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Sammanfattning 

Uppsatsen behandlar ämnet kring varumärkesbyggande och den kommunikativa process som detta 

innebär mellan företag och konsument. Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för möjligheter och 

risker med varumärkesbyggande genom sponsring och Co-Branding.  

Detta görs deskriptivt och analyserande genom att belysa ett samarbete mellan två starka varumärken 

på den svenska marknaden, Åbro & AIK, och hur interna och externa associationer knutna till dessa 

påverkar varumärkeskapitalet. Undersökningen har utmynnat i slutsatsen om att sponsring skall ses som 

en synonym med Co-Branding, dvs. en synergi mellan två eller flera varumärken. Detta utifrån en 

diskussion där samarbeten mellan företag, organisationer och atleter omges och påverkas av 

associationer, knutna till bägge parter, vars betydelser överförs från varumärket till konsumenten och 

vice versa, vilket i sin tur påverkar respektive varumärkes image och kapital. Uppsatsen presenterar 

även en alternativ syn på konsumentrespons, gällande låginvolverade produkter i en höginvolverad 

kontext utifrån en diskussion kring att sponsringen som en form av varumärkesbyggande påverkar en 

mottagare både kognitivt men även emotionellt. Där slutsatsen pekar på att en kommunikativ modell 

där företag interagerar med potentiella målgrupper via ett gemensamt intresse kan föda 

konkurrensfördelar gentemot konkurrerande substitut med låg differentiering. Detta blir då ett effektivt 

sätt att tränga igenom det mediala bruset och nå fram till en potentiell målgrupp.  

Nyckelord;  

Kommunikation, Sponsring, Varumärken, Varumärkeskapital, Co-Branding. 
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Abstract 

The essay deals with the subject about branding and the communicative process that entails between 

businesses and consumers. The purpose of this paper is to increase understanding of the opportunities 

and risks of brand building through sponsorship and Co-Branding.  

This descriptive analysis is made by highlighting the partnership between two strong brands in the 

Swedish market, Åbro & AIK, and how internal and external associations related to their impact on 

brand equity. The study has led to the conclusion that the sponsorship should be seen as synonymous 

with Co-branding, ie. a synergy between two or more brands. This is based on a discussion in which 

partnerships between businesses, organizations and athletes are surrounded and influenced by 

association, linked to both parties, whose meanings are transferred from brand to the consumer and 

vice versa, which in turn affects their brand image and equity. The paper also presents an alternative 

approach to consumer feedback, concerning low-involvement products in high-involved contexts based 

on a discussion of sponsorship, as a form of branding, affects a recipient both cognitively but also 

emotionally. The conclusion suggests that a communicative model in which businesses interact with 

potential target groups through a common interest can give a competitive advantage over competing 

substitutes with low differentiation. This then becomes an effective way to penetrate the media clutter 

and reach a potential audience. 

Keywords; 

Communication, Sponsorship, Brands, Brand Equity, Co-Branding. 
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1 Introduktion 

Det inledande kapitlet kommer ge en bakgrund samt en förklaring av viktiga beståndsdelar till det valda ämnet för 

uppsatsen. Det kommer även presenteras en problemdiskussion för uppsatsens syfte. 

1  Bakgrund 

…”A product is something that is made in a factory; a brand is something that is bought by a costumer. A 

product can be copied by a competitor; a brand is unique. A product can be quickly outdated; a 

successful brand is timeless”… 1 

Citatet ovan fångar väl innebörden av en av de viktigaste frågorna som rör ämnet marknadsföring; 

förmågan att bygga starka varumärken. Varumärken i sig är som citatet säger, mer än en logotyp på en 

produkt. Produkter har en förmåga att gå ur tiden medan varumärken kan överföras över både tid och 

rum. 

Hur kan man då definiera ”varumärke”? AMA, American Marketing Association, definierar ett 

varumärke som …”a name, term, sign, symbol or design, or a combination of them, intended to identify 

the goods or services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of 

competitors”… varumärken och varumärkesbyggande är alltså ett försök från tillverkare att differentiera 

produkter och tjänster genom att bygga in värden och associationer, materiella som immateriella, vilka 

bidrar till att skapa en identitet och ett värde till företagets produkter och tjänster. Kotler & Keller 

kompletterar denna definition med sammanfattningen att ett varumärke är en produkt eller tjänst, vars 

inneboende egenskaper hjälper till att differentiera ett företag från konkurrenternas tjänster och 

produkter. Differentieringen kan vara fysisk, funktionell eller konkret i fråga om att den kopplas samman 

med produktens fysiska egenskaper och prestanda. Skillnaderna kan även vara symboliska, emotionella 

eller abstrakta - kopplade till vad varumärket representerar. 2 Duncan & Moriarty antar en liknande 

beskrivning; …”a brand is a complex, interrelated system of management decisions and consumer 

reactions that identifies a product (goods services, or ideas), builds awareness of it, and creates meaning 

                                                           
1
 Stephen King, WPP Group, London 

2
 P Kotler & K L Keller, Marketing Management. 13th Ed. Pearson Education International, London. 2009, Sid 276 
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for it”…3 Ett varumärke skall ses som en del av en komplex mix av de beslut, tagna av ledningen, och 

kundernas reaktioner, som bygger en uppfattning och en betydelse för varumärket. 

Varumärkesbyggandet innebär att skapa en positiv image för ett företag som helhet, snarare än att 

förstärka eller differentiera en enskild produkt. Genom att skapa goodwill kopplat till ett varumärke så 

skapas förutsättningar för företag att skapa och underhålla relationer, knutna mellan företaget, 

varumärket, och dess potentiella kunder för en långsiktig lönsamhet. 4 

Marknadsföringens vetenskapliga fokus ligger i att förklara, analysera och förstå utbytet mellan 

producenter och konsumenter på en marknad. Relationen mellan dessa aktörer är grunden för all 

marknadsföring. Ingen relation, ingen interaktion.5 Detta gör det intressant för oss att diskutera kring 

frågan hur vi kan analysera varumärkesbyggandet som en funktion av att studera utbytet mellan 

producenter och konsumenter genom en kommunikativ kanal. 

Erdem och Swait menar att på marknader som definieras av imperfekt och asymmetrisk information, 

vilket måste ses som en sanning för de flesta marknader rörande produkter och tjänster, är det viktigt 

för olika aktörer att överföra information om företaget till den tänkta målgruppen på ett trovärdigt sätt. 

För att denna överföring skall vara trovärdig måste man sända ut signaler, via varumärket, om företagets 

produkter och deras kvalité.6 I dagens läge är utbudet enormt och det mediala ”bruset” i form av 

konkurrerande marknadsföring och artiklar i dagspress, som kombinerat med en större medvetenhet 

hos konsumenterna medför både fördelar och nackdelar för ett företag att kommunicera med sina 

potentiella målgrupper. Det blir därför viktigt att se marknadsföringen som en utbytesprocess mellan 

företag och konsument snarare än en form av envägskommunikation. Detta för att kunna genomföra en 

trovärdig överföring av information då ett varumärke byggs upp av båda parter, som presenterats 

inledningsvis. 

                                                           
3
 T Duncan & S A Moriarty, The science and Art of Branding, M E Sharpe, New York, 2009 Sid. 6 

4
 K L Keller, T Apéria, M Georgson, Strategic Brand Management; A European Perspective, Pearson Education 

Limited, Harlow, 2008, Sid. 6-7 

5
 S D Hunt, Foundations of Marketing Theory; Toward a General Theory of Marketing, M.E. Sharpe, New York, 

2002, Sid. 8-18 

6
 T Erdem & J Swait, Brand Credibility, brand consideration, and choice, The Journal of Consumer Research, Vol. 31, 

no. 1, juni 2004, Sid. 191 
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Erdem & Swait menar också att denna trovärdighet är avgörande för, och hänger ihop med de 

överväganden och val som konsumenter gör mellan olika varumärken. Valet mellan varumärken är 

förenad med upplevd risk och nytta. Givet imperfekt och asymmetrisk information, som dessutom är 

kostsam för konsumenten att inhämta, så blir ett varumärkes trovärdighet viktig. Ett trovärdigt 

varumärke kan innebära en lägre risk och större nytta för konsumenten då de upplever ett större 

förtroende för varumärket.7  

Vilka kanaler kan man då använda för att kommunicera mellan företag och konsumenter? Den klassiska 

modellen av marknadsföringsmix; ”4P”, framtagen av McCarthy, som fokuserar på pris, plats, produkt 

och påverkan (promotion), kan upplevas alltför snäv i definitionen av ämnet marknadsföring.8 Duncan 

och Moriarty ifrågasätter framförallt begreppet ”påverkan” just för dess semantiska innebörd.9 Ordet 

påverkan anspelar på att det är normativa verktyg som skall användas i kommunikationen mellan 

företag och konsument, vilket kan tolkas som att det är företaget som styr och bestämmer vilka 

produkter och tjänster som skall efterfrågas på marknaden genom en påverkan på vad konsumenterna 

skall efterfråga . Detta sätter ju frågetecken för marknadsföringen som vetenskap i positiva/normativa 

termer. AMA definierar marknadsföring som; …"an organizational function and a set of processes for 

creating, communicating, and delivering value to customers and for managing customer relationships in 

ways that benefit the organization and its stakeholders"… Även denna mer allmänna definition av ämnet 

pekar på ett normativt syfte med marknadsföringen och det utbyte som sker mellan företag och 

konsument; att leverera värde till konsumenter och främja organisationen och dess intressenter genom 

att hantera relationer mellan dessa två.10 Vi menar att även om slutmålet med marknadsföringen är av 

den normativa arten att möta identifierade behov hos konsumenter och tillfredställa dessa så är det inte 

företagen som skapar efterfrågan utifrån utbudet. Historien har visat att företag som inte kan anpassa 

sitt utbud till vad som efterfrågas på marknaden faller ur tiden. Vilket än mer förstärker innebörden av 

det inledande citatet. Kommunikationen av ett varumärke handlar om att skapa en relation till 

konsumenten genom att appellera till sådant som kunden gillar, vad denne efterfrågar i ett varumärke, 

och i slutändan de produkter som kopplas ihop med varumärket. Detta menar vi gör att man måste ha 

                                                           
7
 Erdem & Swait, loc. cit. 

8
 Kotler & Keller, Ibid. Sid 62-63 

9
  T Duncan & S A Moriarty, Communication – Based Marketing Model for Managing Relationships, The Journal of 

Marketing, Vol. 62, No 2, Apr 1998, Sid. 1-13 

10
 Kotler & Keller, Ibid. Sid. 45 
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en kritisk inställning till ordet ”påverkan” i marknadsföringsmixen och snarare beskriva det som en 

främjande del av en relationsbyggande kommunikation i ett utbyte mellan producent och konsument. 

Huruvida det slutgiltiga syftet är normativt eller positivt så har detta ingen betydelse för vikten av att 

analysera och forska i ämnet. 

Ovanstående ligger då som grund till frågan; hur kommunicerar man mellan producent och konsument 

för att bygga relationer? Kotler & Kellers Marknadskommunikationsmix, har som syfte att kommunicera 

meddelanden till konsumenter, men dessa behöver inte vara utformade som övertygande påtryckningar 

menar författarna. De antar snarare en definition där kommunikation och dess betydelse för 

relationsbyggande ligger i fokus. Vi delar ovanstående författares syn på den mer 

kommunikationsinriktade approachen. Begreppet ”promotion” kommer vi dock presentera närmare för 

att tydligare konkretisera de kanaler som företag kan använda sig av i sin kommunikation gentemot 

konsumenter. 

Kotler & Keller menar att kommunikationsmixens plattform består av följande delar: reklam, 

försäljningsfrämjande åtgärder, sponsring och event, PR, direkt - och interaktiv marknadsföring, "word 

of mouth-marketing" och personlig försäljning. Dessa delar kan ses som de verktyg som ett företag har 

tillgängliga för att nå ut med kommunikationen av sina varumärken till konsumenter. Kanalval i form av 

tv, radio, e-mail, sportevenemang, affischtavlor, seminarier och mässor kan ses som underklasser till 

dessa verktyg.11 Vi kommer nedan presentera en kortare bakgrund till en av dessa kanaler; Sponsring 

och event. Vilket kommer ligga till grund för uppsatsens ämne. 

Sports Marketing 

Thorne, Wright och Jones definierar sports marketing som en utbytesprocess utformad för att möta de 

krav och behov som finns hos konsumenter av sport. 12 Man väljer att dela upp dessa aktiviteter i två 

områden; en direkt marknadsföring av sportprodukter och tjänster till konsumenter av sport, samt en 

indirekt marknadsföring av produkter och tjänster som är relaterade till sport, genom kampanjer 

kopplade till sportevenemang. 

                                                           
11

 Kotler & Keller, Ibid. Sid 513 

12
 Thorne, Wright & Jones, The impact of Sports Marketing Relationships and Antitrust issues in the United States, 

Journal of public policy & marketing, Vol. 20, No 1, 2001, Sid. 73-83 
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De flesta kopplar samman sponsring med sport. Då främst genom arenaexponering i form av skyltar och 

tröjreklam. Företeelsen har en historia som sträcker sig från ungefär mitten av förra seklet och framåt. 

1971 fick branschen en rejäl skjuts i samband med att den amerikanska kongressen förbjöd 

tobaksreklam i TV och tidningar. Detta medförde att innovativa Marknadsförare såg en möjlighet att 

utnyttja sporten som ett indirekt medel att exponera sina varumärken. Detta främst inom bilsport och 

tennis genom att exponera sina varumärken på atleterna och deras utrustning. De olympiska spelen i 

Los Angeles 1984 var en rejäl språngbräda för ämnet och ses även som det första riktiga genomslaget för 

sports marketing som ett etablerat sätt att nå ut med budskap och varumärken till konsumenter.13 

Sedan dess har sportmarknaden haft en enorm tillväxt och med det har även marknadsföringen kring 

fenomenet vuxit. Idag är det snarare regel än undantag att de flesta aktörerna på sportmarknaden 

berörs av sponsring i någon omfattning. Enkelt översatt till svenska kan vi definiera ämnet som 

sponsring av idrottsevenemang, lag och atleter. 

Här kan vi inflika en intressant vinkling av ämnet som sådant kopplat till diskussionen kring 

marknadsföringens syfte och begreppet ”promotion” vi förde ovan. Irwin, Sutton & McCarthy menar 

även de att begreppen marknadsföring och promotion måste särskiljas. De menar att ”promotion” inom 

kontexten sports marketing handlar om en syn på marknadsföring som ett verktyg för en aktiv påverkan 

på konsumenter. …”Sport promotion represents the deployment of a fully integrated set of 

communication activities intended to persuade consumers toward a favorable belief or action as a 

tactical component of the overall marketing campaign”…14 Denna syn på promotion inom sport är 

mycket intressant med tanke på vilka samarbeten vi kan hitta exempel på när det gäller sponsring, och 

detta är även något som kommer återspeglas i vårt val av studieobjekt.  

Sport Sponsorship 

Sponsring och eventföreningens definition av sponsring är …”en affärsmässig metod för kommunikation, 

marknadsföring och försäljning. Sponsring bygger på ett kommersiellt avtal mellan (normalt) två parter 

                                                           
13

 J. R Shannon, Sports marketing: an examination of academic marketing publication, Journal of Services 
Marketing, Vol. 13 No. 6, 1999 Sid. 517 - 535 

14
 R L Irwin, W A Sutton, L M McCarthy, Sport promotion and Sales Management, 2

nd
 Ed. Human Kinetics, Leeds, 

2008, Sid. 6 
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där ett företag betalar för kommersiella rättigheter till ett evenemang, en person, organisation, ett 

projekt etc”…15 

Gwinner & Eaton pekar på två övergripande anledningar till varför företag väljer att engagera sig i 

sponsring; att öka varumärkeskännedomen samt att etablera, stärka eller förändra varumärkets image. 

16 För att kunna förklara detta måste vi först förklara vad som menas med ”brand image” Keller 

definierar brand image som; …”perceptions about a brand as reflected by the brand associations held in 

memory”... 1718 Alltså de associationer som konsumenter gör i samband med ett varumärke, görs utifrån 

de minnesbilder de har av varumärket. Kellers definition talar för att det är en koppling mellan 

konsumenters minnesstruktur, baserat på närliggande upplevelser, och det uppfattade värdet hos ett 

varumärke. Kapferer antar en liknande definition. Han menar att brand image är något som definieras av 

mottagaren, medan identiteten för varumärket finns hos avsändaren.19 Vilket då även stödjer de 

definitioner av varumärke som presenteras inledningsvis. Associationerna med varumärket kan upplevas 

genom produkterna, användningsområden, användningstillfällen, paketering, tillverkningsland, mediala 

kanaler, talespersoner, och kommunicerad reklam. 

Aaker menar att dessa associationer kan påverkas genom att länka varumärket genom sponsring via 

kända profiler eller sportevenemang.20 Varumärkets exponering i dessa typer av aktiviteter skall då bidra 

till en konsolidering av varumärkets image och den kanal som sponsringen sker genom. Denna 

konsolidering väcker då frågor kring den kongruens som skall finnas mellan företagets mål, gällande 

image och positionering för sitt varumärke, och den image som finns kring det event som man väljer att 

sponsra. 21 Eller för att förenkla det hela; Att matcha den karaktäristik som finns för varumärket med en 

lämplig kanal. I detta fall produkter och varumärken förknippade med de värderingar och den image 

                                                           
15

 www.sefs.se 2011-01-11 

16
 Gwinner & Eaton Building Brand Image through Event Sponsorship: The Role of Image Transfer, Journal of 

advertising, Vol. 28, No. 4 1999, Sid. 47-57 

17
 Kevin Lane Keller Conceptualizing, Measuring, and Managing Costumer – Based Brand Equity, The Journal of 

Marketing, Vol. 57, No. 1 januari 1993, Sid. 1-22 

18
 E Martinez, Y Po, Effect of brand extension strategies on brand image; A comparative study of the UK and 

Spanish markets, International Marketing Review, Vol. 25, Iss: 1, Sid. 107-137 

19
 J-N Kapferer. Strategic Brand Management; Creating and sustaining brand equity long term, 2

nd
 Ed. Kogan Page, 

London, 1997, Sid. 94 

20
 D A Aaker, Building Strong Brands, New York, Free Press Corp. 1996 Sid. 187 

21
 Gwinner & Eaton ibid Sid.48 

http://www.sefs.se/
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som finns inom sportbranschen. Denna överföring av associationer stöds av McCracken som menar att 

värderingar och betydelser för ett varumärke överförs från ett sponsrat objekt till en produkt och från 

produkt till konsument. Denna överföring av värden menar han slutförs när konsumenten konsumerar 

en produkt eller tjänst vilket överför innebörden av varumärket till konsumenten. 22 

Kotler pekar på dessa mål med sponsring. 1) att identifiera sig med en viss målgrupp eller livsstil. 2) att 

öka medvetenheten kring ett företag eller en produkt. 3) att förstärka associationer kopplade till 

varumärket. 4) att höja företagets image. 5) att skapa upplevelser och framkalla känslor. 6) att uttrycka 

ett stöd för samhällsfrågor. 7) att underhålla viktiga klienter och anställda. 8) att möjliggöra 

kringförsäljning och PR-möjligheter.23 Här vill vi också passa på att presentera en alternativ syn på hur 

ett varumärke byggs upp hos en mottagare. Plewa, Quester & Bal menar att istället för att anamma en 

kognitiv driven förklaring av ett varumärkes kumulativa uppbyggnad hos en mottagare, vilket Keller, 

McCracken samt Gwinner & Eaton påstår. Så menar författarna till artikeln att den även kan drivas 

genom känslor. De menar att när en mottagare exponeras för ett varumärke som sponsrar ett event där 

mottagaren är känslomässigt och symboliskt involverad, så kommer mottagaren associera attributen för 

de involverade sponsorerna och slutligen förändra attityden gentemot varumärket.24 Denna alternativa 

syn kompletterar bilden av de faktorer som kan ligga bakom varumärkets image hos mottagarna. 

Utvecklingen inom sponsring och eventmarknadsföring visar på en stark tillväxt. De totala 

investeringarna i Sverige låg 1998 på 2000 MSEK, där sponsringen och eventmarknadsföringen, vilka får 

ses som två samlingsbegrepp för ovanstående definitioner, stod för 1600 MSEK respektive 400 MSEK 

var. De totala marknadsinvesteringarna 2009 på 7600 MSEK. 25 Där sponsringen stod för 5100 MSEK och 

event för 2500 MSEK. D.v.s. en total tillväxt på ca 350 % över ett tidsspann på ett decennium. Totalt av 

den Svenska ”marknadsföringskakan”, där saker som produktionskostnader, direktreklam, mässor, 

presentreklam och tv-reklam ingår för de reklaminsatser som görs på den svenska marknaden, utgör 

sponsringen 13,2 %. Värt att anmärka är att under finanskrisen 2008-2009 så var sponsringen den enda 
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24
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form av marknadskommunikation där investeringarna inte minskade. Istället ökade sponsringen sin 

andel av den totala ”marknadsföringskakan” 

Exempel på kända svenska samarbeten inom sponsring är; ICA och IFK Göteborg, Löfbergs Lila och 

Färjestad samt Gevalia och Brynäs. Utvecklingen går till stor del mot att företag dessutom köper 

rättigheter till namn på arenor, ex Ericsson Globe eller Swedbank stadion för att kunna exponera sitt 

varumärke inte enbart i samband med ett enskilt lag utan för en samling event som kan genomföras på 

arenan. Goda exempel på mer innovativ marknadsföring på gräsrotsnivå, eller "grusrotsnivå" är 

Spendrups kampanj med varumärket Norrlands Guld, där de valt att sponsra lag i fotbollskorpen i 

stockholmsområdet för att på detta sätt visa att man kommunicerar på samma villkor som de 

potentiella målgrupperna.26 

Problemdiskussion 

Ovan har vi presenterat viktiga begrepp för uppsatsens ämne. Vi har identifierat ett antal viktiga 

aspekter inom marknadsföringen; kommunikationens betydelse för utbyte mellan företag och 

konsument och vilken roll påverkansmixen spelar i denna kommunikation. Vi har även presenterat 

möjliga tillvägagångssätt för hur ett företag kan bygga ett varumärke och vilka viktiga komponenter som 

ingår i detta, samt vilka kanalval, i detta fall sponsring och sports marketing, som företag kan använda 

sig av. Vi har även slagit fast att de associationer som görs med ett varumärke, via den kanal man 

använder i sin kommunikation, förs över från varumärket till konsumenten. Denna överföring bygger på 

antingen en kognitiv eller känslomässig koppling till varumärkets associationer. 

