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Sammanfattning 
 

Dagens idrottsorganisationer ställs inför mängder med utmaningar, de behöver inte bara nå framgång på 

planen utan även inom många andra områden. Idrottens kommersialisering har bidragit till att föreningar 

drivs mer och mer som ett företag, där varumärke och sponsring är två centrala delar. Samtidigt har de 

sin grund i idrotten och dess normer samt ideal. Just nu, år 2019, är det vanligt förekommande att 

spelbolag sponsrar idrottsverksamheter. Detta är någonting som skapat en stor samhällsdebatt då många, 

inklusive folkhälsoinstitutet, menar att spelmissbruk är ett växande folkhälsoproblem i Sverige. Detta 

skapar ett stort dilemma för idrottsklubbarna, samtidigt som de behöver kapital för att bedriva 

verksamheten behöver de också värna om sitt varumärke. Studiens syfte är att söka förståelse för hur 

supportrarnas syn på idrottsvarumärkena påverkas av spelbolagens sponsring; samt hur 

idrottsorganisationerna förhåller sig till Corporate Social Responsibility och idrottens normer och 

värderingar.  

 

För att undersöka detta har de fyra varumärkesteorierna Brand Equity, Brand Relationships, Word of 

Mouth och Brand Image Transfer använts i denna studie. Corporate Social Responsibility har även 

använts som en kompletterande teori. I Studien används triangulering som forskningsmetod, där 

representanter från Brynäs IF och Linköping HC medverkat i semi-strukturerade intervjuer. Dessutom 

har 238 supportrar till Brynäs IF och 100 supportrar till Linköping HC svarat på studiens 

enkätundersökning.  

 

Resultatet i denna studie visar att det existerar negativa attityder gentemot spelbolag från klubbarnas 

supportrar, dessa negativa attityder har visat att det bidrar till en negativ påverkan på klubbarnas 

varumärken. Resultatet visar också att samma sponsoravtal kan ha varierande påverkan på olika 

klubbars varumärke. Sponsoravtal som supportrarna ställer sig positiva till kan dock hjälpa till att 

motverka dessa negativa effekter. Resultatet visar att de flesta av klubbarnas supportrar är neutralt 

inställda till klubbarnas sponsoravtal.  

 

 

 

 

Nyckelord: Varumärke, sponsring, idrott, spelbolag, Betsson, Bauhaus, Linköping HC, Brynäs IF, 

SHL. 

 

 



 

Abstract  
 

Today' s Sport organizations faces many challenges; they are to compete not just only on the pitch but 

also in many other fields. The commercialization of sports has contributed to that these sport 

organizations has evolved to be more like a regular company rather than just a non-profit sport team. 

With it comes the importance of brand and sponsorship. Today in 2019 it’s more common than ever that 

companies that offers gambling sponsor sport organizations. Public debate about the topic has concluded 

that gambling addiction is a growing public health problem in Sweden. This creates a dilemma for sport 

clubs and their directors, funding from sponsors is crucial for the success of the team but at the same 

time these sport clubs need to care about their brand. The purpose of this study is to examine how the 

attitudes of the supporters is affected by the sponsor agreements with gambling companies. The study 

also aims at seeking understanding in how sport organizations act according with Corporate Social 

Responsibility and the ideals of sports.  

 

To examine this topic five different theories has been used, in which four are brand theories and one is 

the Corporate Social Responsibility. The brand theories are as follows: Brand Equity, Brand 

Relationships, Word of Mouth and Brand Image Transfer. This study uses Triangulation as a method in 

form as semi-structured interviews and surveys.  

 

The result from this study implies that supporters indeed has negative attitudes towards gambling 

organizations, these negative attitudes affect sport brands in a negative way. Sponsorship deals from 

other organizations that the supporters have positive attitudes towards can help to decrease these 

negative impacts. The result also implies that most of the supporters doesn’t have an opinion about the 

club’s sponsorship deals.  
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Begreppslista 

BIF- Brynäs IF 

BIT – Brand Image Transfer 

LHC - Linköping HC   

RF - Riksidrottsförbundet  

SHL - Svenska hockeyligan AB 

Spelbolag - Företag som erbjuder vadslagning på idrott. 

Sponsring - Företag som finansierar en verksamhet i utbyte mot marknadsföring.  

Varumärke - Varumärke är en typ av immateriell tillgång som används för att identifiera produkter och 

tjänster. Oftast genom namn, symbol eller tjänster.  

WOM – Word of Mouth 
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1.0 Inledning 
I detta avsnitt kommer varumärke, sponsorskap och idrottens normer att presenteras i bakgrund och 

problemdiskussion. Detta kommer sedan mynna ut i studiens forskningsfrågor och syfte, samt vilka 

avgränsningar som råder.  

___________________________________________________________________________ 

 

1.1 Bakgrund  
Varumärken och varumärkesuppbyggnad är två centrala delar i dagens samhälle, från tjänster och 

produkter till platser och evenemang. Organisationerna bakom dessa använder varumärkesuppbyggnad 

på ett eller annat sätt. Varumärkesuppbyggnad kommer i olika former, men används i huvudsak för att 

hjälpa konsumenter att välja mellan varierande erbjudanden. Detta görs genom att få konsumenterna att 

skapa tydliga associationer och starka känslor till varumärket. Den organisation som lyckas skapa ett 

varumärke som särskiljer sig gentemot sina konkurrenter får en konkurrensmässig fördel på marknaden. 

(Baines, Fill & Rosengren 2017, s.490) Varumärken är mer än den erbjudna produkten eller tjänsten, de 

har ett dedikerat värde som genererats genom varumärkesuppbyggnad. Produkten eller tjänsten har på 

ett avsiktligt sätt tillsatts ett eller flera värden som är viktiga och meningsfulla för dess konsumenter. 

(Anholt 2005, s.1ff) Precis på detta sätt har Coca-Cola arbetat under en lång tid. Coca-Cola har genom 

mängder av marknadsföringskampanjer på ett medvetet sätt försökt tillsätta extra värden till deras 

produkter. För att lyckas med detta fokuserade företaget på olika åtgärder för att lyfta varumärket, det 

handlade om allt från kampanjer rörande mänskliga rättigheter till deras arbete med återvinning och de 

anställdas säkerhet. (Stošić-Mihajlović 2013, s.62f)  

 

Ett exempel på varumärkesuppbyggnad inom idrotten är Manchester United där deras framgångsrika 

varumärke inte bara är uppbyggt på framgång, utan även på andra tillskrivna värden som den offensiva 

och attraktiva anfallsfotbollen som de spelade under en lång tid. På grund av detta kan de idag stoltsera 

med ett starkt och konkurrenskraftigt varumärke. (Solberg Søilen, Svensson, & Frestad Solér 2014, s.15) 

Ett vanligt förekommande sätt för att öka sin varumärkeskännedom och exponering är att använda 

sponsring inom idrottssammanhang, detta kan få konsumenter att utveckla känslor samt förstärka de 

associationer som de kopplar till varumärket. (Meenaghan 2013, s.387)  

 

Meenaghan (1991) har i en tidigare artikel “Sponsorship - Legitimising the Medium” förklarat 

sponsorskapets framväxt i det västerländska samhället. Han menar att även om sponsorskap kan spåras 

tillbaka till grekisk och romersk civilisation har det moderna och kommersiella sponsorskapet haft sin 

ordentliga tillväxt under det tidiga 1960-talet. (Meenaghan 1991, s.5) Fill (2009) skriver om 
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sponsorskap och dess nytta för olika aktörer. Sponsorskap möjliggör ett utnyttjande av andra företags 

varumärken för ens egna nytta, det handlar i första hand om att skapa en allmän kännedom för sitt 

varumärke, men också om att få dessa konsumenter att koppla samman känslor och värderingar med 

varumärket. Han förklarar sponsorskap som en kommersiell aktivitet mellan flera aktörer där en utav 

dem tillåter den andra att dra nytta av organisationens varumärke och population för att själva få kapital 

eller resurser. (Fill 2009, s.599f) Det finns ett flertal anledningar till att sponsorer söker samarbeten med 

organisationer. För det första skapar samarbetet en association mellan sponsorn och organisationen där 

organisationens trovärdighet, värderingar och identitet sprider sig till sponsorns varumärke och för det 

andra skyltas sponsorns varumärke för organisationens publik. I utbyte får organisationen service och 

kapital. (Fill 2009, s.600) Även Roy och Cornwell (2003) har forskat om sponsorskapets betydelse. De 

menar att ett företag, via sponsorskap med ett event eller en idrottsorganisation, kan nå en differentierad 

och målinriktad publik. På så sätt kan företaget undvika målgrupper som inte är intresserade av 

företagets vara eller tjänst. Genom detta blir deras riktade reklam och varumärkesuppbyggnad mer 

effektiv (Roy & Cornwell 2003, s.377). 

 

Inom dagens idrott är varumärke och sponsorskap två vitala delar för att en idrottsorganisation ska 

kunna nå framgång (Jankovic & Jaksic-Stojanovic 2019, s.75ff). Peterson (2005) menar att sedan 

amatörbestämmelserna avskaffades 1967 har idrotten blivit allt mer kommersialiserad. Även om stora 

delar av idrotten fortfarande verkar utanför den kommersialiserade bubblan är det fortfarande en 

maktfaktor som påverkar både elit och bredd. Han förklarar också hur detta gjort idrotten till föremål för 

en vinstgivande affärsverksamhet. Idrottens primära mål och mening var innan 1967 helt bortkopplad 

från marknadens effekter. Från att ha anordnats helt för utövaren och åskådaren har syftet omvandlats 

till att idrotten ska generera vinst. Idrottens marknad blir på grund av detta en liten del utav den stora 

samhällskroppen som figurerar på den stora marknaden. Idrottsföreningarna har blivit tvungna att 

konkurrera med varandra för att nå framgång. (Peterson 2005, s.3ff) Pressen på klubbarna har, i och med 

detta, ökat avsevärt och arbetet en förening behöver bedriva har blivit allt mer svårt och komplext 

(Yngfalk-Fyrberg 2014, ss. 20–25). Kravet på att idrotten behöver prestera ekonomiskt öppnar upp för 

nya mål och strategier, att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt varumärke kan därför vara av största 

vikt för dagens idrottsföreningar (Peterson 2005, s. 3ff; Baines, Fill & Rosengren 2017, s.492).  

 

Även om kommersialiseringen bidragit till att idrottsföreningar behövt lägga ett större fokus på att 

konkurrera på marknaden är idrotten fortfarande en viktig faktor för den svenska folkhälsan. Idrotten 

ska nämligen, enligt Riksidrottsförbundet, främja den svenska folkhälsan. (Peterson 2005, s.3; 

Riksidrottsförbundet 2015, s. 15) Folkhälsan, som inom idrotten är ett använt begrepp, syftar till 

Sveriges allmänna hälsotillstånd och har sedan 1700-talet haft en hög prioritering för den svenska staten. 
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I Sverige har till exempel Folkhälsomyndigheten funnits i olika former sedan början av 1900-talet. (NE 

u,.å.; Folkhälsomyndigheten 2016–05-18a) En god folkhälsa är till gagn för alla i samhället, och innebär 

bland annat att den psykiska ohälsan, sjukdomar och skador bland landets befolkning anses vara låg. 

(Folkhälsomyndigheten 2016–05-18b) Idrotten har sedan en lång tid tillbaka varit en drivande faktor för 

ett välmående Sverige, en sund själ i en välmående kropp har länge varit idrottens motto. Den oberoende 

svenska idrotten har en historia av att ha en vital roll för den svenska folkhälsan, och ingenting tyder på 

att det kommer att förändras i framtiden. (Regeringen 2015-04-02)  

 

För att uppnå en god folkhälsa har Riksidrottsförbundet upprättad ett policydokument som de kallar 

¨idrotten vill¨. I dokumentet går det att läsa vad som menas med idrottens normer och värderingar, samt 

vilka hälsorisker idrotten bör motverka. (Riksidrottsförbundet 2015, s. 5) Dokumentet beskriver att 

idrotten bör arbeta för att förbättra hälsan både hos unga och äldre, samt ta ställning mot det som anses 

skadligt och nedbrytande för folkhälsan (Riksidrottsförbundet 2015, s. 15). Detta innebär bland annat att 

missbruk i olika former som till exempel alkohol, droger och tobak bör undvikas men även missbruk 

rörande överdrivet spelande (Riksidrottsförbundet 2008, s. 9). 

 

1.2 Problemdiskussion   
Spelmissbruk har blivit ett folkhälsoproblem i Sverige, i en undersökning från 2016 kom 

folkhälsomyndigheten fram till att majoriteten av den svenska befolkningen någon gång under året 

spelat om pengar. Undersökningen visade också att spelmissbruket ökat lavinartat, hela 134 000 

människor klassades som spelmissbrukare vid tiden för undersökningen. Detta missbruk kan inte bara 

leda till psykisk ohälsa, utan även till kraftigt försämrade ekonomiska förutsättningar för de drabbade. 

(Folkhälsomyndigheten 2016, s. 3f.) Många gånger väljer media att kalla detta för ett samhällsproblem 

och flera historier om personer som spelar bort enorma summor pengar presenteras i kvällstidningarna. 

Ett exempel på detta är Lukas som förlorade 420 000 kr när han spelade på en enda fotbollsmatch. 

(Holmström 2018; Westin 2018) För att reglera spelmarknaden stiftade Sveriges riksdag en ny lag som 

trädde i kraft den 1 januari 2019. Den nya lagen innebär att spelbolag nu är tvungna att uppfylla ett antal 

krav för att beviljas licens för att bedriva spelverksamhet i Sverige. De menar att dessa krav skapar ett 

bättre skydd för konsumenterna. Kraven innebär bland annat att det ska råda en hög säkerhet i spelen, de 

negativa konsekvenserna utav spelande ska begränsas och att spel inte får användas som stöd för 

kriminell verksamhet. (Regeringen 2019; SFS 2018:1138) Italiens riksdag valde att gå på en hårdare 

linje, från och med 1 januari 2019 förbjöd de nämligen all spelreklam i landet och detta är något som 

den italienska ligan tror kommer vara ett hårt slag för klubbarna. Den italienska ligan drog innan detta 

förbud in stora mängder pengar på sponsoravtal med spelbolag, men får nu hitta andra alternativ för 

sponsorintäkter. (Larsson & Danielsson 2019)  
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Sponsring mellan företag och idrottsklubbar är lika viktigt för bägge parter. För företagen handlar det 

om att associera sig med idrotten för att öka sin försäljning, samtidigt som det är viktigt för 

idrottsklubbarna att generera stora intäkter och synas på nya marknader. (Yngfalk-Fyrberg 2014, s. 20) 

Zdravkovic och Till (2012) beskriver hur idrottsrelaterad sponsring i världen ökat med 31 miljarder 

dollar mellan 1996 och 2009. De menar också att det blivit allt mer grundläggande för marknadsförare 

att använda sig av idrottsrelaterad sponsring för att förbättra bilden av ett varumärke. (Zdravkovic & Till 

2012, s. 113f.) Vidare menar Zdravkovic och Till (2012) att det även är betydelsefullt för företagen att, 

ur konsumenternas syn, sponsra rätt idrottsklubb. Det är alltså viktigt att företaget och idrottsklubben 

matchar med varandras karaktärer och dess värden. När detta görs på rätt sätt hjälper det till att förstärka 

konsumentens känslor, attityder och minnen till det sponsrande varumärket. Förutom detta är det även 

av stor vikt att sponsorsamarbetet löper under en längre tid, genom att ingå ett sponsorsamarbete över en 

längre tid förbättras supportrarnas trovärdighet och pålitlighet för det sponsrande varumärket; detta leder 

på lång sikt till ett mer lyckosamt samarbete och ökade försäljningsintäkter. (Zdravkovic & Till 2012, s. 

118f.) Sponsorsamarbeten kan med andra ord vara en god källa för intäkter, men det fortlöper inte alltid 

smärtfritt.  

