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Abstract 
 

Esports have grown rapidly over the last couple of years and have now become a global 
phenomenon. At the same time forecasts show that the market for esports will continue to 
grow, which in turn has made it attractive for brands to sponsor teams, events and 
organizations. Despite all of this there are concerns from several reports which suggest that 
there are still sponsors who are hesitant to invest in esports because there is an underlying 
uncertainty regarding how effective it really is. 
 
The purpose of the study is to examine how effective sponsorship within esports is. The study 
has intended to examine this from a consumer perspective for the purpose of providing more 
tools for companies to help them make conscious choices when sponsoring esports. Based on 
the purpose of the study, the main issue was established. 
 

❖ Are sponsorships within esports an effective marketing strategy when sponsors want 

to increase their brand equity?  

 
The method was based on a quantitative research design where the empirical data consists of 
four different surveys, two benchmark measurements and two measurements after the event. 
A total of 442 respondents participated in the study, 192 of them were Swedish and 250 of 
them were international. The respondents were limited to only include esports consumers 
who were either going to watch and/or watched Dreamhack Open Winter 2018, an event 
within esports that is held every year in Jönköping, Sweden.  
 
Based on the results, the study developed a set of empirical findings which were then 
connected to the issue that had been established. The measures after the event showed that the 
brand equity of all of the sponsors had increased. This indicates that esports can be an 
effective marketing strategy for brands that want to increase their brand equity through 
sponsorships. However, the results showed that brands of different sizes sponsor for different 
purposes. Further, the study found that purchase intentions only increased for the brands that 
had a high degree of perceived quality and loyalty, therefore it was concluded that there is a 
connection between them. In conclusion the study showed that there was a difference 
between Swedish and international esports consumers in their perception of sponsors. This 
could depend on the fact that Swedish respondents hold stronger and more favorable 
associations towards Swedish organizers such as Dreamhack. 
 
 
Keywords: Esports, Sponsorship, Event, Dreamhack, Counter-Strike, Brand Equity, Brand 
Awareness, Brand Associations, Perceived quality, Brand loyalty, Perceived fit, Brands, 
Marketing 

 
 



 

 

Sammanfattning 
 

Esport har under de senaste åren vuxit enormt snabbt och kommit att bli ett globalt fenomen. 
Samtidigt visar de framtida prognoserna att marknaden för esport kommer växa ytterligare, 
vilket har gjort det attraktivt för varumärken att sponsra lag, event och organisationer. Trots 
detta kommer det rapporter som menar på att sponsorer fortfarande är tveksamma till att 
investera inom esporten då det råder en osäkerhet kring hur effektivt det faktiskt är. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur effektivt sponsorskap är inom esport. Studien 
har ämnat att undersöka detta från ett konsumentperspektiv i syfte att ge större verktyg till 
företagen för att hjälpa dem att göra medvetna val vid sponsring inom esport. Utifrån syftet 
har huvudfrågeställningen fastställts: 
 

❖ Är sponsring inom esport en effektiv marknadsföringsstrategi när sponsorer vill öka 

sitt varumärkeskapital? 

 
Metoden har utgått från en kvantitativ forskningsdesign där empirin består av fyra olika 
enkätundersökningar, två nollmätningar och två eftermätningar. Totalt ingick 442 
respondenter varav 192 var svenska och 250 var internationella. Respondenterna var 
avgränsade till att endast inkludera esportkonsumenter som hade för avsikt att titta på 
och/eller tittade på Dreamhack Open Winter 2018, ett evenemang inom esport som hålls varje 
år i Jönköping, Sverige. 
 
Utifrån resultatet har studien tagit fram slutsatser som är kopplade till frågeställningarna som 
utformats. Eftermätningen visade att samtliga sponsorers varumärkeskapital ökade efter 
eventet, vilken visar på att esport kan vara en effektiv marknadsföringsstrategi för 
varumärken som vill öka sitt varumärkeskapital genom sponsring. Dock har det identifierats 
att olika varumärken, av olika storlekar sponsrar för olika syften. Fortsättningsvis visar 
studien att köpintentioner endast ökade för de sponsorer som hade en hög grad av upplevd 
kvalité samt lojalitet, det finns således ett samband mellan dem. Avslutningsvis visar studien 
att det fanns en skillnad mellan svenska och internationella esportkonsumenter i deras 
uppfattningar av sponsorer och att detta kan bero på att svenska respondenter håller starkare 
och mer gynnsamma associationer gentemot en svensk arrangör som Dreamhack.  
 
 
 
Nyckelord: Esport, Sponsring, Evenemang, Dreamhack, Counter-Strike, Varumärkeskapital, 
Varumärkesmedvetenhet, Varumärkesassociationer, Upplevd kvalité, Varumärkeslojalitet, 
Upplevd passform, Varumärken, Marknadsföring 
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1. Inledning 
Esport har under de senaste åren vuxit enormt snabbt och kommit att bli ett globalt fenomen. 

Flera nya rapporter (Newzoo 2018; Nielsen 2017) visar att både intäkter och antal tittare har 

ökat exponentiellt. De framtida prognoserna visar att esportmarknaden kommer att växa 

ytterligare. Enligt undersökningsföretaget Newzoo (2018) estimeras esportbranschen 

generera intäkter på 1 650 miljoner US dollar år 2021 jämfört med intäkter på 655 miljoner 

US dollar år 2017 (ibid). Detta skulle innebära att esportmarknaden kommer att ha växt med 

en CAGR (Compound Annual Growth Rate) på 27,5% mellan 2016-2021. En sådan tillväxt 

gör det attraktivt för externa aktörer, framförallt sponsorer, att investera inom esporten. Detta 

kan vidare illustreras utifrån det att 83,9% av de prognostiserade intäkterna för 2021 

förväntas bestå av varumärkesinvesteringar i form av sponsoravtal, medierättigheter och 

reklam (Newzoo 2018). 

Trots denna starka tillväxt har varumärken uttryckt en oro över bristande pålitlighet för de 

mätningar och undersökningar som gjorts inom branschen (Sportcal 2017; Sport Business 

Daily 2018). Sponsringens effektivitet inom esporten har därmed förblivit ett dilemma för 

marknadschefer och bristen på relevant forskning visar sig vara signifikant. I ett försök att 

underlätta för nya varumärken att välja esport som sponsringsobjekt ämnar denna studie till 

att undersöka fenomenet från ett konsumentperspektiv, dvs. de åsikter och tankar som 

esportkonsumenter har av sponsring. Forskningsresultatet kan därför vara intressant för 

varumärken som vill sponsra inom esport men som fortfarande är tveksamma till hur och 

varför de skall göra det. 
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1.1 Bakgrund 
Datorspel har länge varit en populär fritidsaktivitet bland ungdomar i Sverige (Thiborg, 

2006). För mer än tio år sedan kom Almer et al. (2005) fram till att det var fler svenskar som 

sysslade med datorspel än de två största idrotterna (fotboll och ishockey) tillsammans. Mer 

specifikt hävdade Danielsson (2005) att ungefär 2 miljoner människor i Sverige ägnade sig åt 

denna aktivitet. Trots detta så har datorspel ofta förknippats med något som är negativt och ett 

slöseri med tid (Jonasson & Thiborg, 2010). Den stereotypiska bilden av en datorspelare var 

länge att de var ohälsosamma och antisociala människor (Kowert et al., 2014). Jämförelser 

mellan traditionella idrotter och datorspel som en form av samhällsaktivitet har inte sällan 

gjorts och visat på en kritisk syn på det senare (Jonasson & Thiborg, 2010). Denna syn fördes 

vidare på vad som senare kom att växa fram, esport. 

  

Esport kan förklaras som en tävlingsinriktad form av datorspel. Jin (2010) definierar esport 

som ”… a computer game played in professional competitions, especially when it is watched 

by fans and broadcast on the Internet or television”. 

 

Esporten uppkom i början på 90-talet då internet lanserades och har sitt ursprung från 

datorspel (Jonasson & Thiborg, 2010). Det var dock inte förrän i början på 2000-talet som 

esporten verkligen etablerade sig, när flera organisationer började växa fram. En av dessa 

organisationer och förmodligen en av de viktigaste var ”The Korean eSports Association” 

(KeSPA) som bildades 2000 och som blev godkänd av den Koreanska kulturministern 

(Taylor, 2012). Framsteg som dessa ledde till att flera andra organisationer bildades, och 

2008 grundades ”The International eSports Federation” (Seo, 2013). Andra viktiga aktörer i 

esportens tidiga skede var turneringsorganisationer som WCG, ESWC och CPL som gjorde 

det möjligt för esportare att tävla på en hög nivå (Jonasson & Thiborg, 2010). Dessa 

organisationer hade däremot väldigt liten och i vissa fall ingen erfarenhet alls av att driva 

stora tävlingar, vilket ledde till flera anklagelser i form av obetalda prispengar, vilket i sin tur 

eventuellt blev lidande för esportens legitimitet (Taylor, 2012). 

  

De senaste åren har dock esporten ökat kraftigt i popularitet, vilket enligt Jonasson & Thiborg 

(2010) beror på en större kulturell acceptans i samhället. Utsålda arenor, miljontals tittare och 

enorma sponsoravtal, var för bara några år sedan orealistiskt. Numera har det blivit normalt 

att esport säljer ut arenor. Efter att spelet “League of Legends” sålde ut flera evenemang på 
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Madison Square Garden mellan 2015-2017 valde eventbolaget att gå så långt som att köpa 

upp majoriteten i Counter Logic Gaming, ett av de lagen som var med och tävlade i 

turneringen (Esport Observer, 2017). 

Esporten har kommit en lång väg men har fortfarande inte nått hela vägen för att kunna mäta 

sig med de stora, traditionella idrotterna. Åskådarsiffror från den prestigefyllda esport-

turneringen World Championship 2017 i det populära datorspelet ”League of Legends” visar 

dock att esporten är på god väg. Semifinalen mellan det sydkoreanska laget SKT och det 

kinesiska laget RNG hade mer än 80 miljoner unika tittare under matchen (LoL Esports, 

2017), vilket kan jämföras med siffror från ett av de absolut största idrottsevenemangen i 

världen Super Bowl som hade 111 miljoner tittare 2017 (Statista, 2018). Tar man endast i 

beaktning antalet åskådare kan man argumentera för att esporten redan nu kan mäta sig med 

de traditionella sporterna. När man tittar närmare på esportbranschen förstår man dock att 

detta är missvisande då det inte visar helheten. 

 

 

Figur 1.1. Genomsnittlig inkomst per esport fan jämfört med traditionella sporter 
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En marknadsundersökning från Newzoo (2015) visar nämligen att esporten ligger långt efter 

idrotter som basket och amerikansk fotboll vad gäller genomsnittliga inkomster från fans. I 

figur 1.1 framgår det att den genomsnittliga inkomsten från esport fans prognostiseras (år 

2019), vara 10 gånger mindre än den från fans av den amerikanska fotbollsligan NFL. 

 

Esporten är en relativ ny sport som behöver tid att etablera sig för att kunna utmana de stora 

idrotterna. Den stora ökningen som esporten har upplevt den senaste tiden (popularitet, 

acceptans och tittarsiffror) har dock motiverat ett globalt erkännande som officiell sport. Det 

fick man också 2017, när den Internationella Olympiska Kommittén (IOK) inledde 

diskussioner kring esport och möjligheterna att integrera esporten i framtida Olympiska spel 

(Olympic, 2017). Enligt rapporter är det inte helt omöjligt att esport finns med på listan av 

Olympiska sporter redan i Paris 2024 (BBC, 2018). Den Internationella Olympiska 

Kommittén menade bland annat att esport har flera liknelser till traditionella sporter. 

  

”Competitive "eSports" could be considered as a sporting activity, and the players involved 

prepare and train with an intensity which may be comparable to athletes in traditional 

sports.” - (Olympic, 2017). 

  

Således är diskussioner som denna, kring esportens vara eller icke vara inom de Olympiska 

spelen en viktig del för dess framtida och bredare acceptans i samhället (Bloom, 2018). Med 

det sagt så är denna sorts utveckling även intressant för externa aktörerna som t.ex. 

investerare och sponsorer som söker exponering för sina varumärken (ibid). På senare tid, i 

och med esportens utveckling har aktörer inom marknaden skapat ett eget sorts ekosystem 

där esporten kan utvecklas (Newzoo, 2015). En snabb överblick över detta system och vilka 

aktörer som är ledande sammanställs i figur 1.2. I figuren presenteras vilka aktörer som finns 

inom esporten samt ett par exempel på stora aktörer inom dessa kategorier. 
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Figur 1.2. Aktörer inom esportmarknaden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Problembakgrund 
Sponsring har de senaste två årtiondena blivit allt vanligare inom marknadsföring och en 

strategi som företag använder för exponering av sitt varumärke (Novais & Arcodia, 2013). 

Enligt en rapport från IEG (2017) är sponsring både större och mer effektivt än andra 

populära former av marknadsföring som t.ex. PR, direkt marknadsföring och 

reklamkampanjer. Tidigare studier visar även att marknadsföring via sponsring mottages 

bättre från konsumenter än andra typer av marknadsföring eftersom det uppfattas som mer 

genuint och att sponsring “ger någonting tillbaka” (Novais & Arcodia, 2013). 

 

Marknaden för sponsring uppgår till flera miljarder dollar och är framförallt stor inom 

sportsektorn (Tsordia et al., 2018). Enligt statistik från 2016, uppgick den globala marknaden 

för sponsorskap till 60,1 miljarder US dollar, varav sponsring inom sport beräknades stå för 

42,1 miljarder US dollar, dvs. 70% av hela marknaden (ibid). Således är det tydligt att 
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sponsring inom sport har blivit ett mycket vanligt och naturligt sätt för företag att 

marknadsföra sina varumärken och produkter på. Detta gäller även för esportsmarknaden då 

majoriteten av intäkterna, 60% kommer från sponsringsavtal och reklam (Newzoo, 2018). 

Ytterligare kan detta illustreras via de 600 sponsringsavtal som tecknats inom esport sedan 

2016 (Nielsen, 2017). 

Utöver den stora tillväxten lockas sponsorer av den unika demografin av konsumenter som 

esporten erbjuder. En undersökning från Sportcal (2017) visar på att den mest attraktiva 

delen av esport som sponsorerna värdesätter är att de lättare kan nå yngre konsumenter. 

Majoriteten av de som tittar på esport är unga män i åldern 18-26 år (Newzoo, 2018), en 

grupp som brukar kallas för unga “millennials” eller generation Y. Smith (2012) menar att 

denna grupp konsumenter är svåra att nå via marknadsföring. Dessa unga konsumenter har 

vuxit upp i en allt mer varumärkesmedveten och media-mättad värld (Smith, 2012). De gamla 

marknadsföringsstrategierna som tidigare varit framgångsrika fungerar inte längre utan det 

behövs nya, innovativa kommunikationsstrategier för att nå denna unga konsumentgrupp 

(ibid). Truong och Simmons (2010) menar att det överlag finns en växande irritation gällande 

marknadsföring på internet, den underliggande risken att konsumenter formerar negativa 

associationer till varumärket är således större än någonsin förut (Smith 2012). Trots detta 

hävdar författaren (ibid) att unga konsumenter har den högsta potentiella köpkraften online, 

det gäller bara att klura ut hur man skall nå dem på bästa sätt. 

