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Abstrakt 
 

Titel: ”Glöm inte konsumenterna - en studie i hur företag integrerar med konsumenter i sin 

varumärkesuppbyggnad genom sponsring inom idrott” 

Författare: Fanny Wallén och David Swärm 

Nivå: Kandidatuppsats inom Företagsekonomi  

Handledare: Lars Vigerland 

 

Det finns många olika strategier för hur företag ska marknadsföra sig idag och en av dem är 

sponsring. Genom sponsring kan företag kommunicera över flera plattformar samtidigt och 

till skillnad från traditionella marknadsföringsverktyg kan företagen komma i kontakt med 

konsumenten på ett annat sätt. Idag ser inte sponsring ut som tidigare då det enbart var av 

filantropiskt syfte. Idag handlar det mer om kommersialisering och pengar där 71% av 

sponsorintäkterna hamnar inom idrotten. 

 

Med bakgrund av tidigare forskning som har fokuserat på sponsorn och den sponsrades roll i 

avtalet, kommer därför denna undersökning belysa konsumentens påverkan i sponsoravtalen 

och hur de kan bidra till sponsorers varumärkesuppbyggnad. Konsumenten har större kontroll 

över både medieval och vilken marknadsföring de väljer att ta till sig. Därför måste företag 

förstå vikten av att inkludera konsumenten genom att skapa en positiv varumärkesassociation. 

 

Denna studie har en kvalitativ forskningsmetod där syfte och frågeställningar ska besvaras i 

form av samtalsintervjuer. Samtalsintervjuerna har genomförts på Svenska Fotbollförbundets 

huvud- och nationella partners. 

 

Resultatet visar att respondenterna använder sponsring som verktyg för att stärka sitt 

varumärke och bidra till samhället genom Svenska Fotbollförbundet. Gemensamt för alla 

sponsorer är att de med hjälp av sponsoraktiveringar sänder ut positiva associationer till 

konsumenterna för att öka varumärkets kännedom, gillande och påverkan.  

 

Nyckelord: sponsring, sportsponsring, varumärken, varumärkesuppbyggnad, kännedom, 

gillande, preferens, påverkan, The Hierarchy of Effects model, involvera konsument, 

marknadsföring, relationsmarknadsföring. 
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1. Inledning 
 

1.1 Problembakgrund                                                                      
Det finns många olika strategier för hur företag ska marknadsföra sig idag och en av dem är 

sponsring. Genom sponsring kan företag kommunicera över flera plattformar samtidigt och 

till skillnad från traditionella marknadsföringsverktyg kan företagen komma i kontakt med 

konsumenten i emotionella situationer (Douvis et al. 2015). Därmed kan varumärkets image 

associeras med positiva känslor från event. Vidare menar Cornwell et al. (2001) att många 

marknadsförare idag anser att sponsring är en viktigt strategi inom marknadsföring för att 

bygga varumärkeskapital och företagsimage, alltså hur konsumenten ser på företaget.  

 

Bengtsson & Östberg (2011, s. 6-8) skriver att varumärken kan vara kraftfulla symboler och 

att vi måste förstå vilken roll varumärken kan spela i konsumenters liv. 1955 släppte Gardner 

& Levy en artikel som uppmärksammade märken och konsumtion och organisationer började 

ändra synen från att produktionen var värdeskapande till att konsumtionen och 

konsumenterna var det värdeskapande. Bengtsson & Östberg (2011, s. 6-7) menar att 

varumärket är en komplex symbol som genom associationer ger konsumenterna en mängd 

olika information. Ett varumärke bör därför betraktas som en meningsproducerande symbol 

till en produkt vars funktion är att kommunicera mening och värden samt hela tiden florera i 

konsumentens upplevelsesfär. Radicchi (2014) skriver att företag världen över idag står inför 

stora utmaningar att locka till sig konsumenter på grund av den ökade mängden av 

mediekanaler men menar att sponsring är ett bra verktyg där företag har möjlighet att synas 

och fysiskt visa sina produkter och tjänster. Radicchi (2014) menar även att sponsring inom 

idrott är ett bra sätt för företag att skapa en relation till konsumenterna då sport existerar i 

väldigt många människors liv och att det finns mycket känslor inblandade i relationen till 

sport. Genom att koppla en produkt till en känd atlet eller klubb försöker företaget transferera 

associationerna från atleten eller klubben till sitt eget varumärke. (Radicchi 2014) 

 

Kim Skildum-Reid, en av sponsringindustrins ledande namn, har kartlagt en tidslinje över 

sponsorskapets historia där hon menar att det finns fyra generationer sponsring. De två första 

generationer handlar mest om exponering och kännedom där företagets logotyper var i fokus 

och placerades ut på arenor, tröjor etcetera. (Skildum-Reid 2015) Detta tar även Radicchi 
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(2014) upp och menar att företagen har insett att de inte längre får samma avkastning på 

investeringen genom att bara visa upp sin logotyp (Radicchi 2014). Enligt Skildum-Reid 

(2015) tog den tredje generationens sponsorskap ett enormt steg från de två tidigare då det 

mer handlade om vad varumärket behövde, integrering och att båda parterna skulle få ut något 

av avtalet. Dessa metoder är fortfarande väldigt vanliga sätt att sponsra på idag. Den senaste 

och sista generationen sponsorskap har slutligen börjat fokusera rätt, menar Skildum-Reid 

(2015). Det handlar om att göda varumärkets relation till marknaden genom att sätta 

marknadens behov först. Fokus ligger på att alla tre parter ska gynnas; företaget, varumärket 

och konsumenten. (Skildum-Reid 2015) Även Bengtsson & Östberg (2011) menar att det 

centrala idag är den sociala länk som förbinder konsument och varumärke samt att 

marknadsförare lägger mer fokus på konsumenten och konsumtionen idag än på själva 

produkten. De vill att varumärket ska florera i konsumentens medvetande och att 

konsumenterna ska bygga en relation till varumärket. (Bengtsson & Östberg 2011) 

Uppfattningen om varumärken är nära kopplat till konsumenternas erfarenhet till varumärket. 

Den ökade vikten av varumärkeserfarenhet gör att varumärken borde söka nya alternativ och 

strategier till de gamla traditionella reklambaserade strategier för att skapa större kännbarhet 

och djup i varumärkets mening. (Cliffe & Motion, 2004) På liknade sätt finns det olika sätt att 

sponsra på och flera företag borde vara mer noggranna och öppna kring besluten om vad 

deras affärsmässiga behov faktiskt är (Lindén 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



			 	 7	
	

1.2 Problemdiskussion 
Mycket av forskningen inom sponsorskap handlar om effektivitet och intäkter, företagens 

image och relationen mellan sponsorn och de sponsrade. Den absolut enskilt största delen av 

sponsring är inom området sport, där nästan 70% av den totala investeringen hamnar 

(SportBuisness 2010), se figur 1. 

 

Figur 1. Den totala mängden pengar spenderat världen över på sponsorskap (SportBuisness 

2010).  

 

Inom området sport har undersökningar utförts för att skapa ramverk för företag samt vilken 

typ av metod de ska använda sig av när de sponsrar. (Delia 2014) Demir & Söderman (2015) 

har utvecklat ett strategiskt ramverk för sponsring inom sport där de har identifierat tre olika 

huvudgrupper inom sponsorskap; sponsra för investeringens skull, sponsra för att förbättra 

relationen mellan de två företagen sponsorskapet gäller samt sponsra som en typ av vitalitet. 

De menar att det inte finns ett ramverk ur ett strategiskt perspektiv om hur företag ska 

sponsra, vilket deras artikel ska undersöka. Något Demir & Söderman (2015) inte tar hänsyn 

till i artikeln, samt det ramverk som skapas utifrån detta, är hur mycket konsumenternas 

påverkan och inflytande avgör om det blir ett lyckat sponsorsamarbete. Konsumenternas 

påverkan bör vara en variabel när man mäter ett sponsorsamarbete menar forskaren Woodside 

(2010), som menar att ramverket borde inkludera konsumenterna, vilket Demir & Södermans 

(2015) ramverk inte gör. Woodside (2010) menar att det inte är någon idé att utveckla olika 

paket innehållandes sponsringsverktyg, om man inte tar konsumenternas behov i beaktande. 
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Cliffe & Motion (2004) menar att sponsring inom marknadsföringsområdet ställs inför svåra 

och unika problem om huruvida man ska bygga upp och stärka ett varumärke. Ett av 

företagens mest kritiska och viktiga punkter är att skapa värden för sina konsumenter. 

Värdeskapandet är inte bara viktigt för företagets försäljning, utan också för att få 

konsumenterna att konsumera. (Cliffe & Motion 2004) Det är även väldigt viktigt att bygga 

relationer med konsumenterna för att förbättra effektiviteten inom företaget. Detta innebär att 

det är väsentligt för företagen att utveckla strategier som förstärker konsumenternas 

värdeskapande. (Yi 2015, s. 6) 

 

Analyser kring sponsorskap utvecklas för att företag ska veta hur de skapar värde i något de 

sponsrar - där vinst är målet. Resultatet blir betydligt bättre om sponsorn och det sponsrade 

varumärket passar ihop. (Kourovskaia & Meenaghan 2013) Exponeras denna positiva 

koppling kraftigt, är det stor sannolikhet att åskådaren kommer ihåg det sponsrande företaget 

och dess budskap (Walraven et al. 2014). I valet av sponsorer menar tidigare forskning att det 

är två avgörande faktorer som spelar roll när två parter sluter ett avtal. De två kriterierna är 

hur stora möjligheterna är att få ut intäkter samt hur mycket man stärker sin 

varumärkesimage. (Douvis et al. 2015) Om sponsorn och det sponsrade varumärket inte 

passar ihop, kommer åskådarna få en negativ reaktion på denna felplacering (Grohs & 

Reisinger 2011). Tidigare forskning har även undersökt hur starkt kopplade sponsoravtal kan 

öka konsumenternas intentioner att köpa produkter från det sponsrande företaget. Resultatet 

visade på att de som oftare gick på fotbollsmatcher och uppfattade samarbetet positivt, 

troligen skulle köpa det sponsrade företagets produkter mer än de åskådare som gick mer 

sällan. (Dees et al. 2008)  

 

Fokus har legat på att förstå fördelarna med sponsring för sponsorerna och idrottslagen. Det 

har även lagts stor tyngd  på att förklara för konsumenterna hur sponsorskapet påverkar 

varumärket men inte på hur sponsring påverkar och influerar konsumenterna. (Delia 2014) 

Den ökande kännedomen och erfarenheten om varumärken gör att forskare föreslår att 

företagen borde titta på alternativa varumärkesstrategier istället för de traditionella 

reklambaserad strategierna. Detta för att skapa en större påtaglighet och djup av varumärkens 

betydelse. (Bengtsson & Östberg 2011) Vidare föreslår forskarna att sponsring skapar en 

positiv känsla och erfarenhet hos konsumenterna genom kulturella och emotionellt laddade 

händelser. Cliff & Motion (2014) menar att det saknas empirisk forskning kring sponsringens 
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erfarenheter och konsekvenser samt hur de påverkar sponsorerna, sponsorskapets egenskaper 

samt konsumenterna.  

 

Med bakgrund av tidigare forskning som har fokuserat på sponsorn och den sponsrades roll i 

avtalet, där konsumentens roll inte har tagits i beaktande, (Delia 2014, Demir & Söderman 

2015, Woodside 2010, Cliffe & Motion 2004, Yi 2015, Kourovskaia & Meenaghan 2013, 

Walraven, Bijmolt & Koning 2014, Douvis, Sarli, Kriemadis & Vrondou 2015, Grohs & 

Reisinger 2011, Dees, Bennett & Villegas 2008, Bengtsson & Östberg 2011) kommer därför 

denna undersökning belysa konsumentens påverkan i sponsoravtal och hur sponsorer och de 

sponsrade interagerar med konsumenter. Konsumenten har större kontroll över både deras 

medieval och vilken marknadsföring de väljer att ta till sig. Därför måste företag förstå vikten 

av att inkludera konsumenten genom att skapa en positiv varumärkesassociation (Westberg & 

Pope 2012). 

  

1.3 Problemformulering 
Hur inkluderar sponsorer och de sponsrade sina konsumenter för att bygga ett starkt 

varumärke genom sponsring?  

 

1.4 Undersökningsfrågor 
• Hur jobbar sponsorer och de sponsrade med att inkludera konsumenterna när de 

planerar ett sponsorskap? 

• Vad kan en stark och positiv koppling mellan konsumenten och de två 

samarbetspartnerna resultera i? 

• Hur värderar företag vikten av konsumenterna? 

• Vad gör företagen för att stärka sin position hos konsumenterna? 

 

1.5 Syfte 
Syftet med undersökningen är att studera hur sponsorer interagerar med konsumenter i sin 

varumärkesuppbyggnad genom att sponsra idrott. 
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1.6 Avgränsning 
I denna undersökning har vi valt att titta närmare på hur sponsorer jobbar med sitt 

varumärkesuppbyggnad genom sponsring. Avgränsningen är Svenska Fotbollförbundet som 

är Sveriges största förbund med över 1 miljon medlemmar och över 2,5 miljoner åskådare år 

2014 (Svenska fotbollsförbundet 2016). Följaktligen blir Svenska Fotbollsförbundets 

huvudsponsor och nationella sponsorer våra respondenter i undersökningen samt förbundet 

själva. I valet av dessa partners fanns kriteriet kring vilka förbundet jobbar närmast med, samt 

vilka partners som exponeras mest i och med detta samarbete. Eftersom uppsatsen är inriktad 

på konsumentnivå, ansåg vi att de partners som exponerades mest även var de som 

konsumenterna starkast kunde ha en relation till och även bygga en kännedom kring.  
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2. Teori  
 

2.1 The Hierarchy of Effects model 
I vår undersökning utgår vi från modellen The Hierarchy of Effect model. Det är en kognitiv 

modell som beskriver beteendeprocessen hos konsumenter: från omedvetande om ett 

varumärke till att köpa ett varumärke (Smith et al. 2013). Lavidge & Steiner (1961) menade 

att konsumenter inte går från att vara helt ointresserade av ett varumärke till övertygande 

köpare i ett steg utan att de går igenom en process med flera steg. Modellen innefattar sju steg 

som beskriver de stadier en konsument går igenom; ovetande, medvetande, kännedom, 

gillande, preferens, övertygelse och köp. Alla företag säljer inte samma produkter och tjänster 

vilket gör att olika företags marknadsföring är kopplat till olika steg i processen. (Lavidge & 

Steiner 1961) 

 
Figur 2. Omgjord modell från engelska till svenska över den hierarkiska gången som 

förklarar konsumenters beteenden från att vara helt ovetande om en produkt eller tjänst till 

att köpa den (Lavidge & Steiner 1961).  
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Smith et al. (2013) menar att många forskare har ändrat och utvecklat The Hierarchy of 

Effects model i olika steg men att den traditionella modellen alltid har fokuserat på att förutse 

konsumentbeteende; kunskap (tänkande, uppmärksamhet, lärande), påverkan (kännande, 

attityder) och intentioner (rekommendera eller köpa faktiskt varumärket). Dagens utveckling 

av informationsteknologin har gjort att vi kommunicerar och socialiserar på ett annat sätt än 

tidigare. Samtidigt har ett paradigmskifte ägt rum där marknadsföringen har gått från 

produktorienterad till konsument- och personorienterad. På grund av paradigmskiftet har 

forskare till exempel lagt till några preferenser som sökande, gillande/ogillande, dela med sig 

och kärlek. (Wijaya 2012) 

 

Chavanat et al. (2009) menar att sponsorskap är effektivt som marknadsföringsstrategi då de 

stärker företagets image, företagets sociala ansvar och ger god exponering av varumärket. Det 

ger även en goodwill samt möjligheten att interagera med konsumenter (Alexandris & 

Tsiotsou 2012). De variabler som ingår i The Hierarchy of Effects model anser därför vi är 

bra utgångspunkter för redan befintliga sponsorer och organisationer som överväger att gå in i 

sponsoravtal. Alexandris & Tsiotsou (2012) och Poon & Pendergast (2006) styrker att The 

Hierarchy of Effects modellen kan appliceras på sponsorskap då aktiviteter och involvering 

(känslosteget) influerar beteenden gentemot sponsorimage och attityden till sponsorskap. 

Dock menar Moriarty (1983) att alla konsumenter inte går igenom köpprocessen så linjärt 

som modellen är beskriven. Vi delar Moraritys mening om att alla konsumenter inte måste gå 

igenom processen från steg ett, utan utgår istället från modellen som ett diagram (se figur 3). 

För att ett sponsorskap ska bli lyckat är det viktigt att utvärdera vad som behöver stärkas i 

organisationen istället för att pengar läggs på överflödiga aktiveringar (Kourovskaia & 

Meenaghan 2013). The Hierarchy of Effects model är ett bra verktyg att utgå ifrån som 

organisation för att se vilka staplar som behöver stärkas och hur de ska anpassa 

marknadsföringen efter de (Lavidge & Steiner 1961). 
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Figur 3. Egen tolkning av Hierarchy of Effects Model (Moriarty 1983, Lavidge & Steiner 

1961). 

 

2.2 Varumärkeskännedom och varumärkets värde 
Ett starkt varumärke är en tillgång som hela tiden måste underhållas och utvecklas. Därför är 

kommunikation och intresseväckande marknadsföring ett effektivt sätt för varumärken att 

marknadsföra sig på för att stärka sitt värde. (Kourovskaia & Meenaghan 2013) Keller (2009) 

menar att en förmån i att bygga ett starkt varumärke är att det ökar 

kommunikationseffektiviteten. Resultatet av det stärkta värdet i varumärket kommer bidra till 

att konsumenterna blir mer villiga att ta till sig ytterligare kommunikation från varumärket, 

vara mer villig att behandla kommunikation och ha lättare att komma ihåg kommunikationen. 

Varumärkens värde är därför centralt i varumärkens marknadsföring, antingen som ett enskilt 

mål eller en morot för att nå andra mål. (Keller 2009) 

 

Varumärkeskännedom är inte den fakta som finns om ett företag - det är alla tankar, känslor, 

uppfattningar, bilder, erfarenheter och så vidare som länkar konsumenterna till varumärket 

(Keller 2009). Cliffe & Motions (2004) undersökning indikerar att sponsorevent kan 

tillgodogöra sponsorers efterfrågan på varumärkeskännedom genom associationer. 

Konsumenten kopplar varumärket till något som för dem är viktigt. Sponsring kan ses som en 

plattform där erfarenheter kan aktivera starka, förmånliga och unika varumärkesassociationer 
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som är väsentliga för att stärka varumärkets värde och differentiera sig från konkurrenterna. 

(Keller 2009, Keller 1993, Cliffe & Motion 2004) 

 

2.3 Sponsring 
Sponsring inom sport har blivit ett sätt för sponsorer att kommunicera med extern och intern 

publik och på det sättet differentiera sig från andra konkurrerande organisationer (Biscaia et 

al. 2013). Sponsorer investerar pengar i andra organisationer för att kommunicera på flera 

plattformar samtidigt, komma känslomässigt nära inpå konsumenter och i framtiden få 

potentiell marknadsföring (Cornwell 2013, Douvis et al. 2015). Vidare menar Cornwell 

(2013) och Kourovskaia & Meenaghan (2013) att organisationer kan använda sig av 

sponsring för att stärka sin varumärkeskännedomen, attityden mot varumärket, varumärkets 

image och konsumenters beteende när det kommer till köpintentioner. Flera forskare har 

under åren definierat sponsring och Radichis definition är således: 

 

“The sport sponsorship is any agreement by wich an individual or a company (the sponsor) 

invest in a sport entity (athlete, team, league or event)(the sponsee) by providing funds, 

goods, services or know-how. The aim of the sponsor is to exploit sport passion, excitement 

and emotions to reinforce its image, create visibility and increase brand loyalty”. (Radicchi 

2014)  

 

Vidare menar Kourovskaia & Meenaghan (2013) och (Radicchi 2014) att sponsring skiljer 

från annan marknadsföring då man riktar in sig mer mot ett mer känslomässigt plan och det 

finns större möjligheter att emotionellt engagera och bygga starka varumärkesassociationer 

bland konsumenter. 

 

Till skillnad från traditionell reklam, där en bild av varumärket målas upp och vill fånga 

konsumenten direkt, så är sponsring mer djupgående och vill fånga konsumenten med hjälp 

av positiva associationer samt måla upp en kontext i vilken varumärket sänder ut sitt 

meddelande igenom (Cornwell et al. 2013, Cornwell 2008). Det unika med sponsring finns i 

styrkan att generera varumärkeskännedom, ge mening åt varumärket, främja uppfattning om 

varumärket, skapa förbindelser till konsumenter samt driva på varumärkesengagemang 

(Kourovskaia & Meenaghan 2013, Cliffe & Motion 2004) 
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2.3.1 Sponsring och varumärkesuppbyggnad 
Sponsring som verktyg för att bygga ett varumärke kan starkt kopplas ihop med 

konsumenterna om de kan relatera till det sponsrade företaget, vilket leder till att sponsorns 

varumärke stärks. Marknadsförare idag bör även inrikta sig på relationen mellan varumärket 

och det filantropiska bidraget samt långsiktigare reklamkampanjer. (Kahn 2001) Upplever 

konsumenterna att det filantropiska bidraget under ett sportevenemang påverkar dem positivt, 

kommer detta resultera i att sponsorns varumärkeskännedom ökar. Konsumenternas känslor 

är den primärt viktigaste aspekten som förmedlare mellan sponsorn och det sponsrade 

sportevenemanget. Hade känslorna inte tagits i beaktande, hade evenemanget och sponsorns 

varumärkesvärde inte ökat utifrån konsumentens perspektiv. (Lee et al. 2015) Som nämnts 

tidigare menar Keller (2009) att styrkan i ett starkt varumärke är den ökande 

kommunikationseffektiviteten. Kan marknadsförare förstå hur varumärkets image kan 

förändras genom sponsring och att sponsring bygger på olika faktorer relaterade till den 

individuella konsumenten, det sponsrade eventet och sponsorn så, är det ett fundamentalt steg 

i utvecklingen av ett ramverk av sponsoreffektivitet, mätningar och aktiveringar (Grohs & 

Reisinger 2014). Dessa vetenskapliga bidrag visar tydligt hur sponsring idag blivit ett väldigt 

kraftfullt verktyg där varumärken kan stärka sitt värde och sin image på ett väldigt effektivt 

sätt.    

 

2.4 Relationsmarknadsföring 
Likt sponsring, vars styrka är att bilda positiva associationer och bygga långa relationer till 

konsumenterna (Cornwell 2013, Douvis et al. 2015), är relationsmarknadsföringen en process 

som byggs upp över tid och attraherar, upprätthåller och förstärker relationerna till 

konsumenterna samt ger ett värde till konsumenterna (Grönroos 2004, Berry 2002). 

Karaktäristiskt för relationsmarknadsföring är att skapa en tvåvägs- eller 

multivägskommunikation, där alla handlingar ska leda till någon form av respons från 

konsumenterna och upprätthålla relationen (Grönroos 2004). Det är också designat för att 

bidra till och stärka varumärkeskännedom, öka förståelsen för konsumentens behov, öka 

lojaliteten och ge ökade värden för konsumenten (Williams & Chinn 2010). Om 

relationsmarknadsföring ska bli framgångsrik och accepterad av konsumenten, måste det 

finnas ett positivt värde i relationen samtidigt som interaktionsprocessen är uppskattad av 

konsumenten (Grönroos 2004). Berry (2002) argumenterar för att det är lika viktigt att behålla 
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gamla konsumenter som att locka till sig nya konsumenter i relationsmarknadsföring, vilket 

man gör genom god service och bra försäljning. 

 

2.5 Sammanfattning av teori 
För att stärka sitt varumärke måste organisationer veta hur de ska använda resurserna för att 

på effektivaste sätt nå deras marknadsföringsmål. The Hierarchy of Effects model är en 

effektiv modell där organisationer kan utvärdera vilka staplar som måste höjas för att stärka 

varumärket och anpassa sin marknadsföring och följaktligen sälja mer. I studien vill vi påvisa 

att The Hierarchy of Effects model är applicerbar på sponsorskap och vi har utgått från 

modellen när vi har utformat intervjufrågorna, se bilaga 1. I intervjufrågorna nämner vi inte 

konkret modellen och dess nyckelord (medvetenhet, kännedom, gillande, preferens, 

övertygelse och köp) under intervjun utan vi vill se om sponsorerna svarar utifrån modellen 

ändå. Sponsring som marknadsföringsverktyg ger organisationer möjligheten att stärka sin 

varumärkeskännedom, attityden mot varumärket, varumärkets image och konsumenters 

beteende när det kommer till köpintentioner. Då sponsring även handlar om att bygga långa 

relationer både till andra företag men även till sina konsumenter, så går det hand i hand med 

relationsmarknadsföring som handlar om att skapa tvåvägs- eller multivägskommunikation, 

stärka varumärkeskännedom, öka förståelsen för konsumentens behov, öka lojaliteten samt ge 

ökade värden för konsumenten. Genom att bygga relationer och inkludera konsumenterna i 

sponsorskapet stärks värdet av varumärket, både för sponsorn och de sponsrade. Det blir en 

win-win-win situation för alla parter.  

 

 

 

 

  

 

Sponsor            De sponsrade       Konsument 

 

Figur 4. Egengjord figur över sponsorernas, de sponsrades och konsumenternas win-win-win 

situation i ett sponsorskap. 

Event 
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3. Metod 
 

3.1 Vald metod 
Denna studie är av både induktiv och deduktiv karaktär, eftersom vi utgår från observationer 

och en modell. Vi började med att göra observationer, vilket resulterar i att studien blir 

induktiv (Esaiasson et al. 2009, s. 124) men vi har även applicerat en modell på hur sponsorer 

och de sponsrade interagerar med konsumenter, vilket gör att studien är av deduktiv karaktär 

(Kvale & Brinkmann 2014, s. 239). Metoden som är vald för denna studie är kvalitativ där 

syftet är att studera hur företag interagerar med konsumenter i sin varumärkesuppbyggnad 

genom sponsring inom idrott, där vi använder oss av en kvalitativ forskningsstrategi för att 

besvara syftet med undersökningen. En kvalitativ forskningsstrategi fokuserar på ord och har 

för det mesta ett induktivt synsätt, där den kvalitativa forskningsstrategin prioriterar individen 

samt hur de uppfattar och tolkar sin sociala verklighet (Bryman & Bell 2013, s. 49-50). En 

kvalitativ forskningsstrategi kan även ha en deduktiv ansats, där man exempelvis kan testa 

enskilda fall för generella teorier för att sedan kunna dra slutsatsen angående om teorin håller 

eller inte (Kvale & Brinkmann 2014, s. 239), vilket är fallet för denna studie.   

 

Den kvalitativa metod som är vald kommer bestå av samtalsintervjuer med utvalda personer 

på företag som sponsrar Svenska Fotbollförbundet. Vi kommer använda oss av kvalitativa 

intervjuer där skillnaden mellan strukturerade och kvalitativa intervjuer är att inom de 

kvalitativa intervjuerna läggs det fokus på respondenternas egna uppfattningar, synsätt och 

ståndpunkter (Bryman & Bell 2013, s 258, Esaiasson et al. 2009, s. 260). Inom kvalitativa 

intervjuer finns det både ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer, där studiens val av 

intervjuform är semistrukturerad. Eftersom vi vill ha svar på vissa frågor, har vi valt 

semistrukturerade intervjuer och inte ostrukturerade, som tenderar att likna ett vanligt samtal. 

Denna intervjuform används för att vi vill att specifika teman ska beröras, men som även ger 

respondenten frihet att utforma svaren på eget sätt. (Bryman & Bell 2013, s. 457) Eftersom 

vår studie undersöker hur Svenska Fotbollförbundets sponsorer arbetar kommunikativt med 

sponsring måste arbetsuppgifterna beskrivas av anställda som jobbar nära inpå området inom 

företagen. Detta gör att samtalsintervjuer passar bra, där det också finns utrymme för att ställa 

frågor som inte ingår i intervjumallen men som ändå är relevant för studien (Bryman & Bell 

2013, s. 475-476).       
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3.1.1 Intervjubokning    
Kontaktuppgifterna till respektive respondent fick vi via företagens kundtjänst där de gav oss 

e-mailadressen för att kunna etablera en kontakt. I detta e-mail beskrevs studiens syfte och 

problemformulering samt lite kort information om oss författare. Vi bad om att få till ett så 

snabbt intervjutillfälle som möjligt med frågor rörandes vår problemformulering och vårt 

syfte. Eftersom responsen uteblev från vissa av företagen valde vi att skicka ut ett till e-mail 

för att förtydliga vad vår studie handlade om, där detta e-mail kunde ses som en påminnelse. 

Det resulterade i att vissa av företagen hörde av sig för att föra en vidare dialog. De företag 

som ännu inte hade hört av sig fick vi ringa där vi bad företagens växel att direktkoppla oss 

till den tänkta personen. Att ringa var det bästa tillvägagångssättet för att få tag på de övriga 

respondenterna i och med att vi kunde förklara vad uppsatsen handlade om samt boka in ett 

datum för en intervju. Efter att sju av nio respondenter hade accepterat förfrågan angående en 

intervju, bestämdes tid och plats var intervjun skulle ske. I vissa fall var intervjuobjektet 

bosatt eller jobbade i en annan del av landet vilket resulterade i en telefonintervju istället för 

ett möte.   

 

Totalt sett tillfrågades åtta huvud- och nationella partners samt Svenska Fotbollförbundet om 

de kunde ställa upp på en intervju om studiens ämne. Av dessa var det två sponsorer som vi 

inte fick något svar ifrån, trots våra påtryckningar i form av både telefonsamtal och e-mail. 

Dessa två sponsorer utgör studiens bortfall. Vi, som är författare till denna studie, anser att 

dessa intervjusvar inte skulle ha påverkat studiens resultat på ett annat sätt då tidigare 

forskning visar att fler bortfall inte nödvändigtvis leder till sämre miniatyrkopior (Esaiasson et 

al. 2009, s. 213).     

 

3.2 Urval och population 
För att kunna göra ett urval förutsätter det att populationen är fastställd. Population innebär 

det fenomen som undersökningen studerar, vilket kan vara personer, handlingar eller 

institutioner. (Esaiasson et al. 2009, s. 178) I denna studie är populationen själva 

sponsorskapet och alla som påverkas av sponsring. Utifrån populationen tas en urvalsgrupp 

ut, vilket i denna studie är huvudpartnern och de nationella partnerna till Svenska 

Fotbollförbundet samt Svenska Fotbollsförbundet. Samarbetspartnerna utgör ett strategiskt 

urval vilket innebär att resultaten från intervjurespondenterna ska kunna generaliseras till 

samma fenomen men till en annan urvalsgrupp (Esaiasson et al. 2009, s. 180-182). Målet är 
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att intervjua projektledaren och/eller sponsoransvarige hos Svenska Fotbollförbundets åtta 

samarbetspartners. Dessa personer anser vi vara de mest centrala för vårt fenomen eftersom 

de jobbar med det studien ska undersöka. 

 

Respondenterna i urvalsgruppen är främlingar till oss vilket vi anser vara positivt. Frågorna 

besvaras betydligt bättre om respondenten och författarna inte har någon koppling till 

varandra. Detta för att det är svårt att upprätthålla en vetenskaplig distans till människor man 

har en relation till. Intervjufrågorna kan bli dåligt besvarade av respondenten för att han eller 

hon känner att svaren bör utformas på ett snällare sätt i och med relationen till den som ställer 

frågorna. Även författaren kan uppleva att det känns fånigt att ställa frågor på ett mer 

detaljerat sätt, vilket kan resultera i att man inte riktigt får de svar uppsatsen kräver. 

(Esaiasson et al. 2009, s. 292)      

 

3.2.1 Intervjuobjekt 
Svenska Fotbollförbundet och deras huvud- och nationella partners är studiens avgränsning. 

Huvudpartnern är Sponsor 1 i denna studie och har störst inflytande i samarbetet och får mest 

exponering. Under huvudsponsorn finns de andra sponsorerna som är nationella partnerns. De 

nationella partnerna är likställda mot varandra och har lika mycket exponering. Av etiska skäl 

har vi valt att utelämna sponsorernas namn i undersökningen S1, S2, S3, S4, S5 och S6. 

 

3.2.1.1 Svenska Fotbollförbundet 

Svenska Fotbollförbundet är Sveriges största specialidrottsförbund med drygt en miljon 

medlemmar. Deras uppgift är att främja och administrera svensk fotboll i landet och företräda 

fotbollen utanför landet. De är anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund (RF), Fédération 

Internationale de Football Association (FIFA) samt Union des Européens de 

Football  (UEFA) och ska följa dessa organisationers stadgar och regler. (Fogis.se) 

 

3.2.1.2 Sponsor 1, huvudsponsor 

Företaget är Sveriges största och enda statliga spelbolag på spelmarknaden som varje år 

lägger 50 miljoner kr på ungdomsidrotten.  

 

3.2.1.3 Sponsor 2, nationell partner 

Företaget är verksam inom logistikbranschen, där företaget är Sverigeledande.  
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3.2.1.4 Sponsor 3, nationell partner 

Företaget verkar inom media- och nyhetsbranschen och är ledande inom sportsektorn. 

 

3.2.1.5 Sponsor 4, nationell partner 

Företaget är verksam inom detaljhandeln där butikskedjan är bland de största företagen inom 

försäljning av sportartiklar i Sverige.  

 

3.2.1.6 Sponsor 5, nationell partner  

Företaget verkar inom försäkringsbranschen, där samarbetet med det Svenska 

Fotbollsförbundet har pågått under flera decennier.  

 

3.2.1.7 Sponsor 6, nationell partner 

Företaget är Sverigeledande inom försäljning av mat där de är verksamma inom 

detaljhandeln.  

 

3.3 Undersökningsverktyg 
Utformningen och arbetet kring intervjufrågorna började redan när vi etablerade en e-

mailkontakt med företagen. Vi använder oss av både syftet och problemformuleringen i 

utformningen av intervjufrågorna, där vi även tar hjälp av Cliff & Motions (2014) frågor 

kring varumärken och sponsring. Frågorna är av öppen karaktär eftersom vi som författare vill 

ha utförligare svar från respondenterna. Frågorna är i en deskriptiv form som utformas med 

“hur” och “var”. Detta för att respondenten själv börjar beskriva sin vardag, och det personen 

jobbar med, alltmer beskrivande. Vi har valt att ha en deskriptiv utformning på frågorna då vi 

anser att det kan finnas en risk att respondenten svarar på frågorna utifrån deras egna 

spekulativa förklaringar. (Kvale & Brinkmann 2014, s. 175) Intervjufrågorna består av 

indirekta frågor samt direkta frågor. Vi använder oss av indirekta frågor för att få en mer 

beskrivande karaktär på svaren men också för att vi enklare ska kunna ställa följdfrågor för att 

få en bredare kunskap inom ämnet. De direkta frågorna används för att få ut ett tydligt och 

konkret svar från respondenten. Dessa direkta intervjufrågor används i den senare delen av 

intervjun, när respondenten har givit oss sin egna spontana beskrivning av fenomenet. (Kvale 

& Brinkmann 2014, s. 177)  
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Som sista fråga har vi valt “Har du något att tillägga eller något du undrar över?”. Denna 

fråga blir dels en bra avslutning men den ger också respondenten chans till att återkoppla och 

tid att lägga till något som skulle vara relevant för frågorna och uppsatsen. Denna typ av fråga 

ger även respondenten tillfälle att själv fråga något som han eller hon har varit osäker på 

tidigare under intervjun, som vi som intervjuare kan förtydliga. (Kvale & Brinkmann 2014, s. 

171)   

 

3.4 Datainsamling 
Insamlingen av data består av intervjuer, där både telefonintervju och samtalsintervju 

används. Samtalsintervjuer är den metod som vi föredrog, men eftersom vissa inte kunde vara 

med på en samtalsintervju blev telefonintervju en bra kompletterande metod. Vi såg inga 

nackdelar med telefonintervjuer då det finns bevis angående som visar att personer talar 

precis lika mycket sanning över telefon som i ett möte. Telefonintervjuer är också ett bra 

komplement till samtalsintervjuer, då kostnaden för resa och tid blir så pass minimal som 

möjligt. (Denscombe 2009, s. 12) Varje intervjutillfälle började med att avslappnat diskutera 

hur varje person mådde, hur uppsatsen hade gått hittills samt en kort presentation om vilka 

punkter vi skulle beröra under intervjun.     

 

Samtalsintervjuerna ägde rum hos sponsorerna själva, där respondenten hade bokat ett 

grupprum för mötet vilket gjorde att det var lugnt och avslappnat runt omkring oss. Även 

telefonintervjuerna utfördes på ett väldigt lugnt sätt, där respondenten också hade bokat ett 

eget grupprum eller satt inne på sitt kontor för att kunna fokusera helt på vad vi hade för 

frågor. Nackdelen vi upplevde med telefonintervjuerna var att det var betydligt lättare att 

kommunicera med kroppsspråk i samtalsintervjuerna än i telefonintervjuerna. Kroppsspråket 

var något som hjälpte oss att interagera med respondenten eftersom det finns en risk för att 

man skulle avbryta svarspersonen mitt i en mening om man inte kunde tyda den tillfrågades 

kroppsspråk eller minspel. Vi upplevde inget problem med detta under telefonintervjuerna, 

utan svaren vi fick höll samma kvalité som samtalsintervjuerna.  

          

Vi utformade intervjuerna likt en respondentundersökning eftersom det var svarspersonernas 

egna tankar som var det vi ville undersöka (Esaiasson et al. 2009, s. 258-259). Detta var något 

som gällde alla respondenter vilket resulterade i att det var exakt samma frågor som ställdes 

till varje respondent. Skillnaden mellan intervjutillfällena var att frågorna inte kom i exakt 
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samma följd. Vi anpassade frågorna utifrån hur respondenten svarade och därifrån använde vi 

oss av nästa fråga som skulle passa svaret som respondenten precis hade givit oss. Frågorna 

blev semistrukturerade, då de varken innehöll en hög eller låg grad av strukturering (Olsson & 

Sörensen 2007, s. 80-81). Detta anser vi vara relevant för vår studie eftersom vi vill ha 

beskrivande svar på våra frågor. Vidare i en respondentundersökning handlar det om att 

forskaren ska analysera svaren och hitta ett mönster som sedan kan redovisas. (Esaiasson et 

al. 2009, s. 258-259) I denna studie är vår uppgift att undersöka hur sponsorer och de 

sponsrade arbetar med att inkludera konsumenter i sponsorsamarbetet.   

 

3.5 Resultatsammanställning 
Resultatet är sammanställt utifrån den väl utförda transkriberingen, där vi enkelt har kunnat 

återkoppla till hur respondenterna har svarat på frågorna. Utifrån svaren har vi analyserat 

nyckelord för att urskilja hur sponsorerna jobbar med att inkludera konsumenter i deras 

sponsorsamarbete med Svenska Fotbollförbundet.  

 

Vi har valt frågor utifrån vissa teman - konsument, generell sponsring samt samarbetet mellan 

partnerna. Detta tematiska utformningssätt på frågorna gjorde vi dels för att hålla en lättare 

struktur på intervjun men också att vi som författare kan utläsa nyckelord i respondenternas 

svar betydligt enklare sen när allt skulle sammanställas. (Kvale & Brinkmann 2014, s 144, 

147) Vi har även analyserat svaren från respondenterna för att koppla ihop utfallet med den 

teori som vi har valt att använda oss av i denna studie.       

 

3.6 Reliabilitet 
Det finns en diskussion om huruvida reliabilitet, validitet och generalisering kan användas i 

en kvalitativ forskning, då den har sitt ursprung i den kvantitativa forskningen. (Kvale & 

Brinkman 2014, s. 295) Vidare menar de att det traditionella begreppen kan användas i 

kvalitativa studier, men att de kan omformuleras så att de är relevanta för intervjuforskningen. 

Vi delar Kvale & Brinkmanns (2014, s. 295) uppfattning kring att använda dessa begrepp i en 

kvalitativ forskningsstudie. Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning en undersökning och 

dess resultat kan återupprepas vid andra tidpunkter och av andra forskare vilket vi anser är 

centralt för den här undersökningen.  
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Utförandet av datainsamlingen i denna uppsats gjordes utan slarvfel, där trötthet eller stress 

kunde ha påverkat slarviga anteckningar eller att det blev missförstånd under intervjun 

(Esaiasson et al. 2009, s. 70). Reliabilitet är dock svårt i kvalitativa undersökningar då det inte 

går att ”spola tillbaka” sociala miljöer (Bryman & Bell, 2013, s. 401) men för att stärka 

reliabilitet i vår undersökning spelade vi in samtalsintervjuerna och förde samtidigt 

anteckningar samt transkriberade det inspelade materialet för att kunna gå tillbaka om något i 

intervjun skulle vara otydligt eller svårförstått. Följer man transkriberingsreglerna är det 

betydligt lättare för forskaren att analysera och utläsa ett resultat utifrån sin intervju 

(Denscombe 2009, s. 277-278). Det inspelade materialet har även kontrollerats ytterligare en 

gång samtidigt som vi jämförde transkriberingstexterna som finns sparade på våra datorer. 

Detta utfördes för att vi ville vara säkra på att transkriberingen hade gått rätt till samt att vi 

inte skulle ha missat något relevant för studien. Även om det är viktigt att uppnå hög 

reliabilitet för att motverka godtycklig subjektivitet är det svårt att frångå att det kan motverka 

kreativiteten och variationen i kvalitativa undersökningar (Kvale & Brinkman 2014, s. 296). 

 

Vi kommer att vara tillgängliga via e-mail, för att eftersträva öppenhet, där vi kan dela med 

oss av analysredskap och empiriskt innehåll till andra forskare (Esaiasson et al. 2009, s. 24). 

Den e-mail som används finns i förordet. Inom forskning är det också viktigt att 

undersökningar är intersubjektivt kontrollerbara vilket i korta drag innebär att 

undersökningarna ska vara forskaroberoende, transparent och värderingsfri. Det ska vara 

enkelt för andra forskare som läser undersökningen att själva genomföra den och få ut samma 

resultat. (Esaiasson et al. 2009, s. 24) 

 

3.7 Validitet 
 

 

Validitet innebär i vilken utsträckning en undersökning mäter eller observerar det den har för 

avsikt att mäta eller observera (Kvale & Brinkman, 2014, s. 296), det var därför viktigt att vår 

datainsamling kom från rätt personer.  

 

Inom begreppet validitet finns det extern och intern validitet. Extern validitet innebär hur 

undersökningens resultat kan generaliseras till andra sociala miljöer samt situationer (Bryman 

& Bell, 2013, s. 401) och intern validitet innebär att man har använt sig av relevanta 
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analysenheter som man sedan kan jämföra med varandra (Esaiasson et al. 2009, s. 64). 

Svenska Fotbollförbundets sponsorer arbetar med samma sponsringsobjekt, vilket förenklar 

jämförelsen av utfallet och analys för att kunna dra slutsatser. Den externa validiteten innebär 

hur man kan generalisera denna studie på mer omfattande populationer (Esaiasson et al. 2009, 

s. 64), där vårt syfte med denna studie är att undersöka ett fenomen och därmed inte uppnå en 

hög extern validitet. 

 

3.8 Källkritik 
Esaiasson et al. (2009, s. 314-318) skriver att det finns fyra källkritiska regler som forskare 

kan förhålla sig till när det kommer till att vara källkritisk - äkthet, oberoende, samtidighet 

och tendens. Eftersom vi har tillgång till både Södertörns Högskolas och Gymnastisk- & 

Idrottshögskolans databaser, där granskade artiklar och böcker finns arkiverade, uppfyller 

våra källor de krav som ställs på en äkta källa. Äkthetsbedömningen grundar sig dels i att vi 

som författare analyserar innehållet kring vad som faktiskt påstås samt om tidigare forskning 

har använt sig av källan (Esaiasson et al. 2009, s. 314-318). Oberoenderegeln är likt kravet på 

äkthet, där regeln menar att ett påstående ska kunna kopplas ihop med ett annat påstående - 

det ska finnas möjlighet att bekräfta berättelser. Överensstämmer berättelsen med källan är 

påståendet trovärdigt (Esaiasson et al. 2009, s. 318-320), vilket vi har strävat efter med de 

källor vi har använt. 

 

Källorna ska även kunna påvisa en samtidighet vilket syftar till hur lång tid det är mellan 

observationen och sammanställande av resultat. Ju längre tid mellan observation och 

resultatsammanställning, desto större sannolikhet att källan glömt viktiga detaljer. (Esaiasson 

et al. 2009, s. 320-321) Det var svårt att avgöra huruvida källorna till denna studie hade 

sammanställt observationerna direkt. Det vi istället har anpassat oss efter i vår studie är att 

källorna ska vara nyligen publicerade eller nyligen uppdaterade, med undantag för några 

vetenskapliga artiklar. Detta för att få uppdaterad kunskap eftersom sponsringsområdet som 

fenomen är så pass ungt. Vidare ska även en källa uppvisa en objektiv syn på de undersökta 

fenomenet. Vi har valt neutrala källor i syfte att inte styra läsare åt något håll, exempelvis 

politiskt, utan bara redogöra för hur det faktiskt är. En huvudregel vi har utgått ifrån är att 

aldrig tro på en ensam tendentiös källa. (Esaiasson et al. 2009, s. 321-322) Denna punkt anser 

vi vara den svåraste att uppnå eftersom forskare behöver inneha en bred kunskap inom 
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området för att bedöma hur tendentiös en källa är. Därför är det svårt för oss att bedöma hur 

neutral en källa är då vi tidigare inte har läst vetenskapliga artiklar om sponsring.      

 

3.9 Problem med vald metod 
Som tidigare nämnt i uppsatsen var det ingen självklarhet att alla respondenter svarade på 

våra inbjudningar direkt, utan påminnelser via ytterligare e-mail och slutligen samtal 

resulterade i att vi fick ett relevant material att analysera. Det är ett problem med kvalitativa 

undersökningar, har man inga intervjuer finns det heller inte något material att redovisa. 

Tidigare nämnde vi fördelar med samtalsintervjuer angående hur man bland annat kan läsa av 

respondentens kroppsspråk. Men det finns också nackdelar med en sådan intervjuform som 

syftar till hur man medvetet eller omedvetet påverkar svarspersonen att svara på frågorna på 

ett sätt som intervjuaren själv vill - en så kallad intervjuareffekt (Esaiasson et al. 2009, s. 265-

266). Det försökte vi som intervjuare undvika när frågorna ställdes till respondenterna då vi 

alltid höll oss till de frågor vi arbetat fram. Vi förklarade även frågorna så lite som möjligt så 

att respondenten fritt kunde ge sin egen tolkning av intervjun. 

 

Eftersom mikrofonerna idag på moderna telefoner är så pass bra samt att vi var väl förberedda 

till varje intervju, bidrog det till att det inte var något problem med det inspelade materialet 

när det spelades upp under transkriberingen. Denscombe (2009, s. 279) menar att det kan 

uppstå komplikationer vid transkriberingen av de inspelade intervjuerna och tar upp tre 

problem man ska ta i beaktande. Dels kan det uppstå problem med ljudupptagning, 

mikrofonen är av dålig kvalité eller att talspråket kan yttra sig konstigt i skriven text. Den 

komplikation vi stötte på i det inspelade materialet var punkt tre där de inte framgår i 

transkriberingsbilagan vilka ord som betonas. Detta kan ge negativ effekt för framtida 

forskare som vill ta del av undersökningen (Denscombe 2009, s. 279).             
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4. Empiri 
 

4.1 Kännedom, gillande och preferens 
Vi kommer i resultatdelen förkorta sponsor till enbart ett stort S och sätta sponsorns siffra 

efter. Under intervjuerna eftersträvade vi nyckelord i respondenternas svar som var kopplade 

till modellen The Hierarchy of Effects model, utan att vi nämnde själva modellen och 

nyckelorden i intervjufrågorna. Sponsor 1, sponsor 2 och sponsor 5 nämner alla kännedom 

som en viktig faktor i varumärkesuppbyggnad, där de menar att sponsring är ett bra verktyg 

för att bygga en företagsimage och kännedom, där exempelvis nykundsregistrering gynnas; 

”Konsumenterna är ju avgörande, det finns ju alltid en kund där ute som gör ett val och då är 

det ju vårt jobb att bygga associationer och relation med konsumenterna så att de gillar oss 

helt enkelt. Detta för att uppnå vår övergripande affärsstrategi som är att kanalisera kunder 

kring andra bolag” (S1). 

 

Gillande är även det ett tydligt nyckeltal som sponsorerna jobbar med i sponsorskapet. S2, S5 

och S6 menar alla att det handlar om att påverka konsumenterna positivt så att konsumenterna 

utvecklar ett gillande för varumärket. För S6 handlar det om att visa för samhället att de ger 

tillbaka i form av sponsorskapet för att generera gillande. S2 och S5 menar att det i slutändan 

hela tiden handlar om affärer och de vill få konsumenterna att gå från att gilla varumärket och 

ha en preferens gentemot varumärket, till att faktiskt köpa produkten eller tjänsten; ”[…] 

gillande är ju alltid bra, gillande är väldigt modernt idag. Gillande måste övergå till att 

konsumenten konsumerar, för vi måste också driva affärerna[…] för de är det vi lever på” 

(S5). S2 trycker på att de har hög kännedom men att konsumenterna inte har någon preferens 

till dem på grund av namnbyte och måste därför skapa gillande för att få konsumenterna att 

vilja köpa av dem.  

 

4.2 Hur värderar företag vikten av konsumenter? 
Resultatet utifrån intervjuerna visar att S1, S2, S3, S4, S5 och S6 gemensamt tycker att idrott 

är något som samhället mår bra av och att det är bra för människor att röra på sig. Arbete 

inom idrotten genererar därmed goodwill för sponsorerna, där goodwill i grunden ska bygga 

och stärka sponsorernas olika varumärken. Begreppen kännedom, gillande och preferens 

diskuterade respondenterna mycket, men utifrån intervjusvaren har sponsorerna inte helt lika 
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tolkningar av vad begreppen betyder för dem samt hur de går till väga för att nå dem. 

Däremot var sponsorerna eniga om hur de ska gå till väga med att inkludera konsumenterna i 

varumärkesuppbyggnaden. S1, S2, S3, S4, S5 och S6 menar alla att det inte ska vara en 

envägskommunikation mot konsumenterna utan sponsorerna ska hela tiden försöka ta emot 

feedback från konsumenterna och utvecklas av det. Ett sätt att ha en dialog med 

konsumenterna är genom aktiveringar, exempelvis evenemang. För att man som sponsor ska 

kunna stärka sitt varumärke menar sponsorerna att de måste vara på plats där det händer.  

 

Eftersom Svenska fotbollförbundets sponsorer kommer från olika branscher aktiverar de sig 

på olika sätt i sina sponsorstrategier. S5 har gjort undersökningar ut mot konsumenter som 

visar att konsumenterna har en hög kännedom om varumärket men inte vet vad det innebär att 

vara kund hos dem. Detta är något som S5 vill ändra på och anser att sponsringen är ett bra 

verktyg att arbeta med. S6 har ett annat utgångsläge och arbetar på nationell nivå samtidigt 

som de arbetar väldigt lokalt. S6 sponsrar arbetet kring fotbollslandslagen men även lokala 

pojk- och flicklag just för att företaget ska hålla en röd tråd genom hela företaget. S6 trycker 

på att det är viktigt att visa var i samhället de står; ”Just fotbollsförbundet är valt för att de är 

ett förbund som verkligen engagerar många kunder[…] Det är femte säsongen, som vi är 

partner till landslagets fotbollsskola till exempel. Vi tycker det är viktigt att ungdomar får 

möjlighet att testa fotboll, och vara med och röra på sig. Och vi tycker att landslagets 

fotbollsskola är en bra del(SIC) att göra det.” 

 

En annan kanal som S3 och S4 använder sig av för att stärka sin position på marknaden är 

sociala medier. S3 är, utöver deras arbete på och vid arenorna, även väldigt digitaliserade där 

de kan föra en direkt dialog mot konsument på deras websida. S3 menar dock att de måste bli 

bättre på att ta emot feedback för att stärka deras varumärke ytterligare; ”’Det blir lite vi och 

dem känsla’, ’De förstår inte’ tycker vi. Men de är ju dem som ska läsa och konsumera oss. 

Jag tycker vi har blivit väldigt mycket bättre på det, när man börjar inse att just de är ganska 

många. Dom är ganska viktiga”. S4 lägger mindre fokus på sin egna hemsida och fokuserar 

mer på Facebook, Snapchat, Instagram samt Youtube där de menar att de jobbar med tydliga 

marknads- och kommunikationsplaner; ”Konsumenten ser att S4 är på tårna när det gäller 

att samarbete och vara med i dessa idrotter och förbund[…]. Det stärker vårt 

varumärke”.  
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Alla sponsorerna är överens om att det är viktigt att kopplas ihop med positiva associationer; 

”Idag går allting ut på varumärkesgillande[…] Det vi gör i tv till exempel är ju… Vi pratar 

ju aldrig produkt eller på sin höjd pratar vi om samlingsrabatter och så där, men annars är 

det ju sköna filmer om djur och sådär” (S5). S5 menar att det är viktigt att visa för 

konsumenterna att företagen idag inte  bara säljer in produkten i sig, utan att de vill skapa 

positiva associationer till konsumenterna. 

 

4.3 Hur jobbar sponsorn och de sponsrade med att inkludera 

konsumenterna när de planerar ett sponsorskap? 
S1, S2, S3, S4, S5 och S6 gör mycket aktiveringar innan och efter de svenska landslagens 

fotbollsmatcher då de kan få direkt kontakt med konsumenterna. Alla sponsorerna bygger upp 

fanzones och eventtält i samband med landslagens matcher där de har olika aktiviteter som 

exempelvis ansiktsmålning och ponnyridning samt försäljning av supporterprylar. 

Aktiveringarna är till för att göra upplevelsen runt fotbollsmatcherna roligare och trevligare 

för konsumenterna men även för att konsumenterna ska få positiva associationer och komma 

ihåg sponsorerna.  

 

Sponsorerna är alla överens om att fotbollen sammanför samhället på ett bra sätt och de 

menar att idrottens värderingar är en bra grund att stå på. Dessa värderingar är laganda, fair 

play, en ”alla-ska-få-vara-med” känsla samt att få folk i rörelse och de vill sponsorerna gärna 

förknippas med. Budskapen, menar Svenska fotbollförbundet, är viktiga att 

samarbetspartnerna ska få fram till konsumenterna. Detta är ett av huvudargumenten till att S6 

gick in och sponsrade Svenska Fotbollförbundet; ”Just fotbollsförbundet är ju valt för att det 

verkligen är ett förbund som engagerar många kunder. Många kunder har haft eller har ett 

engagemang genom fotbollen. Mycket kanske för att man har barn som spelar, eller att man 

spelar själv, eller bara gillar fotboll helt enkelt”. 

 

S3 hävdar att sponsorskapet ger stora fördelar till både dem och konsumenterna. De menar att 

de kan skräddarsy erbjudanden till deras kunder som även matchar kundernas intressen. De 

får exempelvis exklusiva erbjudanden och rättigheter kring rapporteringen om herr- och 

damlandslagen vilket gör att S3 genererar många läsare; ”I och med att vi är så starka i sport, 

så kan vi jobba så pass tighta(SIC) med bland annat fotbollsförbundet - så kan jag känna att 

det borde bli en win-win för konsumenten att kunna få den typen av erbjudanden. Att 
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kunderna får till exempel då gå 2 betala för 1 och klickar du in dig på det erbjudandet är du 

antagligen intresserad av landslaget. ’Vi vill att du ska gå på landskamp och att du ska läsa 

informationen innan och efter match hos oss’”. Detta bidrar till att Svenska Fotbollförbundet 

får medial uppmärksamhet, S3 genererar många läsare samt att konsumenterna får den 

information de vill ha och ett riktigt bra erbjudanden om att gå på match.   

 

S5 har två samhällsprojekt ingång som både gynnar Svenska Fotbollförbundet samt 

konsumenterna. Det ena går under namnet Knäkontroll som innebär; ”Varje år drabbas 

många unga tjejer av svåra knäskador som orsakar lidande och kostar stora belopp. Med ett 

enkelt träningsprogram – avklarat på en 10-15 minuter – så minskar risken för allvarliga 

skador väsentligt. 100.000 personer använder appen idag. Det visar en studie som ingår i 

projektet ”Knäkontroll”, startat av S5 i samarbete med Svenska Fotbollsförbundet” (S5). 

Detta projekt bidrar till att S5 hjälper Svenska Fotbollförbundet med att förebygga knäskador, 

för att utveckla svensk fotboll och då framför allt på damsidan i det här fallet. Projektet 

gynnar inte bara fotbollsspelande tjejer och Svenska Fotbollförbundet utan även S5 där 

konsumenterna associerar S5 med något positivt. De gör något aktivt för att 

förebygga skador - vilket är i S5s företagslinje då de verkar inom försäkringsbranschen; ”För 

det första så har det bäring på vår försäkringsverksamhet, vi hjälper till att hålla borta 

skador. Sen kan vi ju också använda detta i vår sponsring och i vår kommunikation gentemot 

konsument. Vi skapar ju varumärkesgillande genom att dom förstår att ’Wow, här har ju S5 

inte bara höjt premierna och accepterat att folk skadar sig, utan förebygger också att vi inte 

ska skada oss’ - så det hänger ihop väldigt bra.” S5s andra projekt är en form av telefonlinje 

för fotbollsspelare där de  kan ringa direkt till en sjukgymnast som är inriktade på 

idrottsskador. Det är för att spara tid åt fotbollsspelare innan eller efter en skada har skett så 

att de slipper långa telefonköer och väntetider samt att de får den exakta vården de behöver. 

S5 menar att projekten, i och med samarbetet med Svenska Fotbollförbundet, når ut till 

väldigt många potentiella konsumenter; ”den är ju väldigt riktad mot konsument då, 

fotbollsspelare, fotbollstjejer, föräldrar, ledare, tränare och börjar du lägga ihop alla i den 

mängden människor så är det ju snart halva Sverige”. 

 

S2 har i och med samarbetet med Svenska Fotbollförbundet gått in och sponsrat en 

ungdomsturnering i fotboll för pojkar i 15-16 års åldern där Sponsorns namn pryder 

turneringen för att få positiva associationer till företaget via fotbollen. S2 nämner även att 

företaget förknippas med fotbollen och idrottens värderingar i och med denna turnering; ”16 
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åringarna har ändå kommit ganska högt upp i åldern med värderingar, och allt vad nu det 

innebär, kring fotbollen - laganda, teamwork, och fair play och allt vad det nu heter - allt det 

idrotten står för” (S2). 

 

4.4 Vad gör sponsorer för att stärka sin position hos konsumenterna 
På frågan om hur sponsorerna jobbar med att stärka sin kännedom och sitt varumärke fick vi 

lite blandade svar. S1, S5, S6 jobbar mycket med samhälls- och hållbarhetsfrågor medan S3 

gör aktiviteter och andra aktiveringar för sina konsumenter samt S2 och S4 som jobbar mer 

med kommunikation och reklam ut till sina konsumenter. 

 

Både S1 och S5 har, som tidigare nämnt, var för sig identifierat tillsammans med Svenska 

Fotbollförbundet att flickor inom idrotten har lättare att skada framförallt knäna än vad killar 

har och att många flickor slutar i 16-18 årsåldern. Det har resulterat i att ett program tagits 

fram med åtgärder för att bromsa denna negativa utveckling. S5 har två projekt igång där de 

ena är en bank med knäövningar som främst är till för flickor, men även för pojkar, om de har 

knäproblem; ”Det är en skadeförebyggande åtgärd som alltså ligger kopplat till att stärka 

vårat varumärke, ’här gör S5 någonting, de ser inte bara att tjejerna skadar sig mer, utan gör 

också ett antal bra saker som gör att tjejerna inte skadar sig i fortsättningen’”. Det andra är 

en rådgivningstjänst för fotbollsspelare, där de kan höra av sig innan en skada har inträffat 

eller efter för att få prata med sjukgymnaster som hjälper dem. Även S6 jobbar med 

samhällsfrågor och är partner till Svenska Fotbollförbundet Fotbollsskola. Den skapar 

möjlighet åt ungdomar att testa på fotboll och vara med och röra på sig. Liknande program 

har S1 där de ger tillbaka 50 miljoner kronor till ungdomsfotbollen varje år. 

 

S1 driver även tillsammans med Svenska Fotbollförbundet frågor kring mänskliga rättigheter, 

jämställdhet och mångfald; ”[…] samtliga förbund som vi arbetar med har under 2015 

utbildats på vårat initiativ. Det är ett sätt att visa att vi implementerar det här, det är en del i 

vår strategi.[…] Vi försöker skapa förutsättningar för både RF (Riksidrottsförbundet) och för 

våra förbund att aktivt jobba med de här frågorna men även att de bidrar till ökad satsning 

på mångfald, jämställdhet och integration inom idrotten…” 

 

S3 som verkar inom nyhets- och mediebranschen jobbar annorlunda än de andra sponsorerna i 

arbetet med att stärka gillandet till varumärket. De arbetar mycket med att vara på plats på 
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evenemang och fanzones, samlingsplats för supportrar, kring landslagssamlingar men har 

även ansiktsmålning inför matcher och assessorer som de delar ut för att höja stämningen; ”Vi 

försöker nog alltid aktivera saker, framförallt då kring fotbollen som är stor och folklig.[…] 

kring vårt sponsorskap vill vi vara folkliga och kunniga. Det försöker vi ta ut till 

konsumenterna med att vara på plats” (S3). De arbetar även mycket med sociala medier där 

de har anordnar tävlingar och andra roliga aktiveringar. 

 

Som tidigare nämnt jobbar S2 och S4 mer med kommunikation och reklam till konsumenter. 

S4 arbetar exempelvis mycket med sin kundklubb som består av nästan en miljon 

medlemmar. Där ger de de ut specifika erbjudanden som till exempel startplatser i olika lopp 

eller biljetter till landslagets fotbollsmatcher. Förutom att de alltid är på plats kring 

landslagsmatcher så arbetar de mycket med sociala medier. Nyligen har de även gått med i ett 

projekt där barn och ungdomar får spela fotboll, innebandy och friidrott, lära sig ledarskap 

och att vara i ett lag. Tanken är att ingen ska exkluderas samt att S4 hjälper till så att barn med 

invandrarbakgrund ska ha råd att vara med. 

 

För S2 är det en ny situation då de nyligen har bytt namn och för dem handlar det mycket om 

att få konsumenterna att känna igen dem och gilla dem. S2 menar att sponsring är; ”en av de 

aktiviteter, verktyg och kanaler som vi använder oss av för att nå ut[…] och övergripande för 

den här förändringsresan så jobbar vi med ett antal nyckeltal – ’vad är det vi ska göra?’ och 

då är ju image jätteviktigt och det kan brytas ner i kännedom”. S1 arbetar även med att vara 

på plats på evenemangen för att stärka kännedomen och gillandet till varumärket. En 

aktivering de använder sig av är ett eventtält där konsumenterna kan gå och ta kort på sig och 

skicka det som ett fysiskt vykort. 

 

Svenska Fotbollförbundet fick svara på samma fråga om hur de inkluderar sina konsumenter 

och de har startat något som heter Supporterklubben. Det är ett lojalitetskoncept där de som 

går på landskamper på hemmaplan ska få förtur när det säljs biljetter till mästerskap 

utomlands. 
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4.5 Vad kan en stark och positiv koppling mellan konsumenten och de 

två samarbetspartnerna resultera i? 
Vi har frågat sponsorerna vad de tror att en stark koppling mellan konsumenter och 

varumärke kan resultera i och sponsor 1, 2, 3, 4, 5 och 6 ger samma svar. Alla sponsorer 

verkar inom olika branscher men de menar att de stärker den positiva associationen till 

varumärket och bidrar till gillandet av varumärket. 

 

S1 som verkar inom spelmarknaden menar att ett lyckat sponsorskap med Svenska 

Fotbollförbundet stärker bilden av att de jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor och att de tar sitt 

samhällsansvar men att de även är; ”bra för image och det är bra för svensk fotboll att vi 

jobbar tillsammans med olika typer av frågor (som jag nämnde tidigare) som integration, 

jämställdhet men även utveckla damfotbollen, hur man strävar efter ökad jämlikhet inom 

idrotten[…]” (S1). S1 menar att deras varumärkesuppbyggnad ska vara starkt förknippade 

med svensk idrott i det här fallet fotboll vilket är bra för deras image men även för Svenska 

Fotbollförbundet. S2, S4 och S5 som verkar inom logistikbranchen, detaljhandeln och 

försäkringsbranschen menar att sponsorskapet stärker hela varumärkets kännedom och 

trovärdighet samt att fler konsumenter gillar varumärket vilket leder till mer försäljning, men 

även att sponsorskapet förstärker upplevelsen för konsumenten på plats genom olika 

sponsoraktiveringar. Även S3 som verkar inom nyhets- och mediebranschen menar att; ”vi 

erbjuder den bästa redaktionella bevakningen och för det, om jag är kund hos dem, får jag 

också gå på landskamper. ’Jag får koll på vad som händer, när det händer och de ger mig 

erbjudanden och allt sådant’. Det är den kopplingen man vill ha och det är den kopplingen 

som gör att Svenska Fotbollförbundet vill med oss, för vi ger dem jättemycket 

marknadsföring”. S6, som verkar inom dagligvaruhandeln, menar även dem att fotbollen är 

en sådan stor sport att de täcker mycket av företagets kundkrets, vilket gör att en positiv 

koppling mellan dem och Svenska Fotbollförbundet kan stärka S6s varumärke ännu mer. 

 

Vi ställde samma fråga till Svenska Fotbollförbundet som svarade; ”att det handlar om att du 

väljer den produkten/tjänsten framför företagens konkurrenter[…] De unika säljargumentet 

är ju att företagen ska kunna använda vårt varumärke för att få en förtur gentemot andra”. 

 
 



			 	 33	
	

5. Analys 
 

5.1 Kännedom, gillande och preferens 
Lavidge & Steiners (1961) The Hierarchy of Effects model kan hjälpa organisationer att hitta 

parametrar att arbeta efter i sin marknadsföring; omedveten, medveten, kännedom, gillande, 

preferens, övertygelse och köp. Vi kan utläsa tydliga kopplingar till dessa nyckelord utifrån 

sponsorernas intervjusvar. Som Moriarty (1983) menar, finns det ingen hierarkisk 

ordningsföljd i konsumenternas köpbeteende, vilket även de kan utläsas från intervjusvaren. 

Respondenterna menar att de redan har hög kännedom men att de måste fortsätta att arbeta 

med det, men även stärka gillandet till varumärket.  

 

Poon & Prendergast (2006) menar att marknadsförare borde fokusera på de tre 

dimensionerna, kunskap, påverkan och intentioner, inom hierarkimodellerna för att kunna 

värdera hur organisationen ska lägga upp sin marknadsföringsstrategi, där upplevd kvalitet, 

attityden mot varumärken och köpintentioner kan representera de tre dimensionerna. S1, S2, 

S3, S4, S5 och S6 strävar alla med att ha nöjda kunder och arbetar med projekt som kan stärka 

detta, exempelvis samhällsprojekt och hållbarhetsfrågor. För att stärka den positiva attityden 

mot varumärkena har sponsorerna olika strategier, där S1, S5 och S6 jobbar med 

samhällsprojekt och hållbarhetsfrågor, S3 och S4 använder sig mycket sociala medier och S3 

arrangerar även mycket aktiviteter och aktiveringar samt S2 som använder sig av reklam och 

aktiveringar.  Alexandris & Tsioutsou (2012) bekräftar att positiva attityder är förväntade att 

leda till positiva köpintentioner och till slut leda till konsumtion av sponsorns produkter eller 

tjänster. De menar även att positiva attityder kan stärkas genom att övertyga konsumenter att 

delta i sponsorevenemang, så som aktiviteter innan match, utveckla interaktiva websidor och 

och ge ut bildmaterial, vilket S3 gör väldigt mycket men även de andra sponsorerna på sina 

sätt. S5 trycker på att det är viktigt att kopplas samman med positiva associationer som 

exempelvis djur, som även Smith et al. (2008) talar om, men att de hela tiden kommer tillbaka 

till affärerna och att de måste generar köp utifrån alla som gillar sponsorn. 

Vi menar att The Hierarchy of Effects model är ett bra verktyg för sponsorer när de ska 

utforma sponsorstrategier kring varumärkesuppbