten av respondenterna menar att en elitidrottsförening vill synas och 

påpeka dess lokala förankring då en elitidrottsförening alltmer vill visa vart varumärket 

kommer ifrån. Vidare menar respondenterna att kommunikationen måste vara allierade, från 

visuell annonsering till förpackning av evenemanget samt att varumärkets kärnprodukt är i 

linje med denna kommunikation. Detta för att konsumenten ska få en konsekvent bild av 

organisationen som förmedlar varumärkets budskap. Det framgår tydligt från samtliga 

respondenter att inom idrotten blir produktens idrottsliga egenskaper något som skall vara 

dels förankrat i varumärkets identitet samt även finnas med inom organisationens 

kommunikation. Vad respondenterna hävdar är att produktens idrottsliga effekt och 

utformning samt prestation bör ligga förankrat i kommunikationen som föreningen aktivt 

förmedlar. Respondenterna menar i likhet med Marmotti (2000) att samköra varumärkets 

produkt med marknadskommunikationen för att således integrera produkten och dess 

egenskaper med kommunikationen.  

 

Något som nämndes ovan är att varumärkets marknadsverktyg måste vara allierade för att 

skapa en konsekvent bild utav varumärket. Enligt respondenterna är dessa 

kommunikationsverktyg något som är av yttersta vikt för en organisation att förstå. Detta då 

respondenterna menar att en elitidrottsförening har olika typer av kommunikation som kan 

vara olika beroende på och inom vilken del kommunikationen befinner sig i varumärket. 

 

Respondenterna menar att ett varumärke erbjuder en konsument något mer än bara 

varumärkets kärnprodukt där det gäller att matcha en viss kommunikation mot en viss 

kundgrupp då en elitidrottsförening har olika kundsegment.  
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Vi säljer rätt mycket, vi säljer förväntningar, vi säljer produkten ishockey en del i de det vi säljer mat 

och dryck, socialt umgänge, nätverk för företagaren 

 

Jan-Olof Swanteson, Växjö Lakers 

 

Bjuda på mer än 90 min fotboll man kommer hit och tittar på Öster inte bara komma hit och tittar på 

fotboll 

 

Marcus Sjöholm, Östers IF 

 

Vi levererar en känsla, en känsla av passion 

 

Mattias Ekberg, Gais 

 

Ett annat kommunikationsverktyg som merparten av respondenterna tar upp är varumärkets 

positionering där respondenterna menar att den valda positionen måste vara kommunicerbar 

för att bli framgångsrik. Däremot skiljer sig vikten av att kommunicera ut den valda 

positionen. Marcus Jodin vid BK Häcken menar att en positionering talar om vad föreningen 

vill uppnå med sin identitet. Mattias Ekberg vid Gais hävdar å andra sidan något som är likt 

Aaker, (1996) nämligen att om en förening eftersträvar en viss position allt för angeläget kan 

det leda till att skada en förenings image om den positionen inte uppnås. Mats Tågmark vid 

Färjestads BK poängterar positionering tydligt som en grundsten i Färjestad BK då föreningen 

enligt, Mats Tågmark ”vill leda utvecklingen inom svensk ishockey”. Därigenom kan även 

identiteten på föreningen sättas genom att säga vad man vill vara och vad man vill uppnå och 

enligt honom effektivisera skapandet utav en implementerad attityd internt inom varumärket.  

 

Oavsett vilken åsikt respondenterna har om positioneringen så frångår de inte det faktum att 

oavsett vilket kommunikationsverktyg en förening arbetar med eller utifrån så måste det 

stämma överens med vad föreningen signalerar i de sportsliga resultaten. Även om det interna 

budskapet är detsamma betyder det inte att varumärkets image kommer se likadan ut. 

Respondenterna menar att genom den prestation som varumärkets kärnprodukt utför bildas en 

syn på varumärket vilket resulterar i vilken uppfattning omvärlden får av varumärket. 
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Färjestad BK har tack vare våra framgångar gjort att vi externt framstår som ”familjen” som styr och 

ställer i Svensk ishockey. Vi är mer familjära i den interna bilden av oss och inte de som sitter på 

makten  

 

Mats Tågmark, Färjestads BK 

 

Peter Gyllander vid Frölunda HC menar att det gäller att kommunicera ut rätt budskap på rätt 

sätt där varumärkets kreativa budskap bör vara anpassat till varumärkets sportsliga resultat. 

Detta är enligt respondenterna kommunikationens kärnelement då produktens prestationer är 

det tydligaste kommunikationsverktyget för ett varumärke inom idrotten. Följaktligen belyser 

samtliga respondenter vikten av idrottslig framgång samt en flexibel och anpassningsbarhet i 

varumärket som främjar och effektiviserar dess kommunikation.   

 

Allting som vi säger och vi gör är ju vårt varumärke. Kontentan av allt vi säger och gör, i olika kanaler, 

det är ju det som är vårt varumärke 

Peter Gyllander, Frölunda HC 

 

 

6.5 Organisationen 

 

För att kunna etablera ett starkt varumärke som tillges en positiv extern bild förutsätts det att 

organisationen bakom varumärket är enhetlig i sitt agerande. Enligt Melin (1997) är ett starkt 

något som inger värde till både konsumenten och varumärkesinnehavaren. Kapferer (1999) 

hävdar att det gäller att skapa en organisation som agerar med struktur och kultur som tänker 

på att förvalta varumärket. Därigenom arbetas en effektiv kommunikation ut till samtliga 

individer i verksamheten vilket främjar varumärkesarbetet.  Mats Tågmark vid Färjestads BK 

och Mattias Ekberg vid Gais menar att det är viktigt att det förekommer kontinuitet i det 

arbete som utförs med strukturerade processer som tänker på att förvalta varumärket. 

Merparten av respondenterna menar att internt inom organisationen går arbetet ut på 

utveckling och utbildning av den egna personalen för att på sådant sätt öka förståelsen av 

varumärket samt höja organisationens kvalité. 

 

Marcus Jodin vid BK Häcken benämner att det är viktigt för en organisation inom idrotten att 

ha en öppenhet med sitt varumärke då det är en samlingspunkt för interaktioner mellan 
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människor och varumärken. Jodin belyser vidare i harmoni med övriga respondenter att det 

organisationen utlovar i form av signalerande budskap, positionering och vision är något som 

organisationen skall eftersträva att uppnå i samtliga aktiviteter som organisationen åtar sig. 

För att detta skall kunna ske så menar respondenterna att varumärkeshanteringen bör vara 

strategisk och visionärt och proaktivt istället för att vara taktiskt och reaktivt. Anledningen till 

detta är att organisationen måste respektera den idrottsliga kontexten och kunna vara flexibel 

utifrån den. Däremot medger de att föreningen bör ta kontroll över varumärket genom 

strategiskt fastställande över vad det är de vill få ut med sitt varumärke och vad 

konsumenterna skall känna att de förknippas med.  

 

Vi har så många produkter på något sätt men visst de är fotbollen i centrum 

 

Marcus Jodin, BK Häcken 

 

Mattias Ekberg vid Gais menar att den optimala sitsen för en elitidrottsförening vore om en 

förening, oavsett idrottsliga resultat, kan framhäva ett starkt varumärke. Frågan för en 

elitidrottsförenings organisation borde enligt Ekberg vara hur ett varumärke inom idrotten kan 

anses vara starkt även utanför idrotten. 

  

Hur kan man förbättra själva produkten utanför de själva sportsliga? 

 

Mattias Ekberg, Gais 

 

En ständig diskussion bland samtliga föreningar är hanteringen av en elitidrottsförenings 

balans, stabilitet och utveckling som enligt respondenterna är delar som en elitidrottsförening 

måste kunna hantera. Jan-Olof Swanteson vid Växjö Lakers anser att varumärket är något 

som består utav många parametrar där det gäller att hitta en balans mellan det idrottsliga samt 

delar som inte berör idrotten. Det är således några respondenter som håller isär föreningens 

sportsliga del och föreningens organisation. Respondenterna menar att samtidigt som en 

elitidrottsförening måste arbeta med att utveckla verksamheten och sitt varumärke så kräver 

det även en långsiktighet inom organisationen som skänker en stabilitet och struktur till 

föreningen. 

Det gäller att ha rätt kompetens på rätt områden 

Peter Gyllander, Frölunda HC 
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6.6 Kärnvärde 

 
En viktig faktor enligt respondenterna är att människorna i föreningen från spelare, ledare till 

administrativa personalen eftersträvar att leva efter de kärnvärden som föreningen har arbetat 

fram. En förenings kärnvärden är något som merparten av respondenterna menar bör finnas 

med inom organisationen vid varumärkesarbetet. Kärnvärdets betydelse kan å andra sidan se 

olika ut i en elitidrottsförenigen där vissa respondenter menar att ordens betydelse och vikt är 

betydligt viktigare för den interna organisationen än för varumärkets produkt samt externa 

åhörare. Några hävdar att kärnvärden kan ge en diffus effekt till varumärket om varumärkets 

budskap inte är tydlig inom den egna organisationen. Således varierar åsikten bland 

respondenterna om kärnvärdets kommunikativa budskap. Några respondenter anser att en 

elitidrottsförenings kärnvärden bör vara förankrad i den idrottsliga produkten då den sätter sin 

prägel på varumärkesarbetet. Övriga respondenter menar att detta kan vara skadande för 

varumärket om kärnvärdets budskap inte upplevs i varumärkets kärnprodukt och dess 

prestation. Det som respondenterna är ense om med begreppet kärnvärde är att det utgör en 

grundläggande komponent i varumärkesbyggnationen eftersom ett kärnvärde ska ha en 

grundläggande konkurrensfördel. Däremot menar respondenter, däribland Marcus Jodin vid 

BK Häcken att det inte är orden i sig som inger en konkurrensfördel utan det är vad orden har 

för betydelse för organisationen och varumärket som bevisar hur stor konkurrensfördel en 

elitidrottsförening kan skapa med sina kärnvärden. I och med diskussionen om kärnvärden 

med föreningarna så lyfter respondenterna själva vikten av att samtliga delar av 

organisationen förstår sin roll i varumärket där sammanhanget blir att hitta en bra balans 

mellan alla olika delar. Detta kan ske enligt Mattias Ekberg vid Gais när en förening arbetar 

fram kärnvärden som spelare, ledare, supportrar, sponsorer, samt övriga intressenter kan 

känna sig tillfredställda med under en längre tid. 

 

7.0 Slutsats  

Denna uppsats gjordes i syfte att beskriva vilka dimensioner som är betydande i 

byggnationen av ett varumärkeskapital för en elitidrottsförening. I uppsatsen 

reflekteras även över huruvida en elitidrottsförening bygger upp ett varumärkeskapital och 

vilka faktorer som har en avgörande betydelse för en sådan byggnation. En 

elitidrottsförenings varumärke är ett löfte om någonting medan varumärkets produkt dvs. den 

idrottsliga produktens utformning och prestation är beviset på detta. Genom uppsatsens 
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empiriska material går det att konstatera att föreningarnas kärnprodukt inom respektive idrott 

är det som utgör hjärtat av varumärket, dvs. den idrott som föreningen utövar. Det som 

visades genom analysen av det empiriska materialet i kombination med min teoretiska 

referensram är att byggnationen av ett varumärkeskapital för en elitidrottsförening anspelar 

sig på den idrottsliga produktens utformning och varumärkesidentitetens budskap. Det 

framgick att processen för att skapa ett varumärkeskapital och processen att kommunicera 

varumärket och dess identitet är svåra att separera. De är i själva verket sammanflätade och 

beroende av varandra. Det är således den idrottsliga produkten som sätter sin prägel på 

varumärket eller varumärkets identitet som sätter sin prägel på den idrottsliga produkten, 

vilket även skall påvisas genom det kommunikativa budskap som varumärket har. Det blir att 

den idrottsliga produktens prestation skall stämma överens med vad varumärket 

kommunicerar. Varje förändring i eller av den idrottsliga produkten kommer att påverka 

processen av att bygga upp ett varumärkeskapital.  

 

I denna uppsats har fyra teorier som är relaterade till byggnationen av ett varumärkeskapital 

jämförts. Därigenom har framträdande elementen i byggnationen av ett varumärkeskapital för 

en elitidrottsförening tagits fram som sedan varit en grund vid insamlandet av empirisk data. 

Därvid har det sedan påvisats vilka dimensioner som blir betydelsefulla i byggnationen av ett 

varumärkeskapital för en elitidrottsförening som anges i problemformuleringen. Men baserat 

på mina teorier av Melin (1997) Aaker (1996) Kapferer (1997) och Berry (2000) om 

varumärkeskapital så det finns inget sätt att veta om andra framträdande inslag, förmåner etc. 

skulle ha varit mer effektiva i denna process för byggnationen av ett varumärkeskapital för en 

elitidrottsförening. Utifrån detta är det rimligt att säga att skapandet av varumärkeskapital inte 

kan göras objektivt. 

 

För att sammanfatta så bygger idrottsvarumärket på dels framgångsrika sportsliga resultat 

samt en framgångsrik kommunikation som är allierad genom varumärkets samtliga delar och 

då inte minst genom: den idrottsliga produkten och varumärkets identitet. 

 

Det som jag har märkt genom denna studie är att varumärken inom idrotten lever på två 

stycken byggstenar med som är hårda och mjuka värden där båda delarna har flera 

underdimensioner. De hårda byggstenarna syftar sig till vilka funktionella behov 

organisationen vill förmedla och anspelar på den idrottsliga produkten. De mjuka 

byggstenarna handlar mindre om hur den idrottsliga produkten presterar och mer om hur 
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varumärket, eller organisationen bakom, uppfattas. Ett varumärkeskapital inom en 

elitidrottsförening kan skapas genom att se de begrepp som förekommit i studien som en 

sammanhängande och kontinuerlig process: Den idrottsliga produkten, identiteten, 

kommunikation, organisation och kärnvärde. Genom att göra detta kommer alla aspekter av 

processen bli beroende av varandra till skillnad från min tolkning där föreningarna idag tittar 

osammanhängande på begreppen. Således kan varumärkeskapitalet erkännas och inte ses som 

en uppsättning av immateriella och materiella element utan istället som en organisk enhet.  

Således menar jag att en elitidrottsförening bör ha sitt varumärke och dess innebörd med 

ovanstående beståndsdelar i fokus för allt som görs internt i föreningen. På detta sätt skapar 

de en intern trygghet och föreningen sätter sin prägel på varumärket vilket ger dem en större 

kontroll och gör varumärket enhetligt med föreningens interna bild. 

8.0 Diskussion 
 
I denna del av uppsatsen avser jag att återkoppla alla delar i uppsatsen i en utvecklad modell 

som är avsedd att beskriva hur en elitidrottsförening kan arbeta med att bygga upp ett 

varumärkeskapital. 

 

”Blir det som du säger eller får du säga som det blir”. Så lyder titeln på denna uppsats vilket 

är enligt mig är en viktig frågeställning för dagens elitidrottsföreningar. Titeln är en fråga till 

föreningarna vars idrottsmiljö är varierande där svårigheten ligger i att standardisera en 

produkt vars prestation blir produktens resultat. Svaret på frågan bör kunna besvara vilken 

makt föreningen har över sitt varumärke, eftersom alla föreningar har en drömbild över hur 

deras varumärke skall se ut. Att ta kontroll över sitt varumärke genom ett internt perspektiv så 

är det enligt min mening en förutsättning för att varumärkesarbetet blir som vi säger istället 

dem får säga som det blir. Elitidrottsföreningarna möter idag en annorlunda miljö med 

förändrade omvärldsfaktorer gentemot vad de gjorde flertalet år tillbaka. Idrottens ökade 

kommersialisering, idrottsmarknadens förändrande krav, samt att andra 

underhållningsalternativ har vuxit fram som substitut mot idrotten så har miljön försvårats för 

elitidrottsföreningarna. För att bemöta dagens miljö så anser jag att föreningarna bör betrakta 

sin verksamhet utifrån ett varumärkesperspektiv.  

 

I denna del av uppsatsen kommer jag nu att beskriva hur en elitidrottsförening kan arbeta för 

att skapa ett varumärkeskapital. Detta kan betraktas som jag tidigare beskrivit som en 

organisk enhet då en organisk enhet karaktäriseras av att alla delar i den är beroende av 
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varandra. Det går inte att ändra på någon del utan att helheten ändras. Det går heller inte att 

lägga till eller ta bort någon del utan att det påverkar helheten. Det är enligt min tolkning 

viktigt för en elitidrottsförening i dagens samhälle att utifrån ett varumärkesperspektiv se på 

varumärkets delar som en sammanhängande och kontinuerlig process och står i relation till 

varandra. Detta kan betraktas som kommunikation i olika former, eftersom en relation enligt 

min mening bygger på att två eller flera parter aktivt kommunicerar med varandra.  

 

Det som framhålls av Ahlengård et al (1999) samt av respondenterna i uppsatsen är det att 

idrotten tillfredställer en del grundläggande behov för konsumenten med såväl tillhörighet, 

kännedom och integration. Idrotten är således en plats för människor att få utlopp sina 

förväntningar. Detta är faktorer som ger elitidrottsföreningarna utifrån ett externt perspektiv 

bra förutsättningar att skapa ett starkt varumärke. Men för att förvalta ett varumärke så kräver 

det ett internt perspektiv, något som det enligt min mening inte gör idag. Det som jag menar 

är att elitidrottsföreningars varumärken snarare kan ses som en symbol som har fått ett värde 

tillskrivit till sig som är styrt från extern påverkan. För att ett varumärke skall bli starkt inom 

idrotten så kräver det en solid grund samt en utarbetat varumärkesplattform av en intern syn 

och kunskap som präglar varumärket och dess olika beståndsdelar. Dessa beståndsdelar för en 

elitidrottsförenings varumärke är enligt min mening från uppsatsens analytiska del följande: 

1. Idrottsliga framgångar 

2. Den idrottsliga produkten 

3. Identiteten 

4. Kommunikationen  

 

Det är dessa fyra beståndsdelar som jag uppfattar att en elitidrottsförening idag ser 

osammanhängande och inte enhetligt på vilket i min mening gör varumärket till en outnyttjad 

resurs. Dessa beståndsdelar är således det som i min mening utgör grunden för ett varumärke 

inom idrotten. När en elitidrottsförening börjar se dessa beståndsdelar som en 

sammanhängande process så bildar det enligt min mening ett solid varumärkeskapital för en 

elitidrottsförening vilket är en grundförutsättning för att ett starkt varumärke kan skapas. 

 

Det som jag menar är att en elitidrottsförening idag arbetar med sin strategi för varumärket 

utefter ett kortsiktigt perspektiv för att kunna bemöta och hantera idrottens kontext och krav 

på kort sikt. Men för hanterandet av ett varumärke inom idrotten så kräver det enligt mig att 

varumärkesbyggnationen bör innehålla en större långsiktighet som ger uthållighet till 
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varumärket och främjar dess utveckling. För att varumärket skall degenerera ett starkt 

varumärkeskapital så anser jag att de måste ha en större intern förståelse för varumärkets 

beståndsdelar och ställa dem i fokus. Jag har utifrån författarna i min teoretiska referensram 

skapat en modell för hur en elitidrottsförening kan arbeta med detta. Jag anser genom att se 

dessa beståndsdelar som en sammanhängande organisk enhet så skapas en balans i 

varumärkesarbetet samt att det underlättar processen för en elitidrottsförening med bildandet 

av ett starkt varumärkeskapital. 

8.1 Idrottsenheten del I 

 
 

Figur 6. Tolkning av ett varumärke för en elitidrottsförening. Idrottsenheten (2013)  

 

Ett varumärke för en elitidrottsförening består enligt min tolkning av föreningens identitet 

samt av varumärkets idrottsliga produkt. Utöver detta kräver varumärket en kommunikation 

som är allierad så att samtliga människor bakom varumärket förstår dess innebörd och 

eftersträvar det kommunikativa budskapet. Nedan följer nu en kortare beskrivning av 

modellen och sedan kommer en mer ingående förklaring där jag kommer att ”knyta ihop 

säcken”. 

 

Kommunikation 
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Det som symboliserar ett varumärke inom idrotten är dess idrottsliga prestationer där 

produkten bör sättas i fokus för en elitidrottsförening. Produkten har olika attribut och 

egenskaper, något som både Melin (1997) Strategisk varumärkesplattform och Kapferer 

(1997) Brand identity prism menar i sina modeller vilket i min modell utgör den idrottsliga 

produkten. Det är enligt mina respondenter den idrottsliga produkten som är anledningen till 

att varumärket existerar. Sedan består ett varumärke utav en intern bild, d.v.s. identiteten som 

inom Aaker (1996) modell Brand identity system utgör hjärtat i en organisation. Detta har jag 

valt att i min modell benämna identiteten. Det är den idrottsliga produkten samt identiteten 

som utgör grunden för en elitidrottsförenings varumärkeskapital. Sedan menar jag i likhet 

med Berry (2000) Cultivating brand equity, att kommunikationen är den komponent inom 

organisationen som ger varumärket möjligheten att nå ut till sin fulla potential. Med 

varumärkets kommunikationsförmåga så innebär det att organisationen bakom varumärket 

förstår dess innebörd och betydelse. Det gäller enligt min mening för en elitidrottsförening att 

skapa en allierad marknadskommunikation som inkluderar identiteten samt den idrottsliga 

produkten vilket jag hävdar skapar ett starkt varumärke inom idrotten. Delen Idrottsliga 

framgångar är hämtat ifrån uppsatsens empiriska material där respondenterna menar att ett 

varumärke inom idrotten kräver positiva sportsliga resultat. Modellen ”idrottsenheten” är 

modifierad och anpassad för att visa hur en elitidrottsförening i min mening kan bygga upp ett 

varumärkskapital inom idrotten och dess kontext. Modellen ovan visar en organisk enhet vars 

syfte är att påvisa faktorernas betydelse som samtliga har underfaktorer som påverkar 

varandra. Alla dessa faktorer hör ihop och när en faktor lyckas så skapar det förutsättningar 

för att de övriga skall göra detsamma. Istället för att titta på begreppen var för sig så anser jag 

att det underlättar för en elitidrottsförening att se varumärket som en organisk enhet vilket jag 

hävdar kan effektivisera varumärkesarbetet. Enligt min tolkning skapar detta följaktligen ett 

starkt varumärkeskapital för en elitidrottsförening inom idrotten och det är i sin tur en 

grundförutsättning för bildandet av ett starkt varumärke. Nedan följer en mer ingående 

beskrivning utav samtliga delar i enheten.  

 

Idrottsliga framgångar: 

Något som visas i denna uppsats är att ett varumärke för en elitidrottsförening kräver 

idrottsliga framgångar för att främja byggnationen av ett varumärkeskapital. Enligt 

respondenterna är det en förutsättning för att bygga starka varumärken inom idrotten att 

föreningen bottnar i en långsiktig och framgångsrik era av sportsliga resultat. Samtidigt som 

detta sker så placerar det föreningen till att tillhöra toppen inom den idrottsgren som 
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föreningen verkar i. Detta skapar en attraktivitet hos varumärket som sedan höjer dess värde 

och status. Utan dessa framgångar skapas inte en hållbar miljö för ett varumärke inom idrotten 

att vistas i utan blir tämligen radikalt bortselekterat av omgivningen då varumärkets 

attraktivitet förminskas. Detta kan försvåra varumärkets etablering samtidigt som 

varumärkesbilden försämras. Det kan även leda till att varumärket får svårt att etablera sig på 

andra marknader då ett idrottsligt varumärke anspelar på dess sportsliga resultat. Jag anser att 

det går i viss mån att skapa ett intresse kring en förening utan positiva idrottsliga resultat. Men 

för att varumärket ska stärkas ytterligare anser jag att det krävs att föreningen når 

framgångsrika resultat. Lokalt kan det vara lättare att bygga upp en förening även om 

”resultaten” uteblir men för den stora allmänheten krävs det resultat för att varumärket ska 

kunna stärkas.  

 

Betydelsen idrottsliga framgångar innebär inte att triumfer i form av ligatitlar, cuptitlar, eller 

storartade triumfer behöver uppnås. Det förespråkar istället enligt mig att nå upp till de mål 

och det budskap som varumärket kräver och det som varumärket kommunicerar.  Det handlar 

således om att dessa framgångar skapar en attraktivitet och stabilitet för varumärket inom 

idrottens kontext. Idrottsliga framgångar i form av avancemang, rivalsegrar, cuptitlar, 

ligasegrar är följaktligen mer att föredra än att dessa uteblir då det inger en högre status för 

varumärket. Denna status är något som inom ett externt perspektiv höjer varumärkets 

förväntan. Detta kräver att varumärkets interna del, nämligen dess bakomliggande 

organisation är utformad för att kunna hantera en förhöjd status på varumärket. 

 

Den idrottsliga produkten 

En annan aspekt som visas i min studie är vikten av den idrottsliga produktens utfall för 

varumärket då det är den idrottsliga produkten som utgör hjärtat för varumärket och dess 

existens. Begreppet hänvisar till en elitidrottsförenings kärnprodukt vilket är ett utpräglat 

kommunikationsverktyg åt en elitidrottsförenings varumärke och är enligt min tolkning av 

uppsatsen en förutsättning för varumärkeskapitalet. Jag menar att en elitidrottsförening kan se 

på sin idrottsliga produkt utifrån två perspektiv vilket jag hävdar skulle underlätta 

varumärkesarbetet.  

 

1. Det första perspektivet är att låta varumärkets identitet sätta sin prägel på den 

idrottsliga produkten. Detta innebär att forma en produkt som är i linje med 
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föreningens identitet, normer och värderingar som levererar en prestation som står i 

relation till föreningens mål och syfte. 

Det gäller enligt min mening för en elitidrottsförening att förstå betydelsen av sin produkts 

identitet. Detta då en elitidrottsförening hanterar mängder av ”individuella varumärken” i sin 

idrottsliga produkt. Det blir således att spelarna och tränarna, ledarna i den idrottsliga 

produkten är egna varumärken. Det är dessa personer, främst spelarna, som är levande 

kommunikationsverktyg av föreningens varumärke eftersom det är de som utför arbetet i den 

idrottsliga produkten. Därigenom blir det av betydelse för föreningen att förstå hur man kan 

använda dessa individuella varumärken inom den idrottsliga produkten och knyta den 

samman med sitt eget varumärke. Ett sätt för föreningen är att styra sina spelare samt tränarna 

i den idrottsliga produkten in i ett särskilt beteende så de följer föreningens ideal. Detta kan 

ske enligt mig genom, mediaträning samt strategisk formning av spelarnas beteende utifrån 

föreningens standards, identitet och egna värderingar. Detta kan leda till att spelaren formas 

av varumärket som föreningen har. Vilket i en längre utsträckning kan leda till att den 

idrottsliga produkten formas av varumärket då spelaren är en del utav den kontexten.  

 

2. Det andra perspektivet är att låta den idrottsliga produkten sätta sin prägel på 

varumärket och organisationens identitet. 

Detta perspektiv innebär att den prestation som den idrottsliga produkten utför i form av 

sportsliga resultat och prestation reflekteras av präglingen på varumärket och dess fortsatta 

varumärkesarbete. Detta perspektiv arbetar utefter idrottens kortsiktiga kontext vilket innebär 

att organisationen bakom varumärket måste vara flexibla. Detta för att det gäller att följa 

utvecklingen inom idrottssammanhang av den idrottsliga produkten och därutifrån arbeta med 

sitt varumärke. Perspektivet är ett sätt att bemöta idrottens kontext men skapar en osäkerhet 

då organisationen inte präglar varumärket utan det är den idrottsliga produkten som präglar 

organisationens varumärkesarbete. 

 

Oavsett perspektiv så menar jag utifrån respondenternas resonemang att utan själva idrotten så 

skulle inte föreningen finnas till därför måste allt i slutändan handla om hur föreningen ska 

arbeta för idrottens bästa och hur varumärket kan få ut bäst effekt genom den idrottsliga 

produkten. 

 

 

.  
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Identiteten  

Identiteten för en elitidrottsförening innebär vad varumärket säger att det ska vara samt hur 

varumärket är det. I identiteten så menar jag att en elitidrottsförenings kärnvärden skall visas 

samt hur föreningens värdegrund ser ut. Detta är något som enligt min mening tydligt skall 

synas genom varumärkets kärnprodukt samt bistå varumärket med uthållighet vilket inger 

trygghet i varumärkeskapitalet.   

 

Kommunikation 

Kommunikationen ligger i mitten av kretsloppet och såsom många av respondenterna hävdade 

samt även författarna i min teoridel så kräver ett varumärke förmågan att tala för att kunna 

överleva. Kommunikationsbubblan i kretsloppet innehåller flera parametrar som enligt min 

mening tillsammans bildar föreningens gemensamma kommunikation vilket förklaras i 

modellen nedan. 

 

7.2 Idrottsenhetens kommunikation 

 
Figur 8. Tolkning av en kommunikationsplattform för en elitidrottsförening  

 

Vad är vi?  Grundar sig i föreningens historik, bakgrund, kärnvärden, vision och identitet. Det 

är någonting som skall tala om vad varumärket är och hur dess egenskaper och unikhet ser ut.  

 

Vad är vi? 

Vad 
kommunicerar 

vi? 

Vad levererar 
vi? 
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Vad kommunicerar vi? Handlar om det kommunikativa budskap som föreningen aktivt sänder 

ut via olika kanaler. Är samtliga kommunikationsverktyg allierade med varandra så att 

varumärket får en följdriktig bild? Detta innebär allt ifrån positionering, kärnvärden, identitet 

samt utformningen av den idrottsliga produkten och hur dessa kommunikationsverktyg verkar 

tillsammans. 

 

Vad levererar vi? Leveransen blir följaktligen det samlade värdet som varumärket levererar 

utifrån dess handlingar till olika kundsegment. Här kan organisationen bakom varumärket 

ställa frågan: levererar vi det som vi säger oss göra? 

 

Modellen är ganska enkel med tre dimensioner som alla samspelar med varandra som en 

kedja hänger ihop. Trots detta finns det många möjligheter att gå bort sig i praktiken. Det 

gäller enligt min mening för en organisation att hitta en balans mellan dessa boxar. Detta för 

att jag hävdar att alla delar hänger ihop och måste likt en kedja samspela med varandra för att 

bli bestående. 

8.4 Idrottsenheten del II 
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Figur 9. Fullständig modell, idrottsenheten. 

 

 

 

 

I modellen ”idrottsenheten” sätts kommunikationen i fokus då den, som jag tolkar det, skall 

vara ”brevbäraren” som transporterar varumärkets budskap. Det är den del som ser till att 

kommunikationen kommer fram genom dels organisationens alla sektorer samt ut till 

omvärlden. Varumärket blir således allting som den säger att den är och allting som den inte 

säger att den är. Inom idrotten är varumärket för en elitidrottsförening just vad en 

elitidrottsförening är. Det är symbolen som påvisar vad varumärket står för. Genom 

leveransen från den idrottsliga produkten så föds en förutsättning för idrottsliga framgångar. 

Eftersom ett varumärke inom idrotten avspeglas på den idrottsliga produktens utformning och 

prestation så bidrar idrottsliga framgångar till att främja en positiv kommunikation. Detta 

samtidigt som den idrottsliga produkten är ett kraftigt kommunikationsverktyg för en 

elitidrottsförening. 

 

Identiteten är något som är likt kommunikationen, nämligen att den skall vara allierad inom 

den organiska enheten och det är kommunikationen som sprider identiteten inom densamma. 
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Något som jag nämnde tidigare så väljer en elitidrottsförening att antingen låta den idrottsliga 

produkten sätta sin prägel på varumärket eller så låter föreningen identiteten sätta sin prägel 

på den idrottsliga produkten. Oavsett vilket blir kommunikationen kärnan i det hela då det 

gäller att hitta en balans mellan kommunikationens boxar och göra dem allierade inom 

varumärket. Skulle kommunikationen bli lidande eller inte vara allierad inom varumärket så 

anser jag att det kan resultera i att varumärket får en försämrad effekt. Som jag nämnde 

tidigare, så lever ett varumärke för en elitidrottsförening på både hårda och mjuka byggstenar 

vilket resulterar i immateriella som materiella värden. Genom att titta på begreppen som en 

sammanhängande och kontinuerlig process så kan ett varumärkeskapital skapas. Min modell 

påvisar att alla aspekter av processen blir beroende av varandra, således kan 

varumärkeskapitalet erkännas och inte ses som en uppsättning av immateriella och materiella 

element utan istället som en organisk enhet.   

8.5 Metoddiskussion 
 
Mitt specifika ämne vilket avser att förklara hur en elitidrottsförening bygger upp sitt 

varumärkeskapital har varit ett intressant sådant. Mycket av den forskning som finns och 

bedrivs idag angående varumärken, varumärkesbyggande etc. är information som hämtas från 

studier som är gjorda på kommersiella aktörer inom företagsvärlden. Det finns desto mindre 

sådan specifik litteratur som berör mitt ämne inom idrottsvärlden. Jag anser dock att genom 

den litteratur som jag har med i uppsatsen så skapar det en bra bild över vad mitt ämne berör 

och litteraturen är behövlig för uppsatsen. Säkerligen finns det annan forskning som jag har 

undgått vilket skulle kunnat finnas med. Men jag anser att genom den forskning och litteratur 

som jag har med i uppsatsen så får jag en bra bild över vad varumärkeskapital och 

varumärkesbyggande är för någonting. Mina upphovsmän till modellerna i den teoretiska 

referensramen är kända inom sina områden och har flera artiklar publicerade som citerad runt 

om i världen. Detta är något som jag anser stärker validiteten i min uppsats. Validiteten stärks 

sedan ytterligare av att jag har använt mig av åsikter från andra författare inom olika områden 

vilket har gett mig en bra bild över mitt berörda område och dess kontext. Däremot hittade jag 

ingen konkret modell som applicerar denna kontext inom idrottsvärlden vilket min 

förhoppning är att min uppsats skall göra. 

 

Mitt val angående ansats till uppsatsen är något som jag nu i efterhand är nöjd över att ha 

gjort då en kvalitativ ansats är något som jag anser var bäst lämpad för uppsatsen. Detta för att 
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det gav mig dels en personlig kontakt till mina respondenter, och att följdfrågor ställdes och 

dels att det gav mig en bättre insyn i mina respondenters respektive verksamhet. Det är 

således i min mening den kvalitativa ansatsen som varit mest användbar för framtagningen av 

mitt empiriska material vilket jag anser ger min uppsats en hög reliabilitet. 

 

När det gäller de forskningsetiska reglerna i undersökningen känner jag att jag har gjort vad 

som står i linje med vad man behöver tänka på när man använder sig av de forskningsetiska 

reglerna. Några av reglerna som både Bryman (2011) samt Denscombe (2000) och Jacobsen 

(2002) menar är att informera om syftet med uppsatsen och om det bland annat är okej att 

använda respondenterna i ett forskningsprojekt. Enligt författarna står det att man även ska 

försöka värna om anonymiteten för respondenterna så deras svar inte uthängs som svar till 

övriga respondenter i uppsatsen. Jag berättade för respondenterna vilka föreningar som 

inkluderas i uppsatsen samt vilka respondenterna är från varje föreningen. Dock valde jag att 

inte medge vad som hade framkommit hos respektive respondent utan aviserade att detta 

skulle delges först när uppsatsen är publicerad. I uppsatsen har jag valt att tydligt visa vilka 

respondenter är som representerar respektive förening . Anledningen är att jag anser att det 

höjer både uppsatsen validitet och reliabilitet. Dessutom är respondenterna i studien vana att 

figurera i olika typer av publicerade sammanhang. Deras position i förening ska inte enbart 

innefatta en formell och praktisk yrkeskompetens utan även inkludera förmågan att kunna 

kommunicera med omvärlden genom olika kanaler och i olika sammanhang. Detta är också 

en aspekt som jag anser lyfter min uppsats validitet och reliabilitet.  

 

9.0 Avrundning - tilläggstid 
 
Alfred Adler konstaterade en gång att kärlek kräver liksom dans ett harmoniskt arbete, det 

harmoniska arbetet gäller även för processen inom en idrottsorganisation vid byggnation av 

en elitidrottsförenings varumärke. För likt kärlek så vill även en idrottsförening förvandla ett 

stycke drömvärld till verklighet. 

För att se hur elitidrottsföreningar arbetar med sitt varumärke, för att nå denna 

drömvärld så har jag arbetat med litteraturkällor, artiklar samt intervjuer och vägt det 

tillsammans med mitt resultat som framtagits i form av en kvalitativ ansats till studien. 

Detta för att således besvara min problemformulering om är hur en elitidrottsförening 
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arbetar med att bygga upp ett varumärkeskapital. Genom varumärkens växande 

betydelse i samhället och mitt lojala idrottsintresse föddes idén till denna studie.   

 

Det som framgår genom min studie är betydelsen av idrottsliga framgångar för 

byggnationen av ett varumärkeskapital inom idrotten samt att föreningens 

kommunikativa budskap skall vara allierat och kommuniceras tydligt genom alla delar i 

varumärket. Denna studie kan påvisa hur ett varumärkeskapital byggs upp i en 

elitidrottsförening så att drömbilden föreningen har, blir lik verkligheten och i samma 

stund som detta sker så kan även en elitidrottsförening ställa sig frågan: blir det som vi 

säger eller får vi säga som det blir?  

 

  

 

 9.1 Framtida forskning 

 Något som skulle vara intressant att undersöka vore området inom lojala fans. Min 

uppsats har skrapat på ytan vad gäller kännedom och tillhörighet som kännetecknar 

dessa passionerade konsumenter. Jag anser att för områden inom psykologi, sociologi 

och marknadsföring samt för idrottsvärlden så vore detta ett intressant område att 

undersöka. 

9.2 Avslutande reflektioner 

 

Jag har haft en fantastiskt rolig tid med att arbete med denna uppsats, den har varit lika rolig 

som den har varit tidskrävande. Det är framförallt mötet med människorna i uppsatsen som 

har gjort uppsatsen så rolig att arbeta med. Dessa hjälpsamma och inspirerande individer har 

gett inspiration till mig att sätta mig ner på ett kontor helt isolerad från omvärlden med 

uppsatsens utformning som huvudsyfte. Eftersom jag kommer från idrottsvärlden med en lång 

historik inom densamma trots min unga ålder så har jag fått en helt annan insyn på 

organisationens arbete i en förening som bedrivs på elitnivån inom Sverige än vad jag tidigare 

hade. Trots de problem som beskrivs inom uppsatsen så kan jag konstatera att idrotten är en 

fantastisk miljö att vistas i. Jag har för avsikt att själv vistas inom denna värld och bransch 

inom den närmaste tiden och jag hoppas att få träffa på er som läser denna uppsats i 

framtiden. Men det är något som framtiden får utvisa om men jag kan i alla fall säga så här vi 

får se om det blir som jag säger eller om jag får säga som det blir.  
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9.4 Bilagor:  

9.4.1 Bilaga 1. intervjuguide 

 
Varumärkeskapital - Organisationen 

Hur arbetar ni med ert varumärke?     

Vilka problem ser ni som svåra när det kommer till att bygga upp ett varumärke?  

http://www.frolundabloggen.se/allt-om-frolundas-historia/
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Vad särskiljer ert varumärke från andra? 

Anser ni att den interna bilden av er som organisation matchar den externa bilden av er 

förening? 

Vad anser ni att Elitserien/Allsvenskan tillför ert varumärke? 

Hur arbetar ni med att försöka utveckla ert varumärke? 

 

Varumärkeskapital - Identiteten 

Hur vill ni skapa en identitet till era intressenter? 

Och vad gör ni för att säkerhetsställa att ni levererar ett bra kundvärde och en trovärdig 

identitet? 

Vad står ert varumärke för? 

Vad vill ni att ert varumärke ska särskiljer er från andra?  

 

 

Varumärkeskapital - Kommunikationen 

Hur vill ni symbolisera ert varumärke? 

Vad vill ni symbolisera med ert varumärke? 

Hur ser ert interna arbete ut med ert varumärke? 

Hur kommunicerar ni ert varumärke? 

Vilka faktorer anser ni är viktiga att ha med sig när man skall bygga upp ett starkt varumärke? 

 

Varumärkeskapital - Produkten 

Vad är eran produkt ? 

Hur ser ni på er idrott som en produkt? 

Vad är det som er idrott säljer ? 

Hur ser ni på er (respektive) idrott som produkt? 

Vad är det som ni anser är det som ni säljer till kunden/intressenter? 

Vilken inverkan har konsumenterna på produkten? 

 

Varumärkeskapital – Kärnvärden 

Vad är det som ni kommunicerar med ert varumärke? 

Vad är era kärnvärden?  

Vilka värden står ert varumärke för? 
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9.4.2 Bilaga 2. resultat 

 

9.4.2.1 BK Häcken 

 
Dagens starka varumärken symboliserar någonting som talar för vad hela föreningen står för 

och just igenkännandekraften och vetskapen om vad budskapet som varumärket levererar är 

viktigt att föreningen visar en tydlig bild av så budskapet blir så tydligt som möjligt. Detta är 

något som Marcus Jodin, Marknadsansvarig hos BK Häcken hävdar är enormt viktigt för 

varumärket. Ett varumärke som arbetar på ett kontinuerligt sätt och som ständigt signalerar 

samma budskap är något som enligt Marcus Jodin är en viktig aspekt för varumärket och 

något som genererar i att varumärket stärks då kunden får en större vetskap om vad 

varumärket är. Det ger även en intern styrka då man skapar en delaktighet och acceptans för 

grunden till varför föreningen finns till. Varumärket BK Häcken vill ge ett budskap till 

konsumenterna och intressenterna samt andra aktörer på marknaden att deras varumärke 

signalerar öppenhet där alla skall känna sig välkomna. Till detta vill föreningen även 

kommunicera ett budskap internt som externt då föreningen har en position på marknaden 

som är utmanande och man skall göra saker på lite annorlunda sätt med fokus på att göra det 

på ett ansvarstagande vis menar Jodin. Vikten av detta ligger i hela varumärkeskedjan, från 

gräsrotsnivå till styrelserummet. Det gäller enligt Jodin att varumärket och dess innebörd 

symboliseras genom allting som görs i alla led av organisationen. Anledningen av detta är att 

synen på varumärket är enormt viktigt och att det man vill förmedla är något är som också 

skall upplevas. Marcus Jodin beskriver föreningen som ”Vi är ansvarstagande på många sätt” 

och menar vidare att om varumärket som föreningen har inte skulle signalera detta eller att 

budskapet inte är tydligt så skulle trovärdigheten i allt som föreningen gör, försvinna. Marcus 

Jodin menar att föreningen kärnvärden går hand i hand med föreningens position och image. 

BK Häcken arbetar aktivt med en marknadsplan och en varumärkesplattform vilket Jodin tror 

är ganska ovanligt för en elitidrottsförening i dagens samhälle att göra. I detta ligger 

föreningens position, kärnvärden och affärsidé menar Jodin. Vad föreningen laddar sitt 

varumärke med är deras kärnvärden som är: ungdomar, utveckling och mångfald. Marcus 

Jodin hävdar att det är viktigt att föreningen har med alla dessa bitar i allting som föreningen 

gör. Föreningens kärnvärden är något som Jodin menar att föreningen skall ”kommunicera 

med allt vi gör, som vi vill symbolisera med allt vi gör”. I detta så arbetar föreningen med att 

exponera sitt varumärke i samma utsträckning. Genom att årligen stå värd för världens största 

ungdomsfotbollsturnering Gothia Cup som går av stapeln varje sommar i Göteborg med lag 
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från hela världen som kommer på besök. Föreningen driver även två stycken fotbollsskolor i 

Kongo samt ett hälsoprojekt på Hisingen i Göteborg med fokus på utveckling, ungdomar, och 

mångfald. 

 

Det blir där av viktigt att ha en öppenhet med sitt varumärke, något som Marcus Jodin anser 

bör finnas med i ett idrottsvarumärke då idrotten är en samlingspunkt för interaktioner mellan 

människor. Han menar vidare att det är viktigt att inse vilken målgrupp det är som föreningen 

arbetar för eller till. Även om fotbollen är deras kärnprodukt så skall dessa värden även tydligt 

synas i andra sammanhang som föreningen figurerar i då det även kommunicerar varumärkets 

budskap menar Marcus Jodin. Vidare betonar han vikten av kontinuitet i hela 

varumärkeskedjan och att man som företag eller förening ska ha en position som talar om vad 

man står för där varumärkets identitet skall spegla detta. För BK Häcken handlar en viktig del 

av föreningens varumärkesidentitet utav att man vill vara en utmanande förening. Med detta 

menar Marcus Jodin att även ordens betydelse är viktiga i ett varumärke så alla i 

organisationen från styrelserummet till spelarna och ledarna på planen samt så att föreningens 

representationslag förstår dess innebörd. Med att vara en ”utmanande förening så innebär det 

för BK Häcken att göra saker på ett sätt som anses vara utmanande. Genom att agera 

annorlunda och på ett sätt som skiljer sig från idrottens miljö så menar Jodin att föreningen 

kan arbeta på ett annorlunda sätt för att positionera varumärket på marknaden. Vad Jodin 

understryker är att det man laddar varumärket med aldrig får gå till överdrift så det uppfattas 

konstigt eller främmande för intressenterna utan det gäller att leva med varumärket där 

varumärket befinner sig ”idag”. Det blir därför viktigt att ständigt arbeta med sitt varumärke 

så identiteten och bilden av varumärket stämmer överens med sina idrottsliga framgångar och 

sin marknadsposition. Det arbetssätt som föreningen har samt deras kärnvärden och sättet 

föreningen arbetar på så hävdar Jodin att det är något som särskiljer föreningens varumärke 

gentemot andra. 

 

I och med att samhället moderniseras och utvecklas så följer även människorna utvecklingen i 

samma utsträckning och det gäller för elitidrotten att möta konsumenternas villkor på bästa 

sätt. För produkten idrott gäller det att den följer med i samma utveckling för att möta 

konsumenternas krav. BK Häckens kärnprodukt är fotboll något som Jodin anser är en stark 

produkt. Fotbollens karaktär är något som är starkt förankrat i det svenska samhället, med dels 

många utövare som det finns intressenter runt idrotten. Han menar vidare att medieklimatet 

har medfört att idrottens krav även har ökat och att konsumentens krav på underhållning följer 
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en liknande kurva. ”Nu kan man konsumera Barcelona fyra dagar i veckan, så kraven på 

underhållningskvalitén är stor”. Vidare anser Jodin att bekvämlighetsfaktorn inom idrotten 

och runt själva idrottsevenemanget blir allt viktigare för konsumenten. ”Från det att de lämnar 

hemmet till de att de kommer tillbaka, den resan tror jag blir viktigare och viktigare”. Med 

detta tilläger han även att vi människor i dagens samhälle upplever att vi har mindre tid fast 

klockan går lika långsamt, men på något sätt har vi mindre tid. Denna aspekt är något som 

Marcus Jodin poängterar då han anser nyckeln för att öka underhållningsvärdet för 

konsumenten ligger i hur man kan underlätta vistelse vid ett idrottsevenemang för 

konsumenten där underhållningsfaktor och bekvämlighetsfaktor spelar två stora pjäser i att 

lyckas få konsumenten att trivas och skapa positiva associationer utav upplevelsen och 

varumärket samtidigt som det främjar en vilja för konsumenten att återkomma till 

idrottsevenemanget. 

 

Det som varit problematiken för föreningen att bygga upp ett starkt varumärke är att 

produkten idrott inte går att ta på vilket leder till att man inte vet hur resultatet kommer bli på 

förhand. För BK Häcken har den sportsliga faktorn historiskt sett inneburit problematik för 

föreningen då föreningen har pendlat som en spårvagn mellan Allsvenskan och Superettan. 

Det är även den sportsliga faktorn som Jodin anser är det svåra med att bygga upp ett starkt 

varumärke inom idrotten då det inte går att påverka hur resultatet kommer se ut på förhand. 

”Du bygger upp någonting i Allsvenskan, för det är en jäkla skillnad, du höjer publiksnitten, 

du får in fler sponsorer men sedan sopar någon undan benen”.  Marcus Jodin menar vidare att 

konsumenternas förväntningar höjs när föreningen deltar i Allsvenskan men försämras när 

föreningen åker ner i Superettan. Varumärkets stabilitet och produkten som BK Häcken 

levererar, fotboll blir inte en lika trovärdig produkt och konsumenten kan få en osäkerhet med 

varumärket då den inte inger någon stabilitet. Det som föreningen kan se är att sedan 2009 då 

föreningen befäste sin position är att marginalåskådaren, dvs. den konsumenten som besöker 

ett evenemang sporadiskt har ökat och denna kategori av konsumenter är numera mer 

kontinuerliga konsumenter åt föreningen BK Häcken. Detta tror Jodin beror på att produkten 

fotboll som föreningen levererar inger en stabilitet och kontinuitet som skapar en trygghet hos 

konsumenten samt att bilden av varumärket stämmer överens med den kärnprodukt som 

föreningen levererar. 
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9.4.2.2 Frölunda HC 

 
Peter Gyllander intervjuades vid Frölunda HC intervjuades som bär titeln 

kommunikationschef. Enligt Gyllander är ett varumärke ”den samlade produkten av allting 

som vi säger och vi gör”. Gyllander menar vidare att för Frölunda blir varumärket ”Kontentan 

av allt vi säger och gör, i olika kanaler” detta utmynnar sedan i vad varumärket är menar 

Gyllander. Ett varumärkesarbete är ett underhållningsarbete där det gäller att ha en 

medvetenhet av tiden där Gyllander menar vart varumärket syns men också på vilket sätt det 

syns. För en idrottsförening gäller det att tillfredställa sina intressenter samt vilja få dem att 

associeras med det som varumärket står för i form av positionering och kärnvärden samtidigt 

som föreningar inom idrotten måste prestera sportligt för att varumärket skall kunna må 

optimalt. Gyllander menar att en elitidrottsförening bör ständigt arbeta med varumärket och 

inte ”Släppa iväg” det genom att låta externa intressen påverka varumärket. Detta enligt 

Gyllander för att organisationen bakom varumärket måste vara starkt och veta vad man vill 

signalera och vad man som förening står för. 

 

Något som är viktigt för Frölunda HC varumärke idag är enligt Gyllander att ” det väldigt 

viktigt för oss att rekrytera unga talanger som vi utvecklar hos oss vilket är viktigt för vårt 

varumärke just nu”. Det som föreningen kommunicerar med sitt varumärke är att skall vara en 

förening som skall vara utvecklande, ungdomlig och med rötter från regionen Göteborg. Detta 

för att skapa en känsla för regionen men också att symbolisera vart föreningen kommer ifrån. 

Vidare fortsätter Gyllander att mena att de är viktigt att varumärket visar vad förening vill stå 

för. I Frölunda HC:s fall gäller det att symbolisera att föreningen kommer från Göteborg och 

det skall vara utvecklande att vara delaktig i föreningen på många olika sätt med en 

ungdomlig prägel som har sitt fokus i det sportsliga. Inom Organisationen har Frölunda HC en 

annan fokus då arbetsplatsen fortfarande skall ses som en kreativ portal där varje individ skall 

känna att den har utvecklingsmöjligheter. Däremot sker inte den ungdomliga rekryteringen 

inom organisationen i samma utsträckning som den sportsliga då Gyllander hävdar att det är 

svårt att finna sådan kompetens bland yngre människor. Anledningen till detta menar Peter 

Gyllander är att det är viktigt att organisationen innehåller en hög kompetens då den binder 

ihop hela föreningen. Han menar vidare att administrationen och organisationen i föreningen 

håller en hög standard. Bara för att organisationen vill ha en utvecklande och ungdomlig 

prägel så innebär det inte att detta skall gå till överdrift utan varumärket måste hela tiden 

förmås med den bästa kompetensen och då gäller det enligt Gyllander att” ha rätt kompetens 
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på rätt områden”. På ett sådant sätt vårdas varumärket då det finns människor bakom det som 

arbetar med det på rätt sätt. Föreningen har således en tes inom det sportsliga och även inom 

administrativa men den huvudsakliga bilden och vad varumärket Frölunda HC vill signalera 

är ändå att det skall anses vara en utvecklande förening som har en ungdomlig prägel på sig 

där utveckling är ett ledord för föreningen. 

 

Det som Gyllander tror är viktigt för att skapa ett starkt varumärke inom idrotten är att hela 

organisationen förstår varumärkets budskap och varför det finns till. Den identitet som 

varumärket står för måste i en idrottsförening också visas i de handlingar som föreningen gör 

menar Gyllander. Genom att Frölunda står inom det sportsliga för utveckling med en 

ungdomlig prägel måste således deras sportsliga aktioner eftersträva detta samt andra 

marknadsaktiviteter. Föreningen har exempelvis värvat in den före detta 

Juniorlandslagstränaren Roger Rönnberg som ny tränare för A-lagsverksamheten och de 

aktioner man har gjort på transfermarknaden har således följt samma linje. Det handlar om att 

ge ett tydligt budskap till sina intressenter menar Gyllander men också att det visar internt i 

föreningen vad det är man vill uppnå. Inom idrotten innebär det att hitta komponenter som 

stämmer överens över den modell som föreningen har menar Gyllander. 

 

 

Produkten som är kärnan i Frölunda HC:s varumärke är ishockey och det är därför föreningen 

finns till. Vad produkten levererar till konsumenten är något som Gyllander hävdar är 

underhållning, passion, engagemang och tillhörighet. Det som symboliserar ishockey som 

produkt är att den är en attraktiv produkt i dagens samhälle. Och just attraktivitet är något som 

Gyllander menar är viktigt för att ett varumärke skall bli starkt. Genom att göra erbjudandet 

attraktivt så leder det till att människor vill associeras med det. Vad en idrottsförening har är 

nätvärk över olika branscher något som många intressenter vill ta del utav. Det Frölunda HC 

har märkt är att detta är något som intressenter vill ta del utav och finnas med inom då det 

innebär att deras produkter/tjänster kan skapa sig fördelar utav nätverket samt att detta 

generera utvecklingsmöjligheter. På ett sådant sätt så skapas det en attraktivitet kring 

varumärket där det gynnar föreningen men också intressenterna som är den del utav detta. 

 

Varumärkets kraft är en kommunikationscentral till omvärlden och det gäller att förvalta detta 

på rätt sätt. Genom att utveckla ett varumärke inom idrotten så menar Frölunda HC att ” man 

kan utveckla varumärket genom att leva i tiden” Med detta så menar Gyllander att det 
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samhället idag ser annorlunda utan än förr i tiden då dagens samhälle styrs mycket utav 

sociala medier idag. Det är då viktigt att följa med i samma utveckling och att finnas med på 

sociala medier såsom, Facebook, Instagram, Twitter, etc. och väl där att man är medveten om 

hur man syns som förening. 

 

Problemtiken för att bygga upp ett starkt varumärke inom idrotten menar Gyllander är att 

ladda varumärket med något som är bra och som hela föreningen står för. Han menar vidare 

att det är viktigt att hålla varumärket borta från oegentligheter och negativ publicitet därför är 

det viktigt att göra saker på rätt sätt och inte bara göra saker för sakens skull. Det handlar om 

enligt Gyllander att ha rätt kompetens på rätt områden där alla områden agerar utefter att 

förvalta varumärket. 

 

 

 
 
 

9.4.2.3 Färjestad BK 

 
 

Ett varumärke är något som måste vårdas med ömsesidig respekt där det gäller att värna, 

vårda och underhålla varumärket för att följa med inom idrottens utveckling och 

konsumenternas krav. Inom idrotten gäller det att bygga ett varumärke som ständigt är 

konkurrenskraftigt där det involveras utav sportsliga framgångar. Mats Tågmark arbetar som 

Marknadschef inom Färjestad BK och han anser att varumärken inom idrotten skapas genom 

den identitet som varumärket har till marknaden samt utav det som sker med varumärket 

genom det sportsliga inom idrotten. Det gäller även att värna om det varumärke man har 

menar Tågmark och anser att det gäller att skapa en attraktivitet kring varumärket, samt även 

att förse varumärket med goda resultat och att hålla varumärket undan från skandaler. 

Varumärken inom idrotten är något som Tågmark menar går i en cirkel där det gäller att möta 

marknadens krav samt att prestera sportsligt. Föreningen arbetar med sitt varumärke genom 

att ishockeylaget inom seniorverksamheten presterar och levererar bra ishockey på både 

högsta nationella nivå i Sverige samt på Europanivå. ”Det tillsammans med att övriga lag, 

personal och förening ”lever” efter vår värdegrund som är: Trovärdiga, professionella och 

målmedvetna” Detta är något som föreningen vill skall symbolisera alla delar utav föreningen 
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då Tågmark menar att om man vill bygga ett starkt varumärke så gäller det att organisationen 

bakom varumärket förstår varumärkets innebörd och kärnvärden. Färjestad vill således med 

sitt varumärke genomsyra alla delar utav föreningen med trovärdighet, professionell och 

målmedvetenhet. Genom detta anser föreningen att man stärker organisationen bakom 

varumärket vilket främjar varumärket. Vad föreningen anser är att den interna bilden av 

varumärket skiljer sig från den externa bilden av varumärket är då Tågmark menar att 

varumärket ”Färjestad BK har tack vare våra framgångar gjort att vi externt framstår som 

”familjen” som styr och ställer i svensk ishockey”. Vad den interna bilden är av föreningen är 

något som Tågmark menar är är annorlunda då han säger ”Vi är mer ”familjära” i den interna 

bilden av oss och inte de som sitter på makten. Däremot vill vi gärna leda utvecklingen inom 

svensk ishockey, både sportsligt och affärsmässigt”. För föreningen spelar resultatet en stor 

del i detta vilket även är något som symboliseras av den bilden omvärlden har av föreningen. 

Genom framgångsrika resultat som motsvarar den målmedvetenheten som föreningar har så 

visar det föreningens intressenter att föreningen satsar för att alltid vinna och att föreningen 

har ambitionen att leda utvecklingen inom svensk hockey. 

 

Föreningens kärnprodukt är ishockeyn och det är den som föreningens finns till för. Det är 

även de sportsliga framgångarna som har varit en byggsten för föreningens varumärke, utefter 

det så gäller det att förvalta framgångarna på ett bra sätt. Det handlar om enligt Tågmark att ta 

hand om och leverera en bild av föreningen som motsvara den bilden som föreningen själva 

vill ha. Föreningen arbetar med sitt varumärke genom att sätta ishockeyn i framkant. Genom 

att ishockeyn ”presterar och levererar på högsta nivå både nationellt och på Europanivå” så 

arbetar föreningen med sitt varumärke genom sin produkt ishockey samtidigt att ”övriga lag, 

personal och förening ”lever” efter deras värdegrund som är: Trovärdiga, professionella och 

målmedvetna menar Tågmark. Vad som är en viktig aspekt att tänka på när man bygger upp 

ett varumärke inom idrotten är det att arbetet skall kontinuerligt präglas av vad föreningen är. 

För föreningen innebär detta att Färjestads BK:s arbete ”präglas av kvalitet och långsiktighet 

för att nå de uppsatta målen” menar Tågmark. 

 

 

 

Står man på rätt spår för länge tenderar man att bli överkörd eller omsprungen av omvärlden 

genom att ens egna varumärke stagnerar. För varumärket Färjestad BK är det viktigt att 

utveckla sitt varumärke så det ständigt möter marknadens krav och att man således arbetar för 
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att tillfredställa konsumenternas krav. För att säkerhetsställa att föreningen möter marknaden 

och konsumenternas krav så arbetar föreningen med att ha ”oerhört täta kontakter” med sina 

intressenter och Tågmark menar vidare att föreningen arbetar med interna undersökningar för 

att säkerhetsställa att föreningen tillfredställer sina intressenter då Tågmark berättar ”samt 

oberoende undersökningar avseende fans och företagare”. Genom detta så menar Tågmark att 

man påvisar lyhördhet och framhäver att man lyssnar på omgivningen i syfte att främja 

föreningens utveckling. Men det säger inte att föreningen går efter vad den externa bilden 

säger om föreningen utan snarare att man på sitt egna sätt skall hitta en väg att möta 

intressenternas krav. 

 

För att ett varumärke inom idrotten skall vara optimalt så menar Tågmark att det kräver att 

varumärket har sportsliga framgångar. Dessa sportsliga framgångar är något som har format 

varumärket Färjestads identitet då krav och förväntningar kommer som ett brev på posten som 

en följetång av detta. Med dessa idrottsliga framgångar som föreningen har haft under en 

längre tid så har det även inneburit att kravet på den upplevda kvalitén har höjts där 

konsumentens krav på föreningen är höga. Detta är något som har format föreningens 

varumärke till att ha blivit det som de är idag då det har fått varumärket att ständigt vara 

konkurrenskraftigt på marknaden för att ständigt kunna prestera och ligga i framkant inom 

svensk hockey. Vad föreningen anser som svårt är att ”bibehålla den höga kvalitén som gjort 

att varumärket fått en hög värdering” eftersom konsumenterna har vant sig vid idrottsliga 

framgångar med varumärket Färjestad BK så gäller det att ständigt leva upp till dessa 

förväntningar. Det gäller inte längre att enbart vinna för föreningen utan man måste även 

vinna på ett sätt som glädjer konsumenterna då intressenternas krav är höga menar Tågmark 

som berättar att ”12 semifinaler på 13 år gör att det krävs en del för att få godkänt!” 

 

Varumärkets associationer som föreningen vill förmedla är det ska framkalla ett värde till 

föreningens intressenter att synas med varumärket Färjestad BK och genom varumärkets 

framgångar sportsligt så har en attraktivitet byggts upp med föreningens varumärke. Utöver 

detta menar Tågmark att föreningen har ett brett nätvärk med 1400 företagare i nätverket. 

Detta har gjort att det skapar en attraktivitet och ett intresse kring att ta del utav föreningens 

nätverk menar Tågmark som hävdar att föreningens nätverk skapar möjligheter för företag att 

dra lärdom, skapa affärsmöjligheter mellan varandra inom Färjestads nätvärk. Vad föreningen 

alltid strävar efter är att partners och intressenter ”alltid ska få tillbaka mer än vad de satsat”. 
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Vad produkten ishockey levererar är enligt Tågmark, spänning, fart och underhållning där 

varumärket Färjestad erbjuder detta genom sin ishockey som föreningen vill ständigt skall 

upprätthålla en attraktiv standard. Det skall vara en god integration mellan varumärket 

Färjestad BK och konsumenterna men även mellan konsumenterna själva då föreningen vill 

skapa en god samhörighet. Vad föreningen anser sig erbjuda via sitt varumärke är en helhet 

utav olika parametrar som konsumenten får ta del utav då Tågmark menar ” Vi erbjuder våra 

konsumenter underhållning och samhörighet. Givetvis paketerat på bästa sätt med alla 

tänkbara alternativ för bästa möjliga upplevelse. Mat, dryck, show, relationer och glädje”. 

Ishockeyn är en grundförutsättning för föreningen det är kärnan i hela organisationen och det 

är det som varumärket finns till för. Varumärken inom idrotten är något som Tågmark menar 

går i en cirkel där det gäller att möta marknadens krav samt att prestera sportsligt. Genom att 

den sportsliga biten levererar och går bra så menar att det andra kommer av bara farten då 

Tågmark menar att ” Är idrotten bra, så lockar den publik och affärsmöjligheter för 

näringslivet”. 

 

9.4.2.4 Gais 

 
Det som är problematiskt för föreningen Gais är att föreningen inte har någon tydlig bild över 

vad varumärket Gais står för. Detta är något som dem arbetar väldigt hårt med i Gais. Det 

finns heller ingen klarhet i hur varumärket skall förmedlas samt vilket budskap som 

varumärket skall kommunicera. Det som varumärket består utav idag är fotbollen och det är 

det som varumärket är laddat med menar Ekberg. Det som föreningen anser sig leverera med 

sin produkt är underhållning som konsumenten får ta del utav där underhållningen levererar 

en känsla som fastnar i konsumentens medvetande. Föreningen figurerar på andra marknader i 

syfte att exponera varumärket men samtidigt för att ”fotbollen skall få ännu mer möjligheter” 

genom att få in resurser som gör att produkten fotboll stärks. Det som föreningen 

 

Men även om varumärkesbilden är diffus så arbetar föreningen väldigt hårt med sin 

kärnprodukt, fotbollen. Föreningen startade 2007 en ungdomsakademi där föreningen vill att 

varumärket skall laddas med en ungdomlig prägel. Något som Gais vill uppnå med detta är att 

50 % av spelarna i a-lagsverksamheten skall komma från egna led menar Ekberg. Det är 

viktigt för föreningen då det kan tillförse varumärket med igenkännande och tillhörighet då 

spelare i A-laget kommer genom egna led vilket är ett steg i att skapa ett varumärke menar 
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Ekberg. Föreningen vill således utbilda ungdomar och sätta prägel på och visa betydelsenav 

att det är viktigt att gå i skolan och att fotboll är ”något som kommer på fritiden”. Genom 

detta vill föreningen med sitt varumärke påvisa att det inte enbart skall förknippas med det 

sportsliga utan att ”Föreningen tar ett större grepp om samhället” menar Ekberg. Det är också 

viktigt för föreningen att man även utbildar andra spelare i sina representationslag, ledare, 

personal osv så att alla inom organisationen förstår vad föreningen står för. En ytterligare 

aspekt som Ekberg påpekar är att föreningen vill att konsumenten skall känna att det är 

attraktivt att vara i kontakt med varumärket, Gais. För att säkerhetsställa detta försöker 

föreningen erbjuda konsumenten en attraktiv fotboll som konsumenten vill vara en del utav 

menar Ekberg. 

Föreningen anser att den bilden deras intressenter och konsumenter har av föreningen är 

nervärderande då Ekberg menar att ”jag tror de tycker sämre om oss än vad vi tror om oss 

själva”. 

 

Identitet är en viktig faktor när det kommer till att skapa sig en bild av vem man själv är och 

därigenom förmedla ett budskap till omgivningen på ett effektivare och mer resolut sätt. Vad 

Gais Marknadsansvarige Mattias Ekberg menar är att ett varumärke består utav många 

parametrar där det gäller för en elitidrottsförening att vårda sitt varumärke där organisationen 

bakom varumärket ständigt måste utvecklas för att nå upp till marknadens krav samt prestera 

sportsligt för att tillfredställa sina intressenter. Det som blir problematiskt för att bygga upp ett 

starkt varumärke inom idrotten är att det inte går att förutse hur det sportsliga kommer att se 

ut på förhand. Ett varumärke inom idrott måste uppnå idrottsliga frmgångar för att kunna få ut 

full potential av varumärket menar Ekberg. Varumärken inom idrotten har på senare år fått en 

alltmer större utformning menar Ekberg då han anser att idag så är konsumentbilden utav ett 

varumärke annorlunda. ”Vad jag anser är viktigt är hela bilden, alltså när man lämnar hemmet 

och går till, åker bil eller färdas till arena”. Vad han menar är att bekvämlighetsfaktorn för 

kunden ser annorlunda ut idag än vad den gjorde för några år sidan vilket innebär att 

konsumentens uppfattning av produkten som varumärket levererar får sin påverkan genom 

detta. Enligt Ekberg handlar det om allt ifrån prisbilden på biljetter till att om det finns WIFI 

och internet på plats under tiden som evenemanget utspelar sig så konsumenten är 

”uppkopplad mot världen”. Något som är har uppstått för föreningen Gais men något som 

Ekberg också menar är problematiskt med att bygga upp ett starkt varumärke inom idrotten är 

att undgå negativ publicitet som ”skitar ner” varumärket samt inger en misstro för 

varumärket. Det handlar enligt Ekberg om att skapa en organisation som inger trovärdighet 
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och erbjuder en produkt som kommunicerar ett tydligt budskap i allt vad organisationen gör 

både idrottsligt samt i föreningens marknadsaktiviteter. 

 

9.4.2.5 Växjö Lakers 

 
Ett varumärke är något som innefattar många parametrar men det som är viktigt är vad 

varumärket laddas med. Jan-Olof Swanteson arbetar som marknadschef hos Växjö Lakers 

menar att varumärken inom idrotten innefattar många enheter där alla enheter måste göra sitt 

arbete rätt för att varumärket skall må så bra som möjligt menar Swanteson. Varumärket 

Växjö Lakers är enligt Swanteson något som är under ständig utveckling för att möta 

konsumenternas krav. Föreningens varumärke skall signalera vart dem kommer ifrån och 

vilka dem är. Småländska Växjö Lakers gjordes därför om sitt varumärke för tre år sedan då 

föreningen ansåg att en förändring var nödvändig i samma veva som föreningen tog klivet 

upp i ishockeyn högsta liga, Elitserien. ”Vi ville göra ett riktigt starkt varumärke och det 

skulle symbolisera vart vi kom ifrån, smålandsvapnet var ledigt, vi tog det. Och sen ville vi ha 

en färg som inte har förekommit i Elitserien och i Allsvenskan och det var en färg som ingen 

hade rört, och de var orange”. Just färgvalet är något som Swanteson understryker som viktigt 

då han menar”Att vi fick just den färgen är något som är otroligt viktigt för oss” vad han 

menar var att för föreningen var det viktigt då den särskiljer föreningen från konkurrenterna 

samt att just färgen orange inte förekommit i Elitserien tidigare. 

 

Kärnan i Växjö Lakers varumärke är ishockeyn enligt Swanteson då han menar att ”Hockeyn 

är motorn i alltihopa” han menar vidare att kringarrangemang som anordnas ordnas i syfte för 

att stärka varumärkets kärnprodukt så att ishockeyn kan få de bästa resurserna. Anledningen 

till detta menar Swanteson att föreningen sprider varumärket till andra marknader och 

därigenom ”sprida riskerna och öka inkomstmöjligheterna inom andra områden”. Detta för att 

få in de resurser som krävs för att dels bygga ett bättre lag men även ge bättre resurser för den 

produkt som man redan har menar Swanteson. Föreningen anser att det är viktigt att stärka 

produkten och ge den rätt förutsättningar för spelare att skall kunna prestera på den nivån som 

förväntas av dem. Swanteson menar att föreningen säljer en form av underhållning till 

konsumenten samtidigt som den säljer förväntningar till densamma. Men han menar inte att 

det är idrott som föreningen säljer varken heller att det är enbart den produkten. Han menar att 

”Allting kretsar kring det, men det är inte det som vi säljer” Swanteson menar istället att 
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Växjö Lakers säljer produkten ishockey som inkluderar många andra parametrar i produkten 

som varumärket levererar. Swanteson menar att man säljer allt ifrån förväntningar till mat och 

dryck, socialt umgänge till ett nätverk för företagaren och andra intressenter. Däremot menar 

Swanteson att även om alla delar levererar positiva associationer samt upplevelser för 

konsumenten så krävs det att varumärkets kärnprodukt nämligen ishockey går bra och 

levererar en bra produkt för att att konsumentens helhetsintryck skall vara positiv. 

Det som föreningen laddar sitt varumärke med är att man vill sätta människan i fokus då 

Swanteson menar att den personliga kontakten och kundbemötandet är en viktig del i 

föreningens varumärkesuppbyggnad. Föreningen vill enligt Svanteson ”ta väl hand om 

kunden och framförallt de blir sedda” han menar vidare att genom detta så skapar föreningen 

positiva associationer som kunden får utav varumärket Växjö Lakers. Växjö Lakers 

hemmaarena VIDA Arena ser föreningen som en mötesplats ”för alla” där varumärket 

integrerar med konsumenterna. Föreningen anser därför enligt Swanteson att det är viktigt att 

personalen som arbetar inom varumärket förstår varumärkets budskap så att bemötandet till 

konsumenten blir som föreningen eftersträvar. 

 

9.4.2.6 Östers IF 

 
Det gäller för varumärken i dagens samhälle att synas så folk skapar sig en uppfattning om 

dem. Ett varumärke som inte syns är ett varumärke som omvärlden inte har någon uppfattning 

om. Exponeringen inom idrotten är idag tuff med många aktörer på samma marknad som vill 

hävda sig mot varandra i olika former. Mattias Sjöholm som arbetar som kommunikationschef 

på Östers IF anser att ett varumärke inom idrotten måste exponeras så den både syns men 

samtidigt blir bemöt av dels konkurrenter men även utav intressenter. Östers IF vill signalera 

med sitt varumärke att de är en glad förening som vill symbolisera glädje öppenhet och 

värme. Vidare menar Sjöholm att föreningen arbetar med sitt varumärke genom ”Östersättet” 

då föreningen har en stark tradition att vara en anrik svensk fotbollsförening med en stark 

historia bakom sig som är genuin. Genom traditionens makt och föreningens anrika historia så 

menar Sjöholm att föreningen vill med lokalförankring skapa ett glädjande och trivsamt 

varumärke som skall ”få det lokala att skena igenom”. Något som är viktigt för föreningen är 

att alla i organisationen förstår vad varumärket Östers IF är. Från det att vattenflaskans fylls 

av en liten pojke eller flicka i ungdomslagen till det att klubban bankas i styrelserummet så är 

det vikigt för föreningen att alla talar samma språk om varumärket och förstår det språket. 
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Föreningens vilja är att låta det ”lokala skina igenom” detta är något som Sjöholm tror är 

viktigt då föreningen vill se sig som ”bygdens lag”. Arbetssättet måste då inge en trovärdighet 

med det som föreningen vill signalera med sitt varumärke. Detta är något som skall visas i alla 

led menar Sjöholm då han anser att både den organisatoriska sidan som den sportsliga sidan 

av föreningen måste förstå innebörden av varumärket Östers IF och vad det är laddat med. 

Det gäller då att göra aktioner som medverkar till att detta följs. En del i detta för är att de 

värvar och rekryterar spelar med lokal förankring som kommer från regionen. Detta är något 

som han anser är viktigt för förening. Anledning till föreningens agerande är att varumärket 

Östers IF har genom årens lopp blivit mindre ansett på den svenska marknaden då föreningen 

har genomgått en ”sportslig ökenvandring” vilket Sjöholm menar har berott på föreningens 

sportsliga resultat de senaste 10-15 åren då Östers IF haft svårt att uppnå sportsliga 

framgångar. Nu när föreningen inför den här säsongen är tillbaka på den svenska absoluta 

toppnivån inom fotboll så anser Sjöholm att det är viktigt för föreningen att vissa denna 

patriotism och lokala anknytningen för att på sådant sätt locka tillbaka intresset kring 

varumärket Östers IF. 

 

Fotbollen är kärnprodukten i Östers Varumärke och det är föreningens huvudfokus och 

anledning till att föreningen finns till. En viktig del i föreningens arbete med varumärket är att 

de vill exponera sitt varumärke. Med detta menar Sjöholm att varumärket skall synas så att 

människor för upplysning om föreningen. Detta på grund av att föreningen under många år 

inte har marknadsfört på ett sådant sätt så att det har nått ut till sina intressenter samt andra 

aktörer på marknaden menar Sjöholm. I Exponeringen är det viktigt för föreningen att visa 

upp sina spelare och att det är fotbollen som skall exponeras och det är det som föreningen 

vill bli förknippade med. I föreningens handlingar samt exponering och övriga aktioner som 

föreningen har gentemot sina intressenter samt konkurrenter så är det viktigt enligt Sjöholm 

att arbeta utefter sina egna förutsättningar. Det gäller att arbeta och bygga sitt varumärke 

kring de värden och värderingar som de själva tror på att man har. Sjöholm anser inte att 

föreningens varumärke skiljer sig något märkvärt gentemot andra aktörer på marknaden utan 

hävdar istället att historian som föreningen har särskiljer varumärket från andra varumärken 

inom idrotten. Det som istället särskiljer föreningen är deras kärnvärden där de vill framhäva 

och symbolisera glädjen kring fotbollen. Genom detta så vill föreningen skapa en öppenhet så 

att konsumenterna känner detta när man förknippas med varumärket Östers IF. 
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