 

Idrottsorganisationer ställs idag inför en rad olika utmaningar. De vill uppnå idrottslig framgång 

samtidigt som de ska ha en god ekonomi, allt detta under press från utomstående aktörer. (Svenskfotboll 

2018, s. 3) De ska tillfredsställa supportrar och sponsorer samtidigt som de ska följa idrottens etik, 

normer och värderingar. Det är något som Yngfalk-Fyrberg (2014) ser som problematiskt. Hon menar 

att idrottsklubbar ofta är för dåliga på att förhålla sig till idrottens normer och värderingar när de tar in 

externt kapital från företag. (Yngfalk-Fyrberg 2014, s. 20f) Ett tydligt exempel på denna problematik är 

den som uppkommit mellan klubbarna i SHL och Riksidrottsförbundet. SHL:s sponsoravtal innefattar 

bland annat spelbolaget Betsson AB, medan Riksidrottsförbundets policydokument tydligt visar att alla 

medlemmar i Riksidrottsförbundet ska sträva efter att bedriva idrott som främjar den allmänna 

folkhälsan. Dessutom ska idrotten och dess medlemsföreningar vara opinionsbildare i frågor som rör 

folkhälsan. Eftersom tendensen för spelmissbruk ökat i dagens samhälle till den utsträckning att 

Folkhälsomyndigheten klassat det som ett folkhälsoproblem uppstår en tydlig konflikt. (SHL 2018-10-

01; Folkhälsomyndigheten 2016, s. 3f; Riksidrottsförbundet 2015, s. 18f)  

 

Motsättningen blir uppenbar, problem uppstår för idrottsklubbarna när de ska ta in externt kapital från 

företag som inte är i linje med idrottens normer, etik och värderingar. Detta kan leda till att deras 

varumärke skadas och leda till negativa påföljder. Eftersom den ekonomiska belöningen i dessa 

sponsoravtal ofta är stor kan det bli svårt för klubbarna att tacka nej. Denna motsättning kan tvinga 
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klubbarna att behöva väga mellan kapital som gynnar den sportsliga verksamheten, med det sociala 

ansvar de har i samhället. Detta forskningsområde är ännu outforskat och det saknas stöd för 

beslutfattare inom idrottsorganisationer att fatta rationella beslut grundade på forskning. Därför gör 

denna studie ett försök att minska kunskapsluckan inom detta område.  

 

1.3 Forskningsfrågor  
Hur påverkas supportrars syn på klubben som varumärke av SHL:s sponsoravtal?  

 

Hur arbetar idrottsklubbar när de ingår ett nytt sponsoravtal med spelbolag? 

 

Hur förhåller sig idrottsklubbar till Corporate Social Responsibility och idrottens normer gällande 

tecknande av nya sponsoravtal?  

 

1.4 Syfte  
Syftet med studien är att söka förståelse för hur supportrarnas syn på klubbars varumärke påverkas av 

spelbolagens sponsring och vilka eventuella konsekvenser det kan ge på varumärket. Syftet är också att 

undersöka klubbarnas åsikter kring spelbolagens sponsring samt hur de förhåller sig till CSR, idrottens 

normer och värderingar vid tecknande av nya sponsoravtal. 

 

1.5 Avgränsningar  
Studien har teoretiska, geografiska och tidsmässiga avgränsningar. De teoretiska avgränsningarna för 

studien är utvalda varumärkesteorier samt Corporate Social Responsibility. De geografiska 

avgränsningarna i denna studie är Linköping och Gävle där respektive ishockeyklubb i SHL har 

undersökts. De tidsmässiga ramarna för studien är mellan den 8 februari 2019 och den 23 maj 2019. 

 

1.6 Viktiga definitioner 
 

1.6.1 Brynäs IF (BIF) 

Brynäs IF, hädanefter kallad BIF, är en idrottsförening som grundades 1912 i Gävle. Idrottsföreningen 

har en anrik historia och ett flertal idrotter är involverade i verksamheten. Till exempel fotboll, ishockey, 

friidrott, bandy, vattenpolo och simning. Föreningen har dock under årens gång valt att lägga ner vissa 

sektioner på grund av ekonomiska skäl och satsar numera på fotboll och ishockey. (Brynäs IF 2019a) 

Ishockeyverksamheten är den som förknippas starkast med Brynäs IF:s varumärke och har även 13 SM-
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guld där det senaste togs säsongen 2011/2012. Föreningen är även den enda som aldrig åkt ur den 

svenska högstaligan i ishockey. (Brynäs IF 2019a; Brynäs IF 2019b)  

 

1.6.2. Linköping HC (LHC) 

Linköping HC, fortsättningsvis kallad LHC, är en ishockeyförening som grundades 1976. 

Ishockeyföreningen är, jämfört med BIF, en relativt ung förening. De kämpade sedan starten 1976 med 

att ta sig upp i den svenska högstaligan, detta lyckades man med år 1999. Sedan dess har föreningen 

spelat två SM-finaler, men har fått se sig besegrade båda gångerna. LHC:s damverksamhet har dock 

vunnit det åtråvärda SM-guldet två gånger, säsongen 13/14 och 14/15. (Linköping HC 2019) 

 

1.6.3 Svenska Hockeyligan AB 

Den Svenska Hockeyligan AB, även kallat SHL, är den svenska högstaligan i ishockey. Ligan består 

utav 14 lag där samtliga klubbar är aktieägare i bolaget. SHL ska som företrädare för föreningarna verka 

för deras sportsliga och kommersiella intressen. Rent konkret handlar det om att hantera radio- och tv-

rättigheter samt gemensamma huvudsponsorskap. SHL AB:s nuvarande huvudsponsorer är Bauhaus, 

Betsson, Norrlands Guld och Sportbladet. (SHL 2019)  

1.6.4 Betsson 

Betsson är ett spelbolag som ägs av Swedish Betsson AB och erbjuder spelmöjligheter i Casino, Odds, 

Poker, Bingo och Skraplotter (Betsson 2018). Betsson är sedan januari 2019 huvudsponsor för SHL. 

Utöver att bidra med vanlig ekonomisk sponsring strävar företaget även för att vara den mest 

engagerade sponsorn för SHL. När avtalet mellan de båda parterna tecknades menade Betsson att de 

kommer erbjuda de bästa oddsen på ligan, skapa en hockeyrelaterad podcast, arrangera spelarträffar 

samt tillhandahålla andra erbjudanden som ökar mervärdet för ligan. (SHL 2018-10-01)   

 

1.6.5 Bauhaus 

Bauhaus är ett byggvaruhus som grundades 1960 i Tyskland. Byggvaruhuset var först med att 

introducera konceptet ”allt-under-ett-tak”, vilket innebär att de erbjuder allt från borrmaskiner, växter, 

VVS-artiklar och färg. (Bauhaus u,.å) Bauhaus är sedan maj 2018 en av fyra huvudsponsorer till SHL 

och beskriver att de är en aktiv partner som tar ansvar för svensk idrott. De arbetar nämligen med barn- 

och ungdomsidrott men även med idrottare på elitnivå. (SHL 2018)  
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2.0 Teori  
I detta avsnitt presenteras de teorier som studien är uppbyggd på. Viktiga teorier för denna studie är 

Brand Equity, Brand Relationship, Brand Image Transfer, Word of Mouth och Corporate Social 

Responsibility. För att avsluta kapitlet kommer teorierna kopplas samman och knytas an med studien.  
___________________________________________________________________________ 
2.1 Brand Equity   
Lassar, Mittal och Sharma (1995) skriver om Brand Equity och förklarar begreppet som ett mått som 

mäter ett varumärkes värde och styrka på marknaden. Det finns två huvudsakliga synsätt på hur Brand 

Equity bör värderas, dels genom ett marknadsperspektiv och dels genom ett finansiellt perspektiv. 

Marknadsperspektivet bygger på att värdera konsumentens uppfattning av varumärket genom olika 

värderingsinstrument. Medvetenhet, attityder, känslor och värderingar är de vanligaste 

värderingsinstrumenten som mäter konsumentens uppfattning ur marknadsperspektivet. Det finansiella 

synsättet handlar istället om att bedöma varumärkets nettovärde samt de tillgångar som varumärket 

förväntas generera över sin livstid. (Lassar, Mittal och Sharma 1995, s.11f)  

 

Feldwick (1996) har brutit ner hela begreppet Brand Equity till tre centrala delar: Brand Value, Brand 

Strength och Brand Description. Brand Value förklarar ett varumärkes finansiella värde, Brand Strength 

mäter styrkan av den tillgivenhet konsumenter har mot varumärket och Brand Description representeras 

av de specifika attityder konsumenterna har gentemot varumärket. (Feldwick 1996, s.85–104) Aaker 

(1996) förklarar också varför Brand Equity bör värderas som ett viktigt mätinstrument för företag. Han 

menar att det kan hjälpa företag att ta viktiga strategiska beslut i sitt varumärkesuppbyggande och sin 

varumärkesutveckling. (Aaker 1996, s.102f)  

 

Även om Aaker (1996) menar att Brand Equity är en viktig del för företagen i sitt 

varumärkesuppbyggande är det inte är helt oproblematiskt att mäta. Han förklarar att begreppet bör 

mätas utefter fyra kriterier: Lojalitet, upplevd kvalité, associationer och medvetenhet. (Aaker 1996, 

s.103) Det är fyra kriterier som kan kopplas samman med Feldwicks (1996) tre centrala delar för Brand 

Equity. Lojalitet och upplevd kvalité är nämligen faktorer som går att hitta under Brand Strength, och 

associationer samt medvetenhet går att hitta under Brand Description. 

 

Denna studie kombinerar Feldwicks (1996) trefältare och Aakers (1996) fyra kriterier för att mäta Brand 

Equity på idrottsvarumärkena. Brand Equity fungerar som ett mätinstrument och används för att mäta 

styrkan och påverkan på Linköping HC:s och Brynäs IF:s varumärken. Detta görs genom att författarna 

till denna studie på ett mer ingående sätt dyker ner i de mindre beståndsdelarna av Brand Description 

och Brand Strength. Operationaliserade enkätfrågor har sedan utformats som sedan besvarats i 
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enkätundersökningar med respektive klubbs supportrar. På detta vis har studiens författare skaffat sig ett 

bra underlag för att kunna bedöma hur pass stark Brand Equity dessa varumärken besitter. Brand Value 

som är en av Feldwicks (1996) trefältare och mäter ett varumärkes finansiella värde används inte i 

studien. Anledningen till detta är simpel, att mäta Brand Value och förväntad tillgångsgenerering är 

komplext och är ingenting som kan genomföras varken via enkätundersökningar eller kvalitativa 

intervjuer med klubbarnas chefer. (Feldwick 1996, s.85–104).  

 
Figur 1. Studiens Brand Equity, en sammanslagning av Aakers (1996) fyra kriterier och Feldwicks (1996) trefältare 

2. 2 Brand Relationships 
Brand Relationships är en teori som utgår från att varumärken inte enbart är till för att skapa 

identifiering och differentiering, utan även för att skapa relationer mellan aktörer och företagens 

produkter eller tjänster. Detta gör att relationer är en viktig tillgång för företag och organisationer. Det 

finansiella värde som dessa relationer skapar är i paritet med dåtida, nutida och framtida interaktioner 

med olika aktörer. (Ballyntine & Aitken 2007, s.366) Teorins generella princip går ut på att diverse 

intressenter och konsumenter interagerar och skapar relationer med olika varumärken och dess 

produkter eller tjänster (Baines, Fill & Rosengren 2017, s.503). 

 

En forskare som utvecklat Brand Relationship teorin är Susan Fournier; Fournier utvecklade teorin 

genom att undersöka konsumentens relation och agerande med varumärken. Fournier (1998) menar 

exempelvis att konsumenter personifierar varumärken och tillsätter dem personliga och mänskliga 

karaktärsdrag. Hon menar att konsumenten gör detta för att skapa en personlig relation med varumärket. 

(Fournier 1998, s.344f) För att mäta ett varumärkes Brand Relationships och kvalitén på dessa relationer 

används sex parametrar i denna studie, dessa är: passion, konsumentens koppling med varumärket, 
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hängivenhet, ömsesidigt beroende mellan varumärke och konsument, intimitet och varumärkets kvalitet. 

Intimitet och ömsesidigt beroende mellan varumärke och konsument är två variabler som båda kan 

mätas på ett liknande sätt. (Fournier 1998, s.365f) Eftersom faktorerna intimitet och konsumentens 

koppling med varumärket är högt relaterade till varandra har dessa två slagits ihop. Det betyder att det 

enbart är fem parametrar som mäts och används i enkätundersökningen.  

 

 
Figur 2. Brand Relationships Quality Model 

 

Baines, Fill och Rosengren (2017) förklarar att en av de viktigaste slutsatserna i Fourniers forskning är 

den som menar att konsumenter, i omfattande utsträckning, bidrar till hur varumärken ses och uppfattas. 

De menar att på grund av den samhällsutveckling som sociala medier bidragit till har konsumenternas 

makt att påverka varumärken ökat drastiskt. Detta betyder att marknadsförare inte längre är ensamma 

om att skapa bilder av företagens varumärken; idag är det istället en tvåsidig interaktion mellan 

marknadsförare och konsumenter. De båda bidrar till varumärkesuppbyggnad och tillsammans skapar de 

värden och uppfattningar om olika varumärken. (Baines, Fill och Rosengren 2017, s. 506)   

 

Studien bygger på ett perspektiv som tar grund i konsumenternas uppfattningar, därför är Brand 

Relationship en essentiell teori. Detta är för att kunna förstå om idrottsklubbarnas konsumenter har en 

stark relation till varumärket och i vilken utsträckning de kan påverka varumärket. Med hjälp av de sex 

faktorerna kan kvalitén på BIF:s och LHC:s relationer med olika aktörer mätas, för att göra detta har 

enkät och intervjufrågor utformats och resultatet från empirin har sedan analyserats.  
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2.3 Word of Mouth (WOM) 
Word of Mouth, hädanefter kallad för WOM, är en välkänd teori inom marknadsföring. Yildiz och 

Akyol (2016) samt Woodside och Delozier (1976) erbjuder två liknande definitioner av fenomenet. 

Yildiz och Akyol (2016) argumenterar för att WOM bör förklaras som att olika konsumentgrupper delar 

med sig av sina erfarenheter med varandra efter användandet av en produkt eller tjänst (Yildiz & Akyol 

2016, s. 23). Woodside och Delozier (1976) föreslår en mer ingående förklaring. De menar att teorin kan 

definieras som en muntlig kommunikation mellan två eller flera aktörer rörande ett varumärke, produkt 

eller service på en icke kommersiell basis. De fortsätter genom att beskriva tre anledningar till varför 

WOM är ett sådant kraftfullt fenomen. De menar att 1) Information och gruppinfluenser är en betrodd 

och pålitlig informationskälla för många människor 2) Personliga kontakter erbjuder socialt stöd på 

marknaden, detta till skillnad från massmedia 3) Den information som de privata aktörerna sprider till 

varandra är ofta kontrollerad och uppbackad av en social press där aktörerna är angelägna om vad de 

kommunicerar. Detta innebär att WOM kan ha en stark påverkan på konsumentens uppfattning av ett 

varumärke. (Woodside & Delozier 1976, s.13)  

 

I denna studie används WOM för att skapa ännu ett mätinstrument av de idrottsliga varumärkena. 

Genom teorin undersöks hur supportrarna till LHC och BIF kommunicerar samt uttrycker sig om 

klubben och deras varumärke på vardaglig basis. För att mäta detta har operationaliserade enkätfrågor 

utformats som supportrarna av dessa två varumärken besvarat via enkätundersökningar. 

 

2.4 Brand Image Transfer (BIT) 
Brand Image, på svenska definierat som bilden av ett varumärke, beskrivs enligt Keller (1993) som den 

samling information och associationer konsumenten håller i minne av ett varumärke. Dessa 

associationer kan ta form som olika attribut, attityder och fördelar. Han menar att dessa associationer är 

utvecklade från en rad olika källor som inkluderar bland annat konsumenternas erfarenheter från 

varumärkes- och produktkategorier, marknadskommunikationskanaler och från andra konsumenters 

nyttjande av produkten eller tjänsten. Keller (1993) nämner dessutom att dessa associationer kan 

förstärkas genom diverse sponsorsamarbeten mellan två olika organisationer. (Keller 1993, ss. 3–8)  

 

Brand Image Transfer, hädanefter kallad BIT, är ett fenomen identifierat som ett resultat av 

marknadsföringsaktiviteter. Dessa marknadsföringsaktiviteter består exempelvis av sponsring där det 

ena företagets värden och karaktärsdrag överförs på det andra. Ett exempel är hur en offentlig och 

allmänt känd person kan överföra sina egenskaper och uppfattade värden på det sponsrande företaget. 

Tiger Woods sponsoravtal med Nike har fungerat precis på detta sätt. Woods dåvarande attribut som en 
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elegant golfspelare fördes över på varumärket, vilket gjorde att Nike också till slut ansågs som ett mer 

elegant företag (Smith 2004, s. 459).  

 

Sponsring blir, i och med detta, en central del inom BIT. Smith (2004) förklarar att sponsring mellan en 

idrottsförening och företag är en tvåsidig interaktion som bidrar till att bilderna av dessa varumärken 

påverkas. Han menar dock att ett sponsorskap per automatik inte blir lyckosamt, varumärkenas 

uppfattade värden måste i konsumenternas ögon överensstämma med varandra. Exempelvis skulle ett 

mindre lyckosamt BIT kunna uppstå om Coca-Cola bestämde sig för att sponsra en operaföreställning; 

konsumenternas uppfattning är att Coca-Cola är ett starkt varumärke, men i detta fall skulle samarbetet 

inte verka vettigt och överförandet av de positiva värdena skulle kunna utebli. (Smith 2004, s. 461ff) 

Smith (2004) menar istället att ett lyckosamt sponsorskap definieras av sex faktorer. Dessa är: 

produktens attribut, konsumentens bild, varumärkets personlighet, funktionella fördelar, experimentella 

fördelar och symboliska fördelar. Ett tydligt framgångsrikt sponsorskap, sett ur BIT, är Adidas 

sponsorsamarbete med OS 1996. Konsumenterna ansåg att det fanns en tydlig koppling mellan Adidas 

och denna form av idrott vilket bidrog till en positiv BIT för Adidas som varumärke. (Smith 2004, s. 

464f)  

 

I denna studie används teorin för att kontrollera hur väl LHC:s och BIF:s varumärken matchar med 

Betsson och Bauhaus samt klubbarnas och supportrarnas uppfattning om detta. Den används även för att 

undersöka hur klubbarnas sponsoravtal med Betsson och Bauhaus haft en påverkan på deras egna 

varumärke. Teorin används i de båda insamlingsmetoderna.  

 

2.5 Corporate Social Responsibility  
Corporate Social Responsibility, även kallat CSR, är ett begrepp som beskriver huruvida företag tar 

ansvar för samhällets välmående och dess samhällsgrupper. Begreppet innefattar även hur företagen tar 

ansvar för att bedriva ett hållbart arbete och för miljön. Tidiga studier på ämnet visar att konsumenter tar 

detta i beaktning när de värderar företag och deras produkter, ett resultat av detta är den alltmer ökade 

satsningen från företag på just samhällsansvar och hållbarhet. (Khojastehpour & Johns 2014, s. 331; 

Skarmeas & Leonidou 2013, s.1831) Vissa forskare förklarar dock begreppet som företagsetik och 

syftar till hur företag maximerar sin vinst samtidigt som de ska maximera den nytta de gör i samhället. 

(Caroll 1998, s. 1)  

 

Caroll (1998) menar att det finns fyra dimensioner inom CSR. Dessa är den ekonomiska, juridiska, 

etiska och filantropiska. Den ekonomiska dimensionen innebär att bra företag går med vinst. Med vinst 

kommer många fördelar, dels kan ägarna återinvestera i företagen och dels skapas stabilitet och fortsatta 
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arbetstillfällen för företagens anställda. Det är tydligt att samhället förväntar sig att företag ska tjäna 

pengar, men de förväntar sig även att företag offrar en del av vinsten för att förbättra villkoren för deras 

anställda och för samhället de verkar inom. Den juridiska dimensionen fungerar på det sätt att företag 

förväntas följa de regler och lagar som existerar. (Caroll 1998, s.2f)  

 

De två sista dimensionerna, etiska och filantropiska, är av stor vikt för CSR. Utöver att företagen skall 

följa statens lagar och regler behöver de följa samhällets normer och värderingar. Företagen behöver 

även ge tillbaka till samhället, detta kan de göra genom att sponsra social verksamhet eller välgörande 

ändamål. Detta är någonting som många aktörer ser som ett samhällsansvar för företagen. (Caroll 1998, 

s.3ff)  

 

Sponsorskap är ett populärt verktyg för företag att nå ut med sitt CSR arbete. CSR baserade 

sponsorsamarbeten kan möjliggöra att ett varumärke får ökad uppmärksamhet och ökad försäljning, 

samtidigt som företaget och dess produkter associeras med goda värden. Dessa CSR baserade 

sponsorsamarbeten kan utföras på många olika sätt, framför allt genom sponsorskap till individuella lag 

inom idrotten. Dagens CSR sponsring kommer dock inte utan utmaningar, kritik har riktats mot 

sponsorer som erbjuder produkter som anses kunna vara skadliga för dess konsumenter. Kritiken riktas 

främst mot företag som erbjuder tobaksvaror, alkoholdrycker och betting men förekommer även mot 

läsk- och snabbmatskedjor. Denna kritik har inte kommit som en blixt från klar himmel, utan har istället 

stegrats i och med framkomsten av den allmänna folkhälsodebatten och den ökande oron för den 

allmänna folkhälsan. (Batty, Cuskelly, & Toohey 2016, s. 546f)  

 

CSR blir i och med detta en vital teori för denna studie. Den används främst i de kvalitativa intervjuerna 

med LHC och BIF, där klubbarnas åsikter kring CSR och sponsoravtalet med Betsson diskuteras. Teorin 

är även central i studiens diskussionskapitel för att kunna besvara studiens tredje forskningsfråga.  

 

2.6 Teorianvändning  
En del av studiens syfte, som finns definierat under punkt 1.4 i det inledande avsnittet, är att söka 

förståelse för hur idrottsvarumärken påverkas av att ingå sponsoravtal med spelbolag. Dessa teorier har 

därför noggrant valts ut för att mäta värdet och påverkan på studiens valda varumärken. Teorierna skiljer 

sig från varandra och utgår från olika perspektiv när det gäller varumärkespåverkan, men när de används 

tillsammans utgör de goda komplement för att skapa en tillfredsställande förståelse om ett varumärkes 

värde och faktorer som kan påverka detta. Syftet är också att undersöka klubbarnas åsikter kring 

spelbolagens sponsring samt hur de förhåller sig till idrottens normer och värderingar vid tecknande av 

nya sponsoravtal. Därför har begreppet Corporate Social Responsibility definierats och använts. Genom 
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användandet av CSR har författarna till denna studie haft möjlighet att undersöka klubbarnas etiska 

ståndpunkt, och dess åsikter kring sponsorsamarbeten med spelbolag. I detta specifika fall med Betsson.  

 

Användandet av CSR är i denna uppsats är av central innebörd. Begreppet skapar en djupare förståelse 

kring de etiska aspekterna, något som varumärkesteorierna inte förmår att göra. Rent konkret används 

detta i studiens kvalitativa intervjuer och i studiens analys- och diskussionsdel.  

 

Som det senare framgår i studiens forskningsmetod 3.1, är den dominerande metoden för detta arbete 

den kvantitativa. Den kvantitativa metoden bidrar med att en stor mängd data och kunde samlas in under 

en av LHC:s hemmamatcher och via BIF:s supporterforum. Denna data har bidragit med att skapa en 

stor förståelse för hur supportrarna till LHC och BIF uppfattar respektive klubbs varumärke; vilket i 

allra högsta grad är det mest betydelsefulla syftet för studien. Det går dock inte att underskatta 

betydelsen för den kvalitativa data då den utgör ett vitalt komplement för att besvara forskningsfrågorna. 

Utifrån Brand Relationships skapas bilden av ett varumärke av en tvåsidig interaktion mellan 

konsumenter och beslutsfattare (Baines, Fill och Rosengren 2017, s. 506). Därför blir de kvalitativa 

intervjuerna med klubbarnas chefer betydande för att skapa en djupare förståelse för klubbarnas egna 

uppfattningar rörande sponsoravtalen. 

 

Brand Equity är en mycket användbar teori när det gäller att mäta styrkan i ett idrottsvarumärke, den 

bidrar dock med ett begränsat perspektiv som är otillräckligt för att besvara de forskningsfrågor studien 

är avsedd att ge svar på. Eftersom Brand Equity inte tar hänsyn till att värdera varumärkesrelationer, 

krävs det en kompletterande teori. Brand Relationships bidrar med detta. Dels möjliggör Brand 

Relationships ytterligare sätt att bedöma värdet av varumärkena och dels bidrar teorin med sätt att mäta 

påverkan. WOM erbjuder ett ytterligare komplement för att värdera styrkan i dessa varumärken; genom 

att mäta hur väl supportrarna talar om sina respektive klubbar skapar författarna till denna studie ett mått 

över hur WOM påverkar dem och deras varumärke. Tillsammans med Brand Relationships utgör WOM 

ett viktigt element för att förstå supportrarnas relation till klubbarnas varumärken. 

 

Teorierna bidrar med en förståelse över klubbarnas varumärkesstyrka och dess relationer med 

supportrarna, men saknar insikt i hur Betssons varumärkesbild förs över på klubbarna. Genom BIT har 

författarna till denna studie möjligheten att värdera klubbarnas sponsoravtal och den påverkan avtalen 

har på varumärkena. Detta är ett vitalt komplement till de övriga teorierna, då studien utan denna teori 

hade varit oförmögen att mäta det eventuella överförandet av värden sponsorskapet haft på respektive 

varumärke. Dessa fem teorier kan alla ses som individuella pusselbitar, dessa pusselbitar kan dock 

tillsammans fungera som ett hjälpmedel för att förstå hur idrottsvarumärken påverkas av sponsoravtal.  
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3.0 Metod   
I detta avsnitt kommer metoden att behandlas. Metodens forskningsmetod kommer att presenteras och 

argument läggs fram för val av urval, empiriinsamlingsmetod, mätverktyg och population, samt 

författarnas epistemologiska och ontologiska ståndpunkter. Avsnittet avslutas med redogörelse för 

studiens reliabilitet och validitet.  

___________________________________________________________________________________  

3.1 Forskningsmetod  
I denna studie används triangulering som forskningsmetod. Triangulering innebär att flera 

tillvägagångssätt används för att undersöka forskningsfrågorna. Genom användandet av denna 

metodologiska triangulering är det möjligt att jämföra resultaten från de båda metoderna och på detta 

sätt skapa en djupare förståelse för det resultat som studien visar. (Denscombe 2016, s.221f) I denna 

studie används både kvantitativ och kvalitativ insamlingsmetod av data. Rudd och Johnson (2010) är två 

forskare som förespråkar användning av triangulering som forskningsmetod vid Sport Management 

baserad forskning. De förklarar att det existerar olika tillvägagångssätt för att genomföra en 

trianguleringsmetod, antingen värderas de båda forskningsmetoderna (kvantitativ och kvalitativ) 

likvärdigt eller så anses ena metoden vara av större vikt än den andra. (Rudd & Johnson 2010, s. 17f)  

 

I denna studie ses den kvantitativa som den dominanta metoden. Detta för att författarna till denna 

studie värderar supportrarnas uppfattningar av LHC:s och BIF:s varumärken som det mest centrala. Den 

kvalitativa insamlingsmetoden är dock av stor vikt för arbetet då den utgör en kompletterande del i 

processen att besvara forskningsfrågorna. 
 
3.2 Ontologi 
Jacobsen (2002) menar att ontologi innebär “läran om det varande” (Jacobsen 2002, s. 29). Varande 

innebär, på ett djupare plan, frågan om de sociala entiteternas art eller natur. Den allmänna 

frågeställningen rör ämnet om alla sociala ting ska anses vara objektiva enheter oberoende andra sociala 

aktörers påverkan; eller om de sociala aktörerna tillsammans skapar en konstant förnyande social 

verklighet. Ontologin har således två ståndpunkter där den ena kallas för objektivism och den andra för 

konstruktionism (Bryman & Bell 2013, s.41f) 

 

Denna studie utgår från det konstruktionistiska synsättet. Konstruktionismen innebär att den sociala 

verkligheten ständigt är under förändring, den både kan och blir påverkad av alla sociala aktörer och är 

aldrig konstant. Verkligheten blir, utifrån detta synsätt, det som samhället anser vara verkligheten för 

stunden. Förespråkarna för detta synsätt menar att det är individerna i samhället som besitter makten i 

bestämmandet av de regler och åsikter som är socialt accepterat. (Bryman & Bell 2013, s.43f) 
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Författarnas ståndpunkt är således att individerna i samhället, i denna studie supportrarna, påverkar 

organisationer, föreningar och kulturer lika väl som det är tvärt om. Organisationer är inte en isolerad 

entitet som inte påverkas av andra aktörer i samhället. I studien undersöks därför klubbarnas och 

supportrarnas åsikter om sponsring och varumärke.  

 

3.3 Population & Urval 
Bryman och Bell (2013) förklarar population som samtliga entiteter studien gör sitt urval ifrån. Det kan 

handla om individer, organisationer eller geografiska områden (Bryman & Bell 2013, s.190). 

Populationen i denna studie är samtliga klubbar inom SHL och dess supportrar.  På grund av kostnads- 

och tidsaspekter genomfördes ett urval där två utav SHL:s 14 klubbar valdes ut. Dessa två klubbar var 

Linköping HC och Brynäs IF.  

 

Meningen med ett urval är att ta fram information som är tillförlitlig utan att behöva undersöka 

populationens samtliga delar, för att göra detta genomförs ett stickprov på populationen (Bryman & Bell 

2013, s. 190; Denscombe 2016, s. 63f). Lee (2014) är en forskare som studerat hur stora idrottsevent 

påverkat olika städers varumärken. Detta gjorde han genom att använda sig av ett bekvämlighetsurval. 

Det fanns två orsaker till detta, dels menade han att det minskade kostnader i form av tid och pengar och 

dels möjliggjorde det att han på ett enkelt sätt kunde samla in en stor mängd data på kort tid. (Lee 2014, 

s.1247) I denna studie har en identisk urvalsmetod för den kvantitativa data använts, detta på grund av 

att denna metod möjliggör insamling av en större mängd data under en begränsad tidsperiod. 

Denscombe (2016) förklarar att det är ett förekommande fenomen att använda ett bekvämlighetsurval 

för att minska kostnader i form av tid och pengar. (Denscombe 2016, s.77f) I denna studie är både tid 

och pengar en knapp resurs och därför har ett bekvämlighetsurval använts. Valet av LHC och BIF kan 

därför motiveras med att det är de klubbar som passar studien bäst efter kostnadseffektiva aspekter. 

Urvalet är således dessa två klubbar samt dess supportrar.  

 

För studiens kvalitativa insamlingsmetod har en subjektiv urvalsmetod använts. Detta innebär att 

intervjupersonerna valts ut efter deras kompetens och förmåga att kunna besvara studiens frågeställning. 

(Denscombe 2016, s.74) Författarna till denna studien valde att genomföra intervjuer med LHC:s 

kommersiella chef och BIF:s klubbdirektör.  
 
3.4 Kvantitativ metod 
Den kvantitativa insamlingsmetoden har flera fördelar, dels kan svaren på ett enkelt sätt analyseras och 

ge svar på många frågor och dels kan svaren standardiseras, kategoriseras och fungera som 
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strukturerande instrument. (Olsson & Sörensen 2011, s.148) För att utforma enkäten har författarna till 

denna studie analyserat vilka frågor som är lämpliga att ställa för att besvara forskningsfrågorna. Olsson 

och Sörensen (2011) menar att studier bör titta på liknande undersökningar för att hitta validerade 

frågeformulär. I studerandet av Brand Equity existerar exempelvis redan etablerade mätinstrument som 

nya undersökningar kan använda sig utav. På detta sätt kan dessa studier på ett enkelt sätt använda väl 

utarbetade mätinstrument istället för att arbeta fram egna oprövade tillvägagångssätt. (Olsson & 

Sörensen 2011, s.148) Denna studie har använt sig av detta sätt i utformandet av enkätfrågorna, bland 

annat har Aakers (1996) Brand Equity Ten använts för att skapa operationaliserade enkätfrågor (Aaker 

1996, ss.105–116).  

 

I den kvantitativa empiriinsamlingen har denna studie genomfört enkätundersökningar med supportrar 

till LHC och BIF. Enkätfrågorna utformades efter de marknadsföringsteorier som hittas i studiens 

teoridel; frågorna har använts som individuella mätinstrument som tillsammans bidragit med att mäta 

inställning och påverkan på klubbarnas varumärken. Den första enkätundersökningen genomfördes med 

konsumenter till LHC under klubbens hemmamatch i Saab Arena mot Brynäs den 12:e mars 2019. 

Initialt var tanken att genomföra samma enkätundersökning under en av Brynäs IF:s hemmamatcher, 

men på grund av yttre omständigheter kunde detta inte fullföljas. En av anledningarna till detta var att 

det inte fanns en möjlighet att besöka BIF under en hemmamatch eftersom deras säsong avslutades 

innan en enkätundersökning hann genomföras. Istället genomfördes denna enkätundersökning med 

BIF:s supportrar i utvalda supporterforum på internet. Att genomföra enkätundersökningar via internet 

är inget nytt fenomen, detta är ett beprövat tillvägagångssätt för att samla in en stor mängd data under en 

begränsad tidsram. I en tidigare studie där klubbarna i SHL och deras relationer med sponsorer 

undersöktes användes enkätundersökningar via internet, på detta sätt samlade forskarna in empiri från 

616 slumpmässigt utvalda sponsorer. (Hessling, Åsberg & Roxenhall 2018, s. 144ff) 

 

Innan utdelningen av denna studies enkät genomfördes en pilotundersökning. Genom att använda en 

pilotundersökning säkerställer forskare att frågorna är korrekt ställda och eventuella oklarheter kan redas 

ut. (Olsson & Sörensen 2011, s.153) I den pilotundersökning som genomfördes på Södertörns Högskola 

framkom synpunkter på vissa svarsalternativ. På grund av detta ändrades alternativen och en mer 

nyanserad enkät tog form. 

 

De obligatoriska svarsalternativen (Se Bilaga 1) i studien är slutna, detta för att öka jämförbarheten 

mellan idrottsklubbarna samt för att på ett enkelt sätt processa enkäterna (Bryman & Bell 2013, s.263). 

För att få en djupare förståelse för konsumenternas uppfattning av klubbarnas sponsorsamarbeten 

ställdes två frivilliga frågor av öppen karaktär. (Bryman & Bell 2013, s.262).   



 17 

 

3.4.1 Mätverktyg Kvantitativ Metod 
För att kunna värdera och analysera klubbarnas varumärken har svarsalternativen kodats för att generera 

ett specifikt statistiskt värde. Dessa värden används sedan för att skapa en värdering av klubbarnas 

varumärken utifrån de varumärkesteorier som används i denna studie. I studiens enkät (se Bilaga 1) 

förekommer svarsalternativ i olika skalor för att mäta respondenternas attityder. Den mest 

förekommande skalan som används är 1–5, där 1 alltid representerar sämst attityd och 5 bäst attityd. 

Denna skala används på fråga: 1, 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13, & 15. På fråga: 3 & 4 används en skala mellan 1–

4 och på fråga: 6 & 7 används en skala mellan 1–3. Anledningen till att flera olika skalor har använts är 

för att enkätfrågorna krävt varierande svarsalternativ. Skala 1–5 passade således inte att använda på 

enkätens alla frågor.  

 

Genom statistikprogrammet Excel har sedan de kodade svarsalternativen förts in för att generera ett 

sammantaget värde som bidrar till en uppskattning av klubbarnas varumärke. Eftersom skalorna i 

enkäten skiljer sig från varandra är det lägsta möjliga totalvärde för respektive varumärke 0,2 och högsta 

möjliga totalvärde 1,0. Ett varumärke värderas som svagast vid 0,2 och som starkast vid 1,0. 

 

För att värdera idrottsklubbarnas varumärken används bland annat Brand Equity. Operationaliserade 

enkätfrågor är utformade efter Aakers (1996) fyra kriterier som sedan länkats samman med Feldwicks 

(1996) Brand Description och Brand Strength (Feldwick 1996, s.85–104; Aaker 1996, s.103). För att 

mäta Brand Description har respondenterna svarat på frågor rörande deras attityder till varumärket (Se 

fråga 5,10 & 13 i Bilaga 1). För att mäta Brand Strength svarade respondenterna på frågor angående 

deras lojalitet och tillgivenhet till varumärket (Se fråga 1, 2, 3, 4, 6 och 7 i Bilaga 1). 

 

Brand Relationships är en värdefull teori i denna studie, detta eftersom den hjälper till att analysera 

supportrarnas relation till klubbarnas varumärke. Inom denna teori betraktas konsumenten som en viktig 

del av hur ett varumärke porträtteras och uppfattas av allmänheten. Därför är supportrarnas bild av 

klubbarnas varumärke av vital karaktär i denna studie. Teorin menar inte bara att det är konsumenterna 

som bestämmer hur ett varumärke uppfattas, utan menar också att organisationerna själva spelar en 

betydande roll i detta. (Baines, Fill & Rosengren 2017, s.503ff)  

 

Den första parametern inom denna teori, passion, mäts med hjälp av enkätens första fråga. Denna fråga 

mäter hur ofta supportrarna väljer att se matcherna live på arenan, detta för att supportrarnas passion till 

klubben ofta kan återspeglas i vilken utsträckning de besöker klubbens matcher. De sammanslagna 

parametrarna, intimitet och konsumentens koppling till varumärket, mäts genom fråga tre. Denna fråga 
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undersöker till vilken grad supportrarna känner en personlig koppling med klubben i fråga. Parametrarna 

hängivenhet och ömsesidigt beroende mellan varumärke och konsument uppskattas genom frågorna sex 

och sju i enkäten. Dessa frågor undersöker i vilken utsträckning supportrarna hade följt klubben vid 

eventuell nedflyttning till Hockeyallsvenskan eller till Division 2. Den sista parametern, varumärkets 

kvalitet, mäts genom enkätens femte fråga som undersöker supportrarnas bild av klubbens varumärke.  

 

För att få fram ett värde över klubbarnas WOM har två operationaliserade enkätfrågor använts (Se fråga 

8 och 9 i Bilaga 1). Den ena behandlar hur ofta supportrarna talar om klubben och den andra på vilket 

sätt.  

 

Brand Image Transfer används för att mäta på vilket sätt klubbarnas sponsoravtal med Betsson och 

Bauhaus påverkat bilden av deras varumärke. Frågorna i denna teori är utformade på det sätt att 

påverkan antingen kan bli negativ, neutral eller positiv beroende på hur respondenterna besvarat 

frågorna. Ett värde som visar 0,2 är det mest negativa resultat som kan uppnås och visar på högsta 

möjliga negativa påverkan, 0,6 innebär noll påverkan medan 1,0 demonstrerar den högsta möjliga 

positiva påverkan som sponsoravtalet kan ha på varumärket. De två enkätfrågor som har använts för att 

mäta detta är fråga 12 och 15 (Se Bilaga 1). De båda frågorna undersöker huruvida sponsoravtalen med 

Betsson (fråga 12) respektive Bauhaus (fråga 15) påverkar respondenternas bild av klubbens varumärke 

eller inte; och i så fall i vilken riktning.  

 

Genom att koda alla dessa frågor kan ett värde över respektive teori tas fram. Den första värderingen 

sker genom att addera Brand Equity, Brand Relationships och WOM med varandra för att sedan 

dividera det sammanslagna resultatet med tre. Detta värde bildar den första uppskattningen av 

klubbarnas varumärke. För att kunna besvara den första forskningsfrågan i studien, görs en andra 

värdering där BIT förs in i ekvationen. Genom att addera BIT kan eventuell påverkan från de aktuella 

sponsoravtalen upptäckas och mätas.   

 

3.5 Kvalitativ metod 
I denna studies kvalitativa metod har semistrukturerade intervjuer använts. Denscombe (2016) menar att 

semistrukturerade intervjuer ofta används inom forskning som är av mindre karaktär. Detta intervjusätt 

bygger på att forskarna går igenom en strukturerad lista med ämnen som ska behandlas under intervjun. 

Men till skillnad från den helt strukturerade intervjuformen ligger fokus på att intervjuaren ska vara mer 

flexibel med frågornas ordningsföljd, kapabel till att ställa följdfrågor utöver de initiala frågorna och att 

den intervjuade får utveckla sina tankar och värderingar mer utförligt. Fördelen med detta är att den 

intervjuades attityder går att undersöka på ett djupare plan. (Denscombe 2016, s.266)  
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En del studier som undersökt sponsorsamarbeten har valt den kvalitativa intervjuformen som 

insamlingsmetod. Ett exempel är studien An Analysis of Sponsorship Deals in Sport, forskarna i denna 

studie betonar vikten av de kvalitativa intervjuerna i deras arbete. De menar att detta tillvägagångssätt 

skapat en djupare förståelse för de bakomliggande faktorerna som påverkar sponsorskapens betydelse. 

(Douvis et al 2015, s. 18) I denna studie har en liknande procedur använts, men det existerar en 

väsentlig skillnad. Istället för den helt strukturerade intervjun har den semistrukturerade intervjumetoden 

använts. På grund av detta har öppna och flexibla intervjuer uppnåtts och djupgående svar kommit fram. 

Detta metodval har även förekommit i större studier; i en studie som undersökt mediarättigheter i 

Engelska Premier League intervjuades 40 marknadschefer som var kopplade till ligan. Val av metod 

motiveras med att semistrukturerade intervjuer öppnar upp för flexibla samtal. Intervjuerna bestod både 

av personliga möten och telefonintervjuer, samtliga transkriberades och kodades. (Manoli & 

Hodgkinson 2017, s. 439f) Ett liknande tillvägagångssätt har genomförts i intervjuerna med LHC och 

BIF. Studiens bägge intervjuer genomfördes via telefon. Författarna till denna studie har vid flertalet 

tillfällen försökt att få till en intervju med en representant från den svenska hockeyligan, utan resultat. 

Att de tackade nej är givetvis beklagligt då denna intervju hade kunnat bidra med att skildra ligans 

eventuella egna uppfattning om de nuvarande sponsoravtalen. 

 

För de intervjuer som väl genomfördes användes en semistrukturerad intervjuguide, syftet med denna är 

att bidra med empiri för att kunna besvara studiens andra och tredje forskningsfråga. Guiden utgick från 

fem teman och 16 huvudfrågor. Intervjuguiden finns tillgänglig i Bilaga 2. Kvale och Brinkmann (2014) 

menar att den vanligaste formen för att analysera en intervju är att använda kodning. Kodning innebär 

att forskarna tolkar det transkriberade materialet genom att dela in väsentliga delar i olika former av 

kategorier. Inom samhällsvetenskapen används kodning och kategorisering för att få en övergripande 

bild av intervjuerna. (Kvale & Brinkmann 2014, s.241) Den analysmetod som används i studien är den 

tematiska analysmetoden. Denna metod innebär att data från intervjuerna struktureras utefter olika 

teman som är kopplade till teorin och forskningsfrågorna. (Hassmén & Hassmén 2008, s.349) De teman 

som används i studiens intervjuguide är 1. Klubbens varumärke 2. Klubbens sponsoravtal 3. Corporate 

Social Responsibility 4. Idrottens normer och värderingar. I denna studie har materialet kodats och 

kategoriserats i dessa fyra olika teman. 

 

3.6 Validitet 
Validitet innebär huruvida ett mätinstrument faktiskt mäter det som det är ämnat att mäta. I allmänt 

språkbruk bottnar validitet i giltighet, sanningsenlighet och riktigheten i ett yttrande. Inom 
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samhällsvetenskapen förklaras begreppet om en metod mäter det den påstår sig mäta. En bra förklaring 

på detta går att finna inom diskussionen om olika intelligenstest. Diskussionen handlar i breda drag om 

validiteten hos intelligenstestet, och om testet faktiskt mäter en människas verkliga intelligens. (Olsson 

& Sörensen 2011, s. 124; Kvale & Brinkmann 2014, s. 296; Bryman & Bell 2013, s. 173)  

 

En genre inom validitet benämns ekologisk validitet. Detta begrepp behandlar huruvida ett 

forskningsresultat går att tillämpa i människors vardag och i deras naturliga miljö. Resultat som är 

skapade i ett laboratorium kan vara valida, men på grund av den konstgjorda miljön är det inte särskilt 

överförbart på den verkliga sociala arenan. (Bryman & Bell 2013, s.64) Denna studies ekologiska 

validitet anses vara hög, då studiens empiri blivit insamlad i respondenternas naturliga sociala miljö. I 

de kvalitativa intervjuerna befann sig klubbarnas chefer på sina respektive arbetsplatser, medan 

supportrarna till klubbarna svarade på enkätundersökningen antingen på arenan eller via internet. 

 

Begreppsvaliditet är ett utav flera begrepp som mäter en studies validitet, i detta fall berör validiteten 

om de begrepp som används verkligen mäter det som de är avsedda att mäta. Detta kriterium används 

främst inom den kvantitativa forskningen. (Bryman & Bell 2013, s.63f) Nedan följer förklaring och 

argumentation för studiens kvantitativa och kvalitativa validitet.  

 

2.6.1 Studiens Kvantitativa Validitet 
Denna studies begreppsvaliditet, och således studiens kvantitativa validitet, anses vara hög då den 

använder mätinstrument från tidigare forskning. Detta menar Olsson och Sörensen (2011) är att föredra 

då det både underlättar och stärker en studies validitet (Olsson & Sörensen 2011, s. 148). För att besvara 

studiens forskningsfrågor har fyra marknadsföringsteorier och en teori rörande företagsetik använts. 

Teorierna har hjälpt till att utforma samtliga enkätfrågor. För att använda dessa teorier har författarna 

applicerat tillvägagångssätt från tidigare forskning för att mäta sponsorernas påverkan på LHC:s och 

BIF:s varumärken. Huvudsyftet med validitet, att mäta det som vill mätas, uppnås alltså i studien.   

 

3.6.2 Studiens Kvalitativa Validitet  
Enligt Bryman och Bell (2013) är validitet en central del inom den kvantitativa forskningen. En 

diskussion pågår kring hur relevant begreppet är för kvalitativa undersökningar. Eftersom validitet 

nästan uteslutande verkar handla om mätning är frågan om begreppets relevans inom den kvalitativa 

arenan inte orimlig, kvalitativ forsknings främsta intresse är nämligen sällan mätning. Många kvalitativa 

forskare menar dock att validitet med fördel kan användas inom den kvalitativa forskningen, men med 

ett lägre fokus på mätning. Kvalitativ extern validitet rör dock fortfarande ett resultats generaliserbarhet 
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till andra sociala miljöer, i detta fall den idrottsliga omgivningen. (Bryman & Bell 2013, s. 401) Denna 

studie har genom ett subjektivt urval genomfört kvalitativa undersökningar med 14% av det 

ursprungliga urvalet. På grund av det subjektiva urvalet och det begränsade antalet av 

intervjurespondenter bedöms studiens externa kvalitativa validitet som låg.  

 

3.7 Reliabilitet  
Reliabilitet handlar om forskningsresultatens samstämmighet vid olika mätperioder. En hög reliabilitet 

innebär att oavsett mättidpunkt och forskare kommer resultatet överensstämma med tidigare mätningar. 

(Olsson & Sörensen 2011, s. 123; Kvale & Brinkmann 2014, s. 295; Bryman & Bell 2013, s. 170f) 

Nedan följer förklaring och argumentation för studiens kvantitativa och kvalitativa reliabilitet. 

 

3.7.1 Studiens Kvantitativa Reliabilitet 
Inom den kvantitativa reliabiliteten finns tre huvudsakliga faktorer; stabilitet, intern reliabilitet och 

interbedömarreliabilitet. Stabilitet rör frågan om resultatet och dess pålitlighet. En undersökning skall 

kunna genomföras på olika urval av populationen utan att resultatet varierar. (Bryman & Bell 2013, s. 

171) I denna studie anses stabiliteten vara hög. Då undersökningen alltid kan genomföras i samma 

sociala miljö. De respondenter som svarar på undersökningen kommer alltid att vara olika, men tillhör 

alltid urvalet.  

 

Intern reliabilitet är ett begrepp som förklarar hur väl enkätfrågorna är kopplade med varandra (Bryman 

& Bell 2013, s. 171). I studien är den interna reliabiliteten svag då bara en del av frågorna i enkäten är 

direkt kopplade med varandra. Alla frågor bottnar i marknadsföringsteorier, men mäter inställning och 

påverkan på varumärkena från olika synvinklar.  

 

Interbedömarreliabilitet är ett mått som bedömer två eller flera forskares förmåga att tolka och analysera 

ett resultat på ett liknande vis (Bryman & Bell 2013, s. 171). Vid tolkning av den kvantitativa data har 

författarna till denna studie, genom diskussion och analys, bildat en gemensam uppfattning av 

undersökningens centrala delar. I detta fall undersökningens resultat och betydelsefulla begrepp. Således 

blir interbedömarreliabiliteten i denna studie hög 
 

3.7.2 Studiens Kvalitativa Reliabilitet   
Den kvalitativa reliabiliteten delas in i extern och intern reliabilitet. Den externa reliabiliteten tolkas 

huruvida en intervju kan replikeras med samma intervjuperson i en identisk social miljö. (Bryman & 

Bell 2013, s. 401) Studiens externa reliabilitet är således låg på grund av den instabila miljö som studien 
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verkar inom. Den instabila miljön kan påverkas av flera faktorer, dels kan samhällets normer och 

värderingar förändras och dels kan de intervjupersoner som medverkar i undersökningen ha ersatts.  

 

Den interna reliabiliteten för kvalitativ forskning är precis som interbedömarreliabiliteten inom det 

kvantitativa fältet (Bryman & Bell 2013, s. 401). På grund av forskarnas gemensamma analyser och 

argumentation har en ömsesidig syn arbetats fram. Detta innebär att den kvalitativa data tolkats 

gemensamt. Därav bedöms den interna reliabiliteten i denna studie som hög.  

 

3.8 Bortfall 
Bortfall kan ses som en felkälla som handlar om att de utvalda respondenterna inte vill deltaga i studien 

av olika skäl. Till exempel vägran eller att de av någon anledning inte kan nås. (Bryman & Bell 2013 

s.190) I denna studie har bortfall förekommit både i de kvalitativa och i de kvantitativa delarna av denna 

undersökning. I den kvalitativa delen av studien har tre bortfall skett, Djurgårdens IF, Frölunda HC och 

SHL tackade alla nej till att delta i undersökningen.  

 

Bortfall kan även ses som när respondenterna svarat på enkäten på ett felaktigt sätt, när detta sker kallas 

det för ett internt bortfall. Exempel på interna bortfall är när en respondent väljer eller missar att svara 

på en fråga, eller svarar på flera svarsalternativ. (Bryman & Bell 2013 s.344) I den kvantitativa 

empriinsamlingen hade bägge klubbar bortfall, detta var alla av intern art. Totalt samlades 106 enkätsvar 

in från LHC, där sex inte kunde användas. I BIF:s fall samlades totalt 263 enkätsvar in där 25 av dessa 

inte kunde användas. Anledningen till dessa bortfall var för att dessa respondenter fyllde i enkäten på ett 

felaktigt sätt, antingen saknades svar på en eller flera frågor från respondenten eller hade respondenterna 

kryssat i flera olika svarsalternativ.   
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4.0 Empiri  
I detta kapitel presenteras resultaten från enkätundersökningarna och intervjuerna grundligt. Djupare 

diskussion sker i analysdelen. I de enkätundersökningar som genomförts har 100 svar från Linköping 

HC:s konsumenter samlats in, och 238 från Brynäs IF:s. Intervjuerna med Brynäs IF:s klubbdirektör 

och med Linköping HC:s kommersiella chef har genomförts via telefonintervjuer. 

_______________________________________________________________________ 

 
4.1 Sammanställning av enkäter 
Denna punkt syftar till att presentera den empiri som används för att besvara studiens första 

frågeställning. Denna frågeställning är: Hur påverkas supportrarnas syn på Brynäs IF:s och Linköping 

HC:s varumärke av SHL:s sponsoravtal? 

 

En av de mest centrala frågorna i enkätundersökningen är den som mäter supportrarnas åsikt om 

klubbens varumärke, som ses nedan (i Figur 3) existerar en skillnad mellan klubbarna. Supportrarna till 

BIF (blå färg i figuren) har en mer positiv bild av deras klubbs varumärke än de till LHC. 66,8% av 

BIF:s supportrar har en stark positiv bild av varumärket och 24,8% en svag positiv. 5,5% har en neutral 

bild och endast några enstaka procent menar att bilden är svag eller stark negativ. Supportrarna till LHC 

(orange färg i figuren) är något mer reserverade. 43% av respondenterna har en stark positiv bild av 

varumärket 36% en svag positiv bild och 18% en neutral. Endast 3% har en negativ bild av varumärket.  

 
Figur 3. Supportrarnas åsikt om klubbarnas varumärke 
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En annan vital fråga i enkäten är den som mäter respondenternas åsikter om SHL/klubbens sponsoravtal 

med Betsson. Här finns likheter i hur supportrarna svarat. I figur 4 kan följande ses: Nära 50% av 

supportrarna till bägge klubbarna anser att sponsoravtalet varken är bra eller dåligt. BIF:s supportrar är 

dock något mer negativt inställda till avtalet än de till LHC. Hela 42% anser att avtalet är dåligt eller 

mycket dåligt, medan den siffran hos LHC:s supportrar ligger på 30%. De som är positiva till avtalet är 

således i minoritet. 18% av LHC:s supportrar anser att avtalet är bra eller mycket bra, supportrarna till 

BIF är mindre positiva, där ligger siffran på 9,6%.  

 

På denna fråga kunde respondenterna motivera varför de svarat som de gjort. Från båda 

supportergrupperna var majoriteten av de som lämnat kommentarer negativt inställda till spelbolag. De 

allra flesta svarade att spelbolag är dåligt utan att lämna några ytterligare kommentarer. Många av 

respondenterna menade dock att sponsoravtalet bidrar till spelberoende och att det hela är ett 

samhällsproblem, någonting som de ansåg som väldigt negativt. De positiva kommentarerna handlar 

istället om att respondenterna anser att det är positivt att Betsson bidrar med pengar till idrotten i 

allmänhet och till klubben i synnerhet.  

 
Figur 4. Supportrarnas åsikt om Betsson 

En avgörande fråga för studien är om supportrarna anser att sponsorskapet påverkat deras bild av 

klubbens varumärke. Som ses i figur 5 visar resultatet att en majoritet av supportrarna anser att 

sponsorskapet haft noll påverkan på den bild de har av BIF:s respektive LHC:s varumärke. Av de båda 

supportergrupperna anser fler av BIF:s supportrar att det haft en negativ påverkan. Nästan en tredjedel 

av de tillfrågade anser att sponsoravtalet har en svag eller stark negativ påverkan på varumärket, där 

26,9 procentenheter är av svag karaktär.  
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Figur 5. Supportrarnas åsikt om Betsson påverkar varumärket 

När det gäller sponsoravtalet med Bauhaus är resultatet annorlunda. En stor del av supportrarna anser 

fortfarande att det aktuella avtalet varken är bra eller dåligt, dock existerar en skillnad. En större 

procentandel av supportrarna är nämligen positiva till detta avtal till skillnad från det med Betsson. 

Jämförelsevis är resultatet klubbarna sinsemellan relativt jämnt, 51% av LHC supportrar är positiva till 

avtalet medan den siffran hos BIF landar på 49,2%. Några enstaka procent i respektive klubb anser att 

avtalet är negativt.  

 
Figur 6. Supportrarnas åsikt om Bauhaus 

Efterföljande fråga är av vital karaktär för att mäta om sponsorskapet haft en påverkan på klubbens 

varumärke. Som kan ses nedan i figur 7 visar resultatet att den största delen av de bägge 

supportergrupperna anser att sponsorskapet haft noll påverkan på respektive varumärke. Det existerar 

dock en skillnad mellan klubbarna, 82,8% av BIF:s supportrar anser att avtalet med Bauhaus inte har 
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påverkat deras bild av klubbens varumärke. I LHC:s fall är den siffran 58%. Istället påverkas 40% av 

LHC:s supportrar positivt av avtalet. Endast 15,1% av BIF:s supportrar har samma attityd. Någon 

enstaka procent i respektive klubb anser att avtalet påverkat deras bild av varumärket negativt.   

 
Figur 7. Supportrarnas åsikt om Bauhaus påverkar varumärket 

4.2 Sammanfattning av resultatet från övriga frågor 
Enkätundersökningarna som genomfördes med supportrarna till de bägge klubbarna säger följande:  

 

En övervägande del av de tillfrågade respondenterna besöker matcher på arenan mellan 1–10 gånger per 

säsong. En större andel supportrar till BIF besöker arenan mindre regelbundet än de till LHC, svaren 

visar även att de är mer benägna att se matcherna på tv. I frågan rörande graden av personlig koppling 

till respektive klubbs varumärke visar resultatet följande: båda klubbarnas supportrar känner i hög 

utsträckning en personlig koppling till klubben. Svaren skiljde sig med några procentenheter, 78,6% av 

BIF:s supportrar känner minst en hög koppling, medan resultatet i LHC:s fall ligger på 69%. En större 

skillnad går att se på nästkommande fråga. Svaren visar att supportrar till BIF har en högre medvetenhet 

om klubbens värderingar och arbete i samhället än de till LHC. 75% av BIF:s supportrar anser att de är 

väl medvetna om klubbens arbete i samhället, där ligger LHC:s siffra 58%.  

 

På fråga sex ställdes frågan om hur de hade agerat om klubben degraderades till HockeyAllsvenskan. 

Cirka två tredjedelar av supportrarna till LHC uppgav att de hade följt klubben i samma utsträckning 

som förr, medan tre fjärdedelar av BIF:s supportrar svarade likadant. Supportrarna till båda klubbarna 

angav att de hade följt klubben i liknande utsträckning om klubben degraderas till Division 2.  
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När det gäller hur ofta supportrarna talar om respektive klubb visar resultatet att majoriteten av 

supportrarna talar om klubben på veckobasis. Skillnader går dock att finna i frågan hur väl de talar om 

klubben, 68,1% av BIF:s supportrar talar mycket väl om klubben och 24,4% talar ganska väl. Det är en 

siffra som skiljer sig gentemot LHC, deras resultat visar att 46% av supportrarna talar mycket väl om 

klubben medan 38% talar ganska väl.  

 

4.3 Intervju med Linköping HC  
Denna intervju genomfördes med LHC:s kommersiella chef Michael Sturehed. I arbetet som 

kommersiell chef beskriver Sturehed1 att han har ansvar över det mesta som inte berör ishockey. Hans 

ansvar är till största del intäkter, kommunikation, försäljning, media, evenemang och marknadsföring. I 

denna intervju behandlas bland annat hans syn på LHC:s varumärke, hur de värderar olika sponsoravtal 

samt hur de väger in CSR och idrottens normer i verksamheten. Denna intervju syftar till att besvara 

studiens andra och tredje forskningsfråga, dessa är: 2. Hur arbetar idrottsklubbar när de ingår ett nytt 

sponsoravtal med spelbolag? och 3. Hur förhåller sig idrottsklubbar till Corporate Social Responsibility 

och idrottens normer gällande tecknande av nya sponsoravtal? 

 

Varumärke 

Sturehed2 förklarar att varumärkesuppbyggnad är en långsiktig process, han menar att det är viktigt att 

samtliga inom organisationen är medvetna om hur skadligt det kan vara om det hanteras fel. Rent 

konkret arbetar klubben med varumärkesstärkande åtgärder både mot större grupper som i första hand 

inte har ishockey som intresse; men även mot de ishockeyintresserade i regionen. När han beskriver 

LHC:s varumärkesassociationer säger han följande: ”Just nu är varumärket väldigt mycket förknippat 

med herr-laget och hur de presterar i sin serie, men för oss är det lika mycket förknippat med dam-laget 

också.”3 När det gäller styrkan i LHC:s varumärke menar han att det är väldigt starkt och framför allt 

förknippat med intensiva känslor, det har de fått fram genom egna undersökningar. Han är dock inne på 

att varumärket påverkas av herrlagets resultat, för supportrarna är resultatet av yttersta vikt. Därför 

påverkas varumärket utefter det. Även om Sturehed4 menar att LHC:s varumärke är starkt är det relativt 

ungt i jämförelse med andra kollegor i SHL. Detta gör att LHC inte hunnit utveckla sitt varumärke över 

lika lång tid som många av de andra, vilket innebär att även om varumärket är starkt finns det en stor 

                                                
1 Michael Sturehed, Kommersiell Chef Linköping HC, telefonsamtal den 15 April 2019. 
2 Michael Sturehed, Kommersiell Chef Linköping HC, telefonsamtal den 15 April 2019. 
3 Michael Sturehed, Kommersiell Chef Linköping HC, telefonsamtal den 15 April 2019. 
4 Michael Sturehed, Kommersiell Chef Linköping HC, telefonsamtal den 15 April 2019. 
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utvecklingspotential. Det är också någonting han blivit anställd för att arbeta med, han ska expandera 

varumärket och göra det mer tillgängligt för större grupper i samhället. 

 

Sponsoravtal 

Någonting som är viktigt för elitidrottsföreningar är sponsorsamarbeten, det är något Sturehed5 också är 

inne på. Han förklarar exempelvis att en elitidrottsförening är beroende av pengar men även ett gott 

renommé och ett starkt varumärke på marknaden. På grund av detta blir värdering av samarbetsavtal en 

viktig del för elitidrottsklubbar. Han menar att klubben givetvis värderar sponsoravtal på olika sätt men 

att det i första hand handlar om att båda aktörerna ska känna sig tillfreds med avtalet. Det som 

eftersträvas är en affärstransaktion där båda parter är vinnare och där avtalen är långsiktiga och hållbara. 

LHC har till exempel över 800 samarbetsavtal med organisationer från alla möjliga sorters branscher.  

 

Sturehed6 beskriver att det är viktigt att se världen som vi lever i och att elitidrottsföreningar anpassar 

sig efter det, men ställer sig samtidigt frågan hur pass djupt en idrottsförening bör gräva för att utvärdera 

olika typer av sponsoravtal. Han förklarar att marknaden är komplex och ständigt föränderlig, för några 

år sedan existerande en diskussion rörande hur idrottsföreningar skulle förhålla sig till medicin-, vapen- 

och e-handelsföretag. Men idag handlar den diskussionen istället om bettingverksamheten. Han menar 

att om två år är den en annan bransch som dominerar diskussionen. Detta är någonting som gör det 

komplicerat för elitidrottsföreningar. Han menar exempelvis att “Det är så många frågor man behöver 

ta ställning till och marknaden är så stor. I grund och botten måste man tro på sin motpart ibland att 

den gör sitt och vi gör vårt...”.7   

 

CSR 

Vidare förklarar Sturehed8 att samarbetsavtalen ser olika ut och att diverse aktörer har olika motiv till att 

sponsra klubben. En del av aktörerna väljer att sponsra hela klubben medan vissa har valt att enbart 

sponsra damlaget. En stor andel av LHC:s kundgrupp vill dock arbeta med klubbens CSR projekt, 

“Tillsammans”. CSR projektet, som bedrivs varje vecka, går i breda drag ut på att sätta barn och 

ungdomar i rörelse. Ibland sker detta utan sponsorers inverkan, men emellanåt är detta inflytande väldigt 

stort. Sturehed9 förklarar också att det kan vara farligt för organisationer att försöka ta på sig för stort 

ansvar i samhällsfrågor, utan att de istället bör fokusera på att utnyttja sina styrkor; detta förklarar han 

på följande vis: ”Det är farligt ibland att ta på sig för stora hattar och tro att man ska förändra världen, 

                                                
5 Michael Sturehed, Kommersiell Chef Linköping HC, telefonsamtal den 15 April 2019. 
6 Michael Sturehed, Kommersiell Chef Linköping HC, telefonsamtal den 15 April 2019. 
7  Michael Sturehed, Kommersiell Chef Linköping HC, telefonsamtal den 15 April 2019. 
8  Michael Sturehed, Kommersiell Chef Linköping HC, telefonsamtal den 15 April 2019. 
9  Michael Sturehed, Kommersiell Chef Linköping HC, telefonsamtal den 15 April 2019. 
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utan vi är jätteduktiga på detta att berätta att rörelse och idrott är en bra kombination”.10 LHC fokus 

ligger således i att försöka sätta barn och ungdomar i rörelse. 

 

Idrottens normer och värderingar 

Sturehed11 förklarar att ”idrottsföreningar är som vilken organisation som helst, vi är en del av 

samhället”12. Dessutom menar han att ”Idrotten är ingen unik polariserad värld av samhället. Vi måste 

leva i det samhälle vi är idag…”13. Han förklarar även att idrottsrörelsen givetvis bör lyssna på de 

samhällstendenser som råder för tillfället. I dagsläget berör nämligen spelbolagens medverkan och 

påverkan på den svenska idrotten upp starka känslor i samhällsdebatten, någonting som Sturehed14 

argumenterar för att det är svårt att uttala sig om. Han förklarar att eftersom staten själv är den största 

aktören på spelmarknaden blir det svårt att lägga stora moraliska aspekter på idrottsorganisationer som 

bidrar med gott för samhället. Han förklarar att det stora ansvaret ligger på landets politiker, om det är så 

pass farligt som alla säger är det de som måste agera. Sturehed15 menar att det är på detta sätt LHC 

förhåller sig till spelbolagen, att de följer de regler och lagar som krävs.  

 

4.4 Intervju med Brynäs IF 
I intervjun med BIF intervjuades klubbdirektören Michael Campese. Campese16 beskriver sin roll i 

klubben som en klassisk VD som har ansvar över företagets alla delar. Rent konkret har han ansvar över 

koncernen som innefattar BIF och Brynäs Arena AB. I denna intervju redogörs hans och klubbens 

åsikter kring varumärket BIF, sponsoravtal, klubbens CSR arbeten samt idrottens normer och 

värderingar. Intervjun avser att besvara studiens andra och tredje forskningsfråga, dessa är 2. Hur 

arbetar idrottsklubbar när de ingår ett nytt sponsoravtal med spelbolag? och 3. Hur förhåller sig 

idrottsklubbar till Corporate Social Responsibility och idrottens normer gällande tecknande av nya 

sponsoravtal? 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 Michael Sturehed, Kommersiell Chef Linköping HC, telefonsamtal den 15 April 2019 
11  Michael Sturehed, Kommersiell Chef Linköping HC, telefonsamtal den 15 April 2019. 
12 Michael Sturehed, Kommersiell Chef Linköping HC, telefonsamtal den 15 April 2019 
13 Michael Sturehed, Kommersiell Chef Linköping HC, telefonsamtal den 15 April 2019 
14 Michael Sturehed, Kommersiell Chef Linköping HC, telefonsamtal den 15 April 2019. 
15 Michael Sturehed, Kommersiell Chef Linköping HC, telefonsamtal den 15 April 2019. 
16 Michael Campese, Klubbdirektör Brynäs IF, telefonsamtal 26 April 2019. 
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Varumärke 

Campese17 beskriver BIF:s varumärke lite skämtsamt som världens bästa. Men att de med verkligheten i 

beaktning inte riktigt når upp till den nivån. Han berättar att de i den senaste rapporten rankas som näst 

bäst i SHL tillsammans med Djurgårdens IF, tätt bakom de nu ledande Frölunda HC. Sett till 

idrottsvarumärken i hela Sverige förklarar Campese18 att de ligger någonstans runt topp sex. I denna 

rapport fastställs BIF:s sympatisörer till cirka 550 000 personer. Han menar dock att de just nu är inne i 

ett stort förändringsarbete när det kommer till BIF:s varumärke. ”Vi behöver ta omtag och bygga för 

framtidens Brynäsare, vi tar hjälp utifrån för att få experthjälp…” 19. Föreningens storhetstid var 

nämligen runt 70- och 80-talet och han ställer sig frågande till hur gamla de nuvarande 550 000 

sympatisörerna är.  

 

Arbetet med att förvandla BIF:s varumärke handlar inte bara om att föreningen är en ishockeyklubb, 

utan att de även försöker utnyttja idrottens kraft i samhället. Ett exempel på detta är deras avtal med 

UNICEF som samarbetspartner, ett avtal som kan anses som unikt. Campese20 förklarar att BIF är den 

enda ishockeyklubb i världen som samarbetar med UNICEF. Tillsammans med Manchester United och 

FC Barcelona är de en av tre klubbar som har ett sådant avtal. Han menar att BIF vill bygga ett 

varumärke som inte bara påverkas av ishockey utan att de ska kunna hitta nya supportrar genom att 

utnyttja idrottens kraft i samhället. Campese21 poängterar att inom dagens ishockey räcker det inte 

längre att bara vara etta på isen, utan att de måste satsa för att bli etta inom alla områden.  

 

Sponsoravtal 

Han menar för att bli etta inom alla områden krävs det mer av klubben än tidigare, till exempel behöver 

föreningen jobba för att vara öppensinnad, transparent och kreativ. ”Vi kan inte gå runt med en folder 

och sälja guld, silver och bronspaket, den tiden är förbi.”22  utan han förklarar att de idag måste erbjuda 

betydligt mer till sina samarbetspartners. BIF arbetar just nu med en sponsorstrategi som de har valt att 

kalla SSA, Samhälle, Sport och Affär. Campese23 förklarar att denna strategi utgår ifrån vad de kan bidra 

med till sina samarbetspartners. Till exempel innebär Samhällsbenet att BIF arbetar aktivt med att 

erbjuda sina partners möjligheten att vara aktiva inom föreningens olika CSR projekt; bland annat 

genom att hjälpa barn i regionen att få en möjlighet att förbättra sina studieresultat.  

                                                
17 Michael Campese, Klubbdirektör Brynäs IF, telefonsamtal 26 April 2019. 
18 Michael Campese, Klubbdirektör Brynäs IF, telefonsamtal 26 April 2019. 
19 Michael Campese, Klubbdirektör Brynäs IF, telefonsamtal 26 April 2019. 
20 Michael Campese, Klubbdirektör Brynäs IF, telefonsamtal 26 April 2019. 
21 Michael Campese, Klubbdirektör Brynäs IF, telefonsamtal 26 April 2019. 
22 Michael Campese, Klubbdirektör Brynäs IF, telefonsamtal 26 April 2019. 
23 Michael Campese, Klubbdirektör Brynäs IF, telefonsamtal 26 April 2019. 
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Sportbenet förklarar han ungefärligt som traditionell sponsring, men att de behöver tänka annorlunda. 

Han förklarar att föreningen genomför ett utvecklingsarbete inom området som innebär att de försöker 

skapa mervärden för sina partners, bland annat genom att utveckla nya sätt att promota sina sponsorer.  

Ett annat sätt att skapa mervärden för sina partners sker via Affärsbenet, där arbetar föreningen 

kontinuerligt med företagsbokningar där företagen får möjlighet att träffa nya kunder. I längden innebär 

detta att deras samarbetspartners kan nå ett plus minus noll resultat på sin investering i BIF. Campese24 

betonar också vikten av aktiva samarbetspartners, och att de verkligen ser sig själva som 

samarbetspartners och inte enbart sponsorer. Han förklarar att om deras partners är aktiva tillsammans 

med föreningen har de en mycket större möjlighet att påverka den investerade kronan som de har 

bidragit med till föreningen.  

 

I BIF:s sponsorstrategi ingår även vilka slags företag de vill samarbeta med. Han förklarar BIF som 

restriktiva när det gäller vilka aktörer som de vill ingå avtal med. Exempelvis vill inte föreningen själva 

skriva sponsoravtal med företag som har att göra med spel, tobak, våld/krig och/eller andra företag som 

inte stämmer överens med föreningens värdegrund. Campese25 menar att detta är av största vikt på 

grund av flera anledningar; för det första är föreningen mån om vilka signaler de sänder ut till 

allmänheten. Och för det andra vill de bidra till en hållbar värld. Han förklarar exempelvis att de har 

varit tydliga med att de vill få bort spelreklam från SHL och att det inte är trovärdigt att prata om en 

hållbar värld, samtidigt som de sprutar ut spelreklam i diverse mediekanaler.  

 

CSR 

Även om sponsorverksamheten (som genererar en tredjedel av BIF:s totala intäkter) är en central del i 

föreningens ekonomi, menar Campese26 att deras CSR-projekt och arbete tillsammans med UNICEF är 

minst lika viktigt. Föreningen har till exempel fyra heltidsanställda som arbetar med detta, det är 

någonting som han menar gör dem till störst i Sverige inom det området. Rent konkret berättar han att 

CSR arbetet är uppbyggt enligt följande: ”Vi utgår från barnkonventionen och allas rätt till lek och 

rörelse, hjälp i skolan, opinion och påverkan. Vi kör ledarskapsakademin där vi utbildar ideella ledare, 

vi skapar praktikplatser för barn- och ungdomar…”27 

 

 

                                                
24 Michael Campese, Klubbdirektör Brynäs IF, telefonsamtal 26 April 2019. 
25 Michael Campese, Klubbdirektör Brynäs IF, telefonsamtal 26 April 2019. 
26 Michael Campese, Klubbdirektör Brynäs IF, telefonsamtal 26 April 2019. 
27 Michael Campese, Klubbdirektör Brynäs IF, telefonsamtal 26 April 2019 
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Idrottens normer och värderingar 

Idrottens normer och värderingar är någonting som BIF arbetar med, även om Campese28 menar att 

föreningen i dagsläget misslyckas med att leva upp till dessa krav. Han förklarar dock att han hoppas på 

att de i framtiden kan lyckas följa dessa. Föreningen måste leva som de lär, framför allt när de under året 

är ute i samhället och träffar 17 000 barn och ungdomar. Han menar slutligen att ”Varje människa och 

varje organisation äger sig självt, men jag känner att eftersom vi får bidrag från staten och företag 

måste vi syna oss själva. Finns det andra vägar att gå än de vi alltid har gått? Jag ska inte stå här och 

hänga allt och alla, men jag tycker att vi kan ta ett större ansvar…” 29.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                
28 Michael Campese, Klubbdirektör Brynäs IF, telefonsamtal 26 April 2019. 
 
29 Michael Campese, Klubbdirektör Brynäs IF, telefonsamtal 26 April 2019. 
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5.0 Analys  
I detta kapitel presenteras hur empirin och teorierna tillsammans jämför och värderar 

idrottsklubbarnas varumärken; detta görs genom att de operationaliserade enkätfrågorna analyserats 

och bearbetats i statistikprogrammet Excel. Varje enskild teori, kan enligt de statiska 

värderingsinstrumenten, få ett medelvärde mellan 0,2–1.0. Ett varumärke är som svagast vid värde 0,2 

och som starkast vid 1.0. Efter detta sammanställs resultaten för varje teori och en övergripande bild av 

styrkan i de båda klubbarnas varumärke presenteras. Detta kompletteras sedan med de kvalitativa 

intervjuer som genomförts med representanter från klubbarna.  

___________________________________________________________________________ 
 
5.1 Inledande Analys 

 
Figur 8. Enkätsvar utformade via Excel. 

Ovan redovisas de kodade enkätsvaren för både BIF och LHC. Likheter, men också skillnader, går att 

utläsa i dessa figurer. Den största märkbara skillnaden mellan de bägge klubbarna går att finna under 

Fråga 1 och Fråga 2. Efter en lätt överskådning av empirin är det tydligt att LHC:s supportrar besöker 

fler matcher på plats än de till BIF. Däremot ser BIF:s supportrar betydligt mer matcher på TV. Det 

finns två huvudsakliga skäl till varför det har kunnat bli på detta sätt, huvudanledningen beror 

förmodligen på att tillvägagångssättet för insamlingen av empirin har skiljt sig åt i de bägge fallen. Som 

nämnt ovan har BIF:s 238 respondenter besvarat enkäten via internet, samtidigt som LHC:s 100 

respondenter har besvarat enkäten under en hemmamatch på arenan. Både tillvägagångssättet och 

skillnaden i antalet respondenter kan ha haft en påverkan. En ytterligare anledning till denna skillnad 

kan möjligtvis bero på klubbarnas geografiska läge, då LHC:s supportrar har närmare till att besöka 

matcher när klubben spelar i andra städer.  

 

Överlag är BIF:s supportrar mer positiva till sin klubbs varumärke än LHC:s supportrar. Det går att se 

från Fråga 3 till Fråga 9. Förklaring till detta kan möjligtvis finnas i studiens intervjuer med LHC och 
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BIF. LHC:s representant, Michael Sturehed30, förklarar att LHC:s varumärke är ungt och besitter stor 

potential inför framtiden. Han menar också, i jämförelse med sig själva, att många av de andra äldre 

klubbarna i SHL kan ses som institutioner. Vilket som också kan ses som en förklaring till BIF:s högre 

resultat. BIF har, enligt Michael Campese31, även uppnått starka resultat i andra undersökningar. I den 

rapport han hänvisade till under intervjun rankades klubbens varumärke nämligen som delad tvåa i SHL. 

Även om BIF:s respondenter ser mer positivt på sin klubbs varumärke än LHC:s respondenter uppvisar 

LHC knappast ett undermåligt resultat. LHC:s respondenter är i denna undersökning helt klart positiva 

till varumärket, det är även någonting Michael Sturehed32 bekräftar via de undersökningar som klubben 

själva genomfört.  

 

Vidare visar även figurerna att LHC:s supportrar är mer positivt inställda till avtalen med Betsson och 

Bauhaus än BIF:s supportrar. Detta kan utläsas i Fråga 10 till Fråga 15. En påverkande faktor till detta 

kan eventuellt hittas i studiens intervju med LHC:s Michael Sturehed33. Han menar nämligen att 

klubbens supportrar, generellt sett, är positiva till klubbens alla ageranden och beslut. Att BIF:s 

supportrar är mer negativt inställda till avtalen behöver nödvändigtvis inte betyda att de inte är för 

klubbens ageranden. BIF har nämligen gått ut offentligt med att de ogillar SHL:s avtal med Betsson 

(Lundh 2018), och i studiens intervju med Campese34 förklarar han att de gärna ser att sådana avtal inte 

skrivs i framtiden. Att ogilla klubbens avtal med Betsson faller således i linje med klubbens egna 

uppfattningar och värderingar. Denna förklaring går dock inte att applicera på varför BIF:s supportrar är 

mindre positivt inställda till sponsoravtalet med Bauhaus än LHC:s supportrar. Likheter går dock att se 

mellan klubbarna, supportrarna till de båda klubbarna är betydligt mer positiva till avtalet med Bauhaus 

än det med Betsson. Åsikt om klubbens avtal med Betsson går att se på Fråga 10 och åsikt om klubbens 

avtal med Bauhaus går att se på Fråga 15. Ett tydligt tecken på att supportrar generellt är mindre positivt 

inställda till avtal med spelbolag än till andra branscher. 

 

 

 

 
 

                                                
30 Michael Sturehed, Kommersiell Chef Linköping HC, telefonsamtal den 15 April 2019. 
31 Michael Campese, Klubbdirektör Brynäs IF, telefonsamtal den 26 April 2019. 
32 Michael Sturehed, Kommersiell Chef Linköping HC, telefonsamtal den 15 April 2019. 
33 Michael Sturehed, Kommersiell Chef Linköping HC, telefonsamtal den 15 April 2019. 
34 Michael Campese, Klubbdirektör Brynäs IF, telefonsamtal den 26 April 2019. 
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5.2 Värdering klubbarnas varumärken  
 

 
Figur 9. LHC:s Varumärkesvärdering 

 

Som nämnt tidigare har klubbarnas varumärken värderats efter studiens varumärkesteorier. Denna 

värdering, som ses ovan i Figur 9, värderar endast styrkan i LHC:s varumärke utan påverkan från 

sponsoravtalen. Det värde som LHC uppnår blir slutligen 0,73.  
 
 

 
Figur 10. BIF:s Varumärkesvärdering 

Brynäs IF:s varumärke värderas aningen högre, nämligen till 0,75. Detta eftersom de uppnår högre 

värden på samtliga tre teorier.  
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Likheter går att upptäckas trots skillnader mellan klubbarna. Brand Equity ger lägst värde av de tre 

teorierna, Brand Relationships är aningen starkare medan de båda klubbarnas WOM uppvisar ett oerhört 

starkt resultat. Att Brand Equity når ett lägre resultat än de andra teorierna kan möjligtvis förklaras 

genom klubbarnas relativt svaga säsong (2018/2019). I en studie som undersökt samband mellan 

idrottsmässig framgång och Brand Equity visade på en uppenbar koppling, undersökningen visade att en 

klubb med hög vinstchans också hade en hög Brand Equity. (Hattula 2018, s. 159ff) Detta är någonting 

som går att styrka utifrån intervjun med LHC:s Michael Sturehed35, han menar nämligen att LHC:s 

varumärke är starkt förknippat med hur herrlaget presterar i SHL och att för fansen är resultatet av 

högsta betydelse. BIF:s Michael Campese36 är inne på ett liknande spår, han förklarar dock att klubben 

är i en förändringsprocess där de försöker bygga ett varumärke som är större än själva ishockeyn. Han 

förklarar att genom detta kan BIF bygga ett varumärke som i mindre grad påverkas av sämre resultat.  

 

Gällande Brand Relationships visar undersökningen att bägge klubbarna generellt sett uppnår goda 

relationer med dess supportrar. Resultaten de sinsemellan skiljer sig marginellt med fördel för BIF. Ett 

skäl till varför resultatet inte är högre kan dels bero på att supportrarna inte besöker matcherna i alltför 

hög utsträckning och dels på grund av att en del av supportrarna inte ser positivt på sin klubbs 

varumärke. Resultaten visar även att många av de supportrar som anger att de ställer sig neutralt eller 

negativt till varumärket också är mer negativt inställda till sponsoravtalet med Betsson.  

 

Båda klubbarna uppnådde som nämnt ovan höga resultat på WOM. Shreffler och Ross (2013) menar att 

WOM är ett kraftfullt marknadsföringsverktyg för organisationer i allmänhet men framför allt för 

idrottsorganisationer i synnerhet. De förklarar att positiv WOM är oerhört effektivt, men också att 

negativ är oerhört skadligt. En av anledningarna till att klubbar ofta kan uppnå hög WOM kan bero på 

att supportrarna känner en stark samhörighet med klubben, och att fenomenet kan användas av 

supportrarna för att stärka sin egen identitet och anknytning till laget. (Shreffler & Ross 2013, ss. 4–15) 

Att både BIF och LHC når höga resultat inom detta område är väldigt positivt, deras värden visar på en 

stark samhörighet mellan klubben och dess supportrar och visar att de också pratar ofta och väl om 

klubben. Detta kan på lång sikt stärka båda klubbarnas varumärken.  
 
5.3 Sponsoravtalens påverkan  
Hittills har klubbarnas varumärken blivit värderade utan att väga in påverkan från de undersökta 

sponsoravtalen med Bauhaus och Betsson. För att mäta detta används teorin Brand Image Transfer. I 

                                                
35 Michael Sturehed, Kommersiell Chef Linköping HC, telefonsamtal den 15 April 2019 
36 Michael Campese, Klubbdirektör Brynäs IF, telefonsamtal den 26 April 2019. 
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figurerna nedan har teorin och dess värden lagts in i den ursprungliga värderingen, och ett nytt värde har 

tagits fram.  

 
Figur 11. LHC:s Varumärkesvärdering med BIT 

LHC:s värde på BIT är som kan ses ovan i figur 11, 0,65. Anledningen till detta värde går att finna i 

figur 5, 7 och 8. I figur 5 syns det tydligt att LHC:s avtal med Betsson påverkar varumärket aningen 

negativt. I figur 7 syns motsatsen, klubbens avtal med Bauhaus har haft en betydligt mer positiv 

påverkan på varumärket än avtalet med Betsson. Detta går även att se i figur 8 där Betssons värde ligger 

på 0,59 och Bauhaus värde ligger på 0,71. Detta har givit det sammanvägda värdet 0,65. Värdet tyder på 

att när de bägge avtalen vägs i samma skål är det på den positiva skalan, men uppnår inte en tillräckligt 

hög summa för att bibehålla det tidigare totalvärde på 0,73, med detta i beaktning blir LHC:s 

varumärkesvärde 0,71. 

 
Figur 12. BIF:s Varumärkesvärdering med BIT 
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BIF:s värde på BIT är betydligt lägre. Rent konkret innebär detta att BIF:s supportrar är mer negativt 

inställda till de bägge sponsoravtalen. Framför allt anser supportrarna att avtalet med Betsson påverkar 

deras bild av klubbens varumärke extra mycket, detta kan ses i figur 5 och 8. Till skillnad från avtalet 

med Betsson har Bauhaus avtal ringa påverkan på klubbens varumärke. Som kan ses i figur 8 där 

Betssons värde ligger på 0,54 och Bauhaus värde ligger på 0,64. Tillsammans bidrar detta till att 

klubbens BIT landar på 0,59, en knapp negativ påverkan på varumärket. På grund av detta gör BIF ett 

större tapp än LHC på sitt totalvärde. Det ursprungliga värdet på 0,75 landar efter inkludering av BIT på 

0,71. 

 

Anledningen till att de båda klubbarnas totalvärde faller är som tidigare nämnt på grund av att 

supportrarna inte har en tillräckligt positiv bild av avtalen. Detta gör att de undersökta sponsoravtalen ur 

denna studies synvinkel påverkar klubbarnas varumärken på olika sätt, BIF:s varumärke upplever till 

exempel ett större tapp på sitt totalvärde än LHC:s.  

 

5.4 Idrottsklubbarnas arbetssätt kring sponsoravtal 
Inom idrottens normer och värderingar framgår det att idrotten skall vara en plattform för allmän 

folkhälsa och en opinionsbildare för dessa frågor. Samtidigt beskriver Folkhälsomyndigheten det 

växande spelmissbruket som ett folkhälsoproblem i Sverige. (Folkhälsomyndigheten 2016, s. 3f; 

Riksidrottsförbundet 2015, s. 18f) LHC och BIF förhåller sig på olika sätt till denna fråga när det gäller 

deras tecknande av nya sponsoravtal.  

 

LHC menar exempelvis att klubben givetvis anpassar sig till världen som de lever i, och att de givetvis 

tar ett ansvar i samhället. Sturehed37 förklarar att idrotten inte är en unik polariserad värld av samhället, 

utan att de måste ta ansvar oavsett om det gäller riktlinjer för sponsring eller utbildning av barn och 

unga. Samtidigt säger Sturehed i intervjun med denna studie att “Det är farligt ibland att ta på sig för 

stora hattar och tro att man ska förändra världen…” 38. LHC:s CSR arbete går istället ut på att de 

hjälper samhället med det som de anser sig vara bäst på, nämligen att sätta barn och ungdomar i rörelse. 

Sturehed förklarar vidare att LHC följer de lagar och regler som är stiftade av den svenska staten och att 

de förhåller sig till detta när de ingår nya sponsoravtal. Han lägger istället ett stort ansvar på politikerna 

och den svenska staten som huvudaktör; han menar att om spelverksamheten är så pass skadlig som alla 

säger är det staten som behöver ta ansvar och reglera detta. För LHC är det viktigaste gällande 

tecknande av nya avtal att de båda aktörerna känner sig tillfreds med avtalet. De strävar efter att ingå 

                                                
37 Michael Sturehed, Kommersiell Chef Linköping HC, telefonsamtal den 15 April 2019. 
38 Michael Sturehed, Kommersiell Chef Linköping HC, telefonsamtal den 15 April 2019. 
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sponsoravtal med långsiktiga och stabila partners som sedan utvärderas i egna undersökningar, både 

internt men även med klubbens supportrar.  

 

BIF har å andra sidan ett annat perspektiv på frågan. Campese39 tycker att idrottsföreningar ska syna sig 

själva och sina samarbeten med olika aktörer, han menar till exempel att även om idrottsföreningar äger 

sig själva och sina egna beslut bör alla ta ett större socialt ansvar. BIF själva vill exempelvis inte ingå 

egna avtal med spelbolag och försöker påverka resterande klubbar i SHL att gå samma väg. Klubben 

anser att det är motsägelsefullt när de uttrycker att de vill arbeta för ett hållbart samhälle samtidigt som 

de är sponsrade utav Betsson; en anledning till denna attityd menar han är att flertalet spelare i SHL 

lider av spelberoende och att de som arbetsgivare måste ta ansvar. När BIF ingår nya avtal arbetar de 

med sin strategi SSA, Samhälle, Sport, och Affärer. Campese40 menar att för BIF är det inte bara viktigt 

att ta emot pengar och erbjuda en logga på sargen utan att de måste tänka längre än så och lyckas 

aktivera sina samarbetspartners på olika sätt. Därför är sponsoravtalen med olika aktörer starkt kopplade 

till klubbens CSR arbete och värderingar gällande idrottens normer.  

 

För att koppla klubbarnas arbete med CSR till Carrolls (1998) definition som innefattar de fyra delarna 

ekonomiska, juridiska, filantropiska och etiska kan följande sägas (Caroll 1998, s.2f). Bägge klubbarna 

strävar givetvis efter ekonomisk vinning då det i grund och botten är det som sponsoravtal går ut på. 

Klubbarna skiljer sig istället åt när det kommer till vilka delar som de lägger störst fokus på. Även om 

LHC förklarar att det är viktigt att de är uppmärksamma på vilken värld de lever i, och att de lyssnar på 

trender i samhället lägger Sturehed41 ett stort ansvar på landets politiker. De förhåller sig som sagt till de 

lagar och regler som verkar i samhället, detta går att koppla till den juridiska dimensionen av CSR 

(Caroll 1998, s.2f). BIF lägger å andra sidan ett större fokus på de filantropiska och etiska aspekterna i 

CSR. Detta är tydligt när Campese42 förklarar att de i klubben arbetar hårt för att integrera idrottens 

normer och värderingar i sin egna värdegrund, och han hoppas att de en dag kan lyckas uppnå dessa.  

 
 

                                                
39  Michael Campese, Klubbdirektör Brynäs IF, telefonsamtal den 26 April 2019. 
40  Michael Campese, Klubbdirektör Brynäs IF, telefonsamtal den 26 April 2019. 
41  Michael Sturehed, Kommersiell Chef Linköping HC, telefonsamtal den 15 April 2019. 
42 Michael Campese, Klubbdirektör Brynäs IF, telefonsamtal den 26 April 2019. 
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6.0 Slutsatser och Diskussion  
I detta avsnitt diskuteras och presenteras studiens slutsatser utifrån empirin och analysen. Detta kapitel 

avser att besvara studiens syfte och frågeställningar. Slutsatserna diskuteras sedan i en djupare 

diskussion. Avslutningsvis presenteras studiens forskningsetiska riktlinjer samt kritik mot studien.  

___________________________________________________________________________________ 
 
6.1 Slutsatser  
 
Hur påverkas supportrars syn på klubben som varumärke av SHL:s sponsoravtal?  

 

Slutsatserna i denna studie visar att synen på idrottsklubbar som varumärken kan påverkas på olika sätt 

av samma sponsoravtal, samt att det existerar en skillnad mellan sponsring från olika företag. Detta är en 

vital slutsats för denna studie. Resultatet visar att även om de flesta supportrarna saknar åsikt om 

idrottsklubbarnas sponsoravtal existerar en negativ attityd gentemot spelbolag. I det andra avtalet, det 

med Bauhaus, är attityderna mer positiva. Skillnaderna mellan idrottsklubbarna i denna studie är enligt 

följande: Bägge klubbars supportrar menar att respektive klubbs varumärke påverkas negativt av avtalet 

med Betsson, men att BIF:s varumärke är det som påverkas mest negativt. Avtalet med Bauhaus visar på 

en positiv påverkan, men att LHC:s varumärke påverkas mest positivt.   

 

Denna slutsats bidrar med kunskap i den mån att idrottsklubbar själva bör genomföra undersökningar 

med sina egna supportrar för att själva kunna mäta hur framtida avtal kommer att påverka deras 

varumärke.  

 

Hur arbetar idrottsklubbar när de ingår ett nytt sponsoravtal med spelbolag? 

 

Resultaten i denna studie visar att idrottsklubbar förhåller sig på olika sätt till spelbolag, och således 

även hur de arbetar. I grund och botten vill idrottsklubbar teckna avtal som är långsiktiga och stabila, 

men att åsikterna kring vad som är långsiktigt och stabilt kan skilja sig mellan olika klubbar. Å ena 

sidan poängterar LHC att avtalet ska göra bägge parter nöjda, och att de är nöjda med deras avtal med 

Betsson. BIF menar å andra sidan att avtalet är problematiskt och oförenligt med deras värdegrund. De 

menar att de i framtiden gärna avstår från framtida avtal mellan spelbolag och SHL.   
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Hur förhåller sig idrottsklubbar till Corporate Social Responsibility och idrottens normer gällande 

tecknande av nya sponsoravtal?  

 

Idrottsklubbar använder Corporate Social Responsibility för att aktivera och nå nya sponsorer. Tidigare 

forskning från Batty, Cuskelly och Toohey (2016) visar att en allmän kritik existerar mot företag som 

erbjuder spel, tobak och alkohol. Slutsatserna i denna studie visar att idrottsklubbar förhåller sig till 

detta genom att de fokuserar på olika delar av Corporate Social Responsibility, det kan göras med fokus 

på den juridiska delen eller med fokus på den filantropiska och etiska dimensionen. När det gäller 

idrottens normer visar resultaten i denna studie att idrottsklubbarna förhåller sig på olika sätt beroende 

på vilken dimension de väljer att fokusera på inom Social Corporate Responsibility. Rent konkret syns 

detta genom att LHC fokuserar på den juridiska dimensionen, och genom att BIF fokuserar på den 

filantropiska och etiska dimensionen.  
 

 

6.2 Diskussion  
Denna studie har undersökt om LHC:s och BIF:s varumärken påverkas av SHL:s sponsoravtal med 

Betsson och Bauhaus. Författarna till denna studie har också undersökt hur klubbarna arbetar när de 

ingår ett nytt sponsoravtal med spelbolag samt hur de förhåller sig till idrottens normer och värderingar 

gällande tecknande av nya sponsoravtal. Resultaten visar att det råder skilda uppfattningar mellan LHC 

och BIF gällande sponsring och samarbete med spelbolag. Resultatet visar också att klubbarnas 

varumärken påverkas på olika sätt av de undersökta sponsoravtalen.  

 

När det gäller hur klubbarnas varumärken har påverkats visar resultatet att många av supportrarna 

saknar uppfattning om klubbens sponsoravtal, därför anser många att sponsoravtalen inte påverkar deras 

bild av klubbens varumärke. LHC:s Michael Sturehed43 förklarade till exempel att de för närvarande har 

ungefär 800 samarbetspartners, det blir givetvis en omöjlighet för supportrar att veta om alla dessa avtal 

och ha en åsikt om varje enskilt avtal. Det kan vara en förklaring till att den överhängande massan 

saknar åsikt i frågan. En ytterligare anledning kan också bero på att supportrar i hög utsträckning bryr 

sig mer om resultatet på isen än omständigheter utanför, det viktigaste för dessa supportrar är att 

klubben vinner ishockeymatcher. Man kan dock se en skillnad på attityden mellan klubbarnas 

supportrar; LHC:s supportrar är i förhållande till BIF:s mer positivt inställda till de bägge avtalen. Av 

den anledningen tyder LHC:s BIT-värde på 0,65 på en liten positiv påverkan på klubbens varumärke, 

ändock sänkte detta värde klubbens varumärkesbetyg från 0,73 till 0,71. Eftersom BIF:s supportrar var 

                                                
43 Michael Sturehed, Kommersiell Chef Linköping HC, telefonsamtal den 15 April 2019. 
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betydligt mer negativt inställda till avtalet med Betsson och mindre positivt inställda till avtalet med 

Bauhaus visar resultatet att de bägge avtalen sammanvägt haft en minimal negativ påverkan på 

varumärket. Detta kan möjligtvis bero på att BIF själva uttryckt en ovilja att samarbeta med spelbolag, 

och att detta får en påverkan på supportrarnas egna attityder. Detta kan kopplas ihop med Brand 

Relationships där det tydligt framgår att konsumenter och marknadsförare påverkar varandra och deras 

attityder, det är eventuellt någonting som kan ha hänt i detta fall. (Baines, Fill och Rosengren 2017, s. 

506)   

 

Ett anmärkningsvärt resultat är det som visar att fler av BIF:s supportrar svarat att avtalet med Betsson 

påverkat deras bild av varumärket negativt, samtidigt som resultatet visar att de har en positivare bild av 

BIF:s varumärke än vad supportrarna till LHC har till deras klubbs varumärke. Detta kan möjligen 

förklaras genom att BIF är ett betydligt äldre varumärke som funnits över en lång tid. Även andra 

externa faktorer kan vägas in, till exempel att BIF är en av tre UNICEF klubbar i världen, vilket 

förmodligen gör att deras varumärke påverkas positivt.  

 

Det är klart intressant att se hur klubbarna skiljer sig åt i synen på sponsoravtal i allmänhet, men på 

SHL:s avtal i synnerhet. Båda klubbar anser att idrottsföreningar har ett ansvar i samhället, men i frågan 

rörande spelbolagens inblandning inom idrotten är de inte överens. LHC menar å sin sida att de alltid 

lyssnar på samhället och dess tendenser, de försöker alltid nå avtal som är stabila och långsiktiga för 

verksamheten. De menar att de inte har någonting emot att arbeta med spelbolag utan menar istället att 

det är statens och samhällets ansvar att agera om det är skadligt för allmänheten. BIF menar å andra 

sidan att idrottsföreningar måste ta ett större ansvar för en mer hållbar värld. De menar att eftersom 

spelbolag bidrar till spelberoende går samarbetet emot deras egen värdegrund. 

 

Likheter går dock att se när klubbarna jämförs med varandra, bägge arbetar aktivt med att försöka 

engagera klubbens sponsorer i deras CSR projekt och erbjuder olika sorters möjligheter att involvera sig 

i projekten. Skillnader existerar dock även när det kommer till idrottens normer och värderingar. LHC 

tar rent konkret inte detta i beaktning vid tecknande av nya sponsoravtal, utan menar istället att de aktivt 

lyssnar på samhällsrörelser och tendenser samtidigt som de förhåller sig till den värld som de befinner 

sig i. BIF tar å andra sidan ett annat grepp på det hela, de menar att de lägger ner ett stort arbete på att 

involvera idrottens normer och värderingar i deras egen värdegrund. Yngfalk-Fyrberg (2014) har 

undersökt huruvida idrottsföreningar förhåller sig till idrottens normer och värderingar vid tecknande av 

nya sponsoravtal, hon menar att många idrottsföreningar brister på detta område när de ska teckna nya 

sponsoravtal. En anledning till detta tror hon är att när idrotten gör entré på marknaden, riskerar 

idrottsföreningarna att förlora idrottens värderingar och etik. (Yngfalk-Fyrberg 2014, s. 20f) 
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Situationen för dagens idrottsorganisationer är enormt komplex och ofta svåra för klubbar att hantera, 

klubbarna tvingas överväga etiska dilemman samtidigt som de behöver finansiella medel för att driva 

verksamheten framåt. Det kommer bli intressant att se om BIF lyckas med att bli banbrytande i deras 

arbete för en hållbar värld eller om idrotten fortsatt kommer att vara dominerad av spelbolagens 

sponsring som inbringar miljoner kronor varje år till svensk idrottsrörelse.  
 
Denna studie har bidragit med en förståelse över hur idrottsklubbars varumärken kan påverkas olika av 

samma sponsoravtal. Detta för att det kan skilja på attityder mellan olika klubbars supportrar. Det här 

visar att idrottsklubbar bör engagera sig i att genomföra egna marknadsundersökningar. Att en enskild 

klubbs supportrar har en viss attityd till ett sponsoravtal, betyder nödvändigtvis inte att alla andra 

klubbars supportrar är av samma åsikt. Denna studie har dock visat att det finns supportrar som har 

negativa attityder gentemot spelbolag, och att detta påverkar klubbens varumärke. Andra avtal, som 

supportrarna ställer sig positiva till, kan dock hjälpa till att väga upp den negativa påverkan som 

klubbens avtal med spelbolag har på varumärket. De flesta supportrar förhåller sig dock neutrala till 

klubbarnas sponsoravtal.   
 
6.3 Kritik mot studien  
Under studiens gång tillkommer givetvis nya insikter till alternativa tillvägagångssätt för oss som 

författare. Först och främst känner vi att val av undersökningsmetod, triangulering, är den lämpligaste 

för studien. Dock finns det utvecklingspotential i delar av tillvägagångssättet. Från starten av studien var 

det tänkt att insamlingssätt och urval för respektive klubb skulle matcha varandra. På grund av den korta 

tidsperioden för att samla in data uppkom problem med datainsamlingen, empiri för LHC hade samlats 

in under klubbens sista seriematch. Dock hade BIF:s empiri inte blivit insamlad när laget missade 

slutspel, vilket omöjliggjorde en likadan insamlingsmetod. Det absolut bästa hade varit om vi hade 

genomfört en liknande insamling av empiri på en av BIF:s hemmamatcher precis som genomfört i 

Linköping. Detta ledde till att BIF:s respondenter tillfrågades via internet, vilket kan ha påverkat 

svarsfrekvensen för Fråga 1 och Fråga 2 i enkäten, vilket i så fall haft en påverkan på lagens Brand 

Equity och Brand Relationships. Detta resulterade också i att antalet respondenter för BIF blev betydligt 

fler. 238 respondenter valde att svara på undersökningen, vilket är 138 fler än LHC. I samråd med 

handledaren valde vi dock att redovisa alla svar för att inte gå miste om någon data.  

 

I den stund när vi förstod att det skulle skilja i insamlingsmetod mellan de bägge klubbarna gjordes 

försök att få med Djurgårdens IF och Frölunda HC i undersökningen istället för BIF, detta eftersom 
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klubbarna spelade matcher långt in i april månad. När klubbarna tackade nej till undersökningen 

försvann möjligheten att använda likadana insamlingssätt.  

 

Den kvalitativa delen av studien hade kunnat ge en ännu djupare förståelse om ett antal supportrar hade 

intervjuats. Även SHL och de aktuella sponsorerna hade kunnat intervjuats för att ge en annan 

infallsvinkel till studiens forskningsfrågor. Ursprungligen hade vi en bokad intervju med den 

kommersiella chefen för SHL, men på grund av att personen senare avslutade sitt uppdrag ville denna 

inte längre ställa upp på intervjun. Försök gjordes för att intervjua andra representanter, men samtliga 

tackade nej. På grund av knappa resurser i form av tid och pengar lyckades vi inte genomföra några 

intervjuer med vare sig sponsorer eller med supportrar till klubbarna.  

 

Ytterligare kritik kan ges mot teorianvändningen av Brand Equity. På grund av den komplexitet som det 

innebär att mäta Brand Value valdes denna del av Brand Equity bort. Det fanns varken tid eller kunskap 

i att samla in och värdera data som i slutändan ger svar på en långsiktig förväntad tillgångsgenerering av 

klubbarnas varumärken. Hade denna del kunnat användas skulle värderingen av klubbarnas Brand 

Equity blivit mer tillförlitligt. 

 

6.4 Studiens forskningsetiska riktlinjer  
Enligt Vetenskapsrådet (u,.å) finns det fyra forskningsetiska huvudkrav som författarna till denna studie 

har följt i insamlingen av empirin. Dessa huvudkrav är samtyckeskravet, nyttjandekravet, 

informationskravet och konfidalitetskravet. (Vetenskapsrådet u,.å, s.5f).  

 

Informationskravet handlar om att respondenterna är medvetna om studiens syfte. (Vetenskapsrådet u,.å, 

s.7). Respondenterna till denna studie har varit medvetna om detta, i de kvantitativa undersökningar som 

genomförts har syfte tydliggjorts i början av enkäten. I de kvalitativa undersökningarna har en ingående 

förklaring av studiens syfte förklarats i början av respektive intervju. Respondenternas svar följs även av 

nyttjandekravet, detta innebär att den insamlade data enbart används till studien. (Vetenskapsrådet u,.å, 

s.14)  

 

Samtyckeskravet innebär att respondenterna själva har rätt att bestämma om de vill deltaga i en 

enkätundersökning eller i en intervju, och att de har rätt att avbryta sin medverkan om de önskar. Både i 

de kvantitativa undersökningarna och i intervjuerna med klubbarna har detta gjorts tydligt. 

(Vetenskapsrådet u,.å, s.9) 
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Respondenternas svar har även gjorts otillgängliga för allmänheten. Varken enkätundersökningarna eller 

de transkriberade intervjuerna kan nås av någon annan än författarna till denna studie. Med bakgrund till 

detta följs även konfidalitetskravet. (Vetenskapsrådet u,.å, s.12) 
 
6.5 Förslag på fortsatta studier  
Fortsatta studier på detta område bör ta ett helhetsgrepp genom att undersöka SHL:s samtliga klubbar. 

Genom detta kan det slås fast om skillnader mellan klubbarna kvarstår eller om det går att få fram ett 

generaliserbart resultat angående missnöjet gentemot spelbolag och dess påverkan på klubbarnas 

varumärken. Det hade även varit intressant att se studier som innefattar fotbollen och dess supportrar, 

för att kunna se om det går att finna samband eller skillnader mellan fotbollen och ishockeyn. Dessa 

studier kan även utöka antalet sponsoravtal som undersöks, då detta kan hjälpa till att skapa en djupare 

förståelse för att kunna uppskatta vilken typ av avtal som påverkar klubbarnas varumärken i högst 

utsträckning.  
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8.0 Bilagor 

8.1 Enkät till Brynäs IF och Linköping HC 
 

Enkätundersökning 
 

Vi är två studenter från Södertörns Högskola som skriver vår C-Uppsats i företagsekonomi. Vår studie 

rör sig kring ämnet varumärken, närmare bestämt varumärken inom svensk ishockey. När ni svarar på 

enkäten kryssa i ett alternativ för varje fråga om inget annat anges! Denna enkät är helt anonym och vi 

uppskattar att ni tar er tid för att hjälpa oss med vårt arbete. Förkortningen i enkäten står för följande: 

SHL = Swedish Hockey League.  

  

Hur många matcher med XXX besöker du i snitt per säsong ? (hemma och borta) 

1-10 Matcher   �                           11-20 Matcher  �                       21-30 Matcher �     

                         31-40  Matcher �                                41+ Matcher  �  
 

Hur många matcher med XXX tittar du på tv i snitt per säsong?  

1-10 Matcher   �                           11-20 Matcher  �                       21-30 Matcher �     

                         31-40  Matcher �                                41+ Matcher  �  
 

Till vilken grad känner du en personlig koppling med XXX som klubb?  

1= Ingen alls 2= I viss grad 3= I hög grad  4= I allra högsta grad  

1 �                       2 �              3 �              4  �             
 

Är du medveten om XXX värderingar och deras arbete i samhället?  

1= Inte alls 2= I viss grad 3= I hög grad  4= I allra högsta grad  

1 �                       2 �              3 �              4  �             
 

Hur är din bild av XXX som varumärke? 

Starkt Positiv�  Svagt Positiv�   Neutral � Svagt Negativ � Starkt Negativ �                                                      
 

Skulle du följa XXX om de spelade i HockeyAllsvenskan istället för i SHL? 
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Ja, som nu �               Ja, i mindre utsträckning  �        Nej, inte alls�  
 

Skulle du följa XXX lika ofta om de spelade i Division 2 istället för i SHL?  

Ja, som nu �               Ja, i mindre utsträckning  �        Nej, inte alls�  
 

 

Vänd Blad 
_______________________________________________________ 
 

Talar du väl om XXX till vänner och bekanta? 

Mycket väl �    Ganska väl �    Neutralt �   Ganska illa �     Mycket illa �  
 

Hur ofta pratar du om XXX på det sättet du angav på frågan ovan? 

Varje dag �    Varje vecka�    Varje månad �   Varje år �     Aldrig �  
 

Vad tycker du om Betsson som huvudsponsor för SHL och XXX?  

Mycket dåligt �    Dåligt �    Varken bra eller dåligt �   Bra �      Mycket bra �  
 

EXTRA Varför tycker du så?  

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Påverkar sponsorsamarbetet med Betsson din bild av XXX positivt, negativt eller inte alls?  

Starkt Positivt�  Svagt Positivt�   Inte alls� Svagt Negativt � Starkt Negativt � 
 

 

Vad tycker du om Bauhaus som huvudsponsor för SHL och XXX?  

Mycket dåligt �    Dåligt �    Varken bra eller dåligt �   Bra �      Mycket bra �  
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EXTRA Varför tycker du så?  

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Påverkar sponsorsamarbetet med Bauhaus din bild av XXX positivt, negativt eller inte alls?  

Starkt Positivt�   Svagt Positivt�   Inte alls � Svagt Negativt � Starkt Negativt � 

                              

Tack för din medverkan! 

 

8.2 Intervjuguide 
 

1 Inledning  

• Berätta lite kort om dig själv  

 

• Berätta om din roll i klubben 

 

2 Deras varumärke 

• Vad har klubben för bild av sitt egna varumärke? 

 

•  Arbetar ni på något sätt med varumärkesuppbyggnad? 

• Hur? Ge exempel. 

 

• Tror du att bilden av klubbens varumärke påverkas av de sponsoravtal som ni ingår i?  

• Hur? 

• Kan du ge ett konkret exempel på en historisk förstärkning av varumärket? 

• På vilket sätt? 

• Eventuell en negativ?  

• Är eventuell påverkan på varumärket någonting ni tar i beaktning vid beslut om sponsoravtal?  

• På vilket sätt?  

 

3 Sponsoravtal 
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• Hur arbetar ni i klubben med CSR (Corporate Social Responsibility)?  

• Hur ser er samhällsansvar ut? 

 

•       Vad är viktigt för er när ni ingår ett sponsorskap med ett företag? 

- Vad är viktigt att ni får ut av avtalet? 

- Vad bidrar ni med i avtalet?  

-  Hur ser den interna processen ut när ni värderar och förhandlar om olika sponsoravtal? Finns 

det någon speciell strategi/policy? 

- Hur utvärderar ni sponsoravtalen?  

 

•  Finns det några branscher ni föredrar att samarbeta med? 

-  Varför? 

• Finns det några branscher ni utesluter att samarbeta med? 

-  Varför? 

• Delar ni i er klubb samma syn som SHL på de befintliga sponsoravtalen? 

 

4 Idrottens normer  

 

• Känner du och xxx till RFs (Riksidrottsförbundet) definition av idrottens normer och 

värderingar? 

 

• På vilket sätt tycker du att xxx lever upp till dessa normer och värderingar? 

 

• Enligt RFs ska ”idrotten främja folkhälsan och vara en opinionsbildare i frågor som rör 

folkhälsan”. Och enligt Folkhälsomyndigheten är spelmissbruk ett folkhälsoproblem i dagens 

samhälle. På vilket sätt anser ni att klubbar bör förhålla sig till detta när de ingår nya 

sponsoravtal?  

• Varför?/Varför inte?  

 

5 Övrigt 

• Finns det något som du tycker att du skulle vilja tillägga i denna fråga? 

 

 


