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Sammanfattning 
 

Titel:  Idrottsföreningar och deras varumärke - En studie av profilering 
och sponsring inom den nordvästskånska elitidrotten 

 
Seminariedatum:  2010-01-18 
 
Ämne/kurs:   FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 hp 
 
Författare:  Sven Boström-Svensson, Filippa Nilersköld,  

Linus Oscarsson, Jessica Thern 
 
Handledare:  Roland Knutsson 
 
Nyckelord:  Varumärke, sponsring, profilering idrottsföreningar, brand 

extension 
 
Syfte: Att skapa en djupare förståelse för hur svenska elitföreningar 

aktivt arbetar med sitt varumärke i sin profilering gentemot 
tänkbara intressenter så som supportrar och sponsorer. 

 
Metod: Uppsatsen är kvalitativ och deskriptiv i sin utformning och den 

insamlade empirin kommer från semi-strukturerade intervjuer. 
 
Teoretiska perspektiv: Befintliga teorier om föreningars varumärke är ganska få och 

grundar sig mångt och mycket i samma teorier som rör företag, 
dvs corporate branding, varför detta blir vår huvudteori. Vi 
använder oss också av teorier om brand extension, sponsorship 
samt sport branding. 

 
Empiri: Vår empiri består av tre stycken semi-strukturerande intervjuer 

gjorda med personer på sådana positioner inom respektive 
förening som rör marknadsföring och försäljning. 

 
Slutdiskussion: Dagens företagsklimat har tvingat företagen att tänka mer och mer 

på det egna varumärket och på hur man framställer sig själv inför 
sina intressenter. Detta är inget undantag för idrottsföreningar 
heller. En förening måste noga tänka över hur man profilerar sitt 
varumärke för att öka sina chanser att tilltala sina olika 
intressenter. Vi efterlyser en ökad fokus på att vidareutveckla 
sponsringen, från den exponeringsmarknadsföring den är idag, mot 
mer fokus på att erbjuda social interaktion mellan sponsorer. 



 

 
Abstract 
 

Title:  Athletic clubs and their brands - A study of profiling and 
sponsorship of elite sports in the north western part of Skåne 

 
Seminar date:  2010-01-18 
 
Course:  FEKK01, Degree Project Undergraduate level, Business 

Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points 
(UPC) or ECTS-cr) 

 
Authors:  Sven Boström-Svensson, Filippa Nilersköld,  

Linus Oscarsson, Jessica Thern 
 
Advisor:   Roland Knutsson 
 
Key words:  Brand, sponsorship, profiling, athletic clubs, brand extension 
 
Purpose:  To gain a deeper understanding of how Swedish athletic clubs at a 

high level works with their brand when it comes to profiling the 
club in order to attract possible stakeholders such as supporters 
and sponsors.  

 
Methodology: The thesis is qualitative and descriptive in its design and the 

empirical data is collected from semi-structured interviews. 
 
Theoretical perspectives: Existing theories of brand associations are relatively few and are 

based largely on the same theories related to businesses, namely 
corporate branding, so this will be our main theory. We also use 
the theories of brand extension, sponsorship and sports branding. 

 
Empirical foundation: Our empirical data consists of three semi-structured interviews 

with people working with marketing and sales for the clubs in 
question. 

 
Discussion The business environment of today has forced companies to think 

more and more on their own brand and on how to present 
themselves to their stakeholders. This is no exception for sports 
clubs, either. A club must consider carefully how to profile their 
brand to increase their chances to attract their various stakeholders. 
We call for increased focus on the further development of 
sponsorship, from the marketing exposure it is today, towards 
more focus on offering a B2B social networking amongst 
sponsors. 
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1 INLEDNING 
 
 
 
Kapitlet inleds med en bakgrundsbeskrivning om hur föreningars arbete med sitt varumärke 

till stor del börjar likna det som företag gör. I en hårdnande konkurrens om finansiella medel 

har vikten vid en förenings varumärke ökat kraftigt de senaste åren. Det är dock långt ifrån 

alla som lägger ner tid och kraft på denna typ av arbete trots att den kan vara väldigt 

lönande. Denna diskussion leder fram till vår frågeställning där vi vill ta reda på hur några 

elitföreningar i nordvästra Skåne arbetar med sitt varumärke när det kommer till att profilera 

sig gentemot sina intressenter och hur de sedan jobbar med dessa. 

 

 

1.1 Bakgrund  
 
Det är inte bara företag i dagens samhälle som har nytta och behov av en effektiv och 

välriktad profilering av det egna varumärket i syfte att skapa framgång i termer av ett gott 

resultat. Även för idrottsklubbar har profilering blivit ett allt viktigare inslag i vardagen. 

Kampen om sponsorernas pengar och publikens tid har hårdnat i takt med att andra 

underhållningsformer har gjort sitt intåg så som stora tv-produktioner som Melodifestivalen 

och Idol samt den tilltagande utvecklingen inom data- och tv-spelsbranschen för att nämna 

några.  

 

Varumärket är så mycket mer än en logotyp. Det är utgångspunkten för hela 

verksamheten och förmedlar ett budskap, vad vi står för och vilka våra 

värderingar är. (RF 2007) 

 

Riksidrottsförbundet (RF) menar att vi i Sverige har varit dåliga på att värdera idrottens 

varumärke. Enligt RF så är idrottens förutsättningar och utbud är unika, något som behöver 

förmedlas på ett bättre sätt med utgångspunkt i varumärket. På sikt är möjligheten stor att en 

satsning på ett stärkande av varumärket skulle leda till att både nationella förbund och lokala 

föreningar fick en bättre ekonomi och därmed en ännu större potential till vidare framgångar 

på det idrottsliga planet (RF 2007). 
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Kommersialiseringen av idrotten har vidare bidragit till att tvinga föreningar att tänka som 

vinstdrivande företag. En viktig komponent av företags strategiska positionering och 

marknadsföring har länge varit profilering. Företagets image och varumärke har länge spelat 

en avgörande roll för vilket/vilka kundsegment som kunnat nås. För en idrottsklubb är 

situationen till viss del annorlunda. Som beskrivits av Edensor och Millington (2008) så 

sträcker sig ett fotbollsfans lojalitet bortom det rent ekonomiska (biljetter, souvenirer etc.) och 

det samma kan antas gälla för supportrar av klubbar inom andra idrotter. Taylor (Mullin et al. 

2000) tar det ett steg längre med kommentaren att ingen ber om att få sin aska uthälld i 

gångarna på ett snabbköp. Kommersialiseringen av idrottsklubbar är en balansgång mellan att 

tjäna pengar för att kunna bygga en framgångsrik klubb och undvika att stämplas som ”sell-

outs” och tappa det lokala stödet från gamla supportrar.  

 

Vad är då ett varumärke? RF:s definition grundar sig i de Chernatony och McDonalds tankar 

om att ett varumärke består av en identifierbar produkt/service/person/plats som inrymmer 

användarvärde. NE åskådliggör istället varumärket som den skillnad i varor/tjänster en 

näringsidkaren tillhandahåller gentemot en konkurrents. 

 

Det finns många olika faktorer som påverkar hur föreningar jobbar med sitt varumärke. Den 

mest uppenbara är den ekonomiska aspekten. Helsingborgs IF omsatte 2008 ca 100 miljoner 

kronor vilket kan jämföras med Engelholms VS:s omsättning för 2008, 2,3 miljoner kronor. 

Dessa båda klubbar ligger båda i högsta ligan inom respektive idrott och skillnaderna i 

omsättning ger en bra bild av hur mycket det kan skilja mellan olika idrotter. 

 

Men det är inte bara storleken på idrotterna som ger upphov till olika förutsättningar, även 

ortens storlek spelar in. I en större ort finns det ett större publikunderlag, vilket möjliggör 

större exponering för potentiella sponsorer och därmed också mer pengar till klubben. Men i 

en större ort finns det oftast också andra klubbar, som alla tävlar om sponsorernas intresse, 

vilket ger en ökad konkurrens om de pengar som finns att få. Detta är speciellt tydligt för 

mindre sporter, där volleybollen utgör ett bra exempel. Av de 19 klubbar (herr och dam) som 

spelar i högsta serien så är enbart 2 (Linköpings VC i herr-elit och Örebro i dam-elit) från en 

ort med mer än 30,000 invånare1.  

                                                 
1 Hylte/Halmstad är resultatet av en sammanslagning och skulle kunna räknas. Men eftersom de spelar de flesta 
av sina hemmamatcher i Hylte så räknas de höra hemma där. 
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För att studera hur arbetet med profilering skiljer sig mellan olika klubbar så har ett par från 

olika sporter och orter valts ut. De som kommer studeras här är Helsingborgs IF (HIF), 

Engelholms VS (EVS) och Ängelholms FF (ÄFF). De speglar väl ett par olika förutsättningar. 