 

Den stora tillväxten i kombination med den unika demografin som esporten erbjuder har gjort 

det attraktivt för sponsorer att ta sig in på esportmarknaden. De senaste åren har flera nya 

sponsorer som tidigare inte varit involverade i esport valt att investera inom branschen. Därav 

är kontrasten mellan vilka typer av varumärken som sponsrar esport idag och för några år 

sedan stor. Innan esporten blev mainstream bestod sponsorerna av varumärken som varit nära 

kopplade till esportsmarknaden, så kallade “endemiska varumärken”. Dessa innefattar bl.a. 

teknikföretag som dator-, hörlurar- och tangentbordstillverkare men också sådana som 

passade in bra på den stereotypiska datorspelaren, t.ex. varumärken inom energidrycker och 

snabbmat. Med esportens utveckling växte antalet varumärken som var villiga att sponsra 

turneringar, lag och organisationer. Idag har stora varumärken från andra marknader, som 

t.ex. tele-, kläd-, och bilmarknaden fattat intresse för esport. Dessa sponsorer har kommit att 

kallas för “icke-endemiska varumärken”, eftersom de till skillnad från endemiska varumärken 

inte har någon nära eller självklar koppling till esportsmarknaden. 
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Uttrycken endemiska och icke-endemiska varumärken är något som myntats på senare tid 

inom esport. För att förstå betydelsen av dessa uttryck kan en definition av ordet endemisk 

sammanställas till “... något som är naturligt eller karaktäristiskt av en plats och … det tillhör 

exklusivt eller är begränsat till en specifik plats” (Dictionary, 2018). 

1.3 Problemdiskussion 
Trots den starka tillväxten och unika demografin är det många varumärken som fortfarande är 

tveksamma till att sponsra esporten (Sportcal 2017; Sports Business Daily 2018). En av de 

största anledningarna till denna tveksamhet är att sponsorer är skeptiska till den data som 

finns tillgänglig och inte vet hur de skall använda den (Sport Business Daily, 2018). Utöver 

osäkerheten kring mätningar och sponsorskapets effektivitet inom esport uttrycker många 

sponsorer problem med att förstå esportmarknaden och dess konsumenter (Sportcal, 2017). 

Esporten är en relativt ny marknad och dess konsumenter består till stor del av unga 

millennials, en grupp som besitter en stor köpkraft på nätet men som samtidigt är känslig för 

viss typ av marknadsföring (Smith, 2012).  

Esportmarknaden måste dels kunna erbjuda sponsorer mätbara instrument för hur effektivt ett 

sponsorskap faktiskt är men också en djupgående kunskap och förståelse om hur marknaden 

och dess konsumenter fungerar. 

 

Matt Wolf, tidigare chef för esport på Coca-Cola bekräftar detta: 

 

“Gaming and esports publishers need to develop meaningful partnership/sponsorship 

programs that media agencies and big brands can easily understand and measure. When 

these things finally happen, the money will flow. No one disputes the value of the audience, 

it’s more about how best to reach them and how to measure the results”. 

 

Sponsring är ett ständigt växande marknadsföringsverktyg och med det efterfrågas mätningar 

av hur pass effektivt sponsorskap faktiskt är (Harvey, 2001). Enligt en rapport från Sveriges 

Annonsörer (2014) är en av de vanligaste missuppfattningarna med sponsring att det inte går 

att mäta sponsorskapets effekt. Ett sätt att undersöka effekten av ett sponsorskap är enligt 

Crimmins och Horn (1996) att mäta return-on-investment. Denna metod för mätning har dock 

fått kritik eftersom det endast mäter de finansiella vinsterna av sponsorskapet (Kehrer, 2013). 

I enlighet med detta hävdar Aaker (1996) att företag ofta använder sig av enbart kortsiktiga 
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och traditionella mått som till exempel försäljning, marginaler och vinster för att mäta 

effektiviteten av sina marknadsföringsprogram. Vidare menar författaren (ibid) att företag 

istället bör använda sig av mått för både finansiellt och varumärkesbyggande syfte, vilket 

skulle leda till ett mer precist och balanserat mått. Keller (2013) föreslår ett alternativt sätt att 

mäta effektiviteten av ett sponsorskap, närmare bestämt dess effekt på varumärkeskapitalet. 

Enligt Keller (2013) finns det två tillvägagångssätt för denna metod, utbudssidan - som 

fokuserar på den tid för exponering som varumärket får från medierapportering och 

efterfrågesidan - som fokuserar på de åsikter och tankar som konsumenter har gentemot 

sponsring. Det sistnämnda tillvägagångssättet skulle kunna minska förvirringen kring hur 

sponsorskap inom esport kan mätas men även ge utökad förståelse för marknaden och dess 

konsumenter. Det är således intressant att med hjälp av Kellers (2013) mätmetod undersöka 

esportkonsumenters åsikter och tankar kring sponsring för att sedan mäta dess påverkan på 

varumärkeskapitalet. Med hjälp av tidigare modeller inom varumärkeskapital ämnar studien 

därför att mäta konsumenters attityder och åsikter gentemot sponsorer inom esport för att på 

så sätt klargöra hur sponsringen påverkar sponsorernas varumärkeskapital. 

 

Tidigare forskning har fokuserat på flera olika aspekter av esport; socio-ekonomiska (Taylor 

2006; Taylor 2012), socio-politiska (Jin, 2010), kulturella (Jin 2010; Taylor 2012) och sport 

definierande (Jonasson & Thiborg, 2010). Inom fältet för marknadsföring har det gjorts ett 

fåtal studier, bland annat av Seo (2013, 2016) och Seo & Jung (2016) som framför allt 

undersöker konsumtionsaspekter som t.ex. hur konsumenternas erfarenheter av esport 

påverkar konsumtionen inom den virtuella världen. Dessa studier är viktiga och kan leda till 

fler framtida studier inom marknadsföringen av esport.  

Till författarens kännedom finns det dock inga tidigare studier inom esport kring 

sponsringens påverkan på varumärkeskapitalet. Den närmaste litteraturen finns att hämta från 

traditionell sport där flera studier kring sponsring och dess potentiella påverkan på 

varumärkeskapitalet har gjorts (Speed & Thompson 2000; Tsordia et al. 2018). Det är dock 

av stor vikt att även undersöka sponsringens effekter inom esport. Traditionell sport och 

esport må ha en del gemensamt men de är samtidigt helt olika (Jonasson & Thiborg, 2010). 
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1.4 Syfte & frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur effektivt sponsorskap är inom esport. Studien 

har ämnat att undersöka detta från ett konsumentperspektiv i syfte att ge större verktyg till 

företagen för att hjälpa dem att göra medvetna val vid sponsring inom esport. 

 

Utifrån syftet har följande huvudfrågeställning med tillhörande underfrågor fastställts: 

❖ Är sponsring inom esport en effektiv marknadsföringsstrategi när sponsorer vill öka 

sitt varumärkeskapital? 

❖ Hur påverkar sponsorskap inom esport konsumenters köpintentioner? 

❖ Hur skiljer sig svenska konsumenter från internationella i deras uppfattning av 

sponsring inom esport? 

1.5 Avgränsningar 
Studien kommer avgränsa sig till att endast undersöka esportkonsumenters åsikter och tankar 

kring sponsring och hur dessa påverkar sponsorns varumärkeskapital. Studien kommer vidare 

att begränsa sig till sponsorer av ett svenskt esport evenemang, Dreamhack Open Winter 

2018. Respondenterna kommer att begränsas till esportkonsumenter som fyllt minst 16 år och 

avser att titta och/eller tittade på eventet, antingen på plats eller via internet. 

Utöver detta kommer studien att avgränsa sig till att ställa begreppet effektivitet i relation till 

sponsorns förmåga att kunna öka sitt varumärkeskapital efter evenemanget. 
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2. Teoretisk referensram 
 
 
I kommande avsnitt presenteras tidigare forskning inom området för sponsorskap och 
varumärkeskapital. Inledningsvis beskrivs sponsringen som en form av 
kommunikationsstrategi. Därefter presenteras begreppet varumärkeskapitalet och dess fyra 
dimensioner - medvetenhet, associationer, upplevd kvalité samt lojalitet. Avslutningsvis 
diskuteras även sponsorers upplevda passform. 
 
 
 

2.1 Sponsorskap 
Sponsring beskrivs av Meenaghan (1983) som “the provision of assistance, either financial or 

in-kind, to an activity by a commercial organization for the purpose of achieving commercial 

objectives”. 

Sponsring har de två senaste årtiondena kommit att bli ett vanligt och kostnadseffektivt 

marknadsföringsalternativ för varumärken då de vill konstruera eller förändra en 

varumärkesbild, så kallad “brand image” (Novais & Arcodia, 2013). Vidare tillåter det 

företagen att differentiera sig och sina produkter men även att förutse konsumenters beteende 

och påverka deras köpvanor (ibid). Inom sport har sponsring ofta använts i syftet att bygga 

upp sitt varumärkeskapital (Cornwell et al., 2001), ett sorts mått på hur starkt ens företags 

varumärke är (Baines & Fill, 2014). Företaget försöker då skapa positiva associationer av 

varumärket genom att sponsra ett sportlag i förhoppningen att detta ska uppskattas av lagets 

fans och att denna positivitet i slutändan “spiller över” på företagets varumärkeskapital 

(Dalakas & Levin 2005; Keller 2013). Men sponsring kan också handla om att företaget vill 

attrahera en ny publik, eller mer specifikt nya konsumenter menar Ferkins & Garland (2006). 

 

Tidigare studier har betonat flera fördelar med att använda sponsring som ett sätt att förstärka 

varumärket (Cornwell et al., 2001, 2005; Tsordia et al., 2018). Sponsringens fördelar med 

hänseende till varumärkeskapitalet gör det möjligt för varumärken att differentiera sig från 

sina konkurrenter, öka konsumenters medvetande om varumärket och graden av lojalitet hos 

konsumenter (Levin et al., 2004). Gwinner (1997) menar att de två viktigaste faktorerna för 

företag som ingår ett sponsoravtal är att öka medvetandet om varumärket samt förstärka 

bilden av varumärket. 
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2.2 Varumärkeskapital 
Varumärkeskapital har kommit att bli ett av det viktigaste och mest använda konceptet inom 

marknadsföring (Aaker 1991; Keller 1993, 2013) och är ett koncept som mäter hur starkt ens 

varumärke är (Baines & Fill, 2014). Ett varumärke är ”ett namn, en term, en skylt, en symbol 

eller en design eller en kombination av dessa aspekter. Som syftar till att identifiera varor och 

tjänster från en säljare eller en grupp av säljare och att differentiera dem från 

konkurrenternas” (Kotler et al., 1991). En av de största anledningarna till att man började 

forska inom varumärkeskapital var enligt Keller (1993) och Krishnan (1996) att det tidigare 

varit svårt att uppskatta det faktiska värdet av ett varumärke. 

 

Den mest vedertagna definitionen av varumärkeskapital inom forskningsfältet presenteras av 

Aaker (1991) som definierar det som “the set of assets and liabilities linked to the brand - its 

name and symbols - that add value, or subtract value from, a product or service“.  

Aaker (1991) redogör för en modell av varumärkeskapital och uttrycker att det finns ett 

samband mellan konsumenters uppfattningar och tankar och varumärkeskapital. Denna 

modell består av fyra dimensioner; medvetenhet, associationer, upplevd kvalité och lojalitet 

(se Figur 2.1). Likt detta har Keller (2001) utformat en alternativ modell för 

varumärkeskapital, ”the customer-based brand equity model”, som utgår från konsumenters 

uppfattningar av ett varumärke. I ”CBBE-modellen” byggs de olika dimensionerna upp i 

olika steg där det första är medvetenhet och sista är lojalitet (ibid). 

 
Figur 2.1: The Brand Equity Model (baserat på Aaker, 1991) 
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Smith (2007) menar att den sammanlagda prestationen av dimensionerna leder till att 

konsumenter utvecklar ett sorts immateriellt “betyg” av företagets varumärkeskapital. Detta 

betyg leder sedan till, antingen ett positivt eller negativt värde hos både konsumenter och 

företag (Aaker, 1991). Enligt Yew Leh och Lee (2011) måste marknadsförare dock vara 

medvetna om att det tar lång tid att förändra ens varumärkeskapital. Detta betyg skall därför 

byggas upp på lång sikt. 

 

Det adderade värdet som varumärkeskapital genererar kan göra det enklare för konsumenter 

att bearbeta stora mängder information samtidigt som det kan påverka deras köpintentioner 

genom att öka graden av tillförsikt (Aaker, 1991). Det kan även bidra till en högre 

tillfredsställelse vid användning av varumärkets produkter (ibid). 

 

För företaget medför värdet av ett starkt varumärkeskapital en högre effektivitet gällande 

marknadsföringsprogram, vilket kan leda till nya konsumenter men även gamla konsumenter 

som kommer tillbaka (Aaker, 1991). Värdet kan också innebära en konkurrensfördel för 

företaget (Aaker 1991; Farquhar 1989), bland annat genom en ökning av lojalitet hos 

konsumenterna, vilket i sin tur minskar incitament att testa nya produkter hos andra företag 

(Aaker, 1991). Ett högt varumärkeskapital tillåter även företaget att använda sig av “premium 

pricing” vilket betyder att företaget kan sätta ett högre pris på sina produkter eftersom 

varumärket är välkänt (ibid). Slutligen kan de potentiella fördelarna med varumärkeskapital 

innebära att företaget lättare kan expandera sitt varumärke till nya marknader (ibid). 

 

Varumärkeskapital har kommit att bli en viktig del inom marknadsföringsdisciplinen 

eftersom ett misslyckande av de fyra dimensionerna kan leda till ett subtraherat värde och 

därav ett negativt varumärkeskapital för företaget (Aaker 1991; Keller 1993). Ett negativt 

varumärkeskapital innebär att produkten från varumärket uppfattas mindre gynnsamt i 

förhållande till en fiktiv eller namnlös version av samma produkt (Keller, 1993).  

 

Aaker (1996) belyser en del problem med mätningar av varumärkeskapital. För det första kan 

konkurrensuppsättningen skilja sig mellan olika länder och olika varumärken. Exempelvis 

kan detta innebära att ett varumärke är mer väletablerat i Sverige jämfört med ett annat land. 

För det andra förbises ofta mindre men snabbt växande varumärken då dessa jämförs med 

större varumärken. För det tredje menar författaren (ibid) att mätningar av varumärkeskapital 

för redan väletablerade varumärken ofta genererar liten information. De åsikter och tankar 
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som konsumenter har gentemot dessa tenderar att vara mycket oförändliga. Kim och Kim 

(2004) menar dock att det är viktigt att stora och väletablerade varumärken fortsätter att 

använda resurser för att påverka sitt varumärkeskapital då de måste underhålla det för att inte 

förlora de fördelar som erhållits. Aaker (1996) menar därför att olika varumärken, av olika 

storlekar, tenderar att sponsra för olika syften. 

 

Aaker (1996) belyser även det faktum att mätningar av varumärkeskapital skall kunna känna 

av små förändringar som t.ex. taktiska misstag av varumärket själv eller konkurrenters drag.  

2.2.1 Varumärkesmedvetenhet 
Varumärkesmedvetenhet uppstår när konsumenter känner igen varumärkets produkter eller 

dess namn (Aaker 1991, 1992, 1996). Minnet är enligt Keller (1993) en väsentlig faktor av 

varumärkesmedvetenhet eftersom det är konsumenternas tankar och idéer som utgör nivån av 

medvetande. För att en konsument överhuvudtaget skall kunna bilda en uppfattning om ett 

varumärke behöver de först vara bekanta med det (Simonin & Ruth 1998; Buchanan et al. 

1999). Har konsumenten aldrig sett eller hört om ett varumärke kommer de heller aldrig att 

tänka på deras produkter vid eventuella köp. Yoo och Donthu (2001) menar därför att en 

produkt eller service som har en hög nivå av medvetenhet ökar det totala värdet på 

varumärket då det leder till att konsumenter tar med dessa i beaktning vid ett eventuellt 

köptillfälle.  

 

Keller (1993) delar upp varumärkesmedvetenhet i två delar; igenkänning och återkallelse. 

Igenkänning innebär att konsumenter besitter en förmåga att känna igen ett varumärke som 

de tidigare sett eller hört medan återkallelse innebär att konsumenter kan känna igen eller 

nämna varumärket när de antingen tänker på en produktkategori eller dess behov (Keller 

1993). Likt Keller (1993) resonerar Aaker (1991) kring varumärkesmedvetenhet och 

presenterar en modell (se Figur 2) där tre olika nivåer av medvetande inkluderas; 

igenkänning, återkallelse och “top of mind”. Om konsumenten direkt vid första anblick, 

återkallar ett specifikt varumärke inom en särskild produktkategori anses varumärket ha nått 

den högsta nivån av varumärkesmedvetenhet - “top of mind” (Moon et al., 2010). 
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Figur 2.2: The Awareness Pyramid (baserat på Aaker, 1991) 

 
 

 
 

 

Varumärkesmedvetenhet är enligt Keller (1993) viktigt för konsumentbeslut i tre olika 

avseenden. För det första, medvetenhet ökar sannolikheten till att varumärket finns med i 

gruppen av produkter som övervägs för eventuella köp. För det andra menar författaren att 

konsumenter tenderar att köpa produkter från väletablerade varumärken som de känner till. 

Därför är det viktigt att det finns någon form av medvetenhet hos konsumenten, i vissa fall 

kan ett lågt medvetande räcka för ett köp. Slutligen är varumärkesmedvetenhet viktigt i 

bildandet av varumärkets “brand image”, en sammanställning av medvetenhet och 

associationer (Keller, 1993). 

2.2.2 Varumärkesassociationer 
Aaker (1991) definierar varumärkesassociationer som “allt som är länkat i minnet till ett 

varumärke”. Tidigare forskning hävdar att associationer är en förlängning av 

varumärkesmedvetenhet eftersom det anses vara ett mer kraftfullt koncept än endast ren 

medvetenhet, antalet exponeringar garanterar således inte fler varumärkesassociationer 

(Aaker, 1996). Associationerna uppstår enligt Yoo et al. (2000) när flera idéer, tankar och 

instanser sammanfattas kring ett varumärke. Ju fler idéer och tankar som konsumenten har, 
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desto starkare associationer (Moon et al. 2010; Aaker 1991; Alba & Hutchinson 1987). 

Krishnan (1996) hävdar dock att det inte är mängden associationer som är viktigt eftersom 

dessa även kan vara negativa. Istället menar författaren (ibid) att det är de gynnsamma 

associationerna som sponsorerna vill föra över. D’Austous och Bitz (1995) hävdar att det är 

mer troligt att konsumenter som har positiva associationer gentemot ett lag eller event också 

formerar positiva associationer gentemot sponsorn. Detta gäller även för graden av 

engagemang, då konsumenter som är mycket engagerade i ett lag eller event ofta har 

gynnsamma associationer gentemot det (ibid). Enligt Crimmins och Horn (1996) bör därför 

marknadsförare välja event som är omtyckta av målgruppen.  

I tidigare avsnitt har sponsringens potential att överföra associationer från ett evenemang till 

ett varumärke diskuterats. Keller (2013) menar att denna sponsring kan gynna varumärkena 

genom att de då ses som mer sympatiska och trovärdiga. 

 

Varumärkesassociationer kan delas upp i tre olika kategorier; attribut, fördelar och attityder 

(Keller, 1993). Attribut innefattar konsumentens uppfattning - tankar och idéer - kring 

varumärkets produkter eller service (Moon et al., 2010). Attributen kan i sin tur delas upp i 

två delar; produktrelaterade attribut och icke-produktrelaterade attribut. De produktrelaterade 

attributen karaktäriseras som de fysiska aspekterna av produkten (Keller, 1993), till exempel 

designen (storleken och passformen) av en datormus. Icke-produktrelaterade attribut är de 

abstrakta delarna av en produkt, till exempel dess pris, vilka som använder den och på vilket 

sätt den används (Chen, 2001). Det senare kan exemplifieras med varumärket Nike, där de 

konsumenter som använder deras skor associerar sig som “sportiga” vilket resulterar i att de 

ofta använder produkten i sådana syften (jogging m.m.). 

Fördelar kan enligt (Keller, 1993) förklaras som det personliga värdet, det som konsumenten 

tror produkten eller servicen kan göra för hen. Dessa kan delas in i tre delar; funktionella, 

experientiella och symboliska fördelar. 

Attityder förklaras som den sammanlagda värderingen av ett varumärke (Keller, 1993).  

2.2.3 Upplevd kvalité 
Upplevd kvalité har tidigare definierats av Zeithaml (1988, s. 3) som ”the consumer’s 

[subjective] judgement about a product’s overall excellence or superiority”. Enligt Aaker 

(1991) behöver den upplevda kvalitén inte nödvändigtvis härledas till detaljerade 

specifikationer kring varumärket utan det handlar istället om en övergripande uppfattning om 
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kvalité och status. Konsumentens upplevda kvalité kan enligt Aaker (1991) kopplas till 

produktens inre och yttre egenskaper som tillsammans genererar en uppfattning om kvalité.  

Aaker (1996) menar att begreppet upplevd kvalité kan skilja sig mellan marknader och olika 

varumärken. För produkter som t.ex. grafikkort kan kvalité betyda att produkten har en god 

prestanda och är hållbar medan för andra produkter som t.ex. böcker kan kvalité innebära att 

innehållet är “en god läsning”. 

Vidare menar Yoo et al. (2000) att upplevd kvalité kan påverkas av olika individuella 

aspekter som t.ex. tidigare erfarenheter och konsumentens unika behov. Således kan olika 

konsumenter ha olika uppfattningar av varumärkets kvalité. Moon (2010) menar dock att 

konsumenter ofta upplever att dyra produkter är av hög kvalité. Detta innebär enligt Yoo et 

al. (2000) att pris är positivt relaterat till upplevd kvalité. När varumärken lyckas förbättra sin 

upplevda kvalité leder det till ett ökat varumärkeskapital och konkurrensfördelar som t.ex. 

premiumprissättning vilket innebär att varumärket kan öka priset på produkten eller tjänsten 

(Aaker 1991; Yoo et al. 2000; Moon et al. 2010). Upplevd kvalité har dessutom en direkt 

påverkan på varumärkeslojalitet samt konsumenters köpintentioner (Aaker, 1991). En högre 

upplevd kvalité innebär således att konsumenterna i större grad väljer varumärkets produkter 

framför andra konkurrenter, vilket även resulterar i att antalet lojala konsumenter ökar (Yoo 

et al. 2000). Keller (2001) hävdar att det är viktigt att varumärken åtminstone möter 

konsumentens förväntningar när det gäller upplevd kvalité. 

2.2.4 Varumärkeslojalitet 
Oliver (1997) definierar varumärkeslojalitet som “a deeply held commitment to rebuy or 

repatronize a preferred product or service consistently in the future, despite situational 

influences and marketing efforts having the potential to cause switching behaviour”. 

Yoo et al. (2000) menar därför att företagets varumärkeskapital ökar då lojaliteten är stark. 

Detta beror på att de lojala konsumenterna besitter ett sorts rutinmässigt köpbeteende av 

varumärkets produkter. Eftersom de är nöjda med varumärket och produkten så byter de 

heller inte till ett annat varumärke (ibid). 

 

Keller (1993, 2001) argumenterar för att lojalitet är den viktigaste pusselbiten när man skall 

bygga varumärkeskapital. Varumärkeslojalitet uppstår då konsumenten känner igen 

varumärket och har gynnsamma associationer till det, alltså när både medvetenhet och 

associationer är starkt (Keller, 1993). Detta kan bekräftas av tidigare forskning (Yoo et al., 
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2000) som visar att de tre andra dimensionerna av varumärkeskapital (medvetenhet, 

associationer samt upplevd kvalité) är sammanhängande med, och föranleder lojalitet, som i 

sin tur sedan påverkar företagets varumärkeskapital. 

 

Lojala konsumenter är enligt Aaker och McLoughlin (2010) mycket positivt för varumärken 

då det bidrar till ökade konkurrensfördelar. Huvudsakligen talar de om fyra olika 

konkurrensfördelar som förknippas med varumärkeslojalitet. 

För det första minskar lojalitet marknadsföringskostnader då det är mycket mer effektivt att 

behålla konsumenter istället för att försöka locka till sig nya. Ju högre lojalitet desto enklare 

är det för varumärket att behålla sina konsumenter. 

För det andra skapar en hög lojalitet till varumärket inträdesbarriärer för konkurrerande 

varumärken som försöker locka över konsumenter. Ett inträde på sådana marknader blir 

därför mycket dyrt för konkurrerande varumärken då de måste spendera stora resurser på 

reklam, pr m.m. i ett försök att locka över de lojala konsumenterna till sitt varumärke. 

För det tredje signalerar en stor grupp av lojala konsumenter en varumärkesbild av framgång 

och status. Denna bild gör det mer attraktivt för nya konsumenter att vilja testa varumärkets 

produkter då andra konsumenter redan valt varumärket. 

Slutligen ger lojalitet varumärket tid att reagera på konkurrenters drag, exempelvis en 

konkurrent som nyligen har lanserat en överlägsen produkt. Lojala konsumenter lämnar inte 

varumärket utan låter det få tid att matcha eller neutralisera erbjudandet. 

2.3 Upplevd passform 
Becker-Olsen & Hill (2006) definierar upplevd passform som “den strategiska 

överensstämmelsen mellan sponsorn och den sponsrade - i form av uppdrag, målgrupp 

och/eller värde”. Praktiskt innebär detta hur väl konsumenter anser att sponsorn passar in på 

det sponsrade området, t.ex. ett event (Becker-Olsen & Hill, 2006). 

Upplevd passform har en stark påverkan på varumärkeskapital och är enligt Tsordia et al. 

(2018) en av de mest använda konstruktionerna inom fältet av sponsorskap. Det är även en 

viktig del när ett varumärke vill förbättra överföringsprocessen av ett sponsorskap (ibid). Det 

kan handla om att man genom sponsring, vill överföra eventets “image” eller de associationer 

förknippade med eventet till varumärket, något som blir effektivare då sponsorn anses “passa 

in” (Gwinner 1997; Grohs & Reisinger 2005; Becker-Olsen & Hill 2006).  
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En lyckad passform kan leda till att de positiva associationerna som konsumenter har 

gentemot t.ex. ett event överförs till sponsorn (Speed & Thompson, 2000). Samtidigt kan en 

misslyckad passform innebära att konsumenter formerar negativa associationer till 

sponsorskapet (Speed & Thompson 2000; Novais & Arcodia 2013). Detta påverkar både 

parter, den som sponsrar och den som blir sponsrad (Becker-Olsen & Hill, 2006). 

 

Smith (2004) menar att konsumenter besitter förmågan att kunna särskilja en sponsor som 

passar och en som inte passar. Detta innebär att upplevd passform har en direkt påverkan på 

konsumenters uppfattningar och associationer vilket gör det viktigt att sponsorn och det som 

sponsras stämmer överens med varandra (ibid). I enlighet med detta menar även Gwinner 

(1997) att sponsorns upplevda passform påverkas av konsumentens uppfattningar och tankar. 

Dessa uppfattningar kan härledas till funktionella dimensioner samt sponsorns image. Den 

funktionella passformen är hög när sponsorns produkter kan användas på evenemanget (t.ex. 

när datortillbehör används på ett esportevent). Passformen av sponsorns image är hög när 

attribut associerade med evenemanget överensstämmer med attribut som associeras med 

sponsorn (t.ex. när produkter som är nära förknippade till esporten sponsrar ett esportevent) 

(ibid). 
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3. Metod 
 
 
I följande tredje avsnitt presenteras, förklaras och motiveras studiens forskningsdesign. 
Dessutom benämns urvalen för båda metodundersökningarna samt en redogörelse för 
genomförandet av forskningsprocesserna. Fortsättningsvis presenteras kvantitativa 
kvalitetsmått samt hur etik har tagits i beaktning. Metodavsnittet avslutas med en 
analyserande reflektion över de metodval som gjorts för studien. 
 
 

3.1 Forskningsdesign 
Målet med studien har varit att undersöka hur esportkonsumenter upplever sponsring inom 

branschen och hur dessa åsikter/tankar kan påverka sponsorns varumärkeskapital. För att få 

en bredare bild av detta har en kvantitativ ansats applicerats på studien. Detta förhållningssätt 

har även gjort det möjligt att samla in en större mängd data med förhoppning att kunna 

generalisera resultatet på en större population. 

3.2 Forskningsansats 
Bryman och Bell (2013) menar att det vanligaste förhållningssättet inom företagsekonomisk 

forskning är att studien antingen utgår från deduktion eller induktion. En deduktiv ansats 

innebär att teorier prövas genom hypoteser (teoriprövning) och används ofta inom kvantitativ 

forskning (Bryman & Bell, 2013). En induktiv ansats å andra sidan innebär att forskaren 

utgår från sin egen empiri för att generera teorier (teorigenerering) och används ofta inom 

kvalitativ forskning (ibid). Utöver dessa två forskningsansatser finns det även en tredje som 

kallas abduktion, en sorts kombination av deduktion och induktion (Alvesson & Sköldberg, 

2008). 

Denna studie karakteriseras av en deduktiv ansats då forskningen har utgått från 

teoriprövning. Enkätundersökningen har utformats från tidigare forskning och valda teorier 

inom området sponsring och varumärkeskapital. 

3.3 Kvantitativ metod 
Syftet med en kvantitativ forskningsmetod grundar sig i Bryman och Bells (2013) 

argumentation om att kvantitativa metoder gör det lättare att generalisera forskningen i större 

utsträckning. Vidare menar Bryman och Bell (2013) att det inom kvalitativ forskning finns en  

risk att forskaren omedvetet påverkar resultatet genom att vara partisk. Denna bristande 
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objektivitet påverkar inte kvantitativa studier i lika stor utsträckning, vilket gör att det blir 

lättare för andra forskare att replikera forskningen (ibid).  

Vidare menar Keller (2013) att kvantitativ forskning kan vara användbart då man vill 

undersöka bredden på märkesmedvetenhet samt varumärkets unika egenskaper och styrkan 

och av associationer. Keller (2013) argumenterar även för att kvantitativa mätningar ofta är 

den viktigaste strategin när man vill mäta varumärkeskunskap över tid. 

På grundval av dessa argument från tidigare forskning anses ett kvantitativt förhållningssätt 

vara till studiens fördel då studien ämnar att undersöka en stor konsumentgrupp där vikten av 

att samla in stora mängder data för att kunna generalisera resultatet är stor. 

3.3.1 Enkätundersökning online 
För att undersöka hur ett sponsorskap av eventet Dreamhack Open Winter 2018 påverkar 

varumärkeskapitalet utformades fyra enkätundersökningar, två för enbart svenska 

respondenter och två för internationella respondenter. Dessa enkätundersökningar bestod av 

en nollmätning och en eftermätning för respektive population. Jensen & White (2018) menar 

att nollmätningar är av stor vikt då det gör det lättare att se hur effektivt ett sponsorskap har 

varit. Nollmätningar är ofta tidskrävande men eftersom det är av stor vikt och har blivit praxis 

inom branschen för sponsorskap har studien valt att applicera dessa på undersökningen. 

 

Enkätundersökningen utformades och samlades in via tjänsten Surveymonkey, vilka är 

ledande i området. Tjänsten har flera fördelar, bland annat tillåter den forskaren att enkelt 

analysera svaren från respondenterna i olika grafer och tabeller. Utöver detta kan flera 

enkäter skapas och publiceras på samma gång, vilket har varit användbart för denna studie. 

Eftersom enkätundersökningarna publicerades på flera olika plattformar (sociala medier, 

forum, m.m.) skapades ett unikt insamlar ID för varje publicering. Detta tillät forskaren att 

fastställa vart respondentens svar kom ifrån. Slutligen tillåter även tjänsten respondenter att 

svara via mobiltelefon eller surfplattor vilket sannolikt har ökat svarsfrekvensen för studien. 

  

Via Surveymonkey formades två identiska nollmätningar, en enkät på svenska för svenska 

respondenter och en på engelska för internationella respondenter. 

Innan nollmätningarna skickades ut genomfördes en pilotundersökning för att fastställa att 

enkätens design samt frågor var välformulerade och förståeliga. Bryman & Bell (2013) menar 

att pilotundersökningar är användbara då forskaren vill fastställa att enkäten går i linje med 

det som studien ämnar att undersöka. Med hjälp av pilotundersökningen kunde diverse 
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problem rättas till. Bland annat förtydligades två frågor som ansågs vara otydliga. Utöver 

detta ändrades Likert-skalan från 7 till 5 då respondenterna uppgav att det var för krävande 

och svårt att förstå hur de skulle svara. Pilotundersökningen genomfördes mellan 2018-11-22 

och 2018-11-25. 

 

När enkäten testats och operationaliserats publicerades en svensk och en internationell 

nollmätning innan Dreamhack eventet mellan 2018-11-26 och 2018-11-30. Dreamhack 

eventet pågick mellan 2018-11-30 och 2018-12-03. Då eventet öppnade sina dörrar kl 09:00 

stängdes möjligheten att svara på nollmätningarna samma dag kl 08:00 den 30:e november. 

Alla enkätundersökningar publicerades på relevanta forum och sociala medier för esport och 

Dreamhack i syfte att säkerhetsställa att rätt urval och population mättes. För de svenska 

enkätundersökningarna skapades totalt åtta insamlare för olika forum och sociala medier, 

vilket illustreras i Tabell 3.1. För de internationella enkätundersökningarna skapades totalt tre 

insamlare, vilket illustreras i Tabell 3.2. 

 
 
Tabell 3.1. Insamlare för de svenska enkätundersökningarna 

Insamlare för de svenska enkätundersökningarna 

1. E-sport Sverige, Lite bättre, Lite finare - Facebook Grupp 

2. Overwatch Sverige - Facebook Grupp 

3. Fragbite - Esport Forum 

4. Lemondogs - Esport Forum 

5. STHLM E-sport Community - Facebook Grupp 

6. CS:GO Sverige, lite bättre, lite finare - Facebook Grupp 

7. Counter-Strike Global Offensive (Sverige) - Facebook Grupp 

8. Dreamhack Reddit - Esport Forum 
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Tabell 3.2. Insamlare för de internationella enkätundersökningarna 

Insamlare för de internationella enkätundersökningarna 

1. HLTV.org - Esport Forum 

2. Counter-Strike Global Offensive Steam - Esport Forum 

3. The Esports Observer - Esport Marketing Forum 

 

 

Efter att eventet fortlöpt publicerades ytterligare två enkätundersökningar, en svensk och en 

internationell, denna gång eftermätningar. Dessa lades ut på exakt samma forum och sociala 

medier som tidigare mellan 2018-12-04 och 2018-12-09. Enkätfrågorna i eftermätningen 

behölls identiska för att säkerhetsställa att de mätte samma sak som i nollmätningarna. De 

enda undantagen var att två frågor ändrades från om de skulle titta på eventet till om de 

tittade på eventet (Fråga 5) samt från vilka varumärken som är sponsorer för eventet till vilka 

varumärken som var sponsorer för eventet (Fråga 8). De fullständiga enkäterna finns 

publicerade i Bilaga 1 och Bilaga 2. 

3.3.2 Urval 
Studiens urval grundar sig först och främst i ett bekvämlighetsurval. Studien har ämnat att 

mäta vad esportkonsumenter har för åsikter och tankar kring sponsring och hur detta kan 

påverka varumärkeskapitalet. Enkätundersökningen publicerades på olika plattformar för 

olika esportkonsumenter, en del av konsumenterna har varit intresserade av ett visst spel 

medan andra har varit intresserade av ett annat. Majoriteten av respondenterna har dock 

uppgett att de är mest intresserade av spelet Counter Strike: Global Offensive vilket är logiskt 

då den största delen av insamlingen publicerades på forum och Facebook-grupper för detta 

spel. Det har varit ett medvetet val att göra på det sättet eftersom eventet som undersöktes 

(Dreamhack Open Winter 2018) var en turnering i just det spelet. Således har inte alla 

esportkonsumenter fått chans att delta i studien och det kan därför inte anses vara 

representativt för hela populationen. En mer korrekt representation utgörs nog av 

esportkonsumenter av spelet Counter-Strike: Global Offensive. 

 

Totalt deltog 672 respondenter i studiens fyra enkätundersökningar. De svenska 

esportkonsumenterna utgjorde 308 av dessa medan 364 var internationella konsumenter. Den 

genomsnittliga partiella bortfallsfrekvensen låg på totalt 23%. Det partiella bortfallet var 
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något högre för de svenska respondenterna. Den genomsnittliga interna bortfallet för studien 

låg på 5% och utgjordes av svar som inte godkändes av diverse anledningar. Dessa 

anledningar var exempelvis de som svarat under 3 minuter, de som inte skulle titta eller inte 

tittade på eventet samt de som uppgett att de inte tittar på esport. Antalet godkända svar blev i 

slutändan 442 respondenter, 192 svenska och 250 internationella. För en överblick av antal 

respondenter och bortfall finns Tabell 3.3 tillhanda. 

Tabell 3.3. Antal respondenter och bortfall 

Enkäter Respond-
enter 

Svarsfrekvens 
(slutförda) 

Tittade 
inte på 
eventet 

Godkända 
svar 

Partiellt bortfall 
(ej slutförda) 

Internt bortfall 
(ej godkända) 

Svensk Del 1/2 163 114 (70%) - 107 49 (30%) 7 (4%) 

Svensk Del 2/2 145 115 (79%) 26 85 30  (21%) 4 (3%) 

Internationell 
Del 1/2 

173 139 (80%) - 128 34 (20%) 11 (6%) 

Internationell 
Del 2/2 

191 151 (79%) 24 122 40 (21%) 16 (8%) 

672 519 (77%) 50 442 153 (23%) 38 (5%) 

3.3.3 Operationalisering enkätundersökning 
För att säkerhetsställa att studiens syfte och problemformulering besvarades på ett korrekt sätt 

utformades enkätundersökningens frågor utifrån de teorier och tidigare forskning som valts 

för studien. Utformningen av undersökningen har således byggt på teorier kring 

varumärkeskapital; märkesmedvetenhet, märkesassociationer, upplevd kvalité och 

märkeslojalitet då det anses vara produktivt för att mäta effektiviteten av ett sponsorskap och 

därmed sponsorskapets effekt på varumärkeskapitalet. Detta kan styrkas av Aaker (1996) som 

menar att det viktigaste kriteriet som måste uppfyllas när man skall mäta varumärkeskapital 

är att forskningen undersöker de fyra dimensionerna av varumärkeskapital, mer specifikt; 

medvetenhet, associationer, upplevd kvalité och lojalitet.  

Enkätundersökningen utformades med hjälp av totalt 20 frågor varav 9 stycken var 

demografiska och/eller generella. De resterande 11 frågorna bestod av variabler kring 

sponsring och varumärkeskapital och utgjorde mätningen för sponsorernas 

varumärkeskapital. För enkätundersökningen har 11 variabler från tidigare forskning (Aaker 
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1996; Yoo et al. 2000; Yoo & Donthu 2001; Becker-Olsen & Hill 2006) anpassats och 

kopplats till frågorna. För att mäta varumärkesmedvetenhet antogs två variabler från Yoo et 

al. (2000), en för igenkänning; [AW1] och en för återkallelse; [AW2]. Frågor relaterade till 

varumärkesassociationer operationaliserades med hjälp av två variabler från tidigare 

forskning, en från Yoo et al. (2000); [AS1] samt en från Aaker (1996); [AS2]. Två variabler 

kring upplevd kvalité lånades från Yoo et al. (2000); [PQ1, PQ2] för att säkerhetsställa att 

frågorna besvarades på rätt sätt. Varumärkeslojalitet utformades med hjälp av två variabler, 

en från Yoo & Donthu (2001); [LO1] och en från Aaker (1996) [LO2]. Utöver teorier kring 

varumärkeskapital har även frågor relaterade till upplevd passform använts i studiens 

enkätundersökningar. Tidigare forskning (Becker-Olsen & Hill 2006; Speed & Thompson 

2000; Novais & Arcodia 2013; Grohs & Reisinger 2014) inom upplevd passform tyder på att 

denna teori har en stark påverkan på hur effektivt ett sponsorskap upplevs och de har därför 

inkluderats i mätningen av sponsorernas varumärkeskapital. Två variabler från tidigare 

forskning inom området (Becker-Olsen & Hill, 2006) har således anpassats till 

enkätundersökningsfrågorna; [PF1, PF2]. En överblick av operationaliseringen finns att 

hämta i Tabell 3.4 och Tabell 3.5. 

 
 
Tabell 3.4. Operationalisering (Generella frågor) 

Fråga Område Mått Operationalisering 

1-5  
 

Demografi 

 
Flervals- 
alternativ 

1. Kön 
2. Ålder 
3. Hur ofta tittar du på esport? 
4. Vilket är ditt favoritspel inom esport? 
5. Ska/tittade du på Dreamhack Open Winter 2018? 

6 Inställning 
gentemot 
sponsring 

Likert  
5-skala 

6. Vad är din inställning till sponsring inom esport? 

7  
Köpintentioner 

Likert  
5-skala 

7. Jag föredrar att köpa varumärken som sponsrar esport 
framför andra varumärken 

8  
Sponsor- 

medvetenhet 

Flervals- 
alternativ 

(kryssfrågor) 

8. Vilka av dessa varumärken är/var sponsorer för Dreamhack 
Open Winter 2018? 
 

9  
Medvetenhet 

Flervals- 
alternativ 

(kryssfrågor) 

9. Vilka av dessa logotyper känner du igen? (Du väljer de som 
du känner igen genom att klicka på logotypen) 

20  
Köpintentioner 

Likert  
5-skala 

20. Sannolikheten att jag skulle köpa varumärkets 
produkter/tjänster ökar på grund av att de sponsrar esport 
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Tabell 3.5. Operationalisering (Variabla frågor) 

Fråga Variab-
el 

Område Författare Mått Operationalisering 

10 AW1 Medvetenhet Yoo et al. 
(2000) 

Likert  
5-skala 

10. Hur pass väl känner du igen 
varumärket? 

11 AW2 Medvetenhet Yoo et al. 
(2000) 

 
Likert  
5-skala 

11. Jag kan känna igen varumärket 
bland andra konkurrerande 
varumärken inom samma kategori 

12 AS1 Associationer Yoo et al. 
(2000) 

Likert  
5-skala 

12. Jag kommer snabbt att tänka på 
egenskaperna av varumärkets 
produkter/tjänster 

13 AS2 Associationer Aaker (1996) Likert  
5-skala 

13. Jag vet vilken bransch som 
varumärket är verksam i 

14 PQ1 Upplevd kvalité Yoo et al. 
(2000) 

Likert  
5-skala 

14. Jag tycker att detta varumärke 
känns pålitligt 

15 PQ2 Upplevd kvalité Yoo et al. 
(2000) 

Likert  
5-skala 

15. Varumärkets produkter/tjänster är 
sannolikt av mycket hög kvalité 

16 LO1 Lojalitet Yoo & Donthu 
(2001) 

 
Likert  
5-skala 

16. Varumärkets produkter/tjänster är 
mitt förstaval när jag letar efter 
produkter/tjänster inom denna 
kategori 

17 LO2 Lojalitet Aaker (1996) Likert  
5-skala 

17. Jag skulle med glädje 
rekommendera varumärkets 
produkter/tjänster till mina vänner 

18 PF1 Upplevd passform Becker-Olsen & 
Hill (2006) 

 
Likert  
5-skala 

18. Hur väl anser du att varumärket 
passar som sponsor för Dreamhack 
Open Winter 2018? 

19 PF2 Upplevd passform Becker-Olsen & 
Hill (2006) 

Likert  
5-skala 

19. Hur vettigt är det att varumärket 
sponsrar Dreamhack Open Winter 
2018? 

 

 

3.3.4 Kvantitativa kvalitetsmått 

3.3.4.1 Validitet 
Bryman & Bell (2013) menar att validitet är ett begrepp inom forskning som tar upp 

frågeställningen om studien faktiskt har undersökt det den ämnar att undersöka. Enligt 

Bryman & Bell (2013) finns det flera sätt att förbättra en studies validitet, en av dessa är att 

göra en operationalisering. Med det i åtanke har studien kopplat frågorna till de teorier och 

tidigare forskning som finns tillgänglig inom området varumärkeskapital och sponsring. 

Utöver operationaliseringen av enkätundersökningen gjordes även en pilotstudie för att 

säkerhetsställa att enkätfrågorna var tydliga och mätte det faktiska området för studien. 
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3.3.4.2 Reliabilitet 
För att mäta studiens reliabilitet har Cronbach’s alpha använts på enkätundersökningens 

frågor. Bryman & Bell (2013) menar att det är mycket vanligt att använda sig av detta 

kvalitetsmått när det gäller kvantitativ forskning. Vidare är denna metod användbar när 

forskare använder sig av Likertskalor då flera variabler ofta mäts oberoende av varandra och 

sedan slås ihop. Cronbach’s alpha mäts på en skala 0-1 där 0 innebär ingen reliabilitet och 1 

innebär en perfekt inre reliabilitet (Bryman & Bell, 2013).  

 

Eftersom denna studie har använt minst två variabler för att mäta var och en av 

varumärkeskapitalets dimensioner anses Cronbach’s alpha vara mycket ett mycket relevant 

kvalitetsmått för studien. Bryman & Bell (2013) hävdar att det råder en osäkerhet om vad 

som är en acceptabel nivå men ger en rekommendation på 0,80 samtidigt som de menar att 

det finns forskare som argumenterar för att godta nivåer över 0,70. Tabell 3.6 visar att 

studiens mått av alpha-koefficienter är av acceptabel nivå även om det skulle vara önskvärt 

att frågor relaterade till sponsorn “Corsair” hade fått en högre grad av reliabilitet.  

 

Studien använde sig av IBM’s statistikprogram “SPSS 24” för mätning av studiens 

reliabilitet. Med hänseende till tidsbrist användes endast eftermätningen (del 2/2) av de 

svenska respondenterna som underlag för Cronbach’s alpha. Detta kan anses vara acceptabelt 

då samma frågor ställdes i både den svenska och internationella för- och eftermätningen. Det 

bör således inte vara någon stor skillnad på dessa enkäter och Cronbach-värdet. En mer 

specifik överblick av mätningen av Cronbach’s Alpha finns i Bilaga 3. 

 

 
Tabell 3.6. Cronbach’s Alpha 

 
Sponsor Alpha-koefficient Antal variabler 

Corsair 0,714 10 

Astro Gaming 0,931 10 

Monster Energy 0,803 10 

H4X.gg 0,894 10 

GG.bet 0,874 10 
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Utöver Cronbach’s alpha mätningen säkerställdes reliabiliteten genom att utesluta 

respondenter från att vara med i både nollmätningen och eftermätningen. Detta gjordes på 

grund av risken för att konsumenternas åsikter och tankar kring sponsorerna utvecklats från 

att ha gjort enkätundersökningen tidigare och alltså inte från att ha tittat på eventet. För att 

utesluta svaren från dessa respondenter användes IP-spårning som fanns tillgänglig på 

tjänsten Surveymonkey. IP-adresserna användes enbart för att utesluta dubbla svar och det 

antogs att respondenterna var medvetna om IP-adresser och internets funktion. Genom denna 

metod framkom det att 4 respondenter hade svarat två gånger, 3 st från den svenska 

enkätundersökningen och 1 st från den internationella enkätundersökningen. Dessa svar 

uteslöts helt från studien. 

3.4 Etik 
Vid genomförandet av studier inom företagsekonomi är det viktigt att forskare följer vissa 

moraliska och etiska faktorer. Dessa handlar framför allt om faktorer som till exempel 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav, anonymitetskrav, informationskrav samt nyttjandekrav 

(Ghauri & Grønhaug 2002; Bryman & Bell 2013). 

 

Enkätundersökningen utformades med hänseende till dessa faktorer. Inledningsvis beskrevs 

syftet med studien och det faktum att de respondenter som deltog kunde välja att vara 

anonyma. Vidare informerades respondenterna att en medverkan i studien innebar att de gav 

sitt samtycke till användning av datan. Slutligen förklarades även att all data som samlats in 

från undersökningen skulle behandlas konfidentiellt i linje med de etiska kraven. 

3.5 Metodreflektion 
Studiens empiri baseras på en kvantitativ ansats vilket underlättade insamlingen av stora 

mängder data. Det hade dock varit önskvärt att även applicera en kvalitativ ansats på studie 

för att få en djupare förståelse för varför esportkonsumenter tyckte som de gjorde. En 

flermetodsforskning hade även ökat kvalitén på studien men på grund utav tidsbrist valdes 

enbart en kvantitativ forskningsansats.  

Studien erbjöd respondenterna att delta i en lottning i form av ett presentkort (för de svenska) 

och ett virtuellt klistermärke i spelet Counter Strike: Global Offensive (för de internationella). 

Det kan därför tänka sig att studiens reliabilitet har påverkats negativt. Vissa respondenter 
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kan ha deltagit i enkätundersökningarna endast för att få vara med i lottningen. Det skall dock 

nämnas att de tester som gjorts för reliabilitet och validitet uppmätt godtagbara nivåer. 

3.6 Analysmetod 
Datan från de kvantitativa enkätundersökningarna sammanställdes under perioden 2018-12-

09 till 2018-12-15. Efter sammanställningen analyserades datan mot den teoretiska 

referensramen i form av sekundärdata från tidigare forskning och teorier inom området. Detta 

mynnade ut i att tidigare forskning antingen stärktes eller dementerades. Från empirin kunde 

sedan samband och slutsatser dras. 
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4. Empiri 
 
 
I studiens fjärde avsnitt introduceras inledningsvis evenemanget och de sponsorer som 
undersöktes på eventet. Därefter presenteras empirin från de fyra kvantitativa 
enkätundersökningarna, dvs. de två nollmätningarna och de två eftermätningarna. För att 
förtydliga utvalda resultat ytterligare presenteras ett antal tabeller. 
 
 
 

4.1 Introduktion till Dreamhack 
 
Dreamhack är världens största datorfestival och anordnas två gånger per år i Jönköping, 

Sverige. På festivalen kan deltagarna ta med sig sina egna datorer och koppla upp sig till ett 

gemensamt nätverk vilket även gör det till världens största LAN (Local Area Network). På 

evenemanget kan deltagarna tävla i turneringar, delta i kreativa tävlingar, titta på konserter, 

m.m. Utöver datorfestivalerna sysslar Dreamhack med esportturneringar och är en av de 

största arrangörerna i världen. Dreamhack är även ett produktionsbolag, vilket innebär att de 

själva skapar innehållet på deras tävlingar, både digitalt och via traditionell television. 

Dreamhack är ett svenskt företag men agerar som en global producent, som haft festivaler 

och turneringar i Nordamerika, Europa och Asien med planer på att år 2019 även expandera 

till Sydamerika. Denna studie har dock valt att undersöka tävlingen Dreamhack Open Winter 

2018, som hålls en gång per år i Jönköping, Sverige. 

 
 

4.2 Introduktion till sponsorerna 

4.2.1 Corsair Gaming 
Corsair är ett amerikanskt företag som från början endast sålde minneskort till datorer. 

Numera erbjuder hårdvaruföretaget flera olika produkter, bl.a. PC-chassin, nätaggregat och 

kylsystem. Under 2014 lanserades varumärket Corsair Gaming som erbjöd konsumenterna 

produkter specifikt för esportare, dvs. datormöss, hörlurar, musmattor och tangentbord. 
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4.2.2 Astro Gaming 
Astro Gaming är ett varumärke från företaget Astro Studios. Astro Studios är ett amerikanskt 

företag som designar gamingdatorer och konsoler. Företaget har tidigare designat Xbox 360, 

Alienware och HP Gaming PC’s. År 2008 lanserades Astro Gaming som ett varumärke och 

erbjuder numera hörlurar för esport och datorspel. 

 

4.2.3 Monster Energy 
Monster Energy är ett amerikanskt företag som tillverkar energidrycker. De är en av de 

ledande marknadsförarna och distributörerna för energidrycker tillsammans med Red Bull. 

Sedan 2011 erhåller Coca Cola Enterprises rätten för distribution inom Sverige. Monster 

Energy är även en stor sponsor inom flera extremsporter som t.ex. motocross, skateboard och 

NASCAR men även esport. 

 

4.2.4 H4X.gg 
H4X.gg är ett klädvarumärke som marknadsför sig mot esportare och gamers. De var bland 

de första klädvarumärkena som fokuserade primärt på denna konsumentgrupp. H4X.gg är 

utöver Dreamhack även sponsor för turneringsarrangören ESL Gaming och esportlaget 

Complexity Gaming.  

 

4.2.5 GG.bet 
GG.bet är ett relativt nytt spelbolag som erbjuder konsumenter möjligheten att satsa pengar 

på matcher inom esport. Spelbolaget har på senare tid även lanserat sig på den traditionella 

sportmarknaden men det primära området är fortfarande esport. 
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4.3 Overall Brand Equity (OBE) 
I detta avsnitt presenteras det sammanlagda varumärkeskapitalet för sponsorerna, först vid 
nollmätningen och sedan hur det har förändrats vid eftermätningen. Med det sammanlagda 
varumärkeskapitalet menas det viktade genomsnittet av samtliga variabler för var och en av 
sponsorerna.  
 
Tabell 4.1. Overall brand equity (OBE) före och efter eventet från de svenska respektive 
internationella undersökningarna (på en 1-5 Likert skala).  

SV = Svensk. INT = Internationell. TOT = Totalt. 
 
 

Sponsor 
OBE  

före/efter 
 

SV 

Enheter 
skillnad  

 
SV 

OBE  
före/efter 

 
INT 

Enheter 
skillnad 

 
INT 

Genomsnittlig 
skillnad enheter 

 
TOT 

Corsair 4,49 4,52 + 0,03 4,16 4,21 + 0,05 + 0,04 

Astro Gaming 3,27 3,47 + 0,20 3,08 3,24 + 0,16 + 0,18 

Monster Energy 4,30 4,36 + 0,06 4,04 4,08 + 0,04 + 0,05 

H4X.gg 2,46 2,85 + 0,39 2,90 3,09 + 0,19 + 0,29 

GG.bet 2,66 3,12 + 0,46 3,38 3,38 +/- 0 + 0,23 

 
 
Det sammanlagda varumärkeskapitalet (OBE) för samtliga sponsorer ökade. De sponsorer 

som visade störst ökning efter eventet var de mindre välkända varumärkena; Astro Gaming, 

H4X.gg samt GG.bet. Corsair och Monster Energy som redan är mycket välkända inom 

branschen visade på en minimal ökning med bara ett par kapitalenheter. 

 

Den största ökningen kunde härledas till de svenska respondenterna som utgjorde majoriteten 

av ökningen. Tabell 4.1 visar bland annat att GG.bet som är mer väletablerad på den 

internationella marknaden endast ökade på den svenska marknaden. 
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4.4 Varumärkesmedvetenhet 
 

❖ Fråga 10 - (AW1): Hur pass väl känner du igen varumärket? 
❖ Fråga 11 - (AW2): Jag kan känna igen varumärket bland andra konkurrerande 

varumärken inom samma kategori 
 
 
Tabell 4.2. Varumärkesmedvetenhet (enskilda variabler) före och efter eventet från de 
svenska enkätundersökningarna (på en 1-5 Likert skala) 

 
 

Sponsor 
AW1  

före/efter 
 

SV 

Skillnad 
enheter 

 
SV 

AW2  
före/efter 

 
SV 

Skillnad  
enheter 

 
SV 

Corsair 4,78 4,65 - 0,13 4,50 4,48 - 0,02 

Astro Gaming 3,05 3,18 + 0,13 3,18 3,38 + 0,20 

Monster Energy 4,89 4,84 - 0,05 4,63 4,72 + 0,09 

H4X.gg 2,22 2,52 + 0,30 2,21 2,68 + 0,47 

GG.bet 2,67 3,18 + 0,51 2,72 3,22 + 0,50 

 
 
 
 
Tabell 4.3. Varumärkesmedvetenhet (enskilda variabler) före och efter eventet från de 
internationella enkätundersökningarna (på en 1-5 Likert skala) 

 
 

Sponsor 
AW1  

före/efter 
 

INT 

Skillnad 
enheter 

 
INT 

AW2 
före/efter 

 
INT 

Skillnad 
enheter 

 
INT 

Corsair 4,48 4,25 - 0,23 4,27 4,25 - 0,02 

Astro Gaming 2,70 3,04 + 0,34 2,84 3,02 + 0,18 

Monster Energy 4,69 4,61 - 0,08 4,48 4,52 + 0,04 

H4X.gg 2,79 3,09 + 0,30 2,68 3,06 + 0,38 

GG.bet 3,92 3,84 - 0,08 3,77 3,77          +/-0 
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Tabell 4.4. Varumärkesmedvetenhet före och efter eventet från de svenska respektive 
internationella undersökningarna (på en 1-5 Likert skala).  

AW = Medvetenhet (awareness). SV = Svensk och INT = Internationell. 
 
 

Sponsor 
AW 

före/efter 
 

SV 

Skillnad 
enheter 

 
SV 

AW 
före/efter 

 
INT 

Skillnad 
enheter 

 
INT 

Genomsnittlig 
skillnad enheter 

 
TOT 

Corsair 4,64 4,57 - 0,07 4,38 4,25 - 0,13 - 0,10 

Astro Gaming 3,12 3,28 + 0,16 2,77 3,03 + 0,26 + 0,21 

Monster Energy 4,76 4,78 + 0,02 4,59 4,57 - 0,02 +/- 0 

H4X.gg 2,22 2,60 + 0,38 2,74 3,08 + 0,34 + 0,36 

GG.bet 2,70 3,20 + 0,50 3,85 3,81 - 0,04 + 0,23 

 
 
Corsair var den enda sponsorn som totalt sett minskade sin varumärkesmedvetenhet efter 

eventet och även den enda som minskade på både den svenska och den internationella 

marknaden.  

 

Monster visade upp en oförändrad varumärkesmedvetenhet. Där kunde man se en knapp 

ökning av medvetenhet hos de svenska respondenterna men en minskning hos de 

internationella. 

 

Astro ökade sin varumärkesmedvetenhet med ett genomsnitt på 0,21 kapitalenheter, varav 

den största ökningen kunde härledas från den internationella undersökningen. 

 

H4X.gg visade upp en mycket stor ökning av varumärkesmedvetenhet på båda marknaderna. 

Denna ökning var dock något högre på den svenska. Den genomsnittliga ökningen på de två 

marknaderna var 0,36 kapitalenheter.  

 

GG.bet visade upp den starkaste utvecklingen av varumärkesmedvetenhet på den svenska 

marknaden, en ökning med 0,50 kapitalenheter men minskade samtidigt på den 

internationella med 0,04 enheter. Den genomsnittliga förändringen på de två marknaderna 

utgjorde en ökning av varumärkesmedvetenheten med 0,23 kapitalenheter. 
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4.5 Varumärkesassociationer 
 

❖ Fråga 12 - (AS1): Jag kommer snabbt att tänka på egenskaperna av varumärkets 
produkter/tjänster 

❖ Fråga 13 - (AS2): Jag vet vilken bransch som varumärket är verksam i 
 
 
Tabell 4.5. Varumärkesassociationer (enskilda variabler) före och efter eventet från de 
svenska enkätundersökningarna (på en 1-5 Likert skala) 

 
 

Sponsor 
AS1 

före/efter 
 

SV 

Skillnad 
enheter 

 
SV 

AS2 
före/efter 

 
SV 

Skillnad 
enheter 

 
SV 

Corsair 4,31 4,35 + 0,04 4,75 4,72 - 0,03 

Astro Gaming 2,91 3,21 + 0,30 3,53 3,66 + 0,13 

Monster Energy 4,38 4,53 + 0,15 4,79 4,80 + 0,01 

H4X.gg 2,12 2,54 + 0,42 2,50 3,05 + 0,55 

GG.bet 2,70 3,24 + 0,54 3,40 3,80 + 0,40 

 
 
Tabell 4.6. Varumärkesassociationer (enskilda variabler) före och efter eventet från de 
internationella enkätundersökningarna (på en 1-5 Likert skala) 

 
 

Sponsor 
AS1 

före/efter 
 

INT 

Skillnader 
enheter 

 
INT 

AS2 
före/efter 

 
INT 

Skillnader 
enheter 

 
INT 

Corsair 3,99 4,09 + 0,10 4,45 4,50 + 0,05 

Astro Gaming 2,54 2,86 + 0,32 2,94 3,20 + 0,26 

Monster Energy 4,27 4,37 + 0,10 4,67 4,68 + 0,01 

H4X.gg 2,40 2,77 + 0,37 2,90 3,25 + 0,35 

GG.bet 3,52 3,56 + 0,04 4,23 4,25 + 0,02 
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Tabell 4.7. Varumärkesassociationer före och efter eventet från de svenska respektive 
internationella undersökningarna (på en 1-5 Likert skala).  

AS = Associationer (associations). SV = Svensk och INT = Internationell. 
 