Vi har identifierat möjliga målsättningar som ett företag kan ha för exponeringen av sitt varumärke 

genom sponsring. Vi har även visat på sponsringens växande andel av den totala 

marknadskommunikationen i Sverige. 

Vi kan här klart fastställa att sponsringen idag är ett viktigt verktyg för ett företags kommunikationsmix. 

Svenska annonsörers kommitté för sponsring och event, KSE, pekar i sin rapport ”Handbok Sponsring” 

från september 2010 på en liknande analys. …”På ren svenska – det är lättare att tycka om, eller tycka 

ännu bättre om, ett företag som förknippas med något annat som man själv tycker om, eller 
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sympatiserar med. Det visar att man som sponsor har respekt för sin målgrupp och är intresserad av att 

kommunicera på samma villkor”... 27  Med detta citat vill vi ytterligare peka på vikten av att inte se 

sponsringen som en form av kortsiktig direktreklam, utan snarare en form av relation med både ett 

finansiellt utbyte och ett meningsutbyte mellan involverade parter; Sponsor – sponsrad – fans. 

Uppsatsens Studieobjekt 

Uppsatsen kommer att fokusera kring utbytet mellan en sponsor och en sponsrad och de möjliga 

implikationer detta kan få för ett varumärke för den slutgiltiga mottagaren konsumenten. De två 

förstnämnda aktörerna presenteras mer ingående nedan. Vi har valt dessa av två anledningar; den ena 

är tillverkare av alkoholhaltiga drycker som väljer att marknadsföra sig genom idrott och event i 

allmänhet, och genom en klubb i synnerhet. Utifrån den ovanstående problemdiskussionen om 

associationer knutna till ett varumärke och de frågor kring den kongruens som bör finnas i 

karaktäristiken mellan sponsor - sponsrad - fans så menar vi att AIK, Åbro och dess supportrar är 

intressanta aktörer att analysera. En intressant sak att nämna för uppsatsens studieobjekt är att det är 

förbjudet med sponsring och reklam för alkoholhaltiga drycker enligt gällande alkohollagstiftning, detta 

är en både en praktisk och moralisk fråga som vi ämnar återkomma till. 

Avgränsningar 

Vi har för uppsatsen valt att beskriva och analysera relationen mellan varumärket Åbro och klubben AIK 

för att kunna besvara uppsatsens syfte. Vi har valt dessa två aktörer utifrån deras samarbete kring 

sponsring. Detta har en historia som sträcker sig tillbaka till början av 1990-talet. Detta långtgående 

samarbete väcker vårt intresse då Åbro är ett av Sveriges största varumärken för öl och AIK ett av de 

största svenska varumärkena på idrottssidan. Historien kring samarbetet är dock kantat av problem. Den 

mediala bilden av AIK under de senaste 20 åren är överlag negativ. Skriverier handlar ofta om interna 

bråk kring ekonomi, kontrakt, spelarförsäljningar, tränarbyten och problem med supportergrupper och 

huliganer. Samtidigt har klubben under samma period lyckats vinna SM-guld fyra gånger samt varit ned i 

superettan och vänt. Detta ger en något tvetydig medial bild av en sportsligt framgångsrik klubb med 

något nersvärtat rykte. Vi menar att AIK och Åbro är ett bättre exempel för en närmare analys för frågor 

om varumärken och de associationer som kan knytas till dessa än vad den lokala idrottsföreningen och 

dess sponsorer skulle vara. Då det senare snarare handlar om ett ekonomiskt stöd för den lokala 
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samhällsnyttan än en interaktion mellan två nationellt etablerade varumärken vars associationer kan få 

betydande återverkningar för bägge parter. Vi menar även här att Åbro som studieobjekt är mer 

intressant än andra stora sponsorer på nationell nivå med tanke på de varor företaget säljer. Utifrån den 

inledande diskussionen kring ”promotion” och det alternativa synsättet där vissa författare menar att 

…”Sport promotion represents the deployment of a fully integrated set of communication activities 

intended to persuade consumers toward a favorable belief or action as a tactical component of the 

overall marketing campaign”…28 Detta ger ju en föraning om att sponsringen som kommunikativ metod 

kan syfta till att verka övertalande gentemot konsumenter för en främjande syn eller ett visst handlande 

i relationen till varumärket. Denna definition kan ses som högst moralisk tveksam då det innebär att 

idrotten skall agera budbärare för alkoholproducenternas agenda. Innan det slutgiltiga valet föll på AIK 

och Åbro hade vi under en tid försökt att få kontakt med andra storklubbar inom stockholmsregionen 

som till exempel Hammarby, Djurgården, Södertälje och deras respektive huvudsponsorer KAPPA, Miele 

och Scania. Att få kontakt med de personer som var/är ansvariga för de frågor om sponsring som 

uppsatsen behandlar blev svårare än vad vi trodde, vilket också bidragit till att vårt slutgiltiga val föll på 

AIK och Åbro.  

                                                           
28
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Syfte och Problemformulering 

Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för möjligheter och risker med varumärkesbyggande genom 

sponsring och Co-branding. Med undersyftet att föra en teoriutvecklande diskussion utifrån fallstudien.  

Detta skall vi konkret göra genom att försöka svara på följande forskningsfrågor; 

FF 1) Vilken roll har sponsring att spela i kommunikationen mellan företag och konsument? 

FF 2) Vilka möjligheter och risker kan finnas med sponsring som Co-branding? 

FF 3) Hur kan man mäta effekten av sponsring som kommunikativt verktyg? 

FF 4) Finns det andra implikationer av sponsring som kommunikativt verktyg? 
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Metodologi 

I det inledande kapitlet presenterade vi bakgrunden för uppsatsen ämne samt syfte och forskningsfrågor. I detta 

avsnitt kommer vi att presentera samt motivera den valda metodiken för uppsatsen. Vi skall visa hur vi närmat oss 

uppsatsen och kommer att avsluta kapitlet med en diskussion kring validitet och reliabilitet i studien. 

 

2 Metod 

1.1  Grafisk översikt över metoddelen (Författarnas egen bild) 

 

 

 

 

 

Forskningssyfte; Beskrivande & Förklarande 

Saunders, Esaiasson och Yin identifierar tre olika ansatser till forskningsstrategier; deskriptiva, 

förklarande och utforskande.2930 Författarna menar att genom att anamma en av dessa tre, eller 

kombinera delar av dessa tre, så skall detta underlätta för forskare att kanalisera den tid, förkunskap och 

de resurser man har tillgängliga för att besvara forskningsfrågan. Nedan följer en förklaring för 

respektive ansats. 
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Deskriptiva studier skall ge svar på frågor rörande; var, när, hur, vem och vilka personer, faktorer eller 

händelser som hjälper till att beskriva olika fenomen.31 Deskriptiv betyder beskrivande, vilket då också 

säger en del om förklaringsmodellens styrkor och svagheter. En förklarande modell kräver endast en 

omfattande förkunskap för det man vill beskriva men saknar dock förmågan att förklara varför det 

beskrivna inträffar. Den analytiska, förklarande aspekten saknas i modellen vilket sätter vissa 

frågetecken för dess vetenskapliga tyngd, vilket även motiverar att man bör se modellen som ett verktyg 

för en förberedande studie snarare än en färdig, förklarande, studie. 32 

Förklarande studier kan man se som en utveckling av den deskriptiva ansatsen. Denna förklaringsmodell 

undersöker och söker svar på ”varför-frågor”. Modellen syftar till att förklara varför en händelse eller ett 

fenomen existerar eller uppstår, samt vilka samband och vilken påverkan olika variabler kan ha i olika 

situationer. Hur, varför, vad, är de konkreta frågorna som modellen skall kunna förklara.33 

Utforskande studier kan liknas vid en upptäcktsfärd. Här har man på förhand ingen direkt design för 

studiens inriktning vad gäller syfte, metod, teorikoppling eller vilka data som skall undersökas. Istället 

anpassar man detta utifrån de data som forskaren stöter på under färdens gång. Modellen har stor 

styrka i att den är flexibel och förmår ändra inriktning.34 Denna styrka kan även ses som den svaghet 

som den förklarande studien har, där en felaktig utvärdering av vilken teoriansats man skall välja för de 

data som ska undersökas kan resultera i en analys som inte förklarar det fenomen man undersöker. 

För att kunna svara på våra forskningsfrågor väljer vi att kombinera två. Ett beskrivande och förklarande 

forskningssyfte för uppsatsen tror vi är det bästa valet för att kunna svara på våra forskningsfrågor. 

Forskningsansats; Kvalitativ Ansats 

Inom samhällsvetenskapen finns två huvudspår av ansatser för forskningsfrågor; kvalitativa och 

kvantitativa. Nedan följer en kortare förklaring av begreppen. 

                                                           
31
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Kvantitativ metod kännetecknas genom analyser av hårda data på aggregerad nivå, ofta utformade som 

enkäter där variabler såsom kön, inkomst och köpbeteende kan mätas. Styrkan i metoden är att man 

kan se mönster och göra statistiska slutledningar från fenomen på en relativt stor del av populationen. 

Däremot förklarar inte en kvantitativ metod vilka faktorer som ligger bakom ett fenomen, bara hur stort 

eller hur vanligt förekommande fenomenet är.35 Metoden har en svaghet då den bygger på färdiga 

formulär vilket gör att den saknar flexibilitet för frågor och variabler som inte tagits upp under 

förarbetet till enkäterna. 

En kvalitativ metod fokuserar på att analysera bakomliggande strukturer vilket skall underlätta en 

förklaring av uppkomsten av ett fenomen. Detta kan fördelaktigen göras genom en eller flera intervjuer 

vilka består av öppna frågor där respondenten själv får utforma de svar som denne känner är lämpliga 

för frågan.36 

Denna studie anammar en kvalitativ ansats för att kunna beskriva en tydlig bild och få en bättre 

förklaring på enskilda syften för studieobjektet. 

Forskningsstrategi; Fallstudie 

Yin presenterar fem olika kvalitativa metoder för forskningsstrategier; Experiment, undersökning, 

arkivanalys, historisk analys och fallstudier.37 Här menar han att man utifrån en kritisk analys av det 

forskningssyfte man har, och vilka forskningsfrågor man vill besvara, skall välja den metod som är mest 

lämplig för att besvara dessa. Bilden nedan skall försöka underlätta för läsaren att schematiskt se vilka 

variabler man skall ta hänsyn till i sitt strategival. Nedan följer en kortare förklaring för varje metod. 
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1.2 Yins förklaringsmodell. (Case Study Research, Yin) 

Metod Typ av forskningsfråga? Kräver utforskning av 

beteenden? 

Fokuserar på samtida 

händelser? 

Experiment Hur, varför? Ja Ja 

Undersökning Vem, vad, var, hur många, 

hur mycket? 

Nej Ja 

Arkivanalys Vem, vad, var, hur många, 

hur mycket? 

Nej Ja/nej 

Historia Hur, varför? Nej Nej 

Fallstudie Hur, varför? Nej Ja 

 

”Vad” – frågor; likt ”hur många” och ”var” lämpar sig bäst för utforskande typer av forskningsfrågor 

enligt Yin, och de lämpligaste metoderna blir då experiment eller undersökningar.38 Andra typer av 

”vad” – frågor; ”vem” och ”var” menar Yin är bra kandidater för arkivanalys eller undersökningar och 

lämpar sig sämre för fallstudier som skulle ge en snävare förklaringsbild av det fenomen man söker att 

förklara. 

Klart formulerade forskningsfrågor som försöker besvara ”vad, hur och varför” är som ovan nämnt 

förklarande och lämpar sig då bäst för att besvara utforskande studier. Dessa studier kan då med fördel 

utformas som fallstudier. Detta eftersom forskningsfrågornas karaktär (ofta) inte kan besvaras genom 

att göra experiment, statistiska undersökningar eller historiska analyser. 

Dessa metoder kan även kompletteras av tre andra. Tufte menar att även tvärsnittsundersökningar, 

longitudinella undersökningar och evalueringar kan vara möjliga angreppssätt till att på bästa sätt 
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besvara en forskningsfråga.39 Tvärsnittsundersökningar är en kvantitativ, statistisk metod som fungerar 

likt en ögonblicksbild för att kunna ge svar på allmänna åsikter kring en fråga, till exempel 

opinionsundersökningar i politiska val. Longitudinella undersökningar är studier som gör nedslag i vid 

flera tidpunkter längs en longitudinell tidslinje för att kunna mäta skillnader och likheter mellan två olika 

mätpunkter. Evalueringar är studier som syftar till att undersöka effekten av något. Exempelvis att mäta 

effekten av en åtgärd likt en lag för att främja/stävja olika beteenden. 

Vi har valt Fallstudie som metod för uppsatsen då vi vill förklara hur bakomliggande faktorer och 

associationer kan påverka kommunikationen av ett varumärke 

Teoretiskt förhållningssätt; Teorikonsumerande 

Nedan ges en överblick över det teoretiska förhållningssättet i uppsatsen. 

1.3 Grafisk översikt för teoretiskt förhållningssätt (Författarnas egen bild) 
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Esaiasson et al. Beskriver tre olika förhållningssätt till teorianpassningen av förklarande studier; 

Teorikonsumerande, teoriprövande och teoriutvecklande.40 Motiveringen till vilket förhållningssätt man 

bör välja till studien skall enligt Esaiasson utkristalliseras utifrån forskningsfrågans natur.41 Är den 

beskrivande eller förklarande? Bilden nedan skall illustrera de förhållningssätt som är möjliga samt det 

förhållningssätt vi valt inom ramen för uppsatsen (fet stil). 

Förklarande undersökningar utgår från att den teoretiska ramen finns på plats i början av 

undersökningen, vilket då leder fram till ett teoriprövande eller teorikonsumerande förhållningssätt. 

Medan det teoriutvecklande förhållningssättet syftar till att genom hypoteser utforma nya teorier och 

förklaringar för de data/fenomen man vill undersöka. 

Teoriprövande studier är den vanligaste formen av forskning. Här utvecklar forskaren en eller flera 

teorier eller hypoteser som skall prövas mot empiriskt underlag. Dessa studier kan sedan dra slutsatser 

vilka gör att en teori kan stärkas, försvagas eller påvisas vara starkare än en konkurrerande teori inom 

samma område.  

Teorikonsumerande studier fokuserar istället på fallstudier. Här är meningen att teorin används som ett 

verktyg för att kunna förklara hur och varför någonting händer i ett enskilt fall. Esaiasson påpekar här 

dock att skillnaden mellan konsumerande och prövande studier utgår från motiveringen av studien. Den 

konsumerande studien syftar primärt på att förklara ett fenomen genom teorier, vilket gör valet av 

empiri till det primära och valet av teori det sekundära. Den teoriprövande studien utgår dock primärt 

från val av teori och sekundärt utifrån val av empiri. 

Teoriutvecklande studier är en typ av studie som syftar till att en analys av empiriska bevis skall utmynna 

i förslag till nya förklaringar för det fenomen som studeras. 

Datainsamling Primärdata och Sekundärdata 

Primärdata för uppsatsen utgörs av två expertintervjuer. Maria Gubbenberger, VD för SEFS, Sponsrings 

& Eventföreningen, samt Ricky Strandberg, sponsorsansvarig för SJ och ordförande i KSE, Sveriges 

Annonsörers Kommitté för Sponsring & Event. 
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SEFS är en branschorganisation som driver och utvecklar sponsrings – och evenemangsindustrin. De har 

verkat sedan 1986 och har som syfte att …”skapa förutsättningar för våra medlemmar att utveckla sin 

verksamhet/affär inom sponsrings – och evenemangsindustrin”… Föreningen delar årligen ut priset 

”Gyllene Hjulet”, som varje år belönar de bästa svenska projekten inom sponsring och event.42 

KSE är en av Sveriges Annonsörers tretton mediekommittéer. Vilka har till uppgift att …”stärka samt 

utveckla sponsring och event. Arbetet skall leda till att kunskapen om mätning och effekter av sponsring 

och event ökar bland annonsörer, rättighetsinnehavare och övriga aktörer inom branschen”…43 

Dessa källor skall behandlas som expertreferenser kring frågor om sponsring i uppsatsen. De skall ses 

som ett komplement till den teoretiska analysramen. Experterna används för att komplettera den 

teoretiska referensramen med kommentarer från branschexperter. 

Sekundära data utgörs av artiklar från dagspress samt information hämtat från Åbro och AIK:s hemsidor 

och Allabolag.se 

Intervjumetod 

Insamlat material genom intervju stärks genom antingen enstaka citat och/eller längre meningar av 

antingen skriftlig eller muntlig form. Som redan nämnt tidigare i arbetet hamnar intervju som metod 

inom ramen av en kvalitativ studie. Till skillnad från en studie bestående av bundna svar som 

karakteriseras av en kvantitativ ansats då den ger siffervärden samt databearbetas. Bengt Andersson 

menar dock att man skall vara försiktig att gränsdra dessa två tekniker för informationsinhämtning. Han 

menar att även öppna svar kan innehållsanalyseras, sorteras samt kvantifieras. Det som utgör skillnaden 

mellan dessa två förhållningssätt är hur väl informationen utnyttjas. Analysdelen är således 

kompletterande sinsemellan. 44 

Vi har vänt oss till två ”opartiska/fristående” experter inom vårt valda studieområde; sponsring och 

event. Dessa två källor har båda stor erfarenhet då de är aktiva inom branschen, vilket tyder på en bred 
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kunskap samt erfarenhet i ämnet. Förutom organisationsarbeten är den ena källan även 

sponsringsansvarig för SJ vilket gör att konkreta, värdefulla exemplen kan appliceras.  Genom att i förväg 

sortera samt noggrant reflektera över intervjufrågorna, samt de teorier vi anknyter till, kan vi få 

värdefull information för att försöka besvara frågeställningarna för uppsatsen. För att intervjuerna skall 

bli så värdefulla som möjligt skall vi både anteckna samt även spela in samtalen. För att på bästa sätt 

utveckla en ledig samtalston och som i sin tur bidrar med att intervjun samt samtalet flyter kommer en 

av oss att fokusera på att föra intervjun medan den andra antecknar. Den som blir intervjuad kan lätt bli 

en aning nervös och tillbakadragen om båda intervjuare ständigt antecknar vad han/hon säger.45 

Intervjuerna transkriberas sedan och presenteras i två bilagor. 

Detta bidrar med att vi kan ta del av mer ingående information och frågor som vi innan intervjun inte 

hade i åtanke. VI föredrar att göra personliga intervjuer då, som vi redan nämnt, kan ta del av längre 

samt tydligare utläggningar från en källa med branscherfarenhet vilket gör att mer information kan 

sorteras/diskuteras i analys. Att exempelvis använda sig av frågeformulär med innehållande av bundna 

svar ser vi inte som ett lika konkret tillvägagångssätt då tiden inte finns att undersöka siffervärden från 

detta år (2010), vilket då utgör en risk att informationen inte skulle nå samma djup och förklaringshöjd 

som direkta intervjuer. Skillnaden mot bundna svar blir att vi som författare kan placera svaren i rätt 

svarskategori. Användningen av bundna svar tilldelar inte samma frihet, man är här istället tvungen att 

göra en mer ingående analysmodell för att kunna tolka de svar man fått.   Genom att vi använder oss av 

öppna frågor kan vi på ett mer lämpligt sätt, kopplat till vår fallstudie, applicera/diskutera svaren i 

analysen. Det är väsentligt att återigen påpeka att våra expertkällor fungerar som referenser där vi kan 

diskutera, underbygga, styrka eller motbevisa påståenden genom direkta kopplingar till de teorier vi 

använder oss av i fallstudien. 

Reliabilitet och Validitet 

Inre Validitet 

Inre validitet innebär att man har en tydlig röd tråd från syftet med forskningen genom att föra konkreta 

resonemang mellan arbetets teori och empiri. För att uppnå inre validitet behöver man säkerställa 

kvalitén på de data som väljs ut för analys. Man skall vara noggrann med att vända sig till kompetenta 
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experter, säkerställa informationen man tar del av (kritiska, opartiska) samt använda sig av 

mätinstrument.46  Inre validitet har ett tydligt syfte att man skall kunna styrka de delar i ämnet man 

forskar inom. Om man inte kan styrka och verifiera projektets ingående delar kan man inte uppnå 

validitet. Det finns olika former av inre validitet, den mest använda är dock den så kallade ”face 

validity”.47 Denna validitet innebär att författarna gör en egen sammanfattning, bedömning om det finns 

ett sammanhang mellan teori och empiri.  Vi menar att en klar koppling kan göras mellan den teoretiska 

referensram som presenteras i uppsatsen och den analys och diskussion som förs, vilket skulle tala för 

en god inre validitet. 

Yttre Validitet  

Denna validitet till skillnad från den inre, innebär att man gör en generalisering av forskningens helhet. 

Detta kan vara att man gör en generalisering av diverse intervjufrågor man tagit del av från den 

undersökta populationen, eller att man använder sig av olika urvalsstrategier etc. för att finna ett 

representativt urval. För att denna validitet skall bli värdefull krävs det att det empiriska 

tillvägagångssättet är riktig. Om urvalet är missvisande för populationen kommer den kvantitativa 

forskningen att äventyras.48 Alltså huruvida man kan dra generaliserbara slutsatser från de urval man 

gör. Det är i stora drag lättare att uppnå validitet när man använt sig av en kvalitativ studie, speciellt 

utifrån en inre validitet. Det man skall komma ihåg är att yttre validitet kan leda till felaktiga 

resonemang inom kvalitativ och kvantitativ forskning om man inte bearbetat insamlad data på rätt sätt.  

Den yttre validiteten kan diskuteras. Främst för att den kvalitativa metodiken i uppsatsen bidragit till att 

behandla endast två parter som studieobjekt. Detta medför då att det kan vara svårt att dra 

generaliserbara slutsatser utifrån de två parternas respektive förutsättningar. Dock görs en sådan syntes 

mellan empiri och teori på ett sådant sätt att de slutsatser som dras inte bara kan tillämpas på det 

enskilda fallet, utan har en karaktäristik som är tillämplig på mer övergripande nivå gällande samma 

frågor. 
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Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att det resultat man diskuterat skall vara tillförlitligt. Vissa menar att man skall kunna 

använda sig av ett eller flera mätinstrument och få samma resultat utifrån samma undersökta data. 

Andra forskare menar att frågeställningar och begrepp ska kunna ge samma utvärderingar. Forskning 

med samma metod och syfte skall alltså ge samma resultat, den intersjubektiva kontrollerbarheten 

beskrivs då som reliabilitet.49  Eftersom vi inte kunnat ta del av de data som behövts för att kunna mäta 

den totala försäljningen av öl kan vi därför inte dra någon slutsats huruvida samarbetet med AIK varit av 

positiv eller negativ under 2010 i försäljningssynpunkt. Det vi dock kan tolka är att Åbros totala 

försäljning, alla produkter inräknat, har ökat, vilket tyder på en positiv utveckling för koncernen. Dock 

faller en sådan analys utanför uppsatsens syfte; att öka förståelsen för möjligheter och risker med 

varumärkesbyggande genom en analytisk fallstudie av sponsring och Co-branding, Med undersyftet att 

försöka bidra med teoretiska implikationer av desamma. 

Metodkritik 

Med den valda metoden för studien, en kvalitativ och förklarande uppsats kan vi belysa och söka 

förklaringar för det valda ämnet och vårt specifika fall. Uppsatsen saknar dock primärdata från de 

undersökta parterna. Detta kan sätta frågetecken kring metodens förmåga att besvara uppsatsens 

syfte:” att öka förståelsen för möjligheter och risker med varumärkesbyggande genom en analytisk 

fallstudie av sponsring och Co-branding”. 

Den empiriska basen i uppsatsen utgår från artiklar som selektivt valts av författarna från ledande 

nyhetsmedier i Sverige. I Dessa medier har sökningar gjorts i form av ”AIK, Åbro” ”AIK, Huliganer” eller 

helt enkelt ”AIK” och därefter ett bekvämlighetsurval gjorts där beskrivande artiklar med hög relevans 

valts ut. Detta kan ha en betydande påverkan för reliabiliteten i studien då dessa är sekundära källor, 

vilket kan sätta frågetecken för om fakta i artiklarna är av objektiv eller subjektiv art, samt även om de är 

utvalda för att främja ett subjektivt syfte hos författarna av både artiklarna och för denna uppsats. De 

artiklar som ligger till grund för materialet innehåller dock alla uttalanden och citat för de berörda 

personerna. Detta menar vi är ett stöd för att substansen i artiklarna är av vikt och att de bör ses som 

tillförlitliga. Detta har också varit nödvändigt för studiens genomförande. Primära källor har inte varit 

tillgängliga från varken AIK eller Åbro, då man valt att inte besvara förfrågningar kring information om 
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sponsring, varken via telefon eller E-post till författarna. Vi vill även poängtera att även om artiklarna 

vore av antingen objektiv eller subjektiv art så bidrar de ändå till en medial bild som bidrar till att forma 

den mediala image som AIK och Åbro får, och i förlängningen respektive varumärke.  
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Teoretiskt Ramverk 

I föregående kapitel presenterade vi metodologin som används för att besvara forskningsfrågorna. Nedan kommer 

en teoretisk analysram för uppsatsen presenteras 

3 Teori 

Macromodel of Communications Process  

Kotler identifierar två modeller för effektiv kommunikation mellan företag och konsument; Macromodel 

of communications process och Micromodel of consumer responses.  

1.4 Grafisk översikt Macromodel of communications process (Marketing Management Kotler & Keller) 

 

 

 

 

 

 

Kommunikationsmodellen ovan förklarar och illustrerar nio viktiga komponenter som ingår i en 

kommunikationscykel mellan avsändare och mottagare på aggregerad nivå. Två av dessa komponenter 

representerar de kommunikativa verktyg som avsändaren har tillgängliga; message och media. Dessa är 

alltså vilket meddelande man vill sända ut från företaget och vilken plattform man använder. Detta skall 

ses som den del av kommunikationen som företaget kan påverka. Fyra av komponenterna representerar 

kommunikationens funktioner; kodning, avkodning, gensvar och feedback. Detta är alltså genom vilket 

medium som meddelandet går, hur mottagaren uppfattar meddelandet och vilken respons mottagaren 
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ger. Den nionde komponenten I modellen är brus, vilket skall representera konkurrerande firmors 

meddelanden samt övriga aktiviteter och händelser vilka stör det avsedda meddelandet och som 

avsändaren inte kan påverka.50 

Modellen fokuserar på dessa nyckelfaktorer i kommunikationsprocessen för en effektiv kommunikation. 

Avsändare måste veta vilken målgrupp de vill nå och vilken respons man vill få. För att uppnå detta 

måste avsändaren koda sina meddelanden på ett sådant sätt att mottagaren skall kunna avkoda dem 

och detta skall framkalla en respons som avsändaren vill uppnå.  Avsändaren måste även sända sitt 

meddelande genom en sådan kanal som når den tilltänkta målgruppen samt utveckla kanaler och 

metoder för effektiv feedback, vilka används för att kunna se och mäta de gensvar man får. Kotler & 

Keller menar här att desto större kongruens som finns mellan avsändarens och mottagarens 

gemensamma nämnare i fråga om livsstil och erfarenheter, desto större sannolikhet är det att 

meddelandet får en större genomslagskraft hos mottagaren. 

Brand Resonance Pyramid 

”Märkesresonanspyramiden” är en progressiv modell för att förklara varumärkesbyggande. Från botten 

till toppen av pyramiden kan man sammanfatta den i fyra steg. 1) säkerställ en gemensam identitet som 

bas för varumärket och tilltänkta målgrupper/konsumenter genom ett behov eller en specifik produkt. 

2) Upprätta en stabil grund för varumärkets identitet hos konsumenterna genom att strategiskt tillskriva 

materiella och immateriella associationer till varumärket. 3) Framkalla den önskade/lämpliga gensvaren 

från konsumenterna i fråga om varumärkesrelaterade åsikter och uppfattningar. 4) omvandla dessa 

gensvar för att skapa en aktiv och lojal relation mellan konsumenter och varumärket. 

För att genomföra dessa fyra steg etablerar man enligt modellen sex varumärksbyggande block som 

länkas till konsumenter i varje steg. Enligt modellen kan företag anta antingen en rationell, en 

känslomässig, eller en förening av dessa två. För att skapa ett betydelsefullt varumärkeskapital menar 

författaren att man måste nå toppen av pyramiden, vilket endast kan genomföras endast om de rätta 

byggstenarna används. 51 
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 Salience – är ett samlingsbegrepp för hur ofta kunder tänker på varumärket under olika köp – 

och konsumtionsbeslut. 

 Performance – förklarar hur väl en produkt möter kunders funktionella krav. 

 Imagery – står för hur väl en produkt eller ett varumärkes image möter kunders psykologiska 

och sociala behov. 

 Judgement – fokuserar på kunders enskilda åsikter och utvärderingar 

 Feelings – är kunders emotionella gensvar och reaktioner gentemot varumärket 

 Resonance – syftar till den relation som kunder har till varumärket och i vilken utsträckning man 

”synkar” med det. 

1.5 Brand Resonance Pyramid (Marketing Management, Kotler & Keller) 
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Micromodel of Consumers Responses 

Denna teori fokuserar på konsumenters specifika gensvar på olika meddelanden. Kotler tar upp fyra 

modeller som alla utgår från antagandet att konsumenter passerar genom tre sekvenser; ett kognitivt, 

ett emotionellt - samt ett beteendestadium, i fallande ordning när de skapar en relation till en tjänst 

eller produkt.52 Dessa beteendestadier ser olika ut beroende på produkten eller tjänstens egenskaper. 

En ”lära – känna – agera” sekvens menar Kotler är passande när konsumenter upplever en stor 

differentiering mellan produkterna i en produktkategori som kännetecknas av höginvolverande varor, 

exempelvis bilar, hus och båtar.  

En alternativ följd är en ”agera – känna – lära” – sekvens, där konsumenten har hög involvering men 

upplever små skillnader mellan alternativen i produktklassen, exempelvis mobiltelefoner och tv-spel. 

En tredje form av sekvens är ”lära – agera – känna”. Denna är mer relevant när konsumenten har låg 

involvering i val av produkt och ser små skillnader mellan alternativen i produktklassen, exempelvis öl, 

mjölk och salt. 

Kotler menar det är viktigt för avsändaren att identifiera målgruppens beteendemönster i form av 

ovanstående sekvenser för att kunna utforma en effektiv kommunikation. 

Brand Equity & Brand Identity  

Brand Equity, (varumärkeskapital) …”is a set of assets (and liabilities) linked to a brands name and 

symbol that adds to (or subtracts from) the value provided by a product or service to a firm and/or that 

firm´s customers”… enligt Aaker.53 Det är alltså resurser och tillgångar (samt förbindelser), inbyggda I 

varumärket, som kan bidra till att bygga upp (eller urholka) ett mervärde till de produkter och tjänster 

som ett företag erbjuder. Kapitalet byggs kumulativt upp över tid och formar den identitet som 

varumärket sedan får. Det kan även definieras som den effekt av medvetenhet kring varumärket som 

det får genom konsumentens agerande. Kotler & Keller definierar varumärkeskapital som det utökade 
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värdet som tillförts produkter och tjänster. Detta reflekteras genom hur konsumenter tänker om, och 

interagerar med varumärket. Det skildras även genom priset, marknadsandelar och varumärkets 

lönsamhet för företaget.54 

Aaker identifierar fem grunder från vilka kapitalet byggs upp och kan mätas utifrån; Brand loyalty, till 

vilken del kunder är trogna varumärket. Brand awareness, till hur stor grad varumärket tar upp en 

konsuments medvetande. Percieved quality, saker som pris och annat som kommunicerar ett värde till 

varumärket och produkterna. Brand associations, vilken identitet varumärket har utifrån de 

associationer man kan göra till det. Samt other proprietary brand assets, likt patent och skyddade 

logotyper.55  

Varumärken som värderas högt hos konsumenter föder komparativa fördelar. Företag med högt 

varumärkeskapital generar ett förtroende hos konsumenter relativt andra varumärken. Detta kan 

återspeglas i att konsumenter väljer att köpa produkter och tjänster från ett varumärke framför andra 

eller rekommenderar dessa till andra, trots att produkterna i sig har låg differentiering och kan ses som 

närmast perfekta substitut till varandra. Keller menar vidare att en förståelse för de ingående delarna 

som påverkar varumärkeskapitalet är en bas för att utveckla strategier för ett företags agerande i 

varumärkesbyggandet.56 

Brand identity definieras av Aaker som en uppsättning associationer till ett varumärke vilka avsändaren 

försöker skapa och upprätthålla. Dessa associationer skall säga något om varumärket, vad det står för, 

och de skall även antyda ett löfte om varumärkets innebörd från företaget till konsumenten.57 En viktig 

distinktion gör Aaker här; brand image är hur varumärket uppfattas, medan brand identity är en strävan 

från företaget hur man vill att varumärket skall uppfattas.58 Goda exempel på vad som ingår i identiteten 

är; produkternas användningsområde, egenskaper, kvalité, värde ursprungsland, dess personlighet och 

dess symboler. Kotler & Keller kompletterar denna definition. De menar att man bör ha en 

konsumentbaserad syn på varumärkeskapitalet. Brand Knowledge som begrepp sammanfattar alla de 
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tankar, känslor, föreställningar, upplevelser, övertygelser osv. som blir associerat med ett varumärke.59 

Goda exempel på detta är säkerhet (Volvo), Lågpris (Ryanair) och prestanda/lyx (Ferrari). 

Här är det viktigt att också kunna skilja på de olika delar som ett varumärkes identitet består av. Aaker 

menar här att identiteten kan delas upp i två; kärnidentitet och utvidgad identitet. Kärnan i varumärkets 

identitet menar Aaker är den del av varumärket som kan förmedlas oberoende av kontext och tid. Det 

skall kunna överföras till nya produkter och marknader utan att innebörden i varumärket förändras. 

kärnidentiteten kan utgöras av en målformulering, exempelvis Pepsi har formulerat sitt kärnvärde till; 

”delivering performance with purpose”. Kärnan i varumärket kopplas också till de produkter och tjänster 

som företaget säljer. Aaker förtydligar att identiteten skall syfta till att framhäva skillnader på vissa 

områden, likheter på andra, samklinga med kunder, samt reflektera den kultur och strategi som 

definierar företaget. Allt detta skall ske samtidigt som det skall vara trovärdigt i konsumentens ögon. 60 

Den utvidgade identiteten kan vara att sätta in dessa kärnvärden i en kontext, ofta utformade som 

övergripande målsättningar för företaget. Pepsis övergripande målsättning är: …”att leverera 

livsstilsprodukter från ett företag som implementerar CSR i sin produktion och organisation”...61 Utifrån 

dessa värden skall alltså en identitet för företagets varumärke utkristalliseras. Den externa identiteten 

kan också förmedlas genom att placera varumärket i en sådan kontext som man vill förmedla 

varumärket genom. Den utvidgade identiteten formas också från de associationer man kan göra till 

varumärket utifrån de aktiviteter man engagerar sig i. 
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Co-Branding 

Washburn, Till och Priluck formulerar begreppet Co-branding som; …”as a pairing between two or more 

branded products (constituent brands) to form a separate and unique product (composite brand)”…62En 

enklare svensk översättning blir; en synergi av två eller fler varumärkesburna, särskiljda produkter som 

formar en separat och unik produkt. Kotler & Keller kompletterar denna definition med begreppen dual 

branding och brand bundling. Alltså en synergi mellan två eller flera varumärken till ett.63 

Denna synergi kan ta sig olika uttryck enligt författarna; gemensamma kampanjer där två varumärken 

försöker stärka sin gemensamma kommunikationsmix för att främja sina marknadspositioner. 

Gemensamt användningsområde, där det ena varumärkets produkt skall komplettera det andra 

varumärkets produkt, ex rom och Cola. Samt fysisk produktintegrering där den ena produkten är 

fullständigt integrerad med den andra, ex Sony-Ericssons mix av mobiltelefoner och mediespelare. Dessa 

begrepp förklarar alltså Co-branding på produktnivå.  

Man kan även överföra detta till en mer övergripande nivå som enbart fokuserar på två eller flera 

varumärken och deras respektive innebörd genom att tillskriva dessa nya associationer. Den 

amerikanska fotbollsligan NFL och rosa bandet genomförde hösten 2010 en gemensam kampanj där 

diverse utrustning för spelarna; hjälmar, skor och handskar, fick en rosa kulör för att visuellt exponera 

stödet av rosa bandets kampanj mot bröstcancer.64 

De strategiska drivkrafterna bakom Co-branding identifierar författarna som; ett medel för att få en 

större exponering, avvärja hotet från konkurrerande varumärken och dela på den finansiella risken för 

kampanjer med en partner. Kotler pekar på att den största fördelen med Co-branding är att produkter 

kan få en överlägsen positionering jämte konkurrerande produkter tack vare den inneboende styrkan i 

varumärkeskapitalet hos respektive varumärke. Detta skall i sin leda till en ökad försäljning hos den 

befintliga målgruppen samtidigt som samarbetet öppnar upp möjligheter för till nya konsumenter och 

kanaler. 
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Nackdelar med Co-branding är framförallt de risker som kan förknippas med den brist på kontroll som 

kan uppstå när ett varumärke blir alltför starkt förknippat med ett annat. Konsumenter som är starkt 

förknippade med ett av varumärkena kan få negativa associationer med detsamma om det visar sig att 

samarbetet mellan två varumärken drabbas av följder i form av negativ exponering eller liknande för 

antingen ett av eller båda varumärkena. 65 Detta påverkar och underminerar varumärkeskapitalet för det 

enskilda varumärket och i förlängningen dess positionering gentemot konsumenterna. Här är det viktigt 

att upprepa vad som nämndes i inledningen kring associationer och minnesbilder kring ett varumärke, 

(se sid 3). Då associationer till varumärket, och i förlängningen dess image samt varumärkeskapital görs 

utifrån de upplevelser och erfarenheter man får av den exponering som varumärket har. Varumärken 

som har många positiva associationer kopplade till sig har som regel högt varumärkeskapital och vice 

versa. 66 

ROI & ROO 

Return on Investment (ROI) 

Return on investment är ett tillvägagångssätt som företag och organisationer använder sig av för att 

mäta vinster utifrån investeringar under en bestämd tidsperiod. ROI har en viktig roll inom affärsvärlden, 

men kan vara en svår modell att förstå.67 För att räkna ut ROI jämför man investeringskostnader under 

en period med vinster under samma period, genom en kvantitativ mätning. ”You get what you pay for” 

är enligt Jimmy Schaeffler en bra sammanfattning av ROI.68 Denna mätningsenhet är idag den vanligaste 

indikatorn för företag att använda sig av när man sammanställer vinster samt prestationer inom en 

bestämd tidsram. 

Marknadsförare använder främst ROI för att den bidrar till att normalisera olika verksamheter, stora 

eller små och gör det möjligt att jämföra dessa.69 Informationen man tar del av tack vare ROI är 

intressant samt nödvändig då den visar på om en investering varit lönsam eller inte. Nackdelen med ROI 
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är att den lätt kan misstolkas då den är svår att förstå samt att den inte ger den bakomliggande 

information man behöver för att kunna utveckla konkurrenskraftiga kostnadsförslag för framtida 

planer.70 Modellen för att räkna ut ROI ser ut som följande: 

ROI= (Tillväxt genom investeringar – kostnaden av investeringar)71 

Kostnaden av investeringar  

Modellen för ROI här ovan kan självfallet bli modifierad utifrån den situation som organisationen 

befinner sig i. Därför kan investeringar samt kostnader se olika ut beroende på organisation. Dock är 

definitionen av modellen densamma, vilket är att man mäter lönsamheten av en investering. Det är dock 

flexibiliteten i denna modell som gör att den brister enligt teoretiker. Marknadsförare kan manipulera 

flexibiliteten till deras fördel i olika sammanhang för att på detta sätt uppvisa en större ROI än vad som 

egentligen är fallet. Modellen tar inte heller hänseende till andra externa samt interna faktorer som kan 

ha en inverkan på den avkastning som företaget har under mätperioden. 

Return on Objectives (ROO) 

Return on objectives är ett mätverktyg som under de senare åren utvecklats och blivit allt mer populär 

för sponsorer inom sportindustrin att använda sig av när de skall analysera huruvida en organisation 

nått upp till sitt uppsatta mål eller inte. ROO lägger alltså tyngden på att ha framtidsmål som en konkret 

mätningsvariabel medans ROI använder sig av investeringskostnader. ROO menar teoretiker kan vara 

lite mer komplicerad att mäta än ROI då främst för att det krävs mer informationssökningar samt 

kunskapskännedom inom området.72 

För att underlätta mätningsprocessen finns det idag tydliga hjälpmedel att använda sig av vilket 

underlättar mätningen av ROO.  Det är väsentligt att använda sig av en längre tidsperiod när man 

använder ROO som mätmetod för att på bästa sätt kunna sammanfatta föregående perioders för - och 
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nackdelar och använda resultaten för framtida idéer och målsättningar.73 Enligt Jimmy Schaffer skall sex 

variabler diskuteras när ROO tas fram som mätningsverktyg, vilka är: 

 ROI 

 Stärka varumärket/symbol 

 Information om kunden  

 Förbättra marknadsföring samt försäljning 

 Förbättra de anställdas kunskap 

 Ambitioner  

En alternativ metod att mäta är ROE, Return On Emotions, där man mäter hur stor kännedom som finns 

hos en fokusgrupp, samt hur denna kännedom ser ut, kring ett varumärke. Denna mätning sker före en 

marknadsinvestering och efter en marknadsinvestering för att se om kännedomen eller uppfattningen 

kring varumärket har ökat/minskat i positivt/negativt avseende genom de insatser man gör. Även denna 

kvantitativa metod har sina nackdelar då den endast mäter kännedomen vid två nedslag i tiden, vilket 

fastslår om den har ökat eller inte i positiv eller negativ mening, men metoden kan inte förklara 

bakomliggande faktorer som varför. Detta lämnas öppet för spekulation. 

Sammanfattning ROI & ROO 

Skillnaden mellan dessa två verktyg är att man inom ROI fokuserar på investeringskostnaderna medan 

ROO menar på att framtidsmål är mer väsentligt. Det råder självfallet delade meningar om vilken av 

dessa metoder som är det bästa verktyget för konkret applicering, då främst inom sport marketing för 

att få en rättvisande bild för avkastningen på investeringar. De flesta agenturer har en gemensam 

uppfattning om att man som sponsor skall mäta avkastning för att på så sätt uppnå bästa resultat.74 

Dock råder det delade meningar om vilket sätt som är mest konkret. Vissa menar på att man skall 

fokusera och beräkna framtidsmål vilket då kopplas till ROO och andra agenturer menar på att det helt 

beror på organisationens resurser och ekonomiska hälsa. Det som för dessa samman är att de båda kan 

vara svåra att förstå vilket kan bidra med felaktiga slutsatser kring utfallet av sponsorskap. Men med rätt 

förkunskap har dessa stor betydelse rörande företag samt organisationers finansiella prestation och 
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framtida strategi. En distinktion kan också göras mellan dessa gällande tid. ROI används oftast för att 

mäta kortsiktig avkastning och ROO för att mäta långsiktig avkastning.  
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Empiri 

Föregående kapitel presenterade den analytiska referensramen för uppsatsen. Nedan kommer den empiriska basen 

för analysen presenteras. 

4 Empiri 

Åbro  

Bryggeriet Åbro är ett familjeägt aktiebolag som verkat sedan 1856. Ägarfamiljen Dunge har drivit 

företaget från starten fram till dags dato (2010), nuvarande VD är Henrik Dunge, fjärde generationens 

bryggare och sedan 1988 även VD. Huvudsätet och produktionen är placerad i Vimmerby, Småland. 

Företaget producerar och distribuerar öl, cider, vin, starkdryck, läsk, vatten samt kaffe. Kända 

varumärken som företaget säljer är Åbro original, Rekorderlig Cider och Hwila vatten. Bolaget säljer öl i 

33cl och 50 cl på både burk och flaska. Man säljer även på fat för restaurangbranschen vilket tyder på att 

man täcker alla produktsegment när det gäller sortimentet för öl. 75 

Företagets omsättning 2009 uppgick till 696 126 (tkr) och antalet anställda uppgick till 215. För att sätta 

detta i ett perspektiv kan detta jämföras med konkurrenterna Spendrups (2 955 500 i omsättning och 

1138 anställda) samt Carlsberg (3 171 487 i omsättning och 1107 anställda). Man är alltså betydligt 

mindre än sina konkurrenter. Intressant här är dock att både Spendrups och Carlsberg minskade sin 

totala omsättning och antalet anställda under perioden 2007-2009, samtidigt som Åbro ökade sin 

omsättning och förvisso sade upp personal 2008 men återanställde upp till samma antal 2009.76 Den 

senaste treårsperioden kan vi utifrån de data vi hämtat från bokslut och årsredovisningar se att 

företaget haft en mycket positiv utveckling försäljningsmässigt trots finanskrisen och lågkonjunkturen. 

Värt att nämna i sammanhanget är också att dessa tre bolag har liknande produktlinjer och små 

skillnader gällande prisbild. 
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Åbro har för närvarande sponsringssamarbeten med; AIK Fotboll, AIK Hockey, AIK innebandy, IFK 

Göteborg, GAIS, ÖIS, Elitloppet, Malmöfestivalen, Helsingborgsfestivalen, Visfestivalen Västervik samt 

arenasamarbete med Gamla Ullevi. Dessa åtaganden visar på en stark nationell exponering. Dels i 

regionerna nära tillverkningsorten Småland, och även en tydlig exponering gentemot fotboll, allsvenskan 

och idrott i allmänhet. Tidigare har Åbro genom sitt vattenmärke Hwila även sponsrat svenska 

tennisförbundet. Det mest utmärkande och tydligast medialt exponerade samarbetet sker dock med 

AIK. Samarbetet med AIK Fotboll sträcker sig tillbaka till 1993, och så sent som i september 2010 

annonserade Åbro att de skrivit avtal om att även sponsra AIK hockey. Detta motiverar man via ett 

pressmeddelande på sin hemsida. …”Att åbro är gulsvarta råder inget tvivel om… vi på Åbro är väldigt 

stolta att kunna stötta Sveriges hockeylag nr 1 säger Henrik Dunge…att laget gått upp i elitserien gör att 

klubben också får ett ökat intresse i storstadsregionerna, något som vi också får stor nytta av när vi 

framöver gör marknadsföring med AIK som dragkraft”… Gentemot AIK är man huvudsponsor. Detta 

innebär att man tillsammans med PEAB och Adidas, vilka också är huvudsponsorer, är de företag som 

exponeras tydligast via matchställ och arenareklam hos AIK. Åbro – loggan är framträdande på 

produktlinjen öl hos Åbro vilket också är vad man exponerar via sitt sponsorskap hos AIK på både 

dräkter och arenareklam. Ersättningsnivån för detta sponsorskap är okänt, men obekräftade källor talar 

om ersättningar i storleken runt åtta miljoner per år från Åbro till AIK Fotboll, andra pekar på summor 

runt fem miljoner.77 Vilket skulle vara en betydande summa för AIK Fotboll. Summan för det nya 

samarbetet med AIK Hockey är okänt. Vi behandlar i denna uppsats AIK fotboll och AIK hockey som ett 

varumärke då Åbro har ett liknande samarbete med bägge sektionerna. Vi kommer dock presentera 

fotbollssektionen närmare då samarbetet med Åbro sträckt sig över en längre tidsperiod. 

AIK Fotboll 

AIK Fotboll grundades 1896. Klubben har under 114 års verksamhet (2010) vunnit SM-guld elva gånger 

och svenska cupen ett antal gånger. 2010 spelade AIK i Allsvenskan. Klubben är ett aktiebolag och har de 

senaste åren visat upp en svag utveckling för ekonomin. 2009 låg omsättningen på 109 657 (tkr) med ett 

negativt resultat på – 6 288 (tkr) för 2008 låg siffrorna på 99 932 för omsättning med ett negativt 

resultat på - 15 040 (tkr).7879  Av den totala omsättningen på 109 657 (2009) utgjordes hela 27 886 av 
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intäkter från sponsring och reklam, dvs. 25 %.80 Klubben har ett rykte om sig att vara den största i 

Sverige gällande antalet supportrar och anses av varumärkesexperter som den klubb som har det mest 

värdefulla varumärket bland idrottsklubbar i Sverige. 81 Klubben har också en historia av negativ 

exponering i media vilket kommer presenteras mer senare i texten. 

AIK-Stilen 

AIK har en uttalad målformulering som syftar till att bygga den identitet som klubben vill förmedla. Den 

kallas för ”AIK-stilen”. Man har formulerat tre värdeord; Attityd, Ansvar och Respekt. Klubben vill att 

detta skall vara de styrande kärnvärden som skall representera hela varumärket AIK, man vill även att 

detta skall fungera som kärnvärden för den ungdomsverksamhet AIK bedriver. Uttrycket har en positiv 

laddning och ska formulera det sätt som personer förknippade med AIK ska agera när de representerar 

klubben …”AIK-stilen är således en beskrivning av hur vi AIK:are förväntas uppföra oss”…82  

AIK-stilen är även något som klubben aktivt försöker sprida till sina supportrar. Projektet Älska AIK 

varsamt är ett försök till detta. Klubben har sett att supporterkulturen, på och utanför läktarna, 

försämrats. Klubben arbetar aktivt mot detta genom att försöka påverka främst de yngsta supportrarna. 

AIK genomför föreläsningar hos sjätteklassare I stockholmsområdet för att försöka sprida de värderingar 

som man vill skapa genom AIK-stilen. Detta syftar till att forma framtida supportrar redan I ung ålder för 

att påverka deras syn på supporterskap och minimera risken för att de skall hamna I fel umgänge. AIK 

arrangerar även supporter – och familjedagar för att knyta band mellan supportrar och klubben. 

“Gnagisland” arrangeras även två gånger per år I samband med match där olika aktiviteter för barn hålls. 

En supporterkontakt har klubben även infört som en länk mellan föreningen och dess supportrar. 

Black Army 

Black Army är en supporterförening, grundad 1981, som syftar till att stödja AIK genom att anordna 

tifon, resor, producera souvenirer, publicera fanzines och i största allmänhet organisera AIK:s fans kring 

lagets matcher. Supporterföreningen skapades för att skapa en kontakt mellan klubben och dess 

supportrar, detta efter en något turbulent period på 70-talet när det började bli stökigt runt AIK:s 
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matcher. Black Army fanns redan inofficiell form, och stod bakom det första stora kända huliganbråket i 

Sverige mellan Brynäs – AIK 1977. Föreningen ombildades 1986 efter bristande intresse och återuppstod 

under Black Army – Stockholm. Under denna period uppkom även en del kontroverser kring hur AIK och 

Black Army ansåg hur klubben skulle skötas, detta är en fråga som påtagligt format relationen och 

supporterkulturen kring klubben AIK de senaste 20 åren. Fram till dags dato (2010) har klubben vuxit 

och är idag Nordens största supporterförening. Black Army anser sig själva vara lite av en ”klubb i 

klubben”. 

Rent allmänt kan sägas att många av de negativa skriverier som varit kring supporterkultur och huliganer 

har sitt ursprung från handlingar gjorda av Black Army och dess utbrytargrupp Firman Boys. Firman är en 

grupp supportrar som aktivt slåss med rivaliserande supportergrupper och har haft ett stort medialt 

utrymme under de senaste 10 åren.83 De är främst kända för sina ”kvartssamtal” med spelare och 

tränare där de konfronteras av olika anledningar av firman.84 Värt att nämna i sammanhanget är också 

DFG, kopplade till Djurgården och Wisemen, kopplade till IFK Göteborg. Dessa huligangrupper är också 

vanligt förekommande i negativa skriverier på nationell nivå kring huliganism. Supporterföreningarna 

har ett starkt inflytande på hur arbetet i klubben utformas, vilket är mer tydligt i AIK än i andra 

föreningar i Sverige. De har även figurerat i en dokumentär i Tv3:s ”Efterlyst” och har en egen hemsida, 

Sverigescenen, där de förmedlar sina idéer och sin mission. 

Agent 03 

Agent 03 är ett riskkapitalbolag, bildat 2003. Gruppen består av ett antal företagare med stort AIK-hjärta 

bland annat Henrik Dunge. Bolaget finansierar köp av spelare till klubben AIK och har hjälpt till med 

amorteringsfria lån. Ett par av medlemmarna har även suttit i AIK Fotbolls styrelse.85 

Historik kring AIK & Åbro I Media. 

Historiken kring samarbetet har inte alltid varit friktionsfritt. Detta vill vi tydliggöra med exempel från 

dagspress och pressmeddelanden från både Åbro och AIK. Nedan följer ett axplock från händelser 

rörande AIK i media under senare tid. 
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Efter en läktarincident rörande ett upplopp av huliganer vid ett derby mellan AIK och Hammarby i 

oktober 2004 beslutade Åbro i sin roll som huvudsponsor att plocka bort företagets logotyp från AIK:s 

matchställ.86 Åbro bröt inte sitt sponsoravtal med AIK utan beslutade istället i samråd med klubben att 

ersatta logotypen med texten ”stoppa våldet”, vilket stod kvar på tröjorna till säsongens slut.87 

Under 2007 avslöjades det att porrmagnaten Berth Milton ägde en betydande del av aktiekapitalet i AIK 

Fotboll. En situation som Henrik Dunge ansåg var problematisk och uttalade sig om att de eventuellt fick 

omvärdera sitt samarbete med AIK om ägarskapet för Milton skulle öka. Detta skedde under samma år 

som sponsorkontraktet mellan AIK och Åbro skulle omförhandlas. Milton sålde senare av sitt innehav i 

AIK.88 

I Mars 2010 bryter en grupp supportrar in på AIK:s träningsanläggning på Skytteholm för att protestera 

mot värvningen av den före detta Hammarbyspelaren Eguren.89 

I mars 2010 stormar en AIK-supporter Rögles bås under en kvalseriematch på hovet i Stockholm.90 

I augusti 2010 uppstår det oroligheter och AIK- fans kastar sten mot motståndarlagets buss samt en 

UEFA-delegat vid en kvalmatch till Europa League mellan AIK och Levski Sofia på råsunda. 91 

Den 16 oktober 2010 meddelar AIK att man stänger av 22 supportrar under ett års tid. Man motiverar 

detta med att …”man vill ta krafttag mot de som saboterar för oss”…92 

Hösten 2010 beslutade AIK och Åbro att fördjupa sitt samarbete kring sponsringen genom att tillsätta en 

person som aktivt ska arbeta med att utveckla …”en sund värdegrund och en positiv supporterkultur”… 93  
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I oktober 2010 anklagades en av AIK:s spelare för våldtäkt, en händelse som skall ha inträffat i Maj 

samma år. AIK stängde på uppmaning av sponsorer och supportrar av spelaren i väntan på utredning 

men inga officiella uttalanden har gjorts från AIK:s sida i fallet.94 

Den 20 oktober 2010 uttalade sig Henrik Dunge kring händelserna i klubben. Som huvudsponsor hotade 

de med att dra in hela sponsorskapet om AIK inte stängde av spelaren. Hotet resulterade i att spelaren 

stängdes av. I samma artikel uttalade sig Dunge negativt om styrelsens arbete. 95 

Den 7 december 2010 får spelaren som misstänkts för våldtäkt, men som friats i tingsrätten, sparken 

från klubben efter starka påtryckningar från huvudsponsorn Åbro och supporterföreningen Black 

Army.96 

Den 20 december 2010 får ett derby mellan DIF och AIK i globen brytas två gånger sedan delar av AIK:s 

fans gått till attack mot de egna ordningsvakterna.97 

Sammanfattning Intervjuer 

För att komplettera den data vi ovan presenterat för fallstudien, rekommenderar vi här läsaren att ta del 

av de två intervjuer med branschexperter som återfinns i bilaga 1 och 2. Nedan följer en kortare 

sammanfattning av de båda, sammanställda till löpande text. Intervjuerna skall ses som ett komplement 

för att berika och fördjupa inblicken i frågor kring sponsring från ett praktikerperspektiv. Vår 

förhoppning är att dessa referenser skall bidra till ökad förståelse för ämnet och kanske bidra med 

alternativa vinklingar som kan vara intressanta för analysdelen. 

Maria Guggenberger, VD på Sponsrings & Eventföreningen (SEFS) och Ricky Sandberg, Ordförande för 

Kommittén för Sponsring och Event (KSE), samt sponsringsansvarig hos SJ, är samstämmiga över 

sponsringens betydelse och grundläggande syfte: att i grunden identifiera och kommunicera med sin 

nuvarande och potentiella målgrupp genom att exponera varumärken i en gemensam kontext. 
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Sponsringen som kommunikativt verktyg har vuxit enormt sedan genomslaget för sponsringen vid OS i 

Los Angeles 1984 och är enligt Ricky ett enormt viktigt verktyg för att tränga igenom det mediala 

"bruset" och nå ut till de potentiella målgrupperna. Initialt var sponsringen som medium och profession 

underutvecklat och underskattat hos många marknadsförare vilket återspeglades i det förhållningssätt 

som präglade branschen, där det snarare handlade om en form av direktreklam, ofta styrd av personliga 

intressen, än en form av designad kommunikation utifrån en idé om att nå de potentiella målgrupperna. 

Dock vill Ricky påpeka att ett personligt intresse inte behöver vara negativt då det ofta förutsätter större 

inblick och kännedom om det område man vill sponsra samt risker och möjligheter för området. Det kan 

också innebära en starkare drivkraft för att ett sponsorskap skall bli så lönsamt som möjligt för båda 

parter i ett samarbete. 

Idag är sponsring inom sportindustrin den relativt sett största delen av den totala sponsringskakan i 

förhållande till CSR (Corporate Social Responsibility) och kultursponsring i Sverige. Sponsring som 

verktyg är under ständig utveckling och det finns många goda exempel där olika event utvecklas, vilket 

påverkar det möjliga genomslaget för exponeringen och även på vilket sätt detta kan ske. 

Melodifestivalen är ett format som utvecklats från ett tv-format till ett arenaformat vilket väl illustrerar 

hur föränderlig branschen kan vara menar Maria. Ricky menar att Sponsring idag går mycket mot att 

bygga ett helhetskoncept för ett varumärke genom att jobba simultant genom flera olika kanaler där 

exponeringen kan ske både via enskilda event, via atleter och arenareklam kombinerat med en satsning 

på olika erbjudanden riktade mot den potentiella målgruppen. Ricky pekar här på SJ:s sponsring av 

skidskyttelandslaget och riktade kampanjer gentemot idrottsklubbar runt om i landet. 

Ett sponsorskap bör aktiveras/ingås för att öka eller stärka det egna varumärkets trovärdighet och nå ut 

till företagets nuvarande och potentiella målgrupp. Sponsorskapet syftar inte endast till att exponera 

själva varumärket utan även till att bygga relationer till konsumenter och leverantörer genom olika 

kanaler och event. Människor är i allmänhet mer medvetna som konsumenter idag menar Maria, vilket 

gör att företag bör vara medvetna om vilka faktorer som kan ha betydelse för trovärdigheten. Frågor 

som miljömedvetenhet och sociala ställningstaganden väger tungt. Här kan sponsringen bli ett sätt för 

företag att förkorta avståndet till de potentiella målgrupperna genom att positionera företaget och 

varumärket i samband med event och miljöer man vill förknippas med. Maria pekar på ICA:s sponsring 

av klubbar med välutvecklad ungdomsverksamhet som ett gott exempel. Genom att exponera 

varumärket i dessa miljöer skapar man en trovärdighet gentemot deras målgrupp som är familjer. En 
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exponering i samband med idrott och aktiviteter förmedlar betydelsen av aktiviteter och sund kost, 

vilket skall återkopplas direkt till deras produkter. Ovanstående skall också ställas gentemot frågan om 

att "våga" exponera varumärket. Nike var ett av få företag som inte valde att bryta samarbetet med 

Tiger Woods efter otrohetsskandalen, vilket kan ses som intressant då sponsringen inte alltid behöver 

vara "positiv" i allmän mening. Detta var ett ställningstagande från Nike som tydligt markerar vilka 

normer och värderingar som man vill förknippa med varumärket, men det behöver för den sakens skull 

inte vara negativ. Detta blir då en fråga om de risker som kan vara förenade med sponsring. Här är det 

svårt enligt Ricky att peka på att någon sport skulle vara mer eller mindre riskfylld än en annan. Yttre 

faktorer såsom huliganer, dopning osv. är något som sponsorn inte har kontroll över. Då blir det viktigt 

att tydligt göra ställningstagande som sponsor för att visa vilka värderingar och associationer man vill 

förknippa företaget med. Här är det också viktigt att göra en initial bedömning innan ett samarbete 

inleds. Går två varumärken att matcha? 

Ett vanligt misstag företag gör att är undervärdera betydelsen av grundläggande målgrupps - och 

varumärkesanalyser genom att inte avsätta tillräckliga resurser för sponsringsfrågor. Detta kan i 

slutändan leda till en missriktad kommunikation. Maria menar att riskbedömningen är mer påtaglig när 

det gäller individuell sponsring är sponsring av ett lag då varumärket exponeras både via sporten man 

utövar, men även via privatlivet. Den individuella sponsringen menar dock Ricky är relativt 

underutvecklad i Sverige. Vissa atleter har individuell sponsring, men de ekonomiska ersättningarna från 

företag, kombinerat med den potentiella exponeringsytan och lönsamheten för ett sådant samarbete är 

helt enkelt för liten på den svenska marknaden. 

Avtal för sponsring på svenska marknaden är ofta av det längre slaget och sträcker sig då mellan 3-5 år 

säger Ricky. Detta är positivt då det är en tillräckligt lång tid för att sponsringen skall kunna få ett 

genomslag, men lämnar också utrymme för flexibilitet om man vill exponera varumärket i en annan 

kontext. Maria menar också att detta innebär en trygghet finansieringsmässigt för de som sponsras och 

exponeringsmässigt för sponsorn. Kortare samarbeten är sällan positivt då parterna inte hinner utveckla 

någon samhörighet och förtroende sinsemellan. Sponsringen står sig i dagsläget starkt jämfört med 

andra delar av "reklamkakan". Under senaste lågkonjunkturen påverkades industrin inte i lika stor 

utsträckning som övriga delar. Det tecknades fler avtal under denna period än under "normala" 

förhållanden. "Huliganklausuler" är inte vanliga i dagens läge då det är svårt för organisationer och 

föreningar att påverka vad supportrar gör på läktaren eller på "stan" 
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Samarbeten i form av Co-branding där organisationer och företag tar hjälp av varandra för att exponeras 

har vuxit starkt de senaste åren menar Maria. Innovativa idéer för att nå fram till den potentiella 

målgruppen ser man allt mer av. Som exempel inledde kanal 5 och Loka ett samarbete kring 

marknadsföringen av serien desperate housewives där man klippte in karaktärerna i samband med Loka. 

Detta tillät dem att kommunicera med en målgrupp som inte nödvändigtvis konsumerade produkterna 

tidigare och stärkte även relationen till fans av tv-serien. Co-branding har därför blivit ett viktigt verktyg 

för att kunna förflytta sitt varumärke till nya kontexter och snabbt vinna marknadsandelar enligt Maria. 

Både Maria och Ricky pekar på att det är betydelsefullt att kunna mäta genomslaget av sponsring för att 

se om den når en önskad effekt. En initial nollmätning menar Maria är av yttersta vikt för att kunna ha 

en referenspunkt att utgå från. Användbara mätvariabler är ROI och ROO, där man kan mäta avkastning 

på en investering eller måluppfyllelse. Målen sätts utifrån det enskilda företagets förutsättningar. Ett 

konkret eller "bästa sätt" att mäta sponsringens effekt på är svårt att peka på då detta måste utformas 

utifrån det enskilda företagets förutsättningar och mål, om detta utgår från en önskad av ett stärkt 

varumärke, ökad försäljning eller ökad medial exponering. 
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ANALYS 

I kapitel fyra presenterade vi insamlade data för uppsatsen. I detta kapitel kommer vi att analysera och jämföra 

data med den teoretiska referensramen. Vi kommer att försöka hitta likheter och skillnader mellan teori och empiri 

för att besvara uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Vi kommer även att diskutera olika teoretiska implikationer 

utifrån de definitioner vi ovan presenterat. 