HIF är en stor klubb på en stor ort i en stor idrott. De har dessutom funnits sedan 1907, och 

har därmed starka traditioner och sedan länge uppbyggda relationer med sponsorer och 

publik. EVS är en stor förening på en liten ort i en liten sport. Den grundades 1986 under 

namnet Engelholms VK när Engelholms Volleypågar slogs samman med Engelholms 

Volleytöser. Ängelholms FF (ÄFF) är en liten förening på en lite ort i en stor sport. Klubben 

grundades 1976 genom att Ängelholms IF och Skörpinge GIF slogs samman.  

 

Dessa tre klubbar är valda för att kunna titta på hur lite olika faktorer påverkar deras arbete, 

t.ex. idrottens storlek, föreningens storlek och eventuella framgångar. Vad gäller klubbarnas 

storlek så nämns de som relativa till andra klubbar inom samma idrott (i annat fall så skulle 

alla volleybollklubbar klassas som små på grund av sportens storlek). 

 

En viktig aspekt av idrottsföreningars ekonomi är sponsring från näringslivet och kommuner. 

En titt på HIF:s årsredovisning från 2008 visar att sponsorintäkter är den största intäktsposten 

med 30% av de totala intäkterna, och för EVS ligger den ännu högre. Eftersom intäkterna från 

sponsorerna är en så viktig del av klubbarnas ekonomi så är det väldigt intressant att studera 

hur idrottsföreningar jobbar med sponsorer. Man kan ställa sig liknande frågor när det gäller 

förutsättningar som vid varumärkesarbete, vilka externa faktorer påverkar? 

 

En faktor som kan tänkas viktigare för sponsring än för profilering i allmänhet är sportens 

storlek. En stor förening i en liten idrott kan jobba med profilering på ett sätt som är mer likt 

en förening i en stor idrott, i alla fall lokalt, men ifråga om sponsring kan det antas att en 

större klubb har mer att erbjuda.  

 

1.2 Frågeställning 
 
Idrottsrörelsen i Sverige är den klart största folkrörelsen som med dryga 2,5 miljoner 

medlemmar (SCB/RF) har en unik förmåga att beröra och engagera människor. De 

känslomässiga banden kopplade till en viss förening eller idrott kan ofta vara många gånger 

starkare än de till ett företag. Den naturliga frågan som då följer är hur det kommer sig att 
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varumärkesbyggandet är så mycket mer utbrett bland företag än hos föreningar? Skulle inte 

föreningar kunna tjäna mycket på ett ökat fokus kring byggandet och stärkandet av ett eget 

varumärke? Borde inte de starka banden med supportrar vara något som företagen vill kunna 

dra nytta av genom sponsring? Kanske avfärdar många föreningar arbetet kring ett starkare 

varumärke då den gemensamma uppfattningen verkar vara att det krävs en slags idrottslig 

framgång, men är detta verkligen nödvändigt? Dessa funderingar samt ett eget genuint 

idrottsintresse har gjort att vi vill titta närmare på hur olika föreningar jobbar med sitt eget 

varumärke. Utnyttjar olika föreningar verkligen sitt varumärke på bästa tänkbara sätt?  

Ovanstående tankar leder oss fram till följande problemformulering. 

 

Hur arbetar idrottsföreningar med att bygga och bibehålla sitt varumärke (klubbens profil) 

och hur hanterar klubbarna sponsorer? 
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2 METOD 
 
 
 
Detta kapitel presenterar den metod vi valt att använda oss av och varför valet föll på just 

den. Efter det beskrivs arbetsgången för hur data har samlats in samt hur vi kategoriserar 

denna. Slutligen diskuteras begreppen reliabilitet och validitet. 

 

 

2.1 Val av metod 
 
För att kunna genomföra vår studie på bästa möjliga sätt har vi valt att använda oss av en 

kvalitativ metod för att få fram informationen till uppsatsen. Kvalitativ metod ger oss tillgång 

till mer djupgående information till skillnad från kvantitativ undersökning som ger en syn på 

världen i siffror (Bryman & Bell 2003). Då vi ska undersöka hur idrottsföreningar arbetar för 

att stärka sitt varumärke, går det inte att få fram ett resultat i siffror, utan det krävs en djupare 

undersökning där vi vill veta vad den intervjuade har för uppfattning i frågan, hur han tolkar 

verkligheten. 

 

2.2 Datainsamling 
 
Vid den kvalitativa metoden kan man använda sig av två olika sorters data, primärdata och 

sekundärdata. Nedan beskrivs de båda datakällorna mer i detalj. 

 

2.2.1  Primärdata 
 
Då vi vill ha svar på hur idrottsföreningarna arbetar med att bygga sitt varumärke, är den 

sortens primärdata som kommer samlas in i denna uppsats baserad på kvalitativa intervjuer. 

En kvalitativ intervju är enligt Bryman och Bell (2003) ibland sedd som en blandning av 

semi-strukturerad och ostrukturerad intervju. Vid den semi-strukturerade intervju har 

intervjuaren en uppsättning med frågor redan klar, ordningsföljden kan variera och det kan 

även komma en del uppföljningsfrågor. Vid den ostrukturerade intervjun har intervjuaren ett 

tema och lite allmänna frågor som man vill få svar på. Hur frågorna ställs och i vilken ordning 

beror helt och håller på intervjun. Vid en kvalitativ intervju har man med andra ord en del 

frågor klara som man vill ställa, men man kan även låta intervjun flyta på så att det inte blir en 
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så formell intervju. För att få ut så mycket information som möjligt, vill vi att intervjuerna ska 

mer likna ett samtal där den intervjuade kan uttrycka sig fritt, men samtidigt hålla sig inom 

vårt ämne. 

 

2.2.2 Kvalitativa intervjuer och utformning 
 
Då vi har valt att inrikta vår uppsats i stor del kring sponsring, är de personer vi har haft 

kontakt med på de olika idrottsklubbarna på något sätt involverade kring sponsring. Om inte 

direkt, så har de ändå stor insikt i vad som sker och har skett på sponsringssidan. Då det är 

lättare att få till en bra intervju ansikte mot ansikte, valde vi att ta kontakt med klubbarna på 

mail eller telefon, för att sedan åka till respektive klubb och genomföra intervjun där. 

Eftersom vi ville träffa representanterna från respektive klubb, valde vi att fokusera på 

närliggande klubbar i nordvästra Skåne. För att få ett resultat man kan jämföra, valde vi att 

intervjua personer från olika sorters föreningar, stora sporter blandat med små och stora och 

små städer. De som intervjuades var: 

 

• Christian Nilsson, försäljning och marknadsföring, och Rickard Nilsson, 

marknadschef hos HIF  

• Per Johansson, konsultanställd hos ÄFF för marknadsfrågor  

• Arne Ekstrand, marknadsansvarig hos EVS 

För att få ut så mycket vi kunde av intervjuerna, hade vi i förväg skrivit upp en del frågor som 

vi ville ha svar på. För att det inte skulle bli som en intervju utan mer som ett samtal, följde vi 

inte frågorna strikt som de stod på pappret, utan uppmuntrade den intervjuade att prata fritt 

med möjlighet till följdfrågor från vår sida. Även om diskussionen har hållits på ett öppet sätt 

med de intervjuade så försökte vi styra den mot vissa specifika ämnen, vilka är följande. 

 

• Vad är viktigt för sponsorerna? 

• Hur går ni till väga i kontakten med en potentiell sponsor? 

• Hur har ni påverkats av konjunkturen, både ifråga om sponsring och publik? 

• Hur jobbar ni för att sprida klubbens varumärke? 
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2.2.3 Sekundärdata 
 
Sekundärdata samlas in för att samla tid och pengar och Bryman och Bell (2005) anser att 

mycket av de data som används till sekundäranalys är av god kvalitet. För att få oss en bild av 

vad som har sagts om det ämne vi har valt att skriva och för att få så bra förutsättningarna som 

möjligt inför intervjuerna, har vi tagit del av publicerat material. Vi har till största del tagit del 

av vetenskapliga artiklar, mestadels internationella då det inte finns mycket publicerat kring 

ämnet i Sverige. Då vi har valt att lägga fokus på hur idrottsklubbarna arbetar med sponsring, 

har mycket av de sekundärdata vi samlat in varit sedd på sponsring ur företagens synvinkel, 

vad förväntar de sig av klubbarna för att få så mycket som möjligt tillbaka. Detta för att få 

båda perspektiven, för att se om det finns någon relation mellan de båda. 

 

2.2.4 Validitet och reliabilitet 
 
De båda begreppen reliabilitet och validitet får stor betydelse i fasen då all data samlas in för 

att sedan bedömas och analyseras. Som tidigare beskrivits använder vi oss av en kvalitativ 

ansats då vår insamlingsmetod består av intervjuer med personer som har en god insikt i den 

aktuella klubbens sponsrings- och varumärkesverksamhet. Reliabilitet rör huruvida de resultat 

som dras av den insamlade data är tillförlitliga eller ej. Skulle resultatet bli det samma om 

man utförde undersökningen flera gånger? Reliabilitetsbegreppet blir som mest aktuellt vid en 

kvantitativ forskningsmetod då det i större grad eftersträvas stabilitet i det man undersöker 

och försöker mäta. Detta gör att vikten av en väl utarbetad teknik vid insamlandet av data i 

användandet av en kvantitativ forskningsansats är stor (Bryman & Bell, 2005). Vid en 

kvalitativ insamling av data kan platsen ha en stor betydelse. Kanske hade svaren sett helt 

annorlunda om frågorna hade ställts till idrottsklubbar i en annan del av landet? Validitet å sin 

sida syftar till att ifrågasätta så det man avser att mäta verkligen är det som mäts. Således har 

utformningen av frågorna till intervjupersonerna en stor betydelse. Ledande frågor kan till 

exempel medföra att svaren inte blir sanningsenliga utan istället av den karaktär som 

intervjuoffret tror att den som intervjuar vill ha (Ibid). Reliabiliteten och validiteten är något 

som vi försökt att beakta fortlöpande genom hela undersökningen för att få så tillförlitliga 

resultat som möjligt. Ju högre grad av både reliabilitet och validitet desto mer generella 

slutsatser kan man dra. 

 



IDROTTSFÖRENINGAR OCH DERAS VARUMÄRKE 
EN STUDIE AV PROFILERING OCH SPONSRING INOM DEN NORDVÄSTKSÅNSKA ELITIDROTTEN 

- TEORETISK BAKGRUND - 
 

9 
 

3 TEORETISK BAKGRUND 
 
 
 
I nedanstående kapitel kommer vi att redogöra för arbetets teoretiska bakgrund. Då teorier 

om varumärkesprofilering för föreningar i stort sett är de samma som för företag grundas 

uppsatsen på teorin om corporate branding. Vidare beskrivs också teorierna om brand 

extension, sponsorship samt sports branding. 

 

 

3.1 Corporate branding 
 
Corporate brand (företagsvarumärke) ses, enligt Balmer och Gray (2003), allt mer som ett 

redskap för att kunna mäta de anställdas och investerarnas beteende, men även 

konsumenternas köpbeteende. Corporate brand, har gått från att från början enbart ses som ett 

medel för företaget att visa upp deras namn, logga eller varumärke till konsumenterna 

(Barwise et al., 2000), till att senare ses som ett sätt för företagen att bygga upp sin image 

(Balmer och Gray, 2003). Nu ses corporate brand som en försäkran för konsumenterna att 

företaget har bra produkter och tjänster (Tilley, 1999). Newman (2001) menar på att 

konsumenternas val av märke är ett sätt att visa på vem de är och/eller vem de vill vara, 

varumärken är en del av byggandet av konsumenternas identitet.  

 

Corporate brands är inte bara viktig när det gäller konsumenternas identitet, det gäller även 

för aktieägarna och leverantörerna, samt de anställda inom företaget. Identiteten är här väldigt 

viktig för att de anställda ska känna en gemenskap och att man är ett ”vi”, men det är 

samtidigt viktigt att skilja på företagets identitet och varumärke då dessa inte är samma sak, 

identiteten är inom företaget och varumärket är vad som syns utåt. Corporate brand är också 

även ett sätt att skilja på företagen från deras konkurrenter (Balmer, 2001). Corporate brand 

handlar med andra ord om att konsumenterna ska kunna skilja på de olika produkter som finns 

på marknaden, företagens förmåga att vara annorlunda från resten av företagen på marknaden 

(Kay, 2006). Kay (2006) påpekar dock att det inte finns en mening med att vara differentierad 

om detta inte leder till något bra.  
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Att vara differentierad är inte den enda anledningen till att många företag har starka 

varumärken, men när marknaden ser ut som den gör idag, men många olika varumärken, 

krävs det ändå något som gör att företaget är annorlunda. Detta trots att många corporate 

brands har minskat i värde (Kay, 2006). Om man lyckas med att skapa ett sorts samspel 

mellan företaget och kunden, och på så sätt utvecklar varumärket efter kundens förväntningar 

och företagets löften, kan man skapa ett så kallat starkt varumärke. Konsumenterna blir då 

mer lojala till företaget och därför även mindre priskänsliga. Enligt Kay (2006) finns det inte 

ett speciellt sätt att stärka sitt varumärke. Hur man gör detta varierar för varje företag, faktorer 

som ålder och bransch med mera spelar in. Dock så måste man kunna kommunicera ut sitt 

budskap till de olika intressenterna, ha en differentierad produkt eller tjänst och jobba mot ett 

mål. Det är inte alltid så att mer marknadsföring kommer stärka varumärket, speciellt inte om 

företaget har en produkt som inte har fungerat så bra på marknaden. Författaren (Kay, 2006) 

fortsätter med att förklara att om man associerar varumärket med något speciellt på 

marknaden, kan detta stärkas. Ett exempel på detta är Harley Davidson, de har ett starkt 

varumärke och är för det mesta förknippat med olika grupper i samhället som är väldigt lojala 

till märket. Då till exempel Armani och Chanel har så starka varumärken att personer 

identifierar sig med de, placeras deras loggor på bland annat t-shirts. Istället för att bara vara 

ett modeföretag, anses deras varumärkes namn representera mode.  

 

För att få ett så bra corporate brand som möjligt är det viktigt att arbetet med detta 

genomsyrar hela organisationen. VD:n har den ledande rollen men alla anställda måste jobba 

med att skapa ett så bra rykte som möjligt för företaget (Balmer, 1995). Detta skiljer sig från 

product brand (produktvarumärke) där det i princip endast är marknadsföringsavdelningen 

som ansvarar för produktens rykte (Balmer, 2001).  Corporate brand ses ofta som ett löfte 

mellan företaget och intressenterna och förekommer ofta i tre ord (Keller, 1999), till exempel 

Disney´s ”fun, family, entertainment” (Balmer och Gray, 2003 p.982). Dessa budskap 

lanseras sedan ut via olika kommunikationskanaler och ses sen även genom organisationens 

produkter och tjänster, men även genom personalens beteende. Det är sen upp till företaget att 

se till att man håller detta löfte och se till att namnet och loggan är ett tecken på säkerhet och 

trovärdighet (Johansson och Hirano, 1999).  

 

Värdet på corporate brand skiljer som sagt företaget från sina konkurrenter, men företaget kan 

även spara pengar om de väljer att göra en så kallad brand extension (varumärkesextension) 



IDROTTSFÖRENINGAR OCH DERAS VARUMÄRKE 
EN STUDIE AV PROFILERING OCH SPONSRING INOM DEN NORDVÄSTKSÅNSKA ELITIDROTTEN 

- TEORETISK BAKGRUND - 
 

11 
 

istället för att lansera en helt ny produkt. Disney är ett bra exempel på detta, de började med 

att göra animerad film, men har nu även gått över till att göra olika parker, speciella produkter 

och har även egna affärer (Newman, 2001). Collis och Montgomery (1995) påpekar dock att 

det finns en gräns hur långt man kan gå med sina brand extension, företagen måste till en viss 

gräns hålla sig inom deras varumärkes gränser. Högt värderad corporate brand kan även leda 

till att företaget lättare hittar riskföretag (Barney och Hansen, 1994) och rekryteringen av ny 

personal kan gå smidigare. 

 

3.1.1 Corporate brand values 
 

Ett varumärke kan i vissa fall ses som en mängd värderingar tillsammans. I detta fall kan man 

se på värderingar från tre olika synvinklar, antingen värderingar relaterade till organisationen, 

värderingar som summerar varumärket eller värderingar på det sätt som kunder uppfattar dem. 

Värderingar relaterade till organisationen består av gemensamma idéer, vanor och normer 

med mera inom organisationen (Urde, 2003). Detta kan ses som regler för hur man ska leva i 

organisationen, vem vi är och hur vi arbetar är några frågor man får svar på (Gad, 2001).  

 

Värderingar som summerar varumärket är det grundläggande i organisationen och 

varumärket, vad man står för. Det kan liknas med det löfte som Keller (1999) förklarade, där 

cirka tre ord beskriver ett löfte till intressenterna. Värderingar på det sätt som kunder uppfattar 

dem, är enligt Knox och Maklan (1998), det som konsumenten är beredd att betala för 

varumärket. Urde (2003) fortsätter med att förklara att varumärket även består av värderingar 

mellan olika identiteter, identiteten i organisationen, identiteten som definierar corporate 

brands och även den identitet som uppfattas av intressenter och kunder. Med andra ord är 

alltså det interna i företaget en viktig bit för att förklara corporate brand. Det externa 

corporate brand-byggandet har att göra med företagets positionering i affären jämfört med 

konkurrenter (D’Aveni, 2007) och även var företaget finns positionerat i det mentala hos 

kunderna (Ries och Trout, 1986). Hatch och Schultz (1997) menar på att företagets varumärke 

är som starkast när visionen, kulturen och företagets image är synkroniserade.  

 

För att bygga upp starka värderingar krävs enligt Urde (2009) engagemang, ihärdighet och 

ansvar. Värderingar uppkommer i fem steg, först utvecklas grundvärderingarna, sedan rotas 

de i organisationen. Efter rotningen, utvecklas värderingarna efter hand för att senare bli 
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utmanade. Till sist kommer de grundläggande värderingarna att stötta de löften som företaget 

har gett till dess intressenter. 

 

3.2 Brand extension 
 
Salinas och Pérez undersöker i en artikel från 2009 hur en brand extension kan påverka 

företagets image. Brand extensions innebär ofta en förstärkning av det ursprungliga 

varumärket, men kan ibland dock leda till en förvirring genom att skapa nya associationer till 

varumärket eller att det skapas helt nya (John et al., 1998). Hur företagets image och 

trovärdighet ändras, beror på hur långt man går med sin brand extension. Om man håller sig i 

närheten av sitt redan existerande varumärke, undviker man i större grad att drabbas av 

förluster, man går troligen istället mot en förbättrad image. Om man däremot gör sin 

extension långt utanför sitt existerande varumärkes gränser, löper man en stor risk att göra en 

negativ association till det gamla (Milberg et al., 1997).  

 

I artikeln, kommer Salinas och Perez (2009) fram till en del olika hypoteser när det gäller 

brand extension och image. För det första menar de på att det enbart kan bli en positiv effekt 

på företagets image om attityden till expansion är positiv och att imagen kan få negativ effekt 

om attityden är både positiv och negativ. De påstår även att attityden påverkas positivt av hur 

det initiala varumärkets image ser ut och att den initiala imagen har en positiv påverkan på 

den förväntade image- och kategoripassandet. Med detta menar de att om man uppfattar att 

kategorin och imagen hör ihop med den gamla imagen, kommer resultatet att vara positivt, 

konsumenterna litar mer på produkter med närhet till det gamla. Författarna fortsätter med att 

påstå att ju högre den förväntade passningen med både image och kategori är, desto bättre blir 

attityden till att göra en brand extension. Nästa hypotes innebär att den initiala 

varumärkesimagen och hur attityden till en expansion ser ut, påverkar den slutgiltiga 

varumärkesimagen positivt. Salinas och Perez (2009) beskriver den sista hypotesen med att 

konsumenter med högt innovativt tänkande kommer ha sämre attityd till den förväntade 

kategorin och imagen om den stämmer överens med det gamla varumärket. Detta för att de 

hellre vill köpa produkter som är orrelaterade till den nuvarande marknaden (Klink och Smith, 

2001). 
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En del företag ger sig ut på nya marknader med nya produkter, detta för att de inte vet om att 

det redan existerande varumärket kan försämras vid en dålig brand extension. Mitchell och 

Edelman (2003) rekommenderar därför företag att hålla sig på sina egna marknader där man 

vet att varumärket och dess image passar in.  

I en artikel skriven 2002 undersöker Artemisia Apostolopoulou hur idrottsorganisationer i 

USA arbetar med brand extension. Data i artikeln kommer från intervjuer med 

marknadsansvariga för klubbar i de högsta ligorna i USA.  Apostolopoulou identifierade 

utifrån tidigare forskning tre nyckelpunkter för att nå framgång med brand extension; styrkan 

hos ursprungsmärket, hur väl den nya produkten passar med ursprungsmärket och vilket 

marknadsföringsstöd den får. De produkter som idrottsorganisationerna erbjöd utöver 

huvudprodukten var; idrottsrelaterade produkter, underhållningsrelaterade produkter, 

mediarelaterade produkter, informationsrelaterade produkter och produkter med begränsad 

relation till huvudprodukten.  

 

Det framkom också att även om det största målet egentligen var att skapa ökade inkomster för 

organisationen så var en mycket viktig del att stärka de emotionella banden mellan 

supportrarna och klubben. Vissa av de intervjuade gick så långt som att säga att de inte skulle 

tveka inför att lansera en produkt (t.ex. en tidning) som inte skulle generera vinst, givet att den 

ökade supportrarnas emotionella band till organisationen. Detta beskrevs som något unikt för 

idrotten, organisationerna är inte ute enbart efter att informera fansen utan vill även knyta dem 

närmre sig. Det fanns en konsensus bland de intervjuade att det mest effektiva sättet att 

promota både organisationen och alla de associerade produkterna var framgång.  

 

Apostolopoulou (2002) drar slutsatsen att brand extension kommer att vara en stor och viktig 

del av idrottsorganisationernas arbete, mycket på grund av de ökade kostnaderna för 

associerade med idrottsorganisationerna.   

 

I en tidigare artikel undersöker Simon Chadwick och Jeff Clowes hur fotbollsklubbar i 

engelska Premier League använt sig av brand extension och line extension för att öka sina 

intäkter. Dessa två metoder är snarlika och skiljer sig egentligen bara i det att line extension 

refererar till en befintlig produktlinje medans brand extension innebär att en ny produktlinje 

inom ett nytt produktområde lanseras. Författarna är noga med att påpeka att det inte bara 

finns möjligheter med brand extension utan även risker. Produkter som lanseras måste passa 
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in med ursprungsprodukten; inte nödvändigtvis på det sättet att den måste vara 

idrottsrelaterad, utan mer ifråga om image, kvalitet och målgrupp. Paralleller dras till Virgin, 

ett företag som mycket framgångsrikt lanserat allt från musikaffärer till flygresor.  Manchester 

United pekas ut som den klubb som kommit längst i arbetet med att sprida sitt varumärke 

inom andra områden än fotbollen och därmed ses som mest likt Virgin.  

Det finns en viss dissonans mellan vad klubbarna anser vara line respektive brand extension 

och hur Tauber (1981) definierar det. Produkter som halsdukar, träningskläder och 

klistermärken med klubbens logotype ses av klubbarna själva som en del av 

kärnverksamheten snarare än en utvidgning till andra branscher. På grund av fotbollens 

popularitet och den höga igenkänningsfaktorn för många av klubbarna så ses ofta brand 

extension som en i det närmaste riskfri aktivitet, supportrarna antas köpa det mesta så länge 

deras lag har satt sitt märke på det.  

 

Chadwick och Clowes efterfrågar dock en större långsiktighet hos klubbarna. Risken att 

misslyckade produkter ska drabba klubbens varumärke i form av minskad lojalitet hos fansen 

bedöms visserligen som liten, men andra produkter är mer utsatta om en produkt visar sig inte 

hålla måttet. Det finns också en risk att både supportrar och andra inte ser kopplingen mellan 

klubben och produkten ifall denna inte är uppenbar. Generellt så efterlyser Chadwick och 

Clowes en mer strategisk syn på brand extension från klubbarna och en mer professionell 

attityd gentemot varumärket. 

 

3.3 Sponsorship 
 
F.J. Farrelly, P.G. Quester och R. Burton publicerade 1997 en artikel om hur integrationen av 

sponsring och marknadsföring hos sponsorerna gått och huruvida det fanns skillnader mellan 

olika länder, i detta fall USA och Australien.  De fann att amerikanska sponsorer hade mer 

erfarenhet av sponsring och var mer involverade i densamma. Vidare visade studien att 

amerikanska företag i större utsträckning använde sponsring som ett strategiskt verktyg 

snarare än för kommunikation. När det gällde att bedöma eventuell framtida sponsring så var 

resultaten snarlika ifråga om vilka faktorer som var viktiga för företagen, däremot så 

förväntades sponsringsansvariga hos de amerikanska företagen spendera mer tid på att 

integrera sponsring med företagets strategiska mål än deras australiska kollegor. Dock är de 
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amerikanska företagen före på alla punkter, undersökningen visar också på att australiska 

företag lägger mer tid på att evaluera sin sponsring och hur den uppfyller målen.   

 

Att företagen bör skapa en symbios mellan sponsring och sina strategiska mål har efterfrågats 

av tidigare författare. 2000 skrev R. Olkkonen, H. Tikkanen och K. Alajoutsijärvi en artikel 

som fokuserade på nätverkande och relationer mellan sponsorn och den sponsrade istället för 

masskommunikationsaspekten. Det argumenteras även att den dittills utförda forskningen 

inom området har varit alltför empiriskt fokuserad och inte tillräckligt teoriutvecklande. 

Framförallt har för mycket av forskningen handlat om hur sponsorn ska nå ut till målgruppen 

genom sin sponsring snarare än vilka totala fördelar sponsorn kan få av sponsringen.  

 

Hur kommer det sig att företag är villiga sponsra och hur kan de vara säkra på att den 

investering som görs genererar avkastning? Är målet överhuvudtaget att den ska generera 

avkastning? Jiffer och Roos (1999) har identifierat tre huvudorsaker till varför företag väljer 

att sponsra. Först har vi kommunikationsmotivet. Tanken här är att företag vill hitta en annan 

väg att kommunicera sitt budskap med potentiella intressenter. Traditionell reklam och 

annonsering kan lättare undvikas än den typ av marknadsföring som sker i samband med ett 

specifikt evenemang. På det här sättet kan företagen dessutom lättare hitta just sina 

intressenter genom att synas på evenemang där deras produkt har ett sammanhang. Ytterligare 

en fördel med att sponsra ett evenemang är du oftast stänger ute dina konkurrenter från att 

göra det (Grönkvist 2000). Du ser exempelvis aldrig Visa och Mastercard sponsra samma 

tillställning.  

 

Som nästa motiv har vi associeringsmotivet. Som namnet avslöjar går det ut på att få företaget 

till att bli associerat med exempelvis enstaka personer och situationer. Ett aktuellt exempel på 

detta är den norska skidåkaren Petter Northug som tagit över skidvärlden och väntas dominera 

kommande OS i Vancouver. Företaget som har associeringsmotivet som främsta orsak för att 

sponsra hoppas på en överföring av imagen från det man väljer att sponsra (Ibid).  

 

Det tredje och sista motivet är exponeringsmotivet. Melodin här är helt enkelt att kontinuerligt 

påminna kunderna om sina produkter, ett arbete som ofta utförs på lång sikt. Inte sällan väljer 

företag att intensifiera sin exponering vid tillfällen såsom när en ny smak av en befintlig 

produkt ska lanseras (Ibid).  
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Den sponsring som sedan sker kan delas in i olika nivåer där den första nivån, mer eller 

mindre, handlar om rena donationer. På nästa nivå börjar sponsorn utforma mer bestämda mål 

som skall uppfyllas samtidigt som intresset för att den gjorda investeringen skall generera 

någon form av mätbar avkastning. På den tredje nivån ökar behovet av involvering och 

kontroll ytterligare. Sponsorns roll i verksamheten på den här nivån kan mer liknas vid vilket 

partnerskap som helst (Cornwell & Maigan, 1998). Men lönar det sig då för olika företag att 

sponsra? Den vanligaste metoden som används för att mäta hur väl ett sponsorskap faller ut är 

att se till mängden medieexponering det sponsrande företaget får i samband med ett 

evenemang (Rosen 1990). Även om det finns fler metoder att mäta effekterna av ett 

sponsorskap verkar intresset för uppföljning av investeringarna från företagens sida ganska 

svalt (Abratt & Grobler, 1989; Cornwell & Maigan, 1998; Helgesen 1992; McDonald 1991). 

En studie gjord i Norge visar att anledningarna till detta grundar sig i okunnighet i hur dessa 

typer av mätningar kan se ut samt ett bristande intresse från företagen även om den största 

orsaken till varför så få följer upp sina sponsringsaktiviteter helt enkelt är en avsaknad av 

budgetering för det. Det kan då tyckas underligt att samma studie visade klara indikationer på 

att företagen till stor del är nöjda med resultatet av sina sponsorinsatser även om man inte är 

säker på vilka resultat det är man har uppnått (Thjømøe et al. 2002). En australisk studie 

väljer att lägga fokus på relationen mellan sponsorn och den som blir sponsrad och 

understryker vikten av tillförlitlighet och engagemang parterna emellan. Utfallet av relationen 

delas sedan in i ekonomisk samt icke-ekonomisk tillfredställelse. Resultatet visade att hur 

relationen hanteras på en social och interpersonell nivå betyder mer än alla former av 

ekonomisk utvärdering (Farrelly & Quester, 2005). 

 

Alexander (2009) har valt att titta på hur relationen mellan den som sponsrar och den 

sponsrade ser ut och även hur sponsring passar in i varumärkesstrategin. Utifrån detta har han 

valt att fokusera på Wales rugbylandslag och den sponsor de har på tröjan. Från att sponsring 

en gång varit en form av finansiell support till olika idrottsföreningar, har detta förändrats till 

att bli mer av en affärsuppgörelse (Gwinner & Swanson, 2003). Meenaghan och Shipley 

(1999) fortsätter med att säga att sponsring kan skapa en kommunikationskanal mellan 

företaget och allmänheten, man kan nå ut till många olika sorters personer. Sponsring kan 

även hjälpa företaget med att rekrytera personal, då den anställda kan känna mer samhörighet 

till företaget (Hatch & Schultz, 1997). Sponsring är alltså ett bra sätt för att skapa 

organisationsidentitet, förbättra företagets rykte och även etablera ett varumärke genom 
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kommunikationen utåt. Cliffe och Motion (2005) menar på att sponsring är ett mer effektivt 

sätt att kommunicera ut sitt varumärke på än reklam, med reklam och annonser får man 

visserligen ut sitt budskap och får uppmärksamhet på sitt företag, men med sponsring får man 

även en sorts relation till företaget och dess varumärke, en relation man inte kan få genom en 

annons eller TV-reklam. Enligt Pham och Johar (2001) är det viktigt att det finns en relation 

mellan den sponsrade aktiviteten och den sponsrades varumärke och identitet, redan 

existerande företagskunder måste kunna identifiera sig med den förening eller evenemang 

som deras företag sponsrar.  

 

Alexander (2009) förklarar att bryggeriet Brains, som valde att sponsra Wales rugbylandslag, 

hade tidigare sponsrat det lokala laget Cardiff Blues. De slutade med den sponsringen och 

satsade på landslaget istället då de inte längre ville se sig som ett Cardiff-varumärke utan bli 

ett större nationellt företag. Då det walesiska landslaget hade ett par decennier med dåliga 

resultat bakom sig stod de för förändring och viljan att utvecklas, något även Brains stod för. 

Brains hade, precis innan deras sponsoravtal med landslaget, påbörjat en positiv kampanj med 

bland annat TV-reklam och efter att sponsoravtalet slutits använde de sig av i sin sponsring. 

För att få en så bra reklamkampanj som möjligt valde Brains att använda sig av humoristiska 

inslag i sina annonser, ofta riktade mot Wales motståndare, där de annonser riktade mot 

England var särskilt uppskattade. Detta gjorde att de som läste annonserna, det walesiska 

folket, kände sig delaktiga i skämten och att de var en del av något. Det fanns en bra relation 

mellan företaget och landslaget, Brains var till och med villiga att vid en match, ändra namnet 

på tröjan, då franska sponsringslagar förbjöd utomstående sponsorer att synas. Istället för 

namnet Brains, stod det under den matchen Brawn på tröjan.  På grund av den goda relation 

som fanns mellan företaget och landslaget, till exempel sponsorns villighet att ändra namn för 

en match, fungerade detta avtal så bra att Brains troligen ett bra tag framöver, kommer 

kopplas ihop med Wales rugbylandslag. 
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3.4 Sports branding 
 
Varumärke inom idrotten är starkt förknippat med identitet, något som fotbollsklubben 

Manchester City valde att spela på när man 2005 lanserades en kampanj kallad ”Our city”. 

Kampanjen syftade till att positionera City som det lokala laget för traktens invånare att 

sympatisera med medan deras rivaler i omnejden, främst Manchester United, skulle beaktas 

som något oäkta, ett lag som människor, i huvudsak, utanför Manchester håller på. I 

kampanjen lyfts City fram med ord som ”cool” och ”äkta” samtidigt som United istället 

framhålls som ”materialistiskt” och ”exploaterat” Edensor & Millington, 2008). De ansvariga 

för kampanjen vill därmed försöka spela på en kulturell tillhörighet med grund i individernas 

identitet. Linjerna mellan den lokala anknytningen och ett lags fans börjar dock suddas ut.  

 

Förr i tiden förknippades ofta enstaka spelare med ett och samma lag då dessa ofta var ett sitt 

lag trogen under hela sin karriär. Denna typ av lojalitet är mer sällsynt i dagsläget med 

alltjämt växande transfermarknad mellan spelare och klubbar (Nash 2000). Vidare syns ett 

trendbrott också när det gäller olika lags arenor där de förr i tiden var namngivna uteslutande 

efter lokala referenser som exempelvis gator eller betydande personer (Bale 1989). En tredje 

orsak till varför ett lags lokala förankring ytterligare försämrats är förändringar i vilka som 

numera sponsrar. Tidigare var lagets huvudsponsor ofta starkt förknippat till orten på ett eller 

annat sätt.  

 

Idag tenderar dock andra storföretag utan någon direkt koppling till orten vara de som är mest 

intresserade av att exponera sig (Nash 2000). Följden av denna utveckling blir också en mer 

diversifierad supporterskara. Sambandet mellan ett visst lag och deras fans är i dagsläget mer 

löst sammansatt än tidigare då tydligare drag av till exempel klass, kön eller etnicitet kunde 

urskiljas i större grad (Mellor 2004). I takt med denna utveckling förändras och försvagas 

också ett lags varumärke. Fokus kan då lätt glida från vad laget ursprungligen förknippades 

med till exempelvis en specifik ägare eller sponsor. Att stötta en klubb, ur en supporters 

synvinkel, sträcker sig långt förbi ett ekonomiskt perspektiv. Relationen grundar sig istället 

till stor del på sociala och emotionella band. Det är därför viktigt att inte förändra de 

grundpelare i klubben som en gång i tiden lockade till sig supportern från första början 

(Oppenhuisen & van Zoonen, 2006). 
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Det är inte bara inom fotbollen som dessa typer av kampanjer och undersökningar har 

genomförts. Under säsongen 2004-2005 drabbades den nordamerikanska hockeyligan NHL 

av en så kallad lockout då NHL inte lyckades komma överens med 

spelarorganisationen/fackföreningen NHLPA om ett löneavtal för ligans spelare. Ligan hade 

popularitetsproblem redan innan denna incident och lockouten spädde på detta ytterligare. 

Därför lanserades en kampanj för att marknadsföra NHL som något nytt när det sedan var 

dags för en nystart av ligan i ett försök att stärka dess popularitet. Den tidigare 

marknadsföringen som ligan använt sig av långt tillbaka i tiden ansågs bristfällig. Trots en 

mängd superstjärnor lyckades man aldrig riktigt förvalta dessa för att öka människors intresse 

för sporten i USA. Detta försvårade förändringen i marknadsföringstaktiken än mer. 

Kampanjen ”My NHL” lanserades med syftet att både bibehålla och locka till sig nya fans 

men på grund av lockouten krävdes en varumärkesförändring av hela ligan för att detta skulle 

vara möjligt. Gemensamma reklamfilmer och annonseringar gjordes och även om de 

personifierades av de olika klubbarna för att tilltala just deras fans så fanns det nu en 

enhetlighet i hela ligan.  

 

Åsikterna om huruvida kampanjen var framgångsrik eller ej skiljer sig inte helt oväntat åt. 

Publiksiffrorna ökade något medan tittarsiffrorna sjönk med ungefär samma siffra. De 

bakomliggande orsakerna till detta kan dock vara många och inte tvunget att vara en effekt av 

kampanjen. De allra flesta verkar dock överens om att ligan ändå har fått ett litet uppsving i 

och med comebacken efter lockouten men för att förändringen av varumärket ska anses 

lyckad måste kampanjen fortsätta på ett lika intensivt sätt under en längre tid framöver. 

(LaFeber 2008). 

 

Denna händelse ger en tydlig bild över hur viktigt ett varumärke är för dess organisation. Det 

visar också att ett varumärke inte är något man helt kan förändra över en dag utan som måste 

ske över lång tid. Man ställer sig då frågan till vilken grad det verkligen går att påverka ett 

redan existerande varumärke och vilka insatser som krävs för att det ska lyckas. 
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4 ANALYS 
 
 
 
Detta kapitel inleds med en närmre presentation av de tre föreningarna samt våra 

intervjupersoner för respektive lag. Vidare analyseras våra respondenters svar utifrån de 

teorier vi valt. Dessa redogörs för sedan under fyra rubriker som är; Vad är viktigt för 

sponsorerna?, sponsorkontakten, konjunkturen samt varumärkesbyggande. 

  

 

4.1 Studieobjekt 
 
Nedan ges en kort historieberättelse om respektive förening vi valt att studera samt en närmre 

presentation av våra intervjupersoner. 

 

4.1.1 Helsingborgs IF 
 
Det första studieobjektet är Helsingborgs IF, en fotbollsklubb belägen i Helsingborg. Klubben 

spelar i den högsta inhemska ligan, Allsvenskan, och har de senaste åren kontinuerligt 

placerat sig runt 5:e plats. Laget vann SM-guld senast 1999 och hade påföljande år stora 

framgångar i europacupspelet. 2006 flyttade en av klubbens största spelare, Henrik Larsson, 

hem till klubben för att avsluta sin karriär. Medialt och även sportsligt innebar detta ett 

uppsving för klubben med seger i Svenska Cupen och 16-delsfinal i UEFA-cupen som 

höjdpunkter.  

 

Intervjuobjekt på HIF var Christian Nilsson (försäljning och marknadsföring) och Rickard 

Nilsson (marknadschef) om hur HIF jobbar med sponsring och profilering. 

 

4.1.2 Ängelholms FF 
 
Nästa studieobjekt är Ängelholms FF, en fotbollsklubb belägen i Ängelholm. Klubben har de 

senaste två säsongerna spelat i näst högsta inhemska ligan (Superettan), där de har placerat sig 

på 5:e och 7:e plats. Detta är också de största idrottsliga framgångarna klubben haft på 

seniorsidan. Laget har ett avtal med Helsingborgs IF genom vilket unga lovande spelare ofta 

lånas ut från HIF till ÄFF för att få mer speltid.  
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I Ängelholm finns även två andra elitlag, RBK och EVS, med vilka ÄFF konkurrerar om 

sponsorer och uppmärksamhet i media. Samma år som ÄFF tog steget upp i Superettan så tog 

avancerade även RBK i seriesystemet och tog steget till elitserien, något som stal 

uppmärksamhet från ÄFF:s prestation.  

 

Intervjuobjekt hos ÄFF var Per Johansson, anställd av klubben på konsultbasis för att jobba 

med sponsringsfrågor. 

 

4.1.3 Engelholms VS 
 
Det tredje studieobjektet är Engelholms VS (EVS), en volleybollklubb belägen i Ängelholm. 

Klubben har de senaste 5 åren tillhört den absoluta toppen på damsidan, med SM-guld 2006 

och 2009 som höjdpunkter. Föreningen har även ett herrlag i näst högsta serien (division 1) 

och en av Sveriges största ungdomsverksamheter. Säsongen 2008-2009 var EVS elitseriens 

dominanter, siffrorna i SM-finalen beskriver vad som får kallas en utklassning. Detta har till 

stor del fortsatt under pågående säsong, och vissa har börjat blicka ut mot Europa för att hitta 

bättre motstånd. EVS omsatte föregående säsong cirka 2,3 miljoner kronor, varav cirka 

hälften kom från klubbens sponsorer.  

 

Intervjuobjekt på EVS var Arne Ekstrand som är nytillträdd marknadsansvarig. 

 

4.2 Sponsorer 
 
I följande avsnitt återges de, i vårt tycke, viktigaste och mest intressanta svaren från våra 

respondenter. 

 
4.2.1 Vad är viktigt för sponsorerna? 
 
Det framkom att en viktig ingrediens i sponsring är HIF:s funktion som mötesplats. Under de 

sponsorevents som hålls så får sponsorerna en chans att träffas under mindre formella former 

för att bygga goda relationer, något som kan leda till att avtal sluts smidigare om sponsorerna 

gör affärer med varandra. Det är alltså inte enbart exponering som är viktigt för sponsorerna, 

ibland kan t.o.m. exponeringen mot supportrar och i media vara sekundär till chansen att 

bygga relationer med andra sponsorer.  
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Det finns en stark koppling mellan sponsring och att göra affärer; de flesta ser sponsringen ur 

ett rent ekonomiskt perspektiv, snarare än som ett sätt att stötta HIF. Det krävs att HIF kan 

uppfylla ett behov från företaget, vare sig det är relaterat till exponering, relation eller CSR. 

Detta fylls sedan genom att HIF intervjuar sponsorn för att få veta vad som är viktigast och 

sedan sätts ett skräddarsytt paket ihop.  

 

För ÄFF är det i stort sett samma sak. Vikten av klubben som mötesplats och gemensamt 

intresse för sponsorerna nämns som mycket viktigt, även om det i lite större grad än hos HIF 

finns en exponeringsfaktor. Till skillnad från HIF så jobbar ÄFF med lite mer färdiga 

sponsorpaket. I sin marknadskatalog ställer ÄFF upp tre sponsorkategorier som alla ger olika 

förmåner.  

 

Även för EVS är kontakt mellan sponsorerna en viktig beståndsdel i sponsringen, framförallt 

kontakten mellan de mindre företagen. Till skillnad från de andra klubbarna som intervjuats 

så är EVS mest framstående på damsidan, vilket ger en liten fördel gentemot de andra 

klubbarna. För vissa sponsorer är ungdomsverksamheten, och sponsring av densamma, den 

mest intressanta biten på grund av de stora kontaktytor den ger. Det ska dock nämnas att så 

kallad välgörenhetssponsring verkar utgöra en större andel av sponsorintäkterna än för de 

andra klubbarna.  

 

En sak som visat sig gemensam för alla klubbarna är viljan att erbjuda mer än bara 

exponering. Att vara förmedlare av kontakt mellan sponsorer är något som alla klubbarna har 

nämnt som eftersträvansvärt, vilket är helt i linje med vad som beskrivs i Olkkonen et al. 

(2000), däremot har klubbarna hunnit olika långt i arbetet med detta. Det finns förmodligen 

flera faktorer som påverkar detta, men en av de största verkar vara storleken på klubben. Detta 

är helt i linje med vad som skulle kunna förväntas, större klubbar drar ofta fler stora sponsorer 

och deras nätverk blir därmed mer attraktivt. De större klubbarna har också större resurser och 

kontakter inom sin idrott och kan därför erbjuda ”häftigare” sponsorträffar, vilket ytterligare 

ökar deras attraktivitet.  

 

När Apostolopoulou (2002) frågade amerikanska idrottsorganisationer framkom att det bästa 

sättet att bygga varumärket var genom framgång. Detta är dock inget som alla klubbar i denna 

undersökning märkt haft en inverkan på sponsringsarbetet. För HIF har ett visst samband 



IDROTTSFÖRENINGAR OCH DERAS VARUMÄRKE 
EN STUDIE AV PROFILERING OCH SPONSRING INOM DEN NORDVÄSTKSÅNSKA ELITIDROTTEN 

- ANALYS - 
 

23 
 

mellan framgång och ökat intresse märkts, vilket klubben försöker minska genom att bygga 

värden som är starka nog att klara av ett resultatmässigt sämre år. EVS har inte noterat något 

samband mellan framgång och ökat sponsorintresse, trots förra årets SM och GP guld. Det är 

viktigt att notera att både EVS och HIF har haft ungefär samma framgångar år efter år, EVS 

som ständig guldkandidat och HIF som stabilt lag på den övre halvan av tabellen. Däremot så 

har ÄFF gjort sportsligt bättre resultat de senaste två åren än tidigare, men i deras fall 

inträffade avancemanget i seriesystemet ett halvår innan den största klubben på orten, Rögle 

BK, avancerade till hockeyns elitserie. Detta stal naturligtvis mycket uppmärksamhet, från 

både media och sponsorer, från ÄFF:s bedrift. 

 

4.2.2 Sponsorkontakten   
 
Något som framkom under alla tre intervjuer var vikten av relationen mellan sponsorn och 

den sponsrade. Just att bygga långsiktiga relationer är något som poängteras av flera författare 

(Cornwell och Maigan (1998), Farrelly och Quester (2005), Chadwick och Clowes (1998)), 

både med tanke på föreningens och på företagets mål. För EVS och ÄFF ser det någorlunda 

likartat ut ifråga om relationerna med sponsorerna där den personliga relationen är en viktig 

beståndsdel och något som byggs på efterhand. Per Johansson poängterar att denna relation 

förenklar det dagliga arbetet med sponsorerna och förhandlingarna innan säsongen. I HIF är 

det mer rent affärsmässiga principer som ligger till grund för det löpande arbetet med 

sponsorer. Personliga relationer kan precis som för EVS och ÄFF erbjuda en kontaktpunkt 

med en sponsor, men sen är ambitionen att det ska vara ekonomisk vinning som gör att 

sponsorn stannar. Att det är så för just HIF är inte att förundras över med tanke på klubbens 

storlek. Större företag får antas ha en högre personalomsättning på för sponsringen relevanta 

poster, vilket gör att sponsring som bygger på goda relationen mellan ett fåtal personer blir 

väldigt riskabel. Detta betyder inte att mindre klubbar inte strävar efter att skapa 

affärsmässiga relationer med sina sponsorer, utan snarare att HIF hunnit mycket längre i 

arbetet med detta.  

 

Vad gäller arbetet med att engagera nya sponsorer (utan tidigare relation) så är det snarlikt för 

EVS och HIF, medans ÄFF skiljer sig lite. HIF och EVS skräddarsyr i lite större utsträckning 

sina sponsorpaket, medans ÄFF arbetar lite mer med färdiga paket. Det ska dock sägas att 

även HIF använder sig av färdiga paket mot de mindre sponsorerna. Något som däremot alla 

klubbarna poängterar är vikten av att i förväg veta vad potentiella sponsorer kan vara 
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intresserade av ifråga om exponering etc. Integrationen av sponsorns långsiktiga mål som 

beskrivits av bl.a. Farrelly et al. (1997) sker till synes inte bara hos sponsorn utan redan i 

klubbarnas förarbete till kontakten. Klubbens erbjudande måste passa ihop med ett 

existerande behov hos företagen, oavsett om det gäller exponering eller kontakter. Cornwell 

och Maigan (1998) och Farrelly och Quester (2005) beskrev en nivå av sponsring som ligger 

över både välgörenhetssponsring och mätbar sponsring, t.ex. exponering, och det är denna 

som klubbarna strävar efter at uppnå. Vissa författare, bl.a. Pham och Johar (2001) hävdar att 

det måste finnas en symbios mellan sponsorns varumärke och den aktivitet de sponsrar. Detta 

får dock ses som främst gällande sådant som används av utövarna, t.ex. vore det märkligt om 

Bauer (som tillverkar skridskor) skulle sponsra HIF. 

 

4.2.3 Konjunkturen 
 
HIF har till viss del känt av konjunkturen i att vissa sponsorer sett om sina utgifter och inte 

velat betala lika mycket som innan. Samtidigt har vissa fått upp ögonen får sponsring som 

alternativ väg att nå exponering etc. När det gäller publik så har säsongen 2009 inneburit ett 

brott i en uppåtgående trend för publiksiffrorna men enligt klubben så är denna liten och 

publiksiffrorna är bättre än för ett par år sedan (då konjunkturen var bättre).  

 

ÄFF har egentligen inte märkt av konjunktursvängningen speciellt mycket. Publiksiffrorna för 

2009 är bättre än de för 2008 och sponsorintäkterna har även de ökat. Många av de avtal som 

gällde 2009 slöts dock innan konjunkturen slog om. Det har däremot blivit svårare att 

attrahera nya sponsorer till klubben. Det är dock inte bara längden på sponsoravtalen som kan 

tänkas ligga till grund för konjunktursokänsligheten hos ÄFF. Eftersom föreningen väldigt 

nyligen har avancerat i seriesystemet så pågår ett visst acklimatiseringsarbete. I den svenska 

elitfotbollen är det just steget från division 1 till Superettan som är det stora. Kraven på 

organisationen är en annan och det går inte längre att driva den på en kamratbasis. Från 

Superettan och uppåt är även mediebevakningen större, med sändningar i nationella tv-

kanaler, och klubben får även ta del av de centralt slutna sponsoravtalen.  

 

Förra året hade EVS med hjälp av sponsorer gratis inträde på sina matcher, vilket gör att 

konjunkturens inverkan på publikintäkterna inte kan mätas på ett fullgott sätt. I fråga om 

sponsorerna så är situationen liknande ÄFF:s, kontrakten är oftast skrivna på flera år och 

påverkas därmed inte.   
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Att de intervjuade klubbarna ser sig själva som begränsat påverkade av 

konjunktursvängningarna har till stor del att göra med att sponsringsavtal ofta slut för flera år. 

Däremot bör det noteras att för förhandling av nya kontrakt så är det spridd påverkan, vissa 

företag vill sponsra mindre och vissa vill testa nya former av marknadsföring (i.e. sponsring). 

I fråga om publiktillströmningen så redovisar både HIF och ÄFF bättre siffror än under 

senaste högkonjunkturen. Det går dock inte att dra slutsatsen att det finns ett negativt samband 

mellan konjunkturen och publiksiffrorna, utan snarare får andra faktorer ses som viktigare. 

 

4.2.4 Varumärkesbyggande 
 
På senare år har HIF börjat jobba mer aktivt med profilering och att bygga HIF som 

varumärke. Detta är till stor del riktat mot supportrarna, även om ett starkt varumärke gör 

föreningen mer attraktiv för sponsorer (främst exponering). Under senaste säsongerna så har 

HIF använt sig av en kampanj där de lyfte fram en spelare per match och satte denne i 

centrum. Detta för att få mer fokus på de enskilda spelarna och för att bygga en större 

kännedom om individerna i laget. Bild 1 nedan är från 2008 då HIF körde en kampanj där 

varje matchannons ”skojade till det” lite om något som hade anknytning till motståndarna, 

något som klubben inte längre gör.  

 

 
Bild 1. Matchannons med René Makondele inför HIF-Gefle från 2008 

 

ÄFF har under många år hållit till längre ner i seriesystemet, där varumärkesfrågor kan tänkas 

vara mindre kritiska och den mesta sponsringen är välgörenhetssponsring. Lokalkännedomen 

om ÄFF är god, men de flesta ungdomar i trakten håller ändå ofta på HIF i första hand. 
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Klubben har under sina få år inte hunnit skapa sig en väl inarbetad profil, utan detta har blivit 

mer aktuellt nu när klubben etablerat sig i Superettan. En del av detta är antagandet av en ny 

slogan, mot djärva mål, tillsammans med att organisationen kring klubben vuxit. ÄFF har 

också initierat ÄFF-projektet tillsammans med Mentor Sweden för att hjälpa till i deras arbete 

med att främja kontakt mellan unga och vuxna.  

 

EVS har till skillnad från ÄFF sedan ett flertal år varit ett etablerat topplag i elitserien. Efter 

två SM-guld med tillhörande firande och uppmärksamhet så är lokalkännedomen om klubben 

god, även bland ängelholmare som inte har någon omedelbar kontakt med sporten. Trots den 

starka lokala förankringen så jobbar klubben med att ytterligare förstärka denna, bl.a. genom 

att jobba för att etablera ett volleybollgymnasium på orten, och ha spelare som är verksamma 

på skolorna.    

 

I arbetet med klubbens varumärke och utvecklandet av detsamma så märks det att de olika 

klubbarna har olika förutsättningar. HIF har det bästa utgångsläget, klubben är verksam i en 

av världen största sporter och är en av de största klubbarna i Sverige inom denna. Det saknas 

inte visioner och ambitioner i de andra klubbarna men den krassa ekonomiska verkligheten 

styr som oftast vad som är genomförbart. I denna undersökning är studieobjekten små 

klubbar, räknat på den internationella skalan, vilket innebär att det är mindre risk att de ska 

förlora sin lokala förankring än t.ex. Manchester United. Den transfermarknad och sponsortyp 

som beskrivs av Nash (2000) är enbart begränsad grad applicerbar på svensk idrott, till stor 

del beroende på den begränsade exploateringen. Vikten av den lokala anknytningen står dock 

i kontrast till klubbarnas önskan att attrahera stora sponsorer. En stor del av sponsringen för 

EVS och ÄFF utgörs i dagsläget av företag från närområdet, vilket i stor utsträckning bidrar 

till den lokala förankringen.   

 

Brand extension är en term som diskuterats i samband med idrottsklubbar av bl.a. 

Apostolopoulou (2002), och är något som många klubbar i Sverige använder sig av för att öka 

intäkterna och stärka banden med supportrarna. Både HIF och ÄFF jobbar med väldigt 

klassisk souvenirförsäljning, t.ex. tröjor, halsdukar och kaffemuggar, där HIF erbjuder flest 

olika produkter. EVS har under tidigare år haft ett mindre utbud av souvenirer, dock inte i år. 

Däremot jobbar man inom EVS på att sätta föreningens namn på andra evenemang, gärna 

sådana där associationen till volleyboll är begränsad. Enligt teorierna som läggs fram av 
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Chadwick och Clowes (1998), och även av Apostolopoulou (2002), så vore detta att betrakta 

som riskabelt med tanke på den låga passformen. Dock så gör den höga lokalkännedomen att 

det mycket väl kan gå att framgångsrikt stärka varumärket genom mer oortodoxa metoder.  

 

Inom ramen för brand extension och att använda det för att stärka varumärket är det inte alls 

otänkbart att många klubbar i Sverige ligger lite efter klubbar i andra länder. Mycket av detta 

har med ekonomiska faktorer att göra, utan resurser är det svårt att utveckla nya produkter.
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5 SLUTDISKUSSION 
 
 
 
I detta avslutande kapitel ämnar vi att belysa och diskutera de fynd vi gjort som enligt oss är 

de viktigaste. Vi ger också vår syn på var dagens forskning är bristfällig och därmed också 

var vi tycker det borde göras framtida studier. 

  

 

5.1 Diskussion och uppföljning 
 
Mycket av den teori om sponsring som studerats har varit skriven utifrån sponsorernas 

perspektiv och handlat om väldigt mätbara effekter t.ex. exponering. Genom intervjuerna med 

klubbarna har det dock visat sig att det inte är detta som de ser som mest intressant att 

erbjuda. Synsättet på sponsring som ett sätt att knyta kontakter har poängterats av alla 

intervjuade och även av vissa forskare (Olkkonen et al. 2000). Inom detta område behövs 

dock mycket mer forskning. Att klubbarna åtnjuter en lojalitet som få andra organisationer, 

både företag och non-profit, kan skryta med erbjuder stora möjligheter för sponsorer, både i 

fråga om associationsmarknadsföring och nätverksbyggande. Ett informellt möte mellan två 

företagare under ett idrottsevenemang erbjuder möjligheter att knyta kontakter på ett sätt som 

i andra fall skulle ta mycket längre tid. Associationsmarknadsföringen kan tyckas vara till för 

supportrarna, men det är vår bestämda uppfattning att den har än större slagkraft i business-2-

business-marknadsföring mellan sponsorerna. I takt med att vikten av goda relationer mellan 

affärspartners ökar så växer möjligheterna för klubbar att verka som ett forum för 

relationsbyggande.  

 

När det gäller varumärkesarbete för idrottsföreningar så är forskningen än mer begränsad än 

för sponsring. Det mesta som skrivits är deskriptiva artiklar om specifika kampanjer och deras 

utfall. Det finns vissa punkter som kan hämtas från litteraturen om företag och är applicerbara 

på idrotten, t.ex. brand extension. Inom detta fält åtnjuter visserligen klubbarna en större 

lojalitet än de flesta företag och har större svängrum när det gäller vad dem sätter sitt 

varumärke på, men de har också mer begränsad erfarenhet av produkterna de lanserar och 

andra förväntningar på sig.  
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Denna rapport har funnit att bland de intervjuade klubbarna så finns det stort fokus på den 

lokala anknytningen och vikten av att vara starka på orten. Ett starkt lokalt stöd drar mer 

publik, vilket i sin tur kan locka mer sponsorintäkter. För även om alla klubbar poängterar att 

de vill erbjuda mer än exponering så är vissa sponsorer mer intresserade av exponering än 

andra fördelar.  

 

Det är vår bestämda uppfattning att utvecklingen mot större fokus på nätverksbyggande och 

kontakter som drivkraft bakom sponsringen är ett steg i rätt riktning. Detta gäller inte bara för 

stora företag och orter, även på mindre orter är det positivt om företagare kan mötas under 

informella former. Ett ökat fokus på strategisk passform och integrering av de större 

sponsorerna i klubbarnas långsiktiga mål, och vice versa, tror vi skulle gynna både sponsorer 

och sponsrade, samt hjälpa vidareutveckla sponsringen som affärsform. Dock är litteraturen 

alldeles för bristfällig inom detta område, främst på den teoretiska sidan. Vi efterlyser därför 

ökat fokus på att vidareutveckla sponsringen, från den exponeringsmarknadsföring den är 

idag, mot ett mer business-2-business-tänkande. 
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