 

Sponsor 
AS 

före/efter 
 

SV 

Skillnad 
enheter 

 
SV 

AS 
före/efter 

 
INT 

Skillnad 
enheter 

 
INT 

Genomsnittlig 
skillnad enheter 

 
TOT 

Corsair 4,53 4,54 + 0,01 4,22 4,30 + 0,08 + 0,05 

Astro Gaming 3,22 3,44 + 0,22 2,74 3,03 + 0,29 + 0,26 

Monster Energy 4,59 4,67 + 0,08 4,47 4,53 + 0,06 + 0,07 

H4X.gg 2,31 2,80 + 0,49 2,65 3,01 + 0,36 + 0,43 

GG.bet 3,05 3,52 + 0,47 3,88 3,91 + 0,03 + 0,25 

 
 
Corsair och Monster Energy visade båda upp en knapp ökning av varumärkesassociationer 

efter eventet. Corsair ökade associationer främst på den internationella marknaden (0,08 

kapitalenheter) medan ökningen på den svenska var minimal med endast en kapitalenhet. 

 

Monster Energy ökade associationerna främst på den svenska marknaden (0,08 

kapitalenheter). Det var dock ingen märkbar skillnad på den internationella utan även här var 

ökningen ett par kapitalenheter.  

 

Astro Gaming visade en stark ökning med en genomsnittlig förändring på 0,26 enheter. Den 

största förändringen kunde ses hos de internationella respondenterna där ökningen var 0,29 

kapitalenheter. För de svenska respondenterna ökade varumärkesassociationer med i något 

lägre grad (0,22 enheter). 

 

H4X.gg var den sponsorn som ökade sina varumärkesassociationer mest, 0,43 kapitalenheter 

i genomsnitt på de två marknaderna. H4X.gg var även den sponsor som hade störst ökning av 

associationer på båda enskilda marknader, 0,49 på den svenska och 0,36 på den 

internationella. 

 

GG.bet stärkte associationer på den svenska marknaden med 0,49 enheter och även något på 

den internationella (0,04). Detta resulterade i genomsnittlig ökning av 

varumärkesassociationer med 0,25 kapitalenheter. 
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4.6 Upplevd kvalité 
 

❖ Fråga 14 - (PQ1): Jag tycker att detta varumärke känns pålitligt 
❖ Fråga 15 - (PQ2): Varumärkets produkter/tjänster är sannolikt av mycket hög kvalité 

 
 
 
Tabell 4.8. Upplevd kvalité (enskilda variabler) före och efter eventet från de svenska 
enkätundersökningarna (på en 1-5 Likert skala) 

 
 

Sponsor 
PQ1 

före/efter 
 

SV 

Skillnad 
enheter 

 
SV 

PQ2 
före/ 

 
SV 

Skillnad 
enheter 

 
SV 

Corsair 4,72 4,76 + 0,04 4,53 4,56 + 0,03 

Astro Gaming 3,54 3,74 + 0,20 3,43 3,67 + 0,24 

Monster Energy 4,50 4,61 + 0,11 4,16 4,21 + 0,05 

H4X.gg 2,63 3,02 + 0,39 2,64 3,07 + 0,43 

GG.bet 2,63 3,18 + 0,55 2,69 3,18 + 0,49 

 
 
Tabell 4.9. Upplevd kvalité (enskilda variabler) före och efter eventet från de 
internationella enkätundersökningarna (på en 1-5 Likert skala) 

 
Sponsor PQ1 

före/efter 
 

INT 

Skillnad 
enheter 

 
INT 

PQ2 
före/efter 

 
INT 

Skillnad 
enheter 

 
INT 

Corsair 4,28 4,34 + 0,06 4,27 4,31 + 0,04 

Astro Gaming 3,26 3,36 + 0,10 3,27 3,38 + 0,11 

Monster Energy 4,02 4,05 + 0,03 3,95 3,92 - 0,03 

H4X.gg 3,01 3,08 + 0,07 3,07 3,24 + 0,17 

GG.bet 2,82 2,88 + 0,06 2,98 2,96 - 0,02 
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Tabell 4.10. Upplevd kvalité före och efter eventet från de svenska respektive 
internationella undersökningarna (på en 1-5 Likert skala).  

PQ = Upplevd kvalité (perceived quality). SV = Svensk och INT = Internationell. 
 
 

Sponsor 
PQ 

före/efter 
 

SV 

Skillnad 
enheter 

 
SV 

PQ 
före/efter 

 
INT 

Skillnad 
enheter 

 
INT 

Genomsnittlig 
skillnad enheter 

 
TOT 

Corsair 4,63 4,66 + 0,03 4,28 4,36 + 0,08 + 0,06 

Astro Gaming 3,49 3,71 + 0,22 3,27 3,37 + 0,10 + 0,16 

Monster Energy 4,33 4,41 + 0,08 3,99 3,99 +/- 0 + 0,04 

H4X.gg 2,64 3,05 + 0,41 3,04 3,16 + 0,12 + 0,27 

GG.bet 2,66 3,18 + 0,52 2,90 2,92 + 0,02 + 0,27 

 
 
Corsair och Monster Energy visade även här upp en knapp ökning. Den upplevda kvalitén 

hos Corsair förstärktes efter eventet med ett genomsnitt på 0,06 kapitalenheter på de två 

marknaderna. I detta fall var det på den internationella marknaden där den största ökningen 

kunde urskiljas (0,08 enheter). 

 

Monster Energys upplevda kvalité förstärktes med ett genomsnitt på 0,04 enheter. Här kunde 

den största delen av ökningen härledas till de svenska respondenterna där den upplevda 

kvalitén ökade med 0,08 kapitalenheter. Utfallet på den internationella marknaden var en 

oförändrad uppfattning kring Monsters kvalité. 

 

Astro Gaming såg en ökning av upplevd kvalité på både den svenska och den internationella 

marknaden efter eventet. Även här utgjorde de svenska respondenterna den största ökningen. 

Evenemanget resulterade i en genomsnittlig ökning på 0,16 kapitalenheter på de två 

marknaderna. 

 

H4X.gg förstärkte sin upplevda kvalité med ett genomsnitt på 0,27 enheter. Den största delen 

av ökningen kunde ses hos de svenska respondenterna där den upplevda kvalitén ökade med 

0,41 kapitalenheter efter eventet. På den internationella marknaden var ökningen något lägre 

men ändå framstående, 0,12 enheter. 
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GG.bet visade upp den största ökningen av upplevd kvalité på den svenska marknaden (0,52 

enheter). För de internationella respondenterna förstärktes den upplevda kvalitén med endast 

ett par kapitalenheter. 

4.7 Varumärkeslojalitet 
 

❖ Fråga 16 - (LO1): Varumärkets produkter/tjänster är mitt förstaval när jag letar efter 
produkter/tjänster inom denna kategori 

❖ Fråga 17 - (LO2): Jag skulle med glädje rekommendera varumärkets 
produkter/tjänster till mina vänner 
 

 
 
Tabell 4.11. Varumärkeslojalitet (enskilda variabler) före och efter eventet från de 
svenska enkätundersökningarna (på en 1-5 Likert skala) 

 
 

Sponsor 
LO1 

före/efter 
 

SV 

Skillnad 
enheter 

 
SV 

LO2 
före/efter 

 
SV 

Skillnad 
enheter 

 
SV 

Corsair 3,36 3,60 + 0,24 4,25 4,28 + 0,03 

Astro Gaming 1,99 2,31 + 0,32 2,70 2,88 + 0,18 

Monster Energy 3,13 3,27 + 0,14 3,73 3,76 + 0,03 

H4X.gg 1,71 2,15 + 0,44 2,10 2,35 + 0,25 

GG.bet 1,79 2,28 + 0,49 2,07 2,44 + 0,37 

 
 
Tabell 4.12. Varumärkeslojalitet (enskilda variabler) före och efter eventet från de 
internationella enkätundersökningarna (på en 1-5 Likert skala) 

 
Sponsor LO1 

före/efter 
 

INT 

Skillnad 
enheter 

 
INT 

LO2 
före/efter 

 
INT 

Skillnad 
enheter 

 
INT 

Corsair 3,07 3,11 + 0,04 3,73 3,84 + 0,11 

Astro Gaming 2,34 2,27 - 0,07 2,88 2,92 + 0,04 

Monster Energy 3,00 3,20 + 0,20 3,25 3,33 + 0,08 

H4X.gg 2,33 2,39 + 0,06 2,69 2,75 + 0,06 

GG.bet 2,42 2,35 - 0,07 2,62 2,48 - 0,14 
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Tabell 4.13. Varumärkeslojalitet före och efter eventet från de svenska respektive 
internationella undersökningarna (på en 1-5 Likert skala).  
LO = Varumärkeslojalitet (brand loyalty). SV = Svensk och INT = Internationell. 

 
Sponsor 

LO 
före/efter 

 
SV 

Skillnad 
enheter 

 
SV 

LO 
före/efter 

 
INT 

Skillnad 
enheter 

 
INT 

Genomsnittlig 
skillnad enheter 

 
TOT 

Corsair 3,81 3,94 + 0,13 3,40 3,48 + 0,08 + 0,11 

Astro Gaming 2,35 2,60 + 0,25 2,61 2,60 - 0,01 + 0,12 

Monster Energy 3,43 3,52 + 0,09 3,13 3,27 + 0,14 + 0,12 

H4X.gg 1,91 2,25 + 0,34 2,51 2,57 + 0,06 + 0,20 

GG.bet 1,93 2,36 + 0,43 2,52 2,42 - 0,10 + 0,17 

 
 
Corsair förstärkte sin varumärkeslojalitet med ett genomsnitt på 0,11 enheter. Förändringen 

var dock störst hos de svenska respondenterna där ökningen var nästan dubbelt så stor jämfört 

med de internationella. 

 

Monster Energy ökade även dem lojaliteten på båda marknaderna. Till skillnad från Corsair 

var ökningen störst hos de internationella respondenterna, där lojaliteten ökade med 0,14 

enheter. Den genomsnittliga förändringen resulterade i en ökning av lojalitet med 0,12 

kapitalenheter. 

 

Astro Gaming upplevde en ökad lojalitet på den svenska marknaden (0,25 enheter) men 

samtidigt en knapp minskning med 0,01 enheter på den internationella. För Astros del 

resulterade eventet i en ökning av varumärkeslojalitet med ett genomsnitt på 0,12 

kapitalenheter. 

 

H4X.gg såg en omfattande ökning av lojalitet främst hos de svenska respondenterna (0,34 

enheter) men även en ökning hos de internationella (0,06 enheter). Eventet resulterade i en 

genomsnittlig ökning på båda marknader med 0,20 kapitalenheter. 

 

GG.bet visade upp störst divergens av alla sponsorer. Här resulterade eventet i en kraftig 

ökning av lojalitet på den svenska marknaden (0,43 enheter) men en tämligen stor minskning 

med 0,10 enheter på den internationella. Sammantaget ökade GG.bets varumärkeslojalitet 

med ett genomsnitt på 0,17 kapitalenheter. 
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4.8 Upplevd passform 
 

❖ Fråga 18 - (PF1): Hur väl anser du att varumärket passar som sponsor för Dreamhack 
Open Winter 2018? 

❖ Fråga 19 - (PF2): Hur vettigt är det att varumärket sponsrar Dreamhack Open Winter 
2018? 
 

 
 
Tabell 4.14. Upplevd passform (enskilda variabler) före och efter eventet från de 
svenska enkätundersökningarna (på en 1-5 Likert skala) 

 
Sponsor PF1 

före/efter 
 

SV 

Skillnad 
enheter 

 
SV 

PF2 
före/efter 

 
SV 

Skillnad 
enheter 

 
SV3 

Corsair 4,89 4,91 + 0,02 4,82 4,85 + 0,03 

Astro Gaming 4,04 4,28 + 0,24 4,28 4,34 + 0,06 

Monster Energy 4,36 4,38 + 0,02 4,37 4,41 + 0,04 

H4X.gg 3,06 3,61 + 0,55 3,41 3,51 + 0,10 

GG.bet 2,69 3,36 + 0,67 3,19 3,35 + 0,16 

 
 
 
Tabell 4.15. Upplevd passform (enskilda variabler) före och efter eventet från de 
internationella enkätundersökningarna (på en 1-5 Likert skala) 

 
Sponsor PF1 

före/efter 
 

SV 

Skillnad 
enheter 

 
SV 

PF2 
före/efter 

 
SV 

Skillnad 
enheter 

 
SV 

Corsair 4,52 4,65 + 0,13 4,54 4,68 + 0,14 

Astro Gaming 3,94 4,10 + 0,16 4,10 4,28 + 0,18 

Monster Energy 3,98 4,00 + 0,02 4,04 4,06 + 0,02 

H4X.gg 3,46 3,53 + 0,07 3,70 3,75 + 0,05 

GG.bet 3,51 3,62 + 0,11 4,01 4,09 + 0,08 
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Tabell 4.16. Upplevd passform före och efter eventet från de svenska respektive 
internationella undersökningarna (på en 1-5 Likert skala).  

PF = Upplevd passform (perceived fit). SV = Svensk och INT = Internationell. 
 
 

Sponsor 
PF 

före/efter 
 

SV 

Skillnad 
enheter 

 
SV 

PF 
före/efter 

 
INT 

Skillnad 
enheter 

 
INT 

Genomsnittlig 
skillnad enheter 

 
TOT 

Corsair 4,86 4,88 + 0,02 4,53 4,67 + 0,14 + 0,08 

Astro Gaming 4,16 4,31 + 0,15 4,02 4,19 + 0,17 + 0,16 

Monster Energy 4,37 4,40 + 0,03 4,01 4,03 + 0,02 + 0,03 

H4X.gg 3,24 3,56 + 0,32 3,58 3,64 + 0,06 + 0,19 

GG.bet 2,94 3,36 + 0,42 3,76 3,86 + 0,10 + 0,26 

 
 
Corsair hade redan innan eventet en mycket hög nivå av passform, 4,70 (på en 5-skala) i snitt 

på båda marknader. Efter eventet lyckades sponsorn ändå öka den upplevda passformen med 

ett genomsnitt på 0,08 kapitalenheter. Förändringen var störst hos de internationella 

respondenterna (0,14 enheter). 

 

Monster Energy hade även dem ökat den upplevda passformen efter eventet. Denna ökning 

var dock något lägre (0,03 kapitalenheter). Förändringen var likvärdig på båda marknader. 

 

Astro hade innan eventet en mycket hög passform jämfört med andra dimensioner av 

varumärkeskapital. Ökningen var även här likvärdig på båda marknader, runt 0,16 

kapitalenheter. 

 

H4X.gg ökade den upplevda passformen med ett genomsnitt på 0,19 enheter. Skillnaden i 

ökning på de olika marknader var stor, 0,32 kapitalenheter på den svenska jämfört med 0,06 

enheter på den internationella. 

 

GG.bet visade även dem upp en stor skillnad av ökning på de två marknaderna. Likt H4X.gg 

var förändringen större på den svenska marknaden (0,42 enheter) jämfört med den 

internationella (0,10 enheter). Den genomsnittliga skillnaden blev efter eventet en ökning på 

0,26 kapitalenheter. 
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4.9 Köpintentioner 
 

❖ Fråga 7 - (PI): Jag föredrar att köpa varumärken som sponsrar esport framför andra 
varumärken 

 
Tabell 4.17. Köpintentioner före och efter eventet från de svenska respektive 
internationella undersökningarna (på en 1-5 Likert skala).  

PI = Köpintentioner (purchase intention). SV = Svensk och INT = Internationell. 
 
 

Sponsor 
PI 

före/efter 
 

SV 

Skillnad 
enheter 

 
SV 

PI 
före/efter 

 
INT 

Skillnad 
enheter 

 
INT 

Genomsnittlig 
skillnad enheter 

 
TOT 

- 3,42 3,46 + 0,04 3,43 3,50 + 0,07 + 0,06 

 
 
 
 

❖ Fråga 20 - (PI): Sannolikheten att jag skulle köpa varumärkets produkter/tjänster ökar 
på grund av att de sponsrar esport 

 
 
Tabell 4.18. Köpintentioner före och efter eventet från de svenska respektive 
internationella undersökningarna (på en 1-5 Likert skala).  

PI = Köpintentioner (purchase intention). SV = Svensk och INT = Internationell. 
 
 

Sponsor 
PI 

före/efter 
 

SV 

Skillnad 
enheter 

 
SV 

PI  
före/efter 

 
INT 

Skillnad 
enheter 

 
INT 

Genomsnittlig 
skillnad enheter 

 
TOT 

Corsair 3,64 3,68 + 0,04 3,52 3,57 + 0,05 + 0,05 

Astro Gaming 3,10 3,13 + 0,03 3,23 3,05 - 0,18 - 0,08 

Monster Energy 3,43 3,46 + 0,03 3,05 3,11 + 0,06 + 0,05 

H4X.gg 2,67 2,69 + 0,02 3,01 2,93 - 0,08 - 0,03 

GG.bet 2,61 2,65 + 0,04 2,95 2,68 - 0,27 - 0,12 
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5. Analys 
 
 
I det  femte avsnittet presenteras en analys av det empiriska resultatet från de fyra 
kvantitativa undersökningarna, dvs. de två nollmätningarna och de två eftermätningarna. 
Analysen har tagits fram genom att ställa samtliga faktorer i teoriavsnittet gentemot den 
inhämtade datan från undersökningarna. 
 
 

5.1 Overall brand equity 
Efter eventet hade samtliga sponsorer ökat sitt varumärkeskapital. Den största ökningen av 

varumärkeskapital kunde dock ses hos de mindre etablerade varumärkena, dvs. Astro 

Gaming, H4X.gg och GG.bet som alla låg mellan 2,50 – 3,25 på en Likert 5 skala innan 

eventet. Enligt Aaker (1996) kan det uppstå problem vid mätningar av mindre men snabbt 

växande varumärken då dessa oftast förbises vid en enformig analys. Genom att göra både en 

nollmätning och en eftermätning kunde detta problem minimeras då det istället tillät en 

förändringsanalys. På så sätt kunde evenemanget utvärderas utifrån hur stor ökning de mindre 

etablerade varumärkena visade. 

 

De större och mer väletablerade varumärkena, dvs. Corsair och Monster som innan eventet 

låg mellan 4,15 – 4,30 på en Likert 5 skala, visade en knapp ökning av varumärkeskapital. 

För dessa sponsorer var ökningen ungefär lika stor på båda marknader, runt 0,4 – 0,5 

kapitalenheter. Ju mer välkänt ett varumärke var desto mindre var ökningen. Aaker (1996) 

belyser ett problem med att mäta varumärkeskapital för redan väletablerade varumärken då 

konsumenters åsikter och tankar gentemot dessa tenderar att vara mycket oföränderliga, det 

genererar således liten information. Sponsring av liknande event kan, trots en mycket liten 

ökning av varumärkeskapital, ändå vara användbart för redan väletablerade varumärken. Kim 

& Kim (2004) menar att stora varumärken måste fortsätta att använda 

marknadsföringsstrategier för att åtminstone behålla sitt varumärkeskapital och inte dö ut. 

Olika varumärken, av olika storlekar, tenderar därför att sponsra för olika syften (Aaker, 

1996). 

 

Eftermätningen visade på stora skillnader mellan svenska och internationella respondenter.  

Den största skillnad kunde urskiljas på den svenska marknaden där sponsorn GG.bet efter 

eventet visade den största ökningen av alla sponsorer (0,46 kapitalenheter) samtidigt som de 
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visade den minsta ökningen av av alla sponsorer på den internationella marknaden, ett 

oförändrat varumärkeskapital (+/- 0). Detta kan bero på att vissa varumärken är mer 

väletablerade på vissa marknader, inom vissa länder. Detta kan styrkas av Aaker (1996) som 

hävdade att olika marknader, speciellt inom olika länder, kan ha olika 

konkurrensuppsättningar. 

 

Resultatet från de fyra enkätundersökningarna visar att sponsring inom esport är en effektiv 

marknadsföringsstrategi när sponsorer vill öka deras varumärkeskapital. Detta kan styrkas av 

Cornwell et al. (2001) som menar att sponsring inom traditionell sport är en väl beprövad 

strategi för att öka sitt varumärkeskapital. Yew Leh & Lee (2011) menar dock att det är svårt 

att bygga varumärkeskapital på kort sikt. Marknadsförare måste därför, efter eventet, fortsätta 

att forma och konstruera strategier som kan ge resultat på lång sikt. 

5.2 Varumärkesmedvetenhet 
Mätningen av sponsorernas varumärkesmedvetenhet visade ett blandat resultat efter eventet. 

Samtliga av de mindre välkända varumärkena, som innan eventet låg mellan 2,48 – 3,28 på 

en Likert 5 skala, lyckades öka sin varumärkesmedvetenhet. Störst var ökningen för H4X.gg 

som också var det minst välkända varumärket innan eventet. Gwinner (1997) hävdar att en 

ökning av varumärkesmedvetenhet är en av de viktigaste faktorerna för företag när de ingår 

ett sponsoravtal. Resultatet av denna studie visar dock att redan välkända varumärken har 

svårt att öka sin medvetenhet. Utav ren logik borde det vara lättare för mindre varumärken att 

öka sin medvetenhet än för de som redan är mycket välkända på marknaden. 

 

De välkända varumärkena inom intervallet 4,51 – 4,68, lyckades inte öka medvetenheten 

efter eventet. Monster som hade störst varumärkesmedvetenhet innan eventet upplevde en 

oförändrad nivå medan Corsair upplevde en minskning av medvetenhet med ett genomsnitt 

på 0,10 kapitalenheter. Detta skulle kunna innebära ett potentiellt problem för ett varumärke 

som Corsair. Anledningen till varför medvetenheten för Corsair minskade kan bero på flera 

olika orsaker. Aaker (1996) har tidigare diskuterat möjligheten att marknadsföringsstrategier 

utanför själva eventet kan påverka varumärkeskapitalet. Eftersom varumärken tenderar att 

marknadsföra sig på flera olika områden samtidigt skulle en misslyckad 

marknadsföringsaktivitet utanför eventet kunnat påverka medvetenheten. Ytterligare en 

anledning skulle kunna vara faktumet att två större event sammanföll under samma 
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tidsperiod, således kan konsumenternas medvetenhet varit fokuserad på andra varumärken av 

dessa event. En tredje potentiell anledning skulle kunna vara att andra konkurrenter lyckats 

bättre med sina marknadsföringsstrategier än Corsair. Aaker (1996) belyser det faktum att 

mätningar av varumärkeskapital skall kunna upptäcka förändringar som exempelvis taktiska 

misstag av varumärket själv eller konkurrenters drag. Dessa möjliga orsaker genererar en 

potentiell utgångspunkt för Corsair att analysera eventets effekt på 

varumärkesmedvetenheten. 

 

Även fast det inte är önskvärt för ett varumärke att minska sin medvetenhet kan det 

argumenteras för att stora och välkända varumärken riktar in sig på andra, mer kraftfulla 

dimensioner av varumärkeskapital som associationer, upplevd kvalité och lojalitet. Keller 

(2001) belyser att varumärkeskapital byggs på lång sikt och sker i olika steg där det första är 

medvetenhet. Således befinner sig inte varumärken av olika storlek i samma stadier i sin 

utveckling av varumärkeskapital. För mindre etablerade varumärken som Astro Gaming, 

H4X.gg och GG.bet ligger det primära fokuset på en ökad medvetenhet och att skapa 

associationer, vilket studien också visar då dessa dimensioner ökade i högre grad för dessa 

sponsorer. För mer etablerade varumärken som Corsair och Monster Energy ligger fokuset 

istället på de senare delarna av processen, dvs. förstärkning av associationer, upplevd kvalité 

samt varumärkeslojalitet. Detta kan styrkas av Aaker (1996) som hävdar att exempelvis 

associationer är ett mer kraftfullt koncept än medvetenhet då antalet exponeringar inte 

garanterar fler varumärkesassociationer. Dessa stora varumärken bör istället lägga sitt 

huvudsakliga fokus på att förstärka de redan existerande associationerna, den upplevda 

kvalitén samt graden av lojalitet. 

 

Vid en analys av de olika sponsorernas varumärkesmedvetenhet kan man argumentera för att  

de befinner sig i olika nivåer av ”Medvetenhetspyramiden” som presenterades i Figur 2.2. 

Corsair och Monster, som inte lyckades påverka medvetenheten i någon större utsträckning, 

befinner sig i pyramidens högsta stadie – de är således de så kallade "top of mind" 

varumärkena. De mindre välkända varumärkena Astro, GG.bet och H4X.gg kan placeras 

kring återkallelse (Astro & GG.bet) och igenkänning (H4X.gg). För dessa varumärken är 

evenemanget en bra indikation på att deras sponsring inom esport är en effektiv 

marknadsföringsaktiviteten för att klättra upp i pyramiden och till slut bli ett "top of mind" 

varumärke. 
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Eftermätningen visade att det fanns en stor skillnad i ökning av medvetenhet mellan de 

svenska och de internationella respondenterna. Den största delen av ökningen kunde urskiljas 

till de svenska respondenterna. En av de största skillnaderna var sponsorn GG.bet som ökade 

medvetenheten på den svenska marknaden med 0,50 kapitalenheter samtidigt som de 

minskade medvetenheten med 0,04 enheter på den internationella marknaden. Datan från 

nollmätningen visar på att GG.bet var mer välkända på den internationella marknaden (3,85) 

jämfört med den svenska marknaden (2,70). Detta kan vara en potentiell förklaring till varför 

skillnaden i ökningen av medvetenhet var så pass stor mellan de två marknaderna. 

5.3 Varumärkesassociationer 
Som ett resultat av eventet ökade alla sponsorer sina varumärkesassociationer. 

Varumärkesassociationer var den dimension av varumärkeskapital som hade ökat överlägset 

mest efter eventet. Dalakas och Levin (2005) har tidigare diskuterat den potentiella påverkan 

som sponsring kan ha på varumärkesassociationer. Även Keller (2013) belyser 

sponsorskapets potential att skapa och förstärka positiva associationer. Denna studie går 

därmed i linje med tidigare forskning kring sponsringens effektivitet vad gäller överföringen 

av varumärkesassociationer. 

 

I synnerhet var det de mindre etablerade varumärkena som förstärkte sina associationer. 

Samtliga av de mindre etablerade varumärkena (Astro Gaming, H4X.gg samt GG.bet) visade 

en genomsnittlig ökning på över 0,25 kapitalenheter. De välkända varumärkena, som redan 

innan eventet hade en mycket hög nivå av associationer lyckades öka dessa med 0,05 

(Corsair) samt 0,07 kapitalenheter (Monster Energy). 

 

Enkätundersökningarna visade på att det fanns en viss skillnad hos svenska och 

internationella respondenter. Ökningen var återigen större på den svenska marknaden än den 

internationella. Denna största skillnaden kunde även här härledas till GG.bet som visade på 

en mycket stor skillnad i ökning av varumärkesassociationer på de två olika marknaderna. 

Det huvudsakliga sättet som sponsorer kan överföra associationer från ett event är genom att 

verka mer sympatiska och trovärdiga (Keller, 2013), vilket kan vara problematiskt för 

spelbolag som GG.bet. Aaker (1991) har tidigare definierat varumärkesassociationer som 

”allt som är länkat i minnet till ett varumärke”. Har du någon gång förlorat pengar genom att 

spela på ett specifikt spelbolag kommer du sannerligen inte hålla gynnsamma associationer 
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till det. Detta kan styrkas av Krishan (1996) som uppmärksammat att konsumenter även kan 

formera negativa associationer. 

5.4 Upplevd kvalité 
Upplevd kvalité är en dimension av stor betydelse när man bygger varumärkeskapital 

eftersom en hög nivå av kvalité tillåter varumärkena att använda sig av premiumprissättning 

(Aaker 1991; Yoo et al. 2000; Moon et al. 2010). Det har tidigare argumenterats för att 

upplevd kvalité har en direkt påverkan på varumärkeslojalitet och köpintentioner (Aaker 

1991; Yoo et al. 2000). Således bör varumärken se till att förbättra upplevd kvalité så gott de 

kan. Denna studie visar att upplevd kvalité sannerligen har en påverkan på 

varumärkeslojalitet. Detta kunde dock inte sägas för konsumenters köpintentioner, vilket 

kommer att diskuteras senare i analysen. 

 

Evenemanget visade att alla sponsorers upplevda kvalité hade förbättrats. De största 

förändringarna kunde ses för de mindre välkända varumärkena även om denna förändring var 

mindre än den för varumärkesmedvetenhet och varumärkeassociationer. De välkända 

varumärkena Corsair och Monster Energy visade upp en hög nivå av upplevd kvalité på 

mellan 4,16 - 4,46 innan eventet. Eftermätningen visade en ökning kring 0,05 kapitalenheter 

för de väletablerade varumärkena. 

 

Den sponsor som hade den högsta upplevda kvalitén innan eventet var Corsair, med ett 

genomsnitt på 4,46 över de två marknaderna. Aaker (1996) hävdade att begreppet upplevd 

kvalité ofta skiljer sig mellan marknader och olika varumärken. För Corsair kan upplevd 

kvalité betyda att produkten är hållbar och har en hög prestanda medan för Monster Energy 

kan det helt enkelt innebära att produkten ”smakar bra”. Yoo et al. (2000) samt Moon et al. 

(2010) belyser att dyra produkter ofta upplevs vara av hög kvalité. Keller (2001) hävdade att 

varumärken måste åtminstone möta konsumentens förväntningar när det gäller upplevd 

kvalité. Det kommer således vara av större vikt för endemiska varumärken som specialiserar 

sig i dyra produkter som t.ex. datorkomponenter och tillbehör (Corsair och Astro Gaming) att 

generera ett högt betyg av upplevd kvalité än för andra varumärken. Som tidigare angetts av 

Aaker (1996) inriktar sig olika varumärken på olika dimensioner av varumärkeskapital.  
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Skillnaden mellan upplevd kvalité för den svenska och internationella undersökningen var 

påtaglig även här. Den svenska marknaden stod för den största delen av ökningen. Alla 

sponsorer förutom Corsair visade en större ökning på den svenska marknaden.  

5.5 Varumärkeslojalitet 
Eftermätningen visade en god ökning av lojalitet för alla sponsorer. I motsats till andra 

dimensioner av varumärkeskapital var skillnaden i ökning mellan de väletablerade och 

mindre etablerade varumärkena mycket liten. För de mindre etablerade varumärkena var den 

genomsnittliga ökningen 0,12 enheter för Astro Gaming, 0,17 enheter för GG.bet samt 0,20 

enheter för H4X.gg. De redan väletablerade varumärkena Corsair och Monster visade upp en 

genomsnittlig ökning på 0,11 samt 0,12 kapitalenheter. 

 

Likt Keller (1993, 2001) argumenterar Yoo et al. (2000) för att varumärkeslojalitet är den 

viktigaste dimensionen av varumärkeskapital och att det endast kan uppstå när de övriga 

stegen (medvetenhet, associationer samt upplevd kvalité) är uppnådda. Således är processen 

att förändra varumärkeslojaliteten en mycket svår uppgift för marknadsförare, särskilt för de 

mindre etablerade varumärkena. Tillsammans med köpintentioner var varumärkeslojalitet den 

dimension som ökade minst för de mindre etablerade varumärkena. Tidigare forskning (Yoo 

et al., 2000) har belyst sambandet mellan upplevd kvalité och varumärkeslojalitet men också 

mellan lojalitet och köpintentioner då lojala konsumenter besitter ett sorts rutinmässigt 

köpbeteende. Resultatet från denna studie bekräftar detta samband då det endast var de 

sponsorer med en hög grad av lojalitet (Corsair och Monster) som lyckades öka 

köpintentionerna efter evenemanget.  

 

Under studiens gång blev det uppenbart att ju djupare in i dimensionerna av 

varumärkeskapitalet (upplevd kvalité och lojalitet) desto mindre var skillnaden i ökning 

mellan de väletablerade och mindre etablerade varumärkena. För varje steg av 

varumärkeskapital minskade ökningen för Astro, H4X.gg samt GG.bet medan denna ökning 

istället blev starkare för Corsair och Monster. Detta vidare bekräftar det Keller (2001) 

belyste, att olika varumärken, av olika storlekar, befinner sig i olika stadier av utvecklingen 

av varumärkeskapital. Detta föreslår också att mer kraftfulla dimensioner av 

varumärkeskapital (upplevd kvalité, varumärkeslojalitet och köpintentioner) sannerligen är 

viktigare för väletablerade varumärken som Corsair och Monster. När det gäller de mindre 
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etablerade varumärkena visar studien på att de troligen befinner sig i de preliminära stadierna 

av att etablera medvetenhet och associationer samtidigt som de har för avsikt att förbättra 

kraftfulla dimensioner som upplevd kvalité och lojalitet, som sedan leder till en högre grad av 

köpintentioner. 

5.6 Upplevd passform 
Den senaste forskningen (Tsordia et al., 2018) inom området hävdar att upplevd passform är 

av stor betydelse när varumärken vill förbättra överföringsprocessen av ett sponsorskap.  

Detta går i linje med tidigare studier som belyser att sponsorer som anses passa in, lättare kan 

överföra associationer från evenemanget till varumärket (Gwinner 1997; Grohs & Reisinger 

2005; Becker-Olsen & Hill 2006). Man skall dock vara medveten om att det alltid finns en 

risk att en misslyckad passform kan leda till att negativa associationer överförs från eventet 

till sponsorn eller tvärtom (Novais & Arcodia 2013; Speed & Thompson 2000; Becker-Olsen 

& Hill 2006). Studien visade dock inga tecken på att några negativa associationer formats. 

Istället visade resultatet att när den upplevda passformen ökade, så ökade även graden av 

varumärkesassociationer.  

 

Innan evenemanget var det de endemiska varumärkena (Corsair, Astro Gaming och Monster 

Energy) som ansågs passa in bäst som sponsorer, de låg alla över 4,0 i snitt på en Likert 5 

skala. I Corsairs fall var passformen mycket hög redan innan eventet, i snitt 4,70 på båda 

marknader. De icke endemiska varumärkena (H4X.gg och GG.bet) låg på 3,36 samt 3,41, 

vilket ändå får anses som relativt högt. Graden av passform beror enligt Gwinner (1997) på 

konsumentens uppfattningar. Huvudsakligen består dessa uppfattningar av graden av 

funktionalitet samt sponsorns image. Den funktionella passformen är hög om sponsorns 

produkter skulle kunna användas på eventet. Detta är särskilt högt för de endemiska 

varumärkena Corsair och Astro Gaming som tillverkar datortillbehör som headset, möss 

m.m., vilket används i hög grad av spelare på evenemanget. Det kan också argumenteras för 

att Monster har en hög grad av funktionell passform eftersom det är välkänt att många spelare 

använder energidrycker som till exempel Monster för att förbättra deras prestationsförmåga 

under en match. För de icke-endemiska varumärkena är den funktionella passformen inte lika 

hög på grund av att de inte är direkt relaterade till branschen. Kläder från ett varumärke som 

H4X.gg, kan visserligen bäras vid evenemanget men det är inte på något sätt direkt relaterat 
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till esportbranschen. För GG.bet är detta också fallet eftersom det inte är tillåtet för spelare 

eller organisationer att satsa på sina egna eller andra lags matcher.  

Passformen av sponsorns image är enligt Gwinner (1997) hög när attribut som associeras 

med evenemanget överensstämmer med attribut som associeras med sponsorn. Det kan 

argumenteras för att denna image är hög för alla sponsorer av eventet, även om det är något 

högre för de endemiska varumärkena än de icke-endemiska varumärkena eftersom de är 

direkt relaterade till branschen. De icke-endemiska varumärkena är indirekt relaterade till 

esport eftersom de riktar sina produkter mot esportkonsumenter (H4X.gg: kläder för 

esportkonsumenter och GG.bet: vadslagning på esportmatcher). 

 

Det var främst på den svenska marknaden som förändringen var som störst, vilket kunde 

härledas till sponsorerna H4X.gg och GG.bet som ökade sin upplevda passform i större grad 

på den svenska marknaden. Som tidigare diskuterats kan en god passform underlätta för 

sponsorer att överföra redan existerande tankar och åsikter från eventet till varumärket. 

Dalakas och Levin (2005) hävdade att förhoppningen när ett varumärke sponsrar ett lag eller 

event är att det skall uppskattas av konsumenterna så att de redan existerande, positiva 

associationer som konsumenter har gentemot laget eller eventet ”spiller över” på varumärket. 

Detta kan förklara skillnaden i ökning mellan svenska och internationella respondenter. 

Eftersom Dreamhack är en svensk arrangör och det faktum att evenemanget hölls i Sverige, 

kan det argumenteras för att de svenska respondenterna håller mer gynnsamma associationer 

gentemot eventet vilket då förs över på sponsorerna. Detta kan styrkas av tidigare forskning 

(D’Austous & Bitz 1995; Gwinner 1997; Speed & Thompson 2000) som belyser att det är 

mer troligt att konsumenter som har positiva attityder gentemot ett event också formerar 

positiva attityder gentemot sponsorn. En annan möjlig förklaring kan vara att svenska 

respondenter i större grad var på plats i Jönköping under eventet. D’Austous och Bitz (1995) 

menade att en högre grad av engagemang innebär en större positiv effekt på överföringen av 

associationer. 

Resultatet från denna studie visar, i enlighet med det som Crimmins och Horn (1996) 

föreslår, att sponsorer inom esport bör välja evenemang som är omtyckta av målgruppen för 

att på så sätt kunna förstärka överföringen av associationer. 
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5.7 Köpintentioner 
Tidigare studier har argumenterat för hur ett starkt varumärkeskapital kan leda till diverse 

konkurrensfördelar, där köpintentioner är en av de allra viktigaste (Novais & Arcodia, 2013). 

I likhet med detta menade Cobb-Walgren et al. (1995) att det är välkänt att ett högt 

varumärkeskapital leder till en högre grad av köpintentioner. Resultatet från denna studie 

visar att detta stämmer till en viss grad. Det var endast de väletablerade varumärkena (Corsair 

och Monster) med ett högt varumärkeskapital som lyckades öka graden av köpintentioner 

efter eventet, vilket stämmer överens med det som tidigare diskuterats av Yoo et al. (2000) 

angående upplevd kvalité, varumärkeslojalitet och dess samband med köpintentioner. De 

mindre etablerade varumärkena (Astro, H4X.gg samt GG.bet) visade upp en minskning av 

köpintentioner efter evenemanget.  

Keller (1993) belyste att konsumenter tenderar att köpa från varumärken som de redan känner 

till dvs. de som har en hög grad av varumärkesmedvetenhet. Då en minskning av 

köpintentioner uppmättes för de mindre etablerade varumärkena kan en potentiell förklaring 

vara att dessa sponsorer helt enkelt inte nådde upp till de nivåer som krävs för att stimulera en 

ökning av köpintentioner. Yew Leh och Lee (2011) menade att varumärkesbyggandet är en 

långsiktig företagsstrategi och att kapitalet bör byggas upp på lång sikt - det behövs tålamod.  

 

Det faktum att de mindre etablerade varumärkena ökade både medvetenheten och det totala 

varumärkeskapitalet samtidigt som köpintentionerna minskade går emot tidigare studier men 

kan förklaras på två olika sätt. För det första finns det en risk att urvalet för studien inte var 

tillräckligt stort vilket då skulle kunna förklara variansen mellan nollmätningen och 

eftermätningen vad gäller köpintentioner. För det andra har Aaker (1996) diskuterat att 

externa faktorer som konkurrenters handlingar samt varumärkenas egna handlingar på andra 

områden kan påverka utvärderingen av sponsringen och varumärkeskapitalet samt dess 

effekter på köpintentioner. 

På grund av dessa faktorer hade det varit önskvärt att även haft ett kvalitativt förhållningssätt 

för att på så sätt ta reda på varför konsumenternas köpintentioner minskade hos de mindre 

etablerade varumärkena. 
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6. Slutsats 
 
 
I detta sista avsnitt presenteras studiens syfte samt frågeställning med tillhörande 
underfrågor. Vidare redogörs de slutsatser som konstaterats utifrån analysen. Avslutningsvis 
ges bidrag till framtida forskning med fokus på sponsring och varumärkeskapital samt 
området esport. 
 
 
 

Syftet med denna studie har varit att undersöka konsumenters attityder och åsikter gentemot 

sponsorer inom esportbranschen och hur dessa uppfattningar påverkar sponsorernas 

varumärkeskapital. Studien har ämnat att undersöka detta från ett konsumentperspektiv i syfte 

att ge större verktyg till företagen för att hjälpa dem att göra medvetna val vid sponsring inom 

esport. Utifrån syftet har huvudfrågeställningen utformats med tillhörande underfrågor som 

sedan resulterat i ett antal slutsatser. 

 
 

❖ Är sponsring inom esport en effektiv marknadsföringsstrategi när sponsorer vill öka 

sitt varumärkeskapital? 

 

Samtliga sponsorer ökade sitt sammanlagda varumärkeskapital efter evenemanget, vilket 

tyder på att sponsring inom esport kan vara en effektiv marknadsföringsstrategi för företag 

som vill öka sitt varumärkeskapital. Dock visar resultatet att ökningen skiljer sig mellan olika 

varumärken och för olika dimensioner av varumärkeskapital. Det empiriska resultatet visade 

att de väletablerade varumärkena Corsair och Monster Energy hade svårt att öka graden av 

medvetenhet samt associationer medan de mindre etablerade varumärkena Astro Gaming, 

H4X.gg samt GG.bet upplevde den största ökningen inom dessa två dimensioner.    

Eftersom sponsorer befinner sig i olika stadier av uppbyggnaden av varumärkeskapital 

kommer framgången av ett sponsorskap utvärderas på olika sätt för olika varumärken. För 

redan väletablerade varumärken kommer det primära målet med sponsringen vara att 

förbättra de kraftfullare, senare delarna av varumärkeskapitalet, dvs. förstärkning av 

associationer, upplevd kvalité samt varumärkeslojalitet. För mindre etablerade varumärken 

kommer istället målet med sponsringen vara att förbättra medvetenheten och associationer 

kring varumärket. Under studiens gång visade det sig att den stora skillnaden i ökning som 

fanns mellan de väletablerade och mindre etablerade varumärkena när det gällde de 
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grundläggande dimensionerna av varumärkeskapital (medvetenhet och associationer) sedan 

minskade när det kom till upplevd kvalité och lojalitet, två av de mer kraftfulla 

dimensionerna av varumärkeskapital. Det blev därför tydligt att de redan etablerade 

varumärkena hade lättare att påverka och öka sitt varumärkeskapital på dessa kraftfullare 

dimensioner än de mindre etablerade varumärkena. Utifrån detta drogs slutsatsen att 

varumärkesmedvetenhet och varumärkesassociationer var de drivande faktorerna som 

påverkade Astro Gamings, H4X.ggs och GG.bets varumärkeskapital i högst grad. De 

drivande faktorerna för Corsair och Monster Energy var istället dimensionerna upplevd 

kvalité och varumärkeslojalitet. 

 

❖ Hur påverkar sponsring inom esport konsumenters köpintentioner? 

 

Från resultatet visade det sig att det endast var Corsair och Monster Energy, de väletablerade 

sponsorerna som hade en hög grad av upplevd kvalité samt varumärkeslojalitet, som lyckades 

öka sina köpintentioner efter eventet. De tre mindre etablerade varumärken Astro Gaming, 

H4X.gg samt GG.bet visade alla upp en minskning av köpintentioner efter eventet. Det kunde 

således urskiljas att det fanns ett samband mellan en hög grad av kvalité, lojalitet och 

köpintentioner. Ju högre varumärkeskapital, desto högre var köpintentionerna. Inga direkta 

svar på varför köpintentionerna minskade för tre av sponsorerna kunde urskiljas. En 

potentiell förklaring skulle dock kunna vara att dessa varumärken helt enkelt inte nått upp till 

den grad av varumärkeskapital och lojalitet som krävs för att stimulera fler köpintentioner. 

Detta resultat lämnar således en intressant upptäckt som framtida forskare kan studera vidare 

kring. 

 

❖ Hur skiljer sig svenska konsumenter från internationella i deras uppfattning av 

sponsring inom esport? 

 

Genomgående i undersökningen fanns det en stor skillnad mellan hur svenska respondenter 

och internationella uppfattade sponsring inom esport. Framför allt handlade det om två 

mindre etablerade varumärken på den svenska marknaden, H4X.gg och GG.bet. Skillnaden 

kan huvudsakligen förklaras med att Dreamhack är en svensk arrangör. För det första är 

sannolikheten stor att de svenska respondenternas associationer gentemot eventet är både 

starkare och mer gynnsamma än de internationella respondenternas. För det andra innebar 

troligtvis en högre grad av involvering och engagemang att associationer lättare kunde föras 
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över från eventet till sponsorn. Det skall dock sägas att en del av skillnaden skulle kunna bero 

på den stora kontrast som fanns mellan svenska och internationella uppfattningar av GG.bet 

som sponsor. Likväl visar resultatet att sponsring inom esport kan vara ett mycket effektivt 

marknadsföringsverktyg, det gäller bara att välja rätt sponsringsobjekt samt tillhörande 

målgrupp. 

6.1 Förslag till vidare forskning 
Resultatet från denna studie visade på intressanta slutsatser som skulle kunna leda till 

framtida forskning. Exempelvis visade sponsorerna upp ett osammanhängande resultat vad 

gäller köpintentioner. Möjligheterna finns därför att göra en studie som enbart undersöker 

sponsringens påverkan på konsumenternas köpintentioner. 

Som tidigare diskuterats bör varumärkeskapitalet byggas på lång sikt, därav är det av stor vikt 

att upprepa liknande mätningar i framtiden för att jämföra eventuella skillnader i 

varumärkeskapitalet. Det hade även varit intressant göra om studien utifrån ett kvalitativt 

förhållningssätt för att på så sätt ta reda på anledningarna till varför varumärkeskapitalet och 

köpintentionerna antingen ökat eller minskat. Utöver dessa aspekter hade det varit intressant 

att applicera denna studie på andra esportdiscipliner eller eventuellt större turneringar och 

evenemang. 

 

Det finns en stor efterfrågan av forskning inom esporten eftersom det är ett relativt nytt 

fenomen där det delvis finns ett forskningsgap. Det är därför av stor betydelse att göra 

liknande studier som denna för att på så sätt bidra till mer kunskap inom området. 
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