5 Analys 

Gwinner och Eaton pekar på två övergripande anledningar till varför företag väljer att engagera sig i 

sponsring: För att öka varumärkeskännedomen, samt etablera, stärka eller förändra varumärkets 

image.98 Kotler kompletterade detta med åtta möjliga målformuleringar med sponsring, (se sid 6). 

Ovanstående definition måste alltså ses som det syfte ett företag har att aktivera ett sponsorskap hos en 

klubb eller organisation. Sponsringen blir en plattform för att exponera företagets varumärke med 

slutmålet att påverka dess kännedom och genomslag hos mottagarna i positiv mening genom att 

differentiera sig från konkurrerande alternativ, som AMA formulerade det. 

Vad är då Åbros syfte och mål med sponsringen? Ökad varumärkeskännedom? Ökad försäljning? En 

speciell image kopplad till varumärket och produkten? Eller ett personligt intresse? Målet är okänt då vi 

varken kunnat komma i kontakt med företaget för att få svar på dessa frågor, eller funnit en uttalad 

målsättning kring företagets publikationer. Vi får utgå i vår analys att målet måste vara en mix av de 

ovanstående; En exponering av varumärket för att stärka imagen vilket skall ge en långsiktig lönsamhet. 

Vilket vi menar måste vara ett naturlig antagande utifrån de möjliga målformuleringar med sponsring 

som vi presenterade ovan. Vi måste också i vår analys utgå från Åbro och AIK:s agerande. 

Överför vi ovanstående syfte mot kommunikationsmodellen så blir sponsringen den kodning som 

företag kan använda för att sända ut ett meddelande, en identitet, som man vill att konsumenter skall 

förknippa varumärket med. Modellen pekar på att dessa två är de enda kanaler som företaget aktivt kan 

påverka. Resterande delar, likt brus samt avkodning och respons från mottagarna, påverkas av den 

                                                           
98

 Gwinner & Eaton Ibid. Sid. 47-57 
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tolkning som mottagare kan göra utifrån den identitet som företaget sänder ut och de associationer 

varumärket får, samt hur varumärket står sig jämte konkurrerande varumärken. Keller pekar på att 

dessa associationer uppstår från de minnesbilder som konsumenter har av närliggande upplevelser 

kopplade till varumärket. Erdem & Swait menade här att trovärdigheten är avgörande för de val som 

konsumenter gör mellan olika varumärken. Valet kopplas till upplevd nytta och risk i kombination med 

konsumtionsbeslutet. Viktigt att komma ihåg är att den image som skapas hos mottagarna ofta skapas 

via sekundära källor och mottagarna ser oftast inte hela bilden av ett företags kommunikationsmix, som 

vi nämnde i inledningen. 

Sponsringen kan här ses som ett sätt att skapa en samhörighet, en plattform, för att kommunicera 

företagets meddelanden till den identifierade målgruppen man vill nå. Kotler & Kellers 

varumärkespyramid fungerar väl för att beskriva hur Åbro gått tillväga. Pyramidens bas bygger på att 

identifiera identiteten och behoven hos den/de målgrupper företaget vill nå och att skapa en djup 

kännedom hos mottagarna om varumärket. Detta skall då skapa en ”share of mind” hos mottagarna 

vilket skall bidra till att dessa tänker på varumärket under köp- och konsumtionsbeslut. Genom att 

etablera varumärket hos en klubb som har en av de största mediala exponeringarna så har man skapat 

en potentiell bas för att få en stor genomslagskraft. Intressant här är det faktum att det är endast på 

produktlinjen öl som företagets logotyp exponeras genom sponsringen. Detta talar för att Åbro gör en 

stark koppling mellan fans och produkten öl. Konsumenter av sport identifieras som konsumenter av öl. 

Det ger även en mer direkt koppling mellan varumärket Åbro och produkten vilket kan ha betydelse för 

det kognitiva stadium konsumenter genomgår inför köpbeslut, vilket vi presenterar närmare nedan. 

I pyramidens mitt hittar vi delar som syftar till att sammanlänka vem konsumenten är i fråga om de krav 

som denne ställer på produktens funktionalitet och hur varumärkets image matchar de psykologiska och 

sociala karaktärsdragen hos konsumenten. Ljus öl är en produktklass som definieras av låg 

differentiering mellan olika märken och sorter gällande smak, färg och andra egenskaper. Detta talar för 

att det snarare är en synergi mellan företagets image och konsumentens egenskaper som har betydelse 

än produktens kvalité. Här påpekar modellen vikten av att tillskriva varumärket materiella och 

immateriella associationer. Detta har Åbro gjort genom att etablera varumärket hos en av de största 

klubbarna i Sverige och detta ger en förutsättning för att på bred bas sammankoppla målgruppen med 

företagets varumärke. Då måste vi här fråga oss detta; vad är företagets image och konsumenternas 

egenskaper? Vi vill mena att det är en process som ständigt utvecklas. Likt KSE nämnde i sin rapport 



50 

 

"handbok sponsring" så menar vi att genom att etablera sig genom sponsring som en kommunikativ 

kanal, så skapar man en konvergens mellan konsumenternas identitet och varumärket. Detta menar vi 

då företaget visar att man vill kommunicera med den potentiella målgruppen på lika villkor, i vårt fall 

genom AIK och i förlängningen fotboll och sport. McCracken menade att en överföring av associationer 

från företag till konsument sker via varumärket. Vi vill fördjupa detta och menar att sponsring som 

kommunikativ kanal kan fungera åt båda håll, där överföringen av associationer sker både från företag 

till konsument men även från konsument till företag. Detta väcker då frågan för en av riskerna med Co-

branding som vi presenterat; risken att förlora kontrollen över varumärkets innebörd då det tillskrivs 

associationer utifrån samarbete med andra varumärken. Denna koppling talar då också för att ett 

varumärkes uppbyggnad sker både utifrån en kognitiv funktion som Keller menar, men även via en 

känslomässig funktion som Bal, Quester & Plewa föreslår. 

 Det finns en skillnad mellan den identitet och den image som ett varumärke får. Identiteten är vad 

företaget försöker kommunicera, medan imagen är vad som skapas genom dels kommunicerade 

meddelanden men även via externa faktorer som ger varumärket nya associationer. I vårt fall, med 

Åbro, AIK och de associationer som skapas genom agerandet hos supportergrupper och spelare, så är 

det en tydlig faktor att ta hänsyn till. Detta skulle kunna betyda att Åbro blir ett varumärke som andra 

konsumenter aktivt väljer bort på grund av de negativa associationerna. 

Nästa steg i pyramiden fokuserar på att få en respons från målgruppen genom åsikter, gensvar, 

reaktioner och utvärderingar. Detta är viktigt för att kunna mäta och förstå vilket genomslag och 

mottagande som varumärket får hos målgruppen. Detta är något som vi kommer återkomma till senare i 

analysen i en diskussion om ROI och ROO. Toppen av pyramiden sammanfattar de tidigare delarna 

genom att återkoppla de gensvar man får. Dessa skall användas för att skapa en relation mellan 

målgruppen och varumärket vilket ska bidra till en resonans mellan parterna i en idealsituation. För att 

kunna analysera denna del mellan Åbros sponsring av AIK och en återkoppling från konsumenter så skall 

vi nedan presentera andra viktiga aspekter i varumärkesbyggandet. 

Åbro har varit mycket tydligt med var man vill exponera sitt varumärke menar vi. Man har konsekvent 

valt att sponsra AIK i 17 år vilket skapat en konvergens mellan varumärket Åbro och fotbollsklubben AIK, 

även VD Henrik Dunge nämner att Åbro är svartgult, ett väldigt starkt ställningstagande. Åbro väljer 

även att sponsra andra fotbollsklubbar såsom IFK Göteborg och GAIS samt andra grenar under 

varumärket AIK, och även stora event som Elitloppet vilka också är starka varumärken. Detta ger Åbro 



51 

 

en stark sammankoppling med fotboll och andra stora event. Dock är det svårt för oss att göra en 

bedömning om sponsringen är avsedd som en form av co-branding eller som en rakare form av 

kommunikation där man endast vill nå de potentiella målgrupperna som finns i anslutning till ovan 

nämnda klubbar och event när vi inte kunnat intervjua Åbro om denna fråga. Dock är uttalandet som 

Dunge gör, verkligen en markering om att man vill koppla samman varumärket Åbro med varumärket 

AIK.  

De branschexperter vi varit i kontakt med, Ricky och Maria, nämner här två intressanta saker att ta fasta 

på; (1) det är viktigt att företag gör en noggrann målgruppsanalys av vilken/vilka grupper de vill nå med 

sin sponsring och (2) att detta skall kunna mätas på ett tillfredställande sätt för att se om sponsringen 

ger önskad effekt. Vilket även Kotler poängterar i kommunikationsmodellen. Desto större kongruens 

som finns mellan avsändare och mottagare i fråga om livsstil, erfarenheter och andra gemensamma 

nämnare, desto större sannolikhet är det att meddelandet får en bättre genomslagskraft. 

Den potentiella målgruppen som kan nås av de ovan nämnda exponeringsytorna blir enorm. Ricky 

talade om en potentiell målgrupp på ca tre miljoner för skidlandslaget och de ovanstående exemplen 

utgör tillsammans en potentiell exponering för ett liknande antal. Spridningen av sponsringen är på 

nationell nivå. Man kan generellt påstå att den målgrupp Åbro vill nå via sitt sponsorskap blir; 

konsumenter av fotboll, konsumenter av hockey, travintresserade och festivalbesökare. Dessa 

tillsammans torde täcka in en majoritet av de öldrickande svenskarna mellan 18-90 år. Detta pekar då 

mot att Åbro gjort klart lyckade satsningar när det gäller att välja sponsring som medium för att 

kommunicera med sina potentiella konsumenter om målet är att exponera varumärket på bred basis.  

Modellen för konsumentrespons pekar på att när det handlar om produkter med låg involvering och 

dessutom låg differentiering, vilket vi menar definierar produkter såsom ljus öl, vilket är vad Åbros 

sponsring av AIK syftar till att exponera. Så styrs konsumenter av att de först identifierar att produkten 

finns, sedan agerar man med den (köp osv.) och utifrån detta skapar man sig en uppfattning om 

produkten och varumärket. Detta talar då för att det är interaktionen med produkten i sig, smak osv., 

som skall fälla avgörandet om den uppfattning konsumenten får för produkten och varumärket. Detta 

sätt att se på produkten är inte fel i sig. Att exponera produkten via sponsring genom en kanal som den 

identifierade målgruppen använder lägger grunden för det första steget i sekvensmodellen, den 

kognitiva. Man ser varumärket och uppfattar då att den finns, detta skapar en medvetenhet kring 

varumärket och produkten. Detta skall då överföras till en köpsituation där medvetenheten leder till ett 
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agerande, konsumenten köper produkten. Efter köpet konsumeras produkten och en uppfattning 

skapas utifrån dess egenskaper. 

Vi tolkar detta på två olika sätt.  

Teorin pekar på att det är produktens egenskaper som bidrar till den emotionella koppling konsumenter 

får till produkten och varumärket. God smak ger en positiv bild är tanken. Samtidigt så är produkter med 

låg differentiering lätt utbytbara vilket borde tala för det omvända, att det är inbyggda värden och 

associationer kring produkter med låg differentiering, alltså olika mervärden, som skapar en 

samhörighet mellan varumärke och konsument och därmed en positioneringsfördel jämte 

konkurrerande alternativ. Detta eftersom produkter med låg differentiering ju inte särskiljer sig i fråga 

om grundläggande attribut, såsom smak eller färg. God smak för öl borde snarare ses som något 

underordnat än primärt för produkten menar vi. Överföring av värden och associationer slutförs när en 

konsument konsumerar en produkt eller tjänst vilket också överför innebörden av varumärket till 

konsumenten, vilket McCracken också pekar på. 

Detta menar vi talar för att öl bör ses som en höginvolverad produkt, när man skall kommunicera med 

de potentiella målgrupperna, där lära-känna-agera bör ses som modellen man skall handla efter. Detta 

menar vi eftersom man i fallet Co-branding konsumerar två produkter, sport och i förlängningen öl, då 

ölet marknadsförs genom en höginvolverad kanal. Det kognitiva stadiet är detsamma, man lär sig att 

produkten finns genom den exponering som görs i samband med sponsringen. Men här menar vi att 

man bygger en känsla för ett varumärke och i förlängningen till produkten innan köp eftersom den 

kopplas samman med något annat som konsumenten redan gillar. I vårt fall idrott och fotboll. Detta tror 

vi också gäller specifikt för konkurrerande produkter med låg differentiering och lågt pris. Olika 

associationer ger en positiv/negativ bild menar vi. Låginvolverade varor kan bli höginvolverade om de 

sätts in i rätt kontext vill vi påstå. Och detta stödjer även påståendet att varumärkesbyggandet sker både 

kognitivt och emotionellt. 

Om vi kopplar detta till den satsning som Åbro gör, och för den delen även Spendrups gör med sitt 

varumärke Norrlands Guld, så menar vi att vi ser klara bevis för att det är detta sätt man gör, och bör 

göra med produkter med samma karaktäristik som öl. Därmed blir sponsringen ett mycket effektivt 

kommunikativt verktyg för att kommunicera med den tänkta målgruppen då man kan tränga igenom 

bruset och skaffa sig positioneringsfördelar gentemot konkurrenterna genom dels kognitiv men även 
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emotionell påverkan. Den satsning som Åbro och för den delen även Spendrups gör via sponsringen 

talar för att man försöker tillskriva varumärket sådana värden och associationer som skall skapa en 

emotionell koppling till respektive varumärke. 

Diskussionen kan dock utvecklas om man sätter fokus på konsumenterna av sport. Är alla konsumenter 

av sport höginvolverade, och styr då detta ett aktivt produktval kopplat till den/det lag man gillar på 

grund av lagets eller idrottens koppling till varumärket?  Eller är konsumenter av sport i största 

allmänhet passiva i den mening att man inte sätter in speciella värden kring varumärken som kopplas 

samman med lag eller atleter man gillar/ogillar? Vi menar att det självklart kan finnas extrema 

polariseringar av konsumenter som är helt indifferenta och konsumenter som är extremt medvetna i 

sina val. Bilden är inte svart eller vit gällande involvering kring produkter och varumärken. Vi tror att en 

identifierad målgrupp för en viss produkt, i detta fall konsumenter av öl och sport, snarare har ett 

intresse kring varumärken som rör sig inom det område man gillar, än varumärken som rör sig enbart 

runt det specifika lag man gillar. Men diskussionen kring kognitiv och emotionell påverkan är ändå 

intressant för ämnet. 

Här menar våra expertreferenser, Maria och Ricky, att dessa grupper, om de finns, är relativt 

underordnade och utgör inget större hinder för vad eller vem man väljer att sponsra så länge de 

representerar den identifierade målgruppen. Det skulle däremot kunna vara så att en sponsring av en 

individuell atlet, vilket kan medföra ett större risktagande, också kan medföra en större möjlig fördel för 

företaget och dess varumärke då det är lättare att skapa en personlig anknytning för konsumenter till en 

enskild person. Vilket skapar en större trovärdighet hos mottagaren. Ett trovärdigt varumärke kan, som 

Erdem & Swait pekar på, innebära en lägre risk och större nytta för konsumenten, då det minimerar 

konsumentens risktagande. Detta skulle då innebära att sponsring av enskilda atleter kan vara ett mer 

effektivt sätt för företag att kommunicera med, och skapa relationer till, sina tänkta målgrupper, om 

atleten i sig är en person som dessa identifierar sig starkt med på ett emotionellt plan. Denna typ av 

sponsring är relativt underutvecklad i Sverige jämfört med exempelvis USA där man under lång tid valt 

att skapa hela produktlinjer utifrån en atlet, såsom Air Jordans och Tiger Woods golf. 

Detta kan man även koppla till den risk som är förenad med sponsring. Att sponsra en enskild atlet är ett 

större risktagande än att sponsra ett lag eller organisation enligt Ricky och Maria. En enskild atlet är en 

person man kan relatera till på ett personligt plan i större utsträckning än man kan göra med en 
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organisation. Detta talar också då för att dennes agerande får ett större genomslag i både positiv och 

negativ mening hos en mottagare. 

Vi kan se en tydlig koppling och nytta av att man exponerar varumärket tydligt i de sammanhang där 

den potentiella målgruppen finns. Keller menar att det är en kortsiktig minnesstruktur som påverkar den 

uppfattning konsumenter har av ett varumärke, vilket talar för att en exponering av ett varumärke är 

det viktigaste så det alltid är färskt i minne hos konsumenten. Syns man inte så finns man inte. Åbro har 

valt att utveckla ett samarbete med AIK. Har man som företag valt AIK som plattform just för att man ser 

AIK:s varumärke som ett av Sveriges starkaste, av ett personligt intresse, eller för att det är en del av en 

helhet som Åbros målgrupp befinner sig inom? Vad vi kan utläsa så verkar det vara en mix av dessa. 

Om då målgruppen öldrickare också är konsumenter av sport så blir det även naturligt att exponera sig 

genom detta medium. 

Åbros samarbete med AIK sträcker sig långt tillbaka i tiden. Vi angav tänkbara målformuleringar som 

sponsringen skulle leda till ovan. Men vilka faktorer kan vi då identifiera för att sponsra just AIK? Som vi 

nämnt så har klubben en relativt negativ medial exponering jämfört med andra klubbar i Sverige, vilka ju 

också tilltalar konsumenter av sport. Detta borde tala emot ett samarbete om vi utgår från de 

definitioner som vi ovan angett för varumärkeskapital och hur associationer till ett varumärke kan bidra 

till att stärka eller försvaga varumärket baserat på närliggande negativa minnesbilder som skapar en 

emotionell respons. Dock är klubben framgångsrik, både prestationsmässigt, men framförallt med att 

sprida och exponera varumärket i media. Vilket då talar för samarbete med klubben. Då det alltid finns 

färskt i minne hos mottagarna via den omfattande exponeringen. 

När man väljer att ingå samarbete med ett så pass starkt varumärke som AIK, blir självfallet 

riskbedömningarna allt påtagligare. AIK väcker starka känslor från allmänheten genom media pga. 

huliganism, vilket självfallet har positiva och negativa följder; en ökad exponering men ett urholkat 

varumärke på grund av negativa associationer såsom huliganer. En intressant reflektion är att 

förhållandet borde vara det omvända. Om AIK har ett starkt varumärke med stor medial exponering så 

talar detta för att intresset att exponera ett varumärke tillsammans med AIK borde vara stort. Men är 

det så? Vi menar att de negativa associationerna som görs till AIK utesluter många företag och 

varumärken från ett samarbete då en negativ exponering kan innebära ett större risktagande för 

företaget och i förlängningen konsumenten. Vilket talar för att den emotionella aspekten av 
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varumärkesbyggande borde dominera över den kognitiva. Vi nämnde tidigare rosa bandets samarbete 

med NFL, proffsligan för amerikansk fotboll i USA. Sporten kan förknippas och beskrivas som en 

machokultur. Genom att exponera rosa bandet i denna miljö så aktualiserar man frågan om bröstcancer 

för en ny intressegrupp/målgrupp som egentligen inte omfattas av "produkten/meddelandet". Här görs 

en intressant mix av en kognitiv och emotionell form av Co-Branding. Man kopplar samman två 

varumärken som kan ses som rätt avlägsna varandra i fråga om identitet. Detta kan då starkt bidra till att 

man tränger igenom det mediala ”bruset” och når igenom med ”meddelandet” både till en önskad 

målgrupp, men även till en ny målgrupp där man försöker implementera ett nytt budskap och en attityd 

till varumärket Rosa Bandet. Dvs. en ”promotion” som har potentialen att göra en aktiv påverkan på 

konsumenter av sport, vilket talar för att den alternativa synen på ”promotion” som presenterades i 

problembeskrivningen kan stämma. 

Här kan man självfallet diskutera om man som företag tar för mycket vatten över huvudet, där man 

riskerar att skada sitt varumärke eller gå miste om kunder när man väljer att exponeras tillsammans 

med ett varumärke som inte kopplas samman med de normer och värderingar som företaget och 

konsumenterna vill stå för. Detta är självfallet något som inte bara gäller AIK utan även andra 

storstadsklubbar som Malmö, Göteborg och Djurgården som omges av samma problem. Här kan vi fråga 

oss om inte det är så att all publicitet är bra publicitet? Ovan har vi diskuterat kring att det viktigaste är 

exponeringen av ett varumärke för att hålla det färskt i minne hos konsumenter. En stor exponering 

skapar en stor brand awareness hos konsumenter. Dvs. till hur stor del varumärket tar upp medvetandet 

relativt andra varumärken vilket kan skapa positioneringsfördelar.  

Detta skall då ställas i kontrast till de associationer som görs till varumärket. Det klara problemet när det 

gäller en överföring av associationer kopplade till ett eller flera varumärken mellan företag och 

konsument är ”brus”. Bruset kommer i form av konkurrerande företags reklam, men även via andra 

associationer som kan förstärkas genom medier, exempelvis huliganism. Vilken som har störst påverkan 

kan vi inte uttala oss om, men vi kan säga att de båda har en påverkan. Här är det intressant att fundera 

kring definitionen av brand equity och brand image. Definitionen av brand equity och brand knowledge 

talar för att varumärken kan få en "djup" identitet och image kopplade till sig som byggs upp kumulativt 

över lång tid. Hur skall man behandla detta i motsats till det påstående om att ett företags image byggs 

utifrån en kortsiktig minnesstruktur hos mottagarna utifrån associationer knutna till ett varumärke som 

ligger nära i tiden? Blir inte dessa definitioner något motsägande? Vi nämnde Volvo som en 
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identitetsbärare för attributet säkerhet. Förändras denna image om Volvo är inblandade i ett antal 

olyckor med dödlig utgång eller inte? Eller skall man hålla isär begreppen? En dålig image behöver inte 

betyda ett svagt varumärkeskapital och vice versa. Kan en långvarig exponering av associationer skapa 

ett varumärkeskapital och en brand knowledge som blir "vattentät" mot andra associationer som 

varumärket kopplas samman med? Kan en långvarig negativ exponering skapa en ”badboy” – image 

kring varumärket, och är detta önskvärt? En ”badboy-image” kan i vissa fall vara önskvärt att uppnå om 

det är vad man vill koppla samman med företaget, varumärket, produkterna och i förlängningen 

kommunicera till sin potentiella målgrupp, tänk Tiger Woods och Nike eller Red Bull och 

extremidrottare. Frågan är intressant att ställa sig och skulle kunna vara intressant att behandla i en 

djupare studie. Om vi återkopplar till studieobjekten för fallstudien, Åbro och AIK, är det positivt med en 

långvarig negativ exponering som skapar en konvergens mellan associationerna och respektive 

varumärke? 

I Åbros fall blir detta ett klart nej om vi analyserar företagets agerande. Det faktum att Henrik Dunge gör 

uttalanden och intervenerar med AIK i sin egenskap som sponsor säger faktiskt rätt mycket även om 

Åbro inte har uttalade kärnvärden för varumärket. Ett ställningstagande mot huliganism, tveksam 

supporterkultur och tveksamt agerande hos spelare som representerar klubben visar på en vilja att inte 

vilja bli förknippade med de associationer som AIK faktiskt får genom dessa ageranden. Det är tydligt att 

den brand identity som Åbro och AIK vill skapa är klart skild från den brand image som faktiskt skapas 

genom den mediala bilden. Detta sätter ju då frågetecken för hela sponsorskapet, är det ett personligt 

intresse som väger tyngre i motiveringen för ett sponsorskap än det affärsmässiga, och är detta önskvärt 

med tanke på de målsättningar vi presenterat ovan för sponsring? 

Kotler pekar på att den största fördelen med Co-branding, i detta fall genom sponsring, är att man kan få 

en överlägsen positionering gentemot konkurrenter genom samarbeten som tillskriver nya associationer 

till varumärket. För att kunna skapa ett trovärdigt varumärke gentemot konsumenterna så bör ett 

företag försöka minimera de negativa associationerna. Denna överlägsna positionering skall i slutändan 

kunna leda till större försäljning och en möjlighet att närma sig nya konsumenter. Ett spårbundet 

samarbete där två varumärken är starkt sammankopplade och präglat av negativa associationer kan 

medföra en positioneringsnackdel och i slutändan en urholkning av respektive varumärke. Detta menar 

Kotler & Keller är den största nackdelen. För många negativa associationer kan göra att ett företag 

förlorar kontrollen över varumärkets innebörd vilket i sin tur leder till en positioneringsnackdel. Detta 
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går då att återkoppla till det vi nämnde ovan med risken att man utesluter andra företag från samarbete 

med AIK som varumärke och att man utesluter många potentiella konsumenter från Åbro som 

varumärke. 

AIK-stilen är ett försök från klubbens sida att skapa en identitet som bygger på stabila kärnvärden vilka 

ska tilltala en annan målgrupp än den image som skapas genom media. Samarbetet mellan AIK och Åbro 

med införandet av en supporterkontakt och projektet Älska AIK varsamt är tydliga försök från båda 

parter att förändra den image som klubben får genom negativa associationer. Här kan man kanske sätta 

lite frågetecken kring den personliga inblandning som Dunge faktiskt har, både som sponsor, investerare 

och supporter till klubben. Att sitta på ”dubbla stolar” kan alltid ses som tveksamt för utomstående. 

Men att utgå från personliga intressen när beslut om ett sponsorskap görs menar Ricky kan vara till en 

fördel. Vi menar att bilden är tvådelad. Att sitta på ett djupare intresse och en större kunskap på en 

personlig nivå kan vara värdefullt då det också innebär en bättre förståelse för branschens risker och 

fördelar. I detta fall talar det också för en vilja att förbättra både Åbro och AIK:s varumärke vilket måste 

ses som positivt. Dock kvarstår frågan om samarbetet är fruktbart. Skulle Åbro kunna kapitalisera än mer 

på ett samarbete med en annan förening som också exponerar sig gentemot deras tänkta målgrupp? 

Eller för att ta det ett steg längre; skulle man kunna kommunicera än bättre med målgruppen genom att 

göra en annan sorts marknadsföring än sponsring? Detta kan vi endast spekulera kring. Men den 

spårbundenhet som kan skapas i samarbetet med AIK kan vara svår att ta sig ur. Och detta kan bero på 

det personliga intresset och en ovilja att släppa samarbetet med AIK, vilket kan vara negativt för 

varumärket Åbro. 

En risk som finns är att negativa associationer får återverkningar hos sponsorn vilket kan leda till att man 

tappar kontrollen över varumärkets identitet. Dock kvarstår ju frågan om en ”badboy-image” är positiv 

eller negativ i fallet Åbro och AIK. Trots att det sker en stor exponering av Åbro genom AIK, och trots att 

den i största delen är av negativ natur. Så tror vi att den negativa effekten, med urholkat varumärke, 

påverkar AIK i större utsträckning än Åbro. AIK blir mindre attraktivt för andra sponsorer att exponera 

sig genom vilket sätter en klubb med svag ekonomi under än mer press. Utifrån de data vi har 

tillgängliga, resultat och omsättning från årsredovisningar, kan vi inte se en negativ trend hos Åbro de 

senaste åren, snarare tvärtom. Detta säger dock inget om varumärkeskapitalet, bara den finansiella 

prestationen i företaget. 
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För att vi skall kunna säga något om det som faktiskt exponeras via AIK, logotypen som används för 

produktlinjen öl, måste vi ha någon form av kvantitativ nollmätning kring varumärkeskännedomen vid 

en tidpunkt, för att sedan jämföra denna med en ny mätning längre fram i tiden. Den positiva finansiella 

utvecklingen hos Åbro kan bero på ökad försäljning av andra produkter, och varumärken, än ölet. Viktigt 

att nämna återigen är det faktum att Åbros logotyp endast återfinns på ölen och inte på de övriga 

produktgrupperna. Trots detta så kan man utifrån ovanstående diskussion om passiva kontra aktiva 

mottagare ändå påstå att det är exponeringen av varumärket i sig, och det medium man väljer för att 

kommunicera via, sponsring av idrott, som är det viktiga. De negativa associationerna som man kan få 

via huliganer och liknande är av underordnad betydelse om man ser till den stora bilden. Självklart kan 

en alltför stark sammankoppling mellan två varumärken vara negativt, men detta menar vi kan man lösa 

genom att ”sprida risken” dvs. sponsra andra delar, vilket Åbro gjort. 

Hur kan Åbro då mäta och utvärdera den sponsring man gör av AIK? Vi har presenterat begreppen ROI 

och ROO, vilka är de vanligast förekommande bland både teoretiker och praktiker. Kan vi i detta fall 

mäta ROI för Åbro? – Nej det kan vi inte, vi saknar både detaljerade siffror kring investeringen Åbro gjort 

i sponsorskapet med AIK under senare år, och dessutom detaljerade siffror på försäljningen för de 

produkter som exponeringen avser, alltså öl. Vi menar även, precis som de svar vi fått från 

branschexperterna, samt de definitioner vi funnit i litteratur, att ROI är ett tveksamt sätt att mäta och 

utvärdera genomslaget av varumärkesexponeringen. Vi skulle kunna mäta genomslaget av en utförd 

investering och dess återverkan på försäljningen. Speciellt då det endast är ölet som bär Åbros logotyp. 

Men vi kan fortfarande inte mäta varumärkeskapital, image eller kännedom, endast dra en slutsats kring 

att försäljningen ökat eller minskat. Men detta kan då bero på externa faktorer, och inte Åbros 

sponsring av AIK. 

ROO blir då ett intressant sätt att mäta effekten av sponsring. En målformulering om ökad försäljning, 

ökad varumärkeskännedom och bättre image är något som är mätbart utifrån en nollmätning där man 

tar reda på varumärkets image hos målgruppen. Problemet för vår studie är, som vi nämnt i metoddelen 

är att vi inte kan göra en nollmätning och utvärdera den efter tre månader. Vi menar att tidsaspekten 

spelar alltför stor roll när mätningar skall göras. Vår expertreferens Ricky menar även att man bör se 

sponsring som ett långsiktigt projekt då effekterna från den insats man gör tar lång tid att omsätta. Att 

göra en varumärkesundersökning med tre månaders mellanrum kan få en snedvriden bild då det endast 

blir en ögonblicksbild och inte en representativ bild för utvecklingen inom en tidsram som skulle kunna 
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vara betydande. Ex kopplat till försäljningen under ett räkenskapsår, eller ännu bättre. Kopplat till den 

totala tid som sponsringen avser, där normaltiden ligger mellan 3-5 år. 

ROO innebär att man gör en större undersökning över en längre tid där både kvantitativa data för 

försäljning och varumärkeskännedom görs. Eftersom vi inte haft tidsutrymme i denna studie för detta så 

kan vi inte heller dra slutsatser kring det i fallet Åbro. Det vi däremot kan göra är att analysera ROO:s 

betydelse för att mäta sponsring som metod. Att utvärdera en måluppfyllelse kan ses som en på förhand 

ganska konkret mätmetod. Att sätta upp mål om högre försäljning osv. är mätbart. Men kan man 

verkligen bevisa att de mål som man uppnår är direkt kopplat till de insatser man gör? I detta fall 

sponsring? De data vi har pekade på en mer gynnsam utveckling för Åbro kontra konkurrenterna under 

en period med lågkonjunktur. Kan man dra samband mellan detta och en stor medial exponering, positiv 

som negativ via sponsringen av bl.a. AIK? Detta menar vi kan diskuteras. Livsmedelsprodukter har en 

tendens att inte påverkas av konjunkturer då det är varor som alltid måste konsumeras, till skillnad från 

semestrar, båtar, hus osv. som är mer beroende av köpkraft och andra externa faktorer som rör 

produkternas egenskaper och kvalité. Marknadsföringen blir ju då här central för att kunna skaffa sig 

positioneringsfördelar gentemot konkurrenter. I fallet Åbro och AIK så skulle ROO vara ett bra 

mätinstrument, just därför att logotypen som exponeras är kopplad enbart till produktlinjen öl. Vilket 

skulle kunna återkopplas till att en aktiv exponering av varumärket är metoden för att öka kännedomen 

och därigenom försäljningen. Skulle det vara fler varumärken som innefattar flera målgrupper så skulle 

mätmetoden ROO bli svår att applicera. 

En tydlig positionering av ett varumärke är inte bara nödvändig för att kommunicera med den tänkta 

målgruppen, utan också nödvändig för att kunna mäta effekterna av exponeringen. Här kan vi 

återkoppla till syftet med uppsatsen. Skulle man kunna mäta och se en samvariation mellan 

varumärkeskapital osv. enligt ROO mellan Åbro och AIK? Detta vore enligt oss en intressant fråga, och 

egentligen DEN fråga man bör ställa sig som sponsor. Detta blir ju också då vad man i förlängningen BÖR 

mäta för att kunna dra bättre slutsatser om effekten av sponsring.  

För att lyfta upp frågan på mer aggregerad nivå kan man även ifrågasätta de kvantitativa metoder som 

ROI och ROO faktiskt är. De bygger på mätningar av hårda data om effekter av investeringar och 

uppfyllelser av mål. Men de saknar förmågan att mäta bakomliggande orsaker. Vi har ovan nämnt att 

företag identifierar en målgrupp man vill nå och använder sig av en kanal för att kommunicera med 

denna. Men vad händer om underliggande faktorer gör att målgruppen förflyttar sig? Vad händer om 
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öldrickarna inte identifierar sig som fotbollsfans eller fotbollsfansen tar avstånd från konsumtion av 

alkohol? ROI och ROO kan inte mäta sådana förändringar, endast avkastningen på en investering eller 

uppfyllningen av på förhand satta mål. Detta kan också ställas i kontrast mot de teoretiska 

formuleringarna av varumärkesbyggande som ett resultat av en kognitiv eller emotionell funktion vilka 

vi presenterat ovan. 

Att utgå från en statisk bild, att konsumenter av idrott är konsumenter av öl, är ju en identifiering av en 

målgrupp, och att mäta denna målgrupps kännedom kring varumärket blir då responsen. 

Vi tror att om man gör ett sådant antagande så kan dessa mätmetoder kan bli missvisande och leda till 

att data feltolkas vilket leder till felaktiga slutsatser kring hur varumärket och produkterna skall 

hanteras. En felaktig mätning kan leda till felaktig positionering vilket i slutändan leder till felaktiga och 

kostsamma beslut. Ricky påpekar att det är viktigt att se sponsringen som en långsiktig insats som inte 

ger direkta effekter och därför är det av vikt att man sätter upp deltidsmål för att kunna utvärdera ifall 

man når upp till dessa. Detta menar vi dock också kan leda till felslut, eftersom målen är satta i ett 

initialt skede och mätverktygen är de ovanstående. Om då målgruppen förflyttat sig så riskerar man 

ändå att göra felslut utifrån den måluppfyllelse man har. Maria pekar också på att ett vanligt fel som 

praktiker gör är undermåliga målgruppsanalyser och nollmätningar. Företag har en tendens att 

undervärdera detta vilket då även påverkar slutresultatet av de marknadsföringsinsatser man gör. 

Här kan vi återgå till kommunikationsmodellens sista steg; gensvar och respons. Att mäta 

konsumentrespons runt varumärket Åbro gör sig inte lätt. Likt Maria kommenterar i intervjun (se bilaga) 

så är det viktigt att ha en utgångspunkt att mäta från. Dvs. vi måste göra en s.k. ”nollmätning” för att få 

reda på hur varumärket uppfattas vid en viss tidpunkt för att sedan jämföra detta efter en 

marknadsföringsinsats gjorts för att se om det är några skillnader mellan de uppmätta perioderna. Detta 

talar då för att denna typ av mätning (ROI, ROO) kan kompletteras med konstanta nollmätningar av 

varumärkets image hos målgruppen för att se om man närmar sig sin måluppfyllelse och sin potentiella 

målgrupp. 

En intressant aspekt som vi inte påpekat tidigare i denna uppsats är de moraliska implikationerna av att 

lansera ett varumärke för alkoholhaltiga drycker inom en idrottslig kontext som man kanske menar skall 

bära upp värderingar som inte är förenliga med alkohol och dess återverkningar i samhället. Det är inte 

ett kontroversiellt påstående att huliganism och alkohol kan ha en viss samvariaton. Här kan vi 
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återkoppla till det vi nämnde i inledningen, den normativa aspekten av marknadsföringens teori och 

praktik. Kan man påstå att Åbro i sin roll som leverantör av bl.a. öl, endast tillfredställer ett behov som 

finns hos konsumenter av fotboll och idrott? Eller kan det vara så att en kommunikation av Åbros 

varumärke, genom sponsring, och företagets vilja att kommunicera på samma nivå och villkor som den 

potentiella målgruppen, bidrar till att skapa en situation. Där den kongruens som skapas mellan 

varumärke och konsument via överföringen av värderingar och betydelser, vilken McCracken pekar på, 

gör att öl efterfrågas av konsumenter av idrott, för att ölet kopplas samman med något de redan gillar? 

Eller för att uttrycka det enklare; skapar man ett behov av konsumtion i samband med idrott just därför 

att man sponsrar idrotten? Irwin, Sutton & McCarthy pekade just på denna implikation av begreppet 

”promotion” inom sports marketing och sponsring som kommunikativ kanal, där sponsringen fungerar 

som ett verktyg för att skapa en aktiv påverkan på konsumentens inställning till ett varumärke eller 

produkt. 

I Sverige är denna fråga kanske mer aktuell än i andra länder med tanke på idrottsrörelsens centrala roll, 

där föreningslivet är med och fostrar en majoritet av svenskarna. Är det förenligt att en producent av 

produkter som är grunden till många samhällsproblem, marknadsför sig genom idrottens arena? Vi 

nämnde flyktigt att reklam av alkoholhaltiga drycker är förbjudet enligt lag, men ölproducenternas 

lösning på detta, att endast exponera logotypen på en enskild produktgrupp samtidigt som samma 

logotyp exponeras genom sponsringen, ger en klar koppling mellan produkten och varumärket, vilket 

blir en elegant lösning att kringgå lagstiftningen. Denna exponering fungerar dessutom både som ett 

kognitivt verktyg för att alltid hålla varumärket färskt i minne hos mottagaren, men även som ett 

emotionellt verktyg för att skapa en resonans mellan sponsor – sponsrad – potentiell målgrupp. 
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Slutsats 

I föregående kapitel analyserade vi de data vi som vi sammanställt för uppsatsen genom att analysera den genom 

vår teoretiska referensram. I detta avsnitt kommer vi presentera våra viktigaste slutsatser och genom att svara på 

våra frågeställningar kommer vi att besvara uppsatsens syfte; 

 

”Öka förståelsen för möjligheter och risker med varumärkesbyggande genom en analytisk fallstudie av sponsring 

och Co-branding” 

 

Efter att vi besvarat dessa kommer vi presentera implikationer för praktik, för teori och för framtida forskning. 

6 Slutsats 

Arbetet med uppsatsen har varit berikande och bidragit med en djupare förståelse kring vilka faktorer 

som är viktiga att ta fasta på när man jobbar kring frågor som omger varumärkesbyggandet och den 

kommunikationsprocess som sponsring innebär. 

Vilken roll har sponsringen att spela som kommunikativt verktyg mellan företag och 

konsument? 

Vi har fastställt att sponsringen är en mycket viktig del av den totala marknadskommunikationsmixen. 

Sponsringen erbjuder företag möjligheten att kommunicera med konsumenter på en ”närmare” nivå. 

Genom att etablera sig via sponsring i en kontext där de potentiella målgrupperna rör sig så skapar man 

en plattform för relationsbyggande genom en kongruens mellan sponsor - sponsrad – konsument där 

man överför betydelsen av varumärket via en kanal till konsumenten. Att företag visar att man är 

intresserad av samma sak som konsumenten skapar en trovärdighet vilket minimerar risktagandet för 

konsumenten och skapar mervärden till den upplevda nytta som kan kopplas samman med ett 

varumärke och dess produkter. Denna syn på varumärket bör också anpassas till produkten eller 

tjänstens egenskaper i fråga om differentiering från konkurrerande alternativ. 

Vi har i vår analys fastställt att Åbro använder sig av sponsring som ett kommunikativt verktyg för att 

skapa en närmare relation med sin nuvarande och potentiella målgrupp. Sponsringen är ett verktyg för 
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att bygga ett varumärkes identitet och kapital, vilka syftar till att skapa mervärden till produkten och i 

slutändan konsumenterna. Åbros val att exponera sig tydligt genom AIK, men även via andra aktörer och 

event, visar tydligt på var man anser att målgruppen finns. Detta tyder på att man vill etablera en 

kännedom om varumärket genom att associera det till en kontext som målgruppen identifierar sig med.  

Den exponeringsmöjlighet AIK som plattform ger, är den viktigaste faktorn att ta hänsyn till. Oavsett om 

exponeringen är övervägande positiv eller negativ så är den ändå omfattande. Syns man inte så finns 

man inte. Då närliggande minnesbilder ligger till grund för de kognitiva associationer man gör till ett 

varumärke menar vi att en stor exponering skapar potentialen för att varumärket skall få en stor 

genomslagskraft då varumärket alltid ligger färskt i minne hos konsumenter. Exponeringen menar vi 

även skapar emotionella kopplingar när man använder sig av sponsring som kommunikativ kanal vilket 

skapar positioneringsfördelar för Åbro. 

Vi har även sett att det finns personliga intressen från Åbros VD att stödja AIK ekonomiskt. Detta menar 

vi att man dock kan se som en positiv faktor eftersom det förutsätter en större kunskap och insikt i 

branschen gällande fördelar och risker. Åbro deltar också aktivt i AIK:s strävan att förbättra varumärket, 

vilket också talar för att det är mer positivt att anta en aktiv roll som sponsor framför en passiv. På detta 

sätt kan Åbro påverka den identitet som man vill sända ut, snarare än varumärkeskapitalet utelämnas till 

att den skall formas av de omständigheter och negativa associationer som omger AIK. 

Det kan även finnas en alternativ aspekt av det hela. Ett sponsorskap kan vara ett möjligt verktyg för 

företag att skaffa sig underlag för nya kunder genom att marknadsföra och exponera sig via sponsring. 

Vilket gör att öl och idrott kopplas ihop. Detta är självklart en möjlighet om man ser till den påverkan 

som positiva associationer kan få i samband med idrott där starka profiler blir idoler för fans vilka är 

potentiella konsumenter av produkter som kopplas till det som sponsras. 

Här vill vi poängtera att man bör se sponsring som synonymt med Co-branding snarare än att man håller 

isär begreppen. Detta menar vi därför att alla samarbeten mellan företag, organisationer och atleter 

omges och påverkas av associationer knutna till bägge parter vilket påverkar respektive 

varumärkeskapital. 
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Vilka möjligheter och risker kan finnas med Co-branding genom sponsring? 

Den största möjligheten företag har med Co-Branding och sponsring som kommunikativt verktyg är att 

de snabbt och kostnadseffektivt kan nå sina potentiella målgrupper genom en starkt exponerad 

plattform. En plattform med många positiva associationer talar till en bredare målgrupp och stärker 

även det egna varumärkeskapitalet. Åbro uttalar sig aktiv att de är svartgula, vilket förstärker bilden av 

den konvergens av varumärkena som görs. Den stora positiva fördelen med Co-branding är att företag 

kan utnyttja respektive varumärkes styrka för att gemensamt växa. 

De mest påtagliga riskerna vi identifierat i vår analys, är att man som sponsor riskerar att förlora 

kontrollen över varumärkets identitet om de negativa associationerna blir alltför intimt förknippade 

med varumärket. AIK omges av många negativa skriverier om bland annat huliganer, vilket kan innebära 

en urholkning av både AIK och Åbros varumärken. I förlängningen betyder detta att man utesluter 

många konsumenter som inte vill förknippas med dessa associationer. Detta betyder också i 

förlängningen att plattformen i sig minskar det spektra av möjliga sponsorer som vill förknippas med 

klubben. Problemet här är dock att ”brus” inte kan påverkas av en avsändare. Åbro och AIK kan försöka 

förändra den identitet man sänder ut men man kan inte påverka de handlingar som enskilda supportrar 

gör vilket påverkar varumärkets image. Handlingar som får oproportionella återverkningar genom 

media. Att etablera AIK-stilen hos supportrarna och att bryta kontraktet med spelare som gör 

tveksamma handlingar är ett tydligt ställningstagande från klubbens och sponsors sida att man inte vill 

bli förknippade med dessa negativa associationer men detta är bara en del av den helhet som bygger 

varumärkeskapitalet för AIK och Åbro. 

I vårt undersökta fall kan vi inte dra slutsatser för Åbro i fråga om varumärkeskapital genom deras 

samarbete med AIK eftersom vi inte gjort en nollmätning gällande uppfattningen kring respektive 

varumärke och en utvärdering av effekterna på dessa av sponsringen. Vi kan göra ett generellt 

påstående som det ovan, att negativa associationer faktiskt är, negativa. Åbro har en finansiellt sett, bra 

utveckling de senaste åren, men detta säger dock inget om varumärkeskapitalet. En spårbundenhet 

kring samarbetet mellan två varumärken och de associationer man gör till dessa kan vara negativt för 

sponsorn, i vårt fall Åbro, om man vill avbryta samarbetet eller vill positionera sig mot nya målgrupper 

om konvergensen mellan de båda varumärkena är för djupt rotade. 
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I fallet med Åbro och AIK kan vi se att man aktivt vill påverka den mediala bilden av vad varumärket AIK 

innebär. Detta påverkar dels den identitet som man sänder ut gentemot allmänheten via media, men 

den talar även till möjliga sponsorer. Att AIK:s ekonomi för tillfället är svag menar vi också pekar på att 

det ligger i klubbens intresse att försöka förändra bilden av varumärket för att motivera sponsorer och 

andra finansiärer. 

Här skulle man kunna återkoppla till alternativa målformuleringar som Kotler & Keller angav för 

sponsring; att uttrycka ett stöd för samhällsfrågor,) att underhålla viktiga klienter och anställda, att 

möjliggöra kringförsäljning och PR-möjligheter.99 Detta skulle kunna bidra till att ”sprida risken” med 

sponsringen genom att engagera sig i andra sammanhang och event vilket skulle bidra till att ge 

varumärket andra associationer. Detta skulle kunna vara positivt ur ett Co-branding perspektiv. 

Hur kan man mäta effekten av sponsring som kommunikativt verktyg? 

Vi har i vår analys presenterat två mätmetoder, ROI och den mer omfattande ROO. Vi menar att ingen 

av dessa två är perfekta sätt att mäta effekter från sponsring, men inga bättre verktyg finns. Detta är 

inte så konstigt då brus och andra utomstående faktorer knappast går att ta in i en mätmodell avseende 

framtidsmål. ROO menar vi dock lämpar sig bäst då de riktar sig mot en måluppfyllelse. Målen i sig går 

att stämma av emot, och se ifall man närmar sig dessa eller inte. Vilket ger indikationer på vart företaget 

är på väg och dessutom möjlighet att byta spår för varumärkesbyggandet. Då sponsring är en långvarig 

process snarare än en kortsiktig investering så ser vi ROO som ett bättre verktyg för mätning. Det går 

inte heller att värdera sponsringen med andra typer av marknadsföringsinsatser i fråga om vad som är 

mest effektivt för att nå ut med budskap till de potentiella målgrupperna. Dock menar vi att risktagandet 

är mer påtagligt här än för andra insatser. Detta menar vi då man inte kan styra de negativa 

associationerna som kan bli förknippade med varumärket utifrån hur utomstående element agerar. Vi 

anser att sponsring bör ses som en del av en helhet, som exempelvis Kotler & Keller beskriver 

"marknadskommunikationsmixen" Detta är också något som skulle kunna ”sprida risken” för 

varumärkesbyggandet då man inte kommunicerar genom en enda kanal. I slutändan är det en 

förändring av varumärkets image och kapital som är den mätbara effekten av sponsring som 

varumärkesbyggande. 

                                                           
99

 Kotler & Keller, Ibid. sid. 561 
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Finns det andra implikationer av sponsring som kommunikativt verktyg? 

Vi menar att det finns en moralisk implikation av sponsringen för företag att ta hänsyn till, speciellt för 

de företag som säljer produkter vilka är tydligt riktade mot en myndig målgrupp. Exponeringen av Åbros 

varumärke genom AIK når inte bara den potentiella målgruppen som produkterna riktar sig till och som 

får konsumera produkterna enligt lag. Exponeringen når även ut till ungdomar och barn som även de är 

konsumenter av idrott. Lägger man då samman de två bitarna med alkoholsponsring och huliganism så 

skapar detta en miljö och en kontext som förmedlar en osund bild av idrotten som inte speglar de 

värderingar som idrotten bör stå för. Även om dessa grupper kanske inte kan ses som aktiva mottagare 

av varumärket i sig, och dess inneboende betydelser, så exponeras de ändå för en kultur som kopplas 

samman med våld och alkohol. Detta kan man återigen koppla tillbaka till vikten för sponsorerna att inta 

en aktiv roll där man tar ställning för de värderingar och förhållningssätt man vill koppla samman 

varumärket med då negativa associationer kan urholka varumärkeskapitalet. Man måste väga samman 

de fördelar man får av en exponering som sponsor med de negativa signaler som en aktivering av 

sponsorskapet kan medföra hos alla mottagare, inte bara den potentiella målgruppen. 

Tillämpning för Teori & Vidare Forskning 

Arbetet har givit oss en alternativ tolkning av Kotlers konsumentresponsmodell, där vi menar att 

produkter med låg differentiering och låg involvering från konsumenten, bör ses som höginvolverade 

om de sätts in i en höginvolverad kontext. Då associationer som överför betydelser från varumärken till 

konsumenter bidrar till att skapa ett upplevt mervärde och en lägre risk för konsumenten. Detta betyder 

då att lätt utbytbara produkter med låg differentiering gällande egenskaper som smak, utseende och 

kvalitet kan få positioneringsfördelar jämte konkurrerande alternativ om de kommuniceras genom 

”rätt” kanal. Detta antagande bygger vi till största del på vår slutsats att det finns både en kognitiv och 

emotionell aspekt i varumärkesbyggande genom sponsorskap.  

I vårt arbete med denna fallstudie har sett ett behov av att utforma bättre metoder för att utvärdera 

och mäta sponsring och dess effekter på varumärkeskapitalet. Kan man utveckla mätverktyget ROO i 

större utsträckning för att ta in fler mätvariabler som kan ge en mer rättvisande bild? Vi menar att ROO 

som mätmetod endast mäter hårda data och inte bakomliggande faktorer. Det vore positivt att 

komplettera ROO med en kvalitativ metod, en målgruppsanalys, som skall göras parallellt med ROO, 

vilket vi då menar skall bidra till en mer rättvisande bild. För att kunna göra en bättre studie kring vårt 
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valda fall så vore det intressant att göra en mätning kring varumärket över tid, för att se om de 

associationer som görs genom AIK har en påverkan. 

Att undersöka konsumenter av idrott närmare vore även en intressant forskningsansats. Kan man se 

skillnader på involvering kring varumärken beroende på hur aktiv en konsument är? Jämför exempelvis 

en medlem i en supportergrupp med familjer som kollar på samma match? Detta skulle kunna leda fram 

till mer mottagarbaserad kommunikation utifrån dennes egenskaper och intresse. Och detta skulle även 

kunna bidra till att skapa en klarare bild av begreppet ”promotion” i en höginvolverad respektive 

låginvolverad kontext. Det skulle även bidra till en bättre ”vattendelare” mellan den kognitiva och 

emotionella aspekten av varumärkesbyggandet. 

En annan fråga som vi tycker vore intressant att analysera närmare är den makt som sponsorer kan får 

över klubbar med svag ekonomi. I vårt fall ser vi positiva kopplingar mellan Åbro och AIK då Dunge har 

ett intresse för bägge parter. Hur skulle relationen se ut med en sponsor utan intresse för klubben utan 

enbart för exponering? Skulle den ekonomiska hävstången som sponsorn bidrar med kunna få 

implikationer för en klubb med svag ekonomi och göra klubben livegen under sponsorns vilja? Eller 

väger sponsorns intresse av att främja en positiv bild av det egna varumärket tyngre vilket skulle kunna 

innebära en fördelaktig position för den sponsrade? 

Vi menar även att frågan om varumärkeskapitalet och den brand knowledge som kumulativt byggs upp 

hos mottagare och tolkare av ett varumärke, bör ställas i kontrast mot den definition av 

varumärkesimage som baseras på en kortsiktig minnesstruktur och närliggande associationer som 

kopplas till varumärket. Detta vore intressant att undersöka närmare vilken som har störst inverkan på 

ett varumärke och hur dess image byggs upp hos mottagarna. Vilken kan ses som den mest rättvisande 

bilden av definitionen av varumärkesbyggande?  

Tillämpning för Praktiker 

Vi menar att det finns några viktiga lärdomar för praktiker att dra utifrån de slutsatser vi gjort i denna 

studie. Vi menar att det är viktigt att sätta upp mål för vad man faktiskt vill uppnå med sponsring som en 

form av Co-branding. Att endast se sponsringen som en form av direktreklam är fel. Varumärket 

påverkas genom den plattform man exponerar sig genom och tolkas därigenom av mottagaren. Vilket vi 

också motiverar till att man inte bör särskilja begreppen sponsring och Co-branding. Vi har diskuterat 
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kring huruvida man skall se supportrar som aktiva eller passiva mottagare och vi menar att man bör se 

dem som aktiva då detta kan förutsätta ett noggrannare förarbete med större resurser avsatta för frågor 

kring sponsring. Detta menar vi även stöder att man bör se varumärket och produkten av höginvolverad 

art då den sätts in i en kontext som är höginvolverande för supportrarna. Detta har betydelse när man 

skall utforma sponsringen då man bör anpassa den utifrån produkten eller tjänstens egenskaper och 

målgruppens identitet.  

För en praktiker menar vi att man bör se sponsringen som en aktivering av mottagarna. Exponeringen av 

varumärket har vi betonat är viktigt för att hålla en hög brand awareness men vi menar att man även 

bör interagera med mottagarna och försöka koppla samman varumärke och produkt till ett 

användningsområde inom ramen för det man sponsrar. Detta skulle kunna leda till bättre 

målgruppsanalyser tror vi, och skulle även kunna bidra till att praktiker hittar mer effektiva kanaler för 

kommunikation mot både ett bredare spektra av mottagare, men även ett mer koncentrerat spektra av 

mottagare, beroende på potentiell målgrupp. Vilket skulle vara positivt ur ett lönsamhetsperspektiv där 

exponering/sponsringsinvestering skulle vara synsättet.  

Varumärkesbyggandet handlar om att kumulativt försöka koppla associationer som talar till den 

målgrupp man vill nå till varumärket. Detta gör det viktigt att göra grundligt förarbete i fråga om att 

analysera och identifiera, dels målgruppen, men även målgruppens identitet gällande värderingar osv. Vi 

menar att företag bör tilldela tillräckliga resurser för detta och gärna ha expertkompetens för dessa 

frågor inom en organisation. Vi menar också att det är en fördel att ha ett personligt intresse för den 

kanal som företaget vill kommunicera genom. Detta talar för att man har en bredare kunskapsbas för de 

specifika karaktärsdrag som definierar kanalen man kommunicerar genom, oavsett om det gäller 

sponsring via idrott eller annat typ av event. Vi menar också att man hellre bör ha en aktiv roll som 

sponsor än passiv då detta ger en möjlighet att påverka den identitet som varumärket får genom 

sponsring. 

Vi menar även att man inte bör låsa sig som praktiker kring definitionen av ”potentiell målgrupp”. De 

meddelanden och aktiviteter man åtar sig som sponsor exponeras inte enbart för den eller de grupper 

man redan kan, eller vill nå. Det exponeras även för andra grupper, vilket vi nämnde ovan, som kan ha 

moraliska implikationer. Detta kan i förlängningen också bidra till den image som ett företag får hos alla 

mottagare i positiv och negativ bemärkelse. 



69 

 

Vi har ovan diskuterat mycket kring begreppet brus, och hur man som företag kan tränga igenom detta. 

Vi menar att man inte bara bör koncentrera sig ett kvantitativt synsätt där man tävlar om 

exponeringsyta då detta också kan bidra till att skapa ”brus”. Som sponsor kan man vara innovativ och 

gärna tänka utanför ramarna för vad sponsring kan vara, vilka uttryck det kan ta, och vad det kan 

innebära för mottagarna, som i fallet med rosa bandet och NFL. Ett varumärke behöver inte vara ”fast” i 

sin identitet utifrån vad man tror att mottagarna identifierar sig som. Den påverkan företag och 

varumärken kan få via sponsring hos mottagarna kan utformas utifrån den identitet som skapas hos 

idoler, lag och annat som mottagare ser upp till. Detta kan vara svårt i fallet med Alkohol och tobak med 

tanke på den lagstiftning som finns. Men det är en fråga om kreativitet som går att applicera på alla 

branscher menar vi. 

Som sponsor bör man även ha en kritisk inställning till ROI och ROO som mätverktyg. Dessa är inte 

allmängiltiga utan bör ställas i kontrast till den kontext som företaget befinner sig inom och de 

individuella mål som företaget sätter upp för varumärket. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Sponsring 

Information om Företaget/Organisation  

- Grundades  

- Organisation 

- Mål/uppgift samt Arbetsområde 

Utvecklingen av Sponsring 

- Skillnad mellan Nutid och Dåtid sponsring (Co-Branding osv.) 

- Sportindustrin (Svenska hemmamarknaden?) 

- Vad ser man för utveckling/trend 

- Sponsring branschen jämfört med andra branscher (marknadsstorlek, ekonomi osv.) 

A: Målsättning med Sponsring  

- Varför ingå sponsoravtal 

- Val av sponsor område  

- Möjligheter/hinder för ett företag  

- Uppnå maximal effekt (Röd tråd) 

- Kanalval/matchning  

- Målgrupp/Kommunikation  

Marknadsrelaterade mål med sponsringen? – om ja varför? hur? – motivera? 

- Positionering av varumärket/produkt? 

- Nå tänkt målgrupp? 

- Exponering av företagets målmarknad? 

- Öka försäljning? 

- Skapa affärsrelationer? 
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- Varuprover till åskådare? (försäljning vid eventet) 

- Skapa ”share of mind” 

B: Mediala mål med sponsringen? – om ja, vilka är dessa? 

- Undvika ”brus”? 

- Skapa uppmärksamhet kring varumärket? 

- Öka exponeringen av varumärket? 

- Förstärka varumärket? 

- Förstärka existerande reklamkampanjer? 

- Maximera exponeringsutrymme i media? 

- Utnyttja populariteten hos den/det sponsrade 

C: Företagsrelaterade/ Konkurrensmål med sponsringen? – om ja, vilka är dessa? 

- Stärka företagets image? 

- Konkurrera med andra företag? 

- Skapa relationer till anställda? 

- Skapa relationer till kunder/leverantörer 

- Allmänhetens uppfattning 

- Skapa positioneringsfördelar 

D: Personliga mål med sponsringen? – om ja, vilka är dessa och är detta positivt/negativt? 

- Personligt intresse hos ledningen för den/det sponsrade? 

- Ekonomiskt intresse?  

- Vem tar beslut i sponsringsfrågor? 

URVALSPROCESS FÖR SPONSRING 

E: Hur bör man välja ut den/det man skall sponsra? 

- Vilken profil vill man skapa/uppnå/bibehålla genom sponsring? 

- Vilken image vill man skapa/uppnå/bibehålla genom sponsring? 

- Finns det en övergripande strategi man jobbar efter? hur ser/bör denna se ut? 
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- Kostnad för sponsringen? 

- Matchning av produkt/varumärke och det som sponsras? 

- Geografisk spridning av sponsring? 

- Val av exponeringsyta? 

- Status och image hos den man sponsrar? 

- Vilka rättigheter/skyldigheter som erhålls (ensamrätt)? 

- Annat? 

Uppföljning och Mätning 

- Påverkan av segment utifrån (BNP, inflation etc.?) 

- Stärkt varumärke och eller/symbol 

- Kundlojalitet 

- Finansiellt  

- Verktyg för mätning 

- Typiska misstag som företag/organisationer gör med sponsring  

- ROI vs ROO (mätverktyg bra lr dåligt)? (andra variabler har betydelse)? 

- Kort Eller long term profitability 

Lagar och Regler 

- Vad skall man som företag/organisation följa/se upp för?  

- Diverse stämingsåtgärder/konsekvenser 

- Lagar/regler inom sport marketing   

- Återgärder om en av parterna bryter mot avtalet 

F: Riskbedömning i sponsring 

- Huliganklausuler? 

- Nedflyttningsklausuler? 

- Långa/korta kontrakt? 

- Risk med sammankoppling av varumärke och den man sponsrar (spårbundenhet för - och 

nackdelar) 

- Målsättning/kanalval 
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Hinder/mottgångar inom sponsring 

- Nackdelar/Fördelar med att ingå sponsoravtal med ett idrottslag (Varumärke, vad/vilket område 

vill man kommunicera inom?) 

- Typiska avtal mellan företag och organisation(Klausuler)?? 

Framtid 

- Svag/stark utveckling? 

- Nya verktyg att använda sig av?  
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Bilaga 2 - Intervju Maria Guggenberger 

Introduktion om Sponsrings & Eventföreningen (SEFS) 

Sponsrings & Eventföreningen grundades år 1986 och jobbar med att vägvisa, ge förslag samt att 

anordna seminarium anpassat för den enskilda organisationen och företaget. Man jobbar med 

kompetenshöjande aktiviteter såsom information, seminarium och olika vägvisningsmoment som skall 

vara tillnytta när en organisation eller företag har vill utveckla frågor angående sponsring och event 

inom organisationen. Man jobbar även med remisser och lobbying där man under den senaste tiden 

samarbetat mycket med skatteverket där man vill påvisa tyngden med att använda sig av sponsring.  

Idag har SEFS 300 aktiva medlemsföretag från olika branschområden.  

Sponsrings & Eventföreningens uppdrag är …"att skapa förutsättningar för våra medlemmar att utveckla 

sin verksamhet/affär inom sponsrings- och evenemangsindustrin”... 

 Maria Guggenberger är organisationens VD och jobbar på kontoret i Stockholm Föreningen har idag två 

heltidsanställda samt en styrelse på tio personer som representerar ett tvärsnitt av medlemsföretagen. 

Sponsrings & Eventföreningens definition av sponsring är …”en affärsmässig metod för kommunikation, 

marknadsföring och försäljning. Sponsring bygger på ett kommersiellt avtal mellan (normalt) två parter 

där ett företag betalar för kommersiella rättigheter till ett evenemang, en person, organisation, ett 

projekt etc”… 

Maria menar att sponsringen i grunden handlar om att identifiera och kommunicera med sin nuvarande 

och potentiella målgrupp genom att exponera varumärken i en kontext som dessa rör sig i 

Trend/Utveckling  

Sponsring inom sportindustrin utvecklas kontinuerligt och utgör den största delen av kakan i förhållande 

till CSR och kultursponsring. 

Maria tar exemplet om Melodifestivalen där formatet har utvecklats från tv-format till arenaformat 

vilket har påverkat exponeringsytan enormt.  
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Sponsorer kan idag ha en viss inverkan via sin aktivering på ett event hos en arrangör. Ett litet, men 

intressant exempel, var när leverantörsföretaget DHL skulle leverera matchbollen till samtliga 

fotbollsmatcher, detta kunde ibland påverka matchstarten. Vilket inte alltid uppskattades av publiken. 

Som arrangör fick man motta enormt mycket kritik, men trots detta valde man att fortsätta samarbetet, 

vilket kan vara en fingervisning på det inflytande sponsorer kan få då ekonomiska incitamentet ofta styr 

vem som får bli sponsor. 

Genom denna typ av sponsring, ett koncept som många företag anammat, fick DHL den exponering och 

uppmärksamhet man sökte. Ibland behöver inte uppmärksamhet vara ”positivt” för att vara fruktbart 

för exponeringen. Maria menar att nyckeln är att våga exponera sitt varumärke. Om man inte exponerar 

sig gentemot den tänkta målgruppen så är det också svårt att kommunicera och nå fram. Maria väljer 

att fortsätta med att beskriva konkreta exempel på att uppmärksamhet inte alltid behöver vara positivt 

laddad i fråga om sponsring som ett sätt att exponera ett varumärke, vilket Nike tydligt visat under den 

senaste tiden.  Nike var ett av få företag som valde att inte bryta kontraktet med Tiger Woods efter 

otrohetsskandalen, vilken hade en enorm medial uppmärksamhet världen över. Företag som Gillette 

och Gatorade valde dock genast att bryta all exponering med Tiger då de var rädda att den negativa 

publiciteten kunde skada varumärket. Detta var ett ställningstagande för att  tydligt markera vad 

företaget har för normer och värderingar som de vill associera till varumärket. Det råder självfallet 

delade meningar om Nike gjorde rätt att fortsätta samarbetet med Tiger eller inte. Det som Nike dock 

gjorde bra var att ”utnyttja” den mediala uppmärksamheten som uppstod kring Tiger genom att 

exponera företagets logotyp i samband med att Tiger alltid använde kläder från Nike när han gjorde 

intervjuer, handlade mat osv. 

Varför aktivera sponsorskap? 

Ingå sponsringsavtal gör man för på bästa sätt nå ut till sin potentiella eller nuvarande målgrupp. Detta 

förutsätter en ordentlig målgruppsanalys. Genom sponsring bygger man även relationer genom olika 

kanaler och event, till både konsumenter men även leverantörer. Nyckeln med sponsring är att öka sitt 

varumärkes trovärdighet vilket Maria tycker är väsentligt i dagens marknadssituation. Människor är idag 

mer medvetna om faktorer runt om ett företag som kommer påverka trovärdigheten för deras 

varumärke. Saker som miljömedvetenhet, sociala ställningstaganden osv. väger tungt. Därför är 

sponsring ett bra sätt att förkorta avståndet till sin potentiella målgrupp genom att positionera företaget 

och dess varumärke i samband med event och miljöer man vill bli förknippad med. 
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ICA, som exempel, har under åren valt att vara huvudsponsor dvs. de har störst exponeringsyta på 

matchställ hos IFK Göteborg, Djurgårdens IF mfl. Enligt Maria väljer ICA organisationer som har en 

välutvecklad ungdomsverksamhet. Genom att exponera sig där familjer, barn och ungdomar möts blir 

varumärket ICA mer trovärdigt då deras målgrupp är familjer. Genom att exponeras vid aktiviteter som 

fotboll stärker ICA sitt varumärke hos sin målgrupp genom att förmedla betydelsen av aktiviteter och 

sund kost, vilket då skall kopplas direkt till deras produkter. 

Individuell Sponsring/risker  

Genom att exponera sitt varumärke gentemot en specifik individ gör att riskbedömningar blir allt 

påtagligare än att vara sponsor åt ett lag. Inom individuell sponsring menar Maria att riskbedömningen 

blir mer påtaglig då varumärket både exponeras vid sporten samt genom atletens privatliv. 

Mätning  

Att undersöka effekten av sponsring genom olika mätningar menar Maria är av yttersta vikt. All 

sponsring går att mäta och för att kunna sätta mätbara mål är det en förutsättning att starta med en 

nollmätning  

Mätvariabler man kan använda sig av är ROI och ROO. Detta är två mått som används beroende på vad 

företag vill kunna mäta. ROI är en metod för att mäta avkastningen från en investering (Return On 

Investment) medan ROO är ett mått för måluppfyllelse (Return On Objectives), alltså om man nått upp 

till de mål företaget satte upp i ett inledningsskede. Maria menar på att det inte finns ett konkret eller 

bästa sätt att mäta på. Dock är det viktigt att sponsring i någon form går att mäta för att man skall kunna 

sträva efter ett uppsatt mål. Det vanligaste misstaget företag gör är att man inte gör en tydlig 

målgruppsanalys. Maria menar att det är viktigt att göra en så kallad ”nollmätning” av hur nuläget ser ut 

för företaget innan man sätter sina mål. För att sedan kunna göra en uppföljning huruvida sponsringen 

haft en inverkan. Om mätningen sedan mäts genom en ROO, ROI eller ROE spelar mindre roll enligt 

Maria.  
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Samarbeten (Co-branding) 

Samarbeten mellan olika organisationer och företag där man tar hjälp av varandra för att exponeras har 

vuxit markant de senaste åren. Idag använder sig företag av olika innovativa metoder för att synas. 

Maria tar exempel från tv och Kanal 5 med marknadsföringen av den populära serien Desperate 

Housewives. När kanal 5 marknadsförde denna serie hade man på ett smart och teknologiskt sätt klippt 

in Loka som karaktärerna dricker. Detta är ett sätt för båda parter att ta vinning av varandra. Loka 

utnyttjar populariteten kring desperate housewives vilket tillåter dem kommunicera med en ny 

potentiell målgrupp som inte nödvändigtvis konsumerade produkterna tidigare.  Att förknippas med en 

populär serie ökar chanserna att man stärker relationen mellan fans av tv-serien. Co -branding har 

därför blivit viktigt segment i dagen samhälle och nödvändig för att vinna snabba marknadsandelar 

menar Maria. 

Maria nämner även Mercedes- Benz som ett bra exempel. Innan samarbeten med fashion week 

förknippades ofta detta bilmärke i ett lyxsegment riktat mot äldre, välbärgade män. Tack vare 

samarbeten med Fashion Week har man nu nått ut till nya målgrupper som inte kunde förknippas med 

varumärket tidigare. Unga affärs- och modemedvetna kvinnor är idag en intressant och viktig målgrupp 

för Mercedes- Benz, vilket man tydligt kommunicerar genom att sponsra denna typ av event. 

När man väljer att exponera sig med andra märken måste man vara tydlig med vilka företag/ 

organisationer man vill och kan förknippas med. Ett varumärke kan lätt ta skada om de får negativa 

associationer vilket i sin tur kan ta lång tid att reparera. 

Långa vs korta avtal 

När det kommer till sponsring inom sport är det enligt Maria inte vanligt med så kallade 

”huliganklausuler” då företaget och organisationer inte kan påverka eller bestämma vad supportrar gör 

på läktaren eller på ”stan”. Det är därför viktigt för företaget att tydligt markera sin ståndpunkt, vad 

varumärket står för samt tar avstånd från, annars kan ett varumärke ta skada om det får för många 

negativa associationer knutna till sig.  Enligt Maria är det oftast långa avtal som sträcker sig över flera år 

som skrivs då båda parter kan känna sig ”trygga” under en längre period, finansieringsmässigt för en 

klubb och exponeringsmässigt för sponsorn. Korta avtal är sällan positivt då parterna inte hinner 

utveckla någon samhörighet och förtroende sinsemellan.  Marknaden inom sponsring står sig starkt i 
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dagsläget jämfört med andra delar av ”reklamkakan”. Industrin påverkades t.ex. inte av lågkonjunkturen 

som följde efter finanskrisen i lika stor utsträckning som övriga delar. Fler avtal tecknades här än under 

”normala” förhållanden.  

Lagar och Regler 

Det finns idag lagar och regler som täcker alla branschområden. Den så kallade gråzonen som ofta är 

uppe under diskussion är problem kring definitionen av mutning och bestickning kopplade till 

aktiveringar runt sponsorskap.  Vad är en muta? och hur skall man dra tydliga gränser menar Maria 

fortfarande är otydligt då detta regleras inom brottsbalken och inte är anpassningsbart till den 

utveckling som skett inom ramen för relationsmarknadsföring 

Framtiden 

Framtiden ser väldigt ljus ut för denna industri enligt Maria.  

Traditionella företag har börjat inse vikten av sponsringen som ett verktyg för att kunna exponera sig 

gentemot och kommunicera med sina potentiella målgrupper. Sponsring och eventmarknadsföring kan 

ses som en effektivare kanal att kommunicera med sin målgrupp genom än traditionella medel såsom tv 

och radio. Idag finns det ett fåtal strategiska byråer som arbetar med sponsringsstrategier. Dock är det 

vanligare med att företag har dedikerade personer som jobbar med sponsringsfrågor. Klassiska 

reklambyråer arbetar inte själva med sponsring utan snarare på uppdrag av företag. 

Utvecklingen pekar även på att företagen och organisationer i större grad väljer att sköta 

sponsringsfrågor själva. De allra flesta har idag heltidsanställda och enskilda avdelningar som enbart 

fokuserar på frågor rörande sponsring samt marknadsföring. Detta bidra till att kunskapsnivån kommer 

höjas inom området vilket ger en god grund för att branschen skall fortsätta denna positiva utveckling.   
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Bilaga 3 – Intervju Ricky Sandberg, Chef för Sponsring SJ & Ordförande KSE. 

Introduktion om Komittèn för sponsring och event, KSE 

Sveriges annonsörers komittè för sponsring och event (KSE) är en organisation som är verksamma för att 

utvärdera frågor kring, samt utveckla ämnena sponsring och event. Organisationen jobbar 

kompetenshöjande för att kunskap om effekter av sponsring och event skall öka bland annonsörer och 

aktiva inom branschen. Exempel som Ricky nämner är utvecklingen av branschregler, mätningsverktyg 

och seminarier för utveckling och kompetenshöjning.  

KSE:s filosofi är; ”Har som ambition att utveckla sponsring och event som annonsmedium”. KSE:s 

arbetsuppgift är att utveckla samt stärka intresset och kunskapen kring sponsring och event som 

annonsmedium. Eftersom begreppet mätning är ganska otydlig inom branschen försöker man inom KSE 

även motivera kunskap om mätningsprocesser samt effektiviteten av sponsring. 

Kommittén har varit verksam i 10 år (2010). Ricky är förutom ordförande för KSE även ansvarig för 

sponsringsfrågor på SJ. 

Trend och utveckling  

Detta Menar Ricky är en bred fråga då marknaden för sponsring som annonsmedium befinner sig i 

ständig utveckling då att företag och organisationer hela tiden försöker hitta nya områden att aktivera 

sig inom för att nå ut till de potentiella målgrupperna.  ”att den ena dagen inte är den andra lik” är ett 

tydligt fenomen inom denna bransch menar Ricky.  

Företag försöker dagligen hitta nya metoder för att nå igenom ”bruset.” Detta är positivt och är en 

bidragande orsak till att omsättningen ökat enormt under de senaste åren. Enligt Ricky gick startskottet 

för denna starka positiva utveckling vid OS i Los Angeles. Det var under detta mästerskap som företag 

hittade nya innovativa verktyg för att utveckla sponsorskap och marknadsföring för att nå ut till sina 

målgrupper.  

Före OS i Los Angeles var sponsring som medium var inte lika utvecklat. Den tidiga sponsringen och 

marknadsföringen kring event var väldigt koncentrerad, outvecklad och då kompetens och erfarenhet 

saknades inom området återspeglade detta också utformningen. Bristen på kunskap medförde även att 
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det även var vanligt att ledningen aktiverade sponsringen utifrån personliga intressen snarare än en 

utifrån en idé om att kommunicera med sina potentiella målgrupper. 

 Efter OS i LA skedde en snabb förändring av branschen, man behövde nu som marknadsförare utveckla 

kompetens för frågor kring sponsringen och dess betydelse som marknadsföringsverktyg. Ricky menar 

på att företag fokuserade allt mer på att ha tydliga mål om vilka målgrupper man ville nå ut till genom 

att formulera strategier baserade på företagets varumärke och de mål man ville uppnå i fråga om 

positionering.  

Ricky nämner även att aktiveringen av sponsorskap har befunnit sig i en ständig utveckling sedan OS i 

Los Angeles. Utvecklingen har gått från att företag tidigare endast använde sig av arenareklam som en 

form av exponeringsyta för direktreklam till att i nuläget ta del av andra värdefulla kanaler som 

exempelvis events och sponsring av individuella atleter som en form av ett helhetskoncept kring ett 

varumärke. För att göra en mer djupgående/förtydligande bild, tar Ricky sitt företag SJ som exempel. De 

har under den senaste tiden valt att exponera sig inom sportindustrin. För att få ett ökat förtroende från 

sportklubbar runt om i Sverige erbjuder man diverse kampanjer i anslutning till de tjänster man 

erbjuder. Man är i dagsläget huvudsponsor till svenska skidskyttelandslaget.  

Varför ingå sponsoravtal? 

All marknadsföring inriktar sig enligt Ricky på att man som företag och organisation skall hitta ”sin” 

målgrupp. Vilket då gör det intressant att göra en grundlig analys för att identifiera denna grupp. Det är 

målgruppen som är intressant när det kommer till att mäta ett företags potentiella lönsamhet. Genom 

att mäta sin potentiella målgrupp utifrån antal, karaktäristik osv. kommer man att kunna ta del av 

väsentlig information om sponsringen kan vara effektiv utifrån vad man vill uppnå med varumärket. 

Även fast det idag inte finns ett konkret sätt att mäta sponsring, så måste all sponsring i någorlunda 

form gå att mäta, annars finns det ingen mening med sponsring om man inte kan återkoppla dess effekt 

på ett varumärkeskapital. Ricky betonar att det är utifrån det enskilda företaget som mätmetoderna 

måste utformas. Företag har olika målsättningar för både varumärket och verksamheten i stort, vilket 

gör det svårt att applicera en universell mätmetod för alla företag. Om den potentiella målgruppen är 

nöjd med produkten/tjänsten och varumärket kan man dra slutsatsen att sponsringen varit 

effektiv/lönsam. 
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Ricky tar SJ som exempel varför dem valde att sponsra skidskyttelandslaget. SJ valde 

skidskyttelandslaget av den enkla anledningen att den potentiella målgruppen är stor samt tilltalande 

för SJ som varumärke. Enligt Ricky har SJ en potentiell målgrupp på 2-3 miljoner människor som aktivt är 

intresserade av sporten. En annan variabel som väger tungt är att sporten fått stor medial 

uppmärksamhet under de senaste åren vilket gör att nya målgrupper kan nås. Vilka annars kanske inte 

är intresserade. Profiler som vuxit fram på senare tid såsom Charlotte Kalla och Björn Ferry skapar även 

de ett intresse kring skidsporten. SVT:s vinterstudio sänder Flera timmar varje helg vilket är extremt 

positivt för SJ´s exponering. SVT som medium når dessutom en majoritet av den svenska befolkningen. 

Ricky betonar även vikten av att kommunicera på samma plattform som den potentiella målgruppen för 

att skapa en resonans mellan varumärke och konsument. 

Sponsring är helt enkelt ett viktigt verktyg för företag att använda sig av när man skall ta sig igenom det 

mediala bruset som råder i dagens konkurrerade samhälle menar Ricky. Att utveckla en trovärdighet 

runt sitt varumärke menar Ricky är ett oerhört viktigt för profileringen gentemot konsumenter i dagens 

samhälle …”att försöka förmedla ett budskap utan att konkretisera detta i företagets aktiviteter 

underminerar trovärdigheten”… Han betonar även SJ:s aktuella problem med att leverera en 

kommunicerad kvalité i dagsläget. 

Hur har SJ jobbat med sponsring? 

Som tidigare nämnt, valde SJ att ingå sponsoravtal med skidlandlaget tack vare den potentiella 

exponeringsmöjlighet som det innebär. Ricky menar att det handlar om 2-3 miljoner människor i Sverige 

som har intresse av att följa skidsporten vilket då självfallet ökar intresset att sponsra denna aktivitet. 

Genom olika avtal med aktörer inom sportbranschen har man under de senaste åren jobbat aktivt med 

att locka idrottsklubbar till att använda sig av tåg som färdmedel när man reser till matcher och cuper 

runt om i Sverige. För att konkurrera med alternativ resesätt har man olika paketpriser som gör det mer 

attraktiv för idrottsklubbar att resa med SJ. För att marknadsföra detta nya samarbete har man använt 

sig av reklam som antyder att skidlandslaget använder sig av SJ när man reser inom landet, vilket enligt 

Ricky ökat intresset för sportlag och allmänhet agera på samma sätt då deras förebilder gör det.  Den 

stora målgruppen gör att marknadspotentialen är stor vilket kan sammanfatta varför SJ valt att sponsra 

detta område. Ricky menar att när man som företag går in på en marknad där man inte varit aktiv innan 

på är det viktigt att man som företag skapar ett varumärke som har en tydligt och säker trovärdighet 
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gentemot målgruppen för att på bästa sätt kunna nå penetrera det mediala bruset och nå ut till 

mottagarna. 

Risker med sponsring  

Ricky menar att det alltid finns risker med att ingå diverse sponsoravtal, det finns därför inget särskilt 

område inom sport som är mer riskfull än någon annan. Risker som huliganism, doping etc. kommer 

alltid att vara något som rör idrott och är sådant som en sponsor inte kan kontrollera eller ha någon 

direkt inverkan på. Det är därför viktigt för sponsorn att tydligt visa vad man har för värderingar och vad 

organisationen kan förvänta från den sponsrade om doping, huliganism skulle förekommer. För att 

undvika risker och hinder är det viktigt för företag och organisationer att göra noggranna 

varumärkesanalyser innan samarbetet inleds. Går varumärkena att matcha? Ricky menar att den bästa 

nyckeln för detta är företaget besitter hög kunskap i frågorna och avsätter tid och resurser innan 

samarbetet inleds. Tilldelningen av resurser menar Ricky är något som företag oftast brister i, vilket idag 

är ett vanligt misstag som företag gör i förarbetet innan sponsringen aktiveras, då det ofta leder till 

undermåliga målgruppsanalyser och i slutändan en missriktad kommunikation. 

Personliga intressen i Sponsring  

När det kommer till personliga intressen inom sponsring, menar Ricky att man på dagens marknad ofta 

är så pass professionella att det inte brukar innebära ett problem, vilket kanske var vanligare tidigare då 

beslut kring sponsring oftast styrdes av personliga intressen inom ledningsgrupper. Ricky menar även att 

personliga intressen inte nödvändigtvis är något negativt. Om man har personliga intressen har man 

även mer kunskap och kännedom inom området vilket underlättar analysprocessen samt att man 

förmodligen har en starkare drivkraft för att ett sponsorskap skall bli så lönsamt som möjligt för båda 

parter. Ricky skulle därför snarare påstå att personliga intressen är till en fördel än till någon nackdel då 

man är medveten om risker och möjligheter inom området. 

Mätning 

Det finns en pågående diskussion hur man på bästa sätt skall mäta effekten av sponsring vilket har varit 

en komplex fråga med många olika teorier, metoder och antaganden. Dock menar Ricky att man helt 

enkelt skall mäta sponsring som man gör med allt annat inom olika branscher. Om man har ett event 
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kan man mäta intresset för varumärket som man antigen gör med att mäta antalet besökare eller någon 

form av blankett där man har frågor som på bästa fall skulle kunna vara till grund för en mätning såsom 

varumärkeskännedom. Ricky menar helt enkelt att mätning gör man utifrån varje företags och 

organisations intressen vilket därför gör att mätningen är väldigt individuellt anpassad utifrån de mål 

man vill uppnå och vilken kanal man väljer för sponsring. Om man dock skall välja ett mätsätt som 

passar dem flesta oberoende intresseområde menar Ricky att ROO är den bäst lämpade, just för att det 

är en metod som mäter in flest variabler och ger en konkret bild av avkastningen från investeringen. 

Långa vs korta avtal 

Enligt Ricky är det de längre avtalen som förekommer mest när det kommer till sponsring. Långa avtal 

sträcker sig oftast mellan 3-5 år med möjlighet för eventuell förlängning om båda parter är nöjda med 

samarbetet och detta visar på en positiv utveckling. Som tidigare nämnt kan man inte som företag 

påverka vad som händer på läktaren eller på ”stan”, vilket gör att klausuler inte är vanliga när 

samarbeten tecknas, dock finns de i vissa fall. Jurister gör en helhetsbedömning av vilka risker det finns 

och vilka åtgärder som skall vidtas om diverse negativa aspekter kan påverka samarbetet. 

Individuell Sponsring  

Sponsring som man direkt kopplar till en individ förekommer inte i samma uträckning i Sverige som i 

exempelvis England eller i USA. Den främsta faktorn är den ekonomiska sidan där Svenska företag helt 

enkelt inte kan erbjuda samma ekonomiska avtal med en sportatlet som man kan göra i utlandet. Det 

förekommer dock individsponsring då främst inom friidrott och skidåkning, de traditionellt ”folkliga” 

idrotterna med stor genomslagskraft. Bl.a. Charlotte kalla, Carolina Klüft och Markus Hellner får 

ekonomiska ersättningar från sponsorer. Ricky menar på frågan om detta är ett koncept som SJ har 

funderingar att tillämpa är det ett snabbt nej. Han menar att det beror på flera faktorer då bl.a. att 

exponeringen, intäkterna samt lönsamheten inte beräknas lika stora som de som kan göras när man 

sponsrar ett helt landslag då det talar till fler mottagare. Riskbedömningarna är även större när man 

väljer att sponsra en professionell atlet då deras privatliv även påverkar sponsorn vilket det inte gör på 

samma sätt när man sponsrar ett lag då bitarna är den del av helheten. Ricky menar även att det handlar 

om vad företaget säljer i fråga om produkter och tjänster som är en avgörande faktor om man ”passar” 

att sponsra en atlet eller inte. Företag som kan vara särskilt lämpade för denna typ av sponsring är Nike, 

Gillette osv. Vilka säljer fysiska produkter som går att återkoppla till ett användningsområde och en 
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kontext som atleten är aktiv inom. SJ som företag säljer tjänster snarare än produkter vilka skulle vara 

svåra att anpassa till att exponera genom en enskild person. Ricky menar att företag som sysslar med 

B2B är bättre lämpade för denna typ av sponsring. Individuell sponsring kan även vara ett bra sätt för ett 

företag att använda sig av om man är intresserad av att exponera sig tydligt mot en ny målgrupp. 

 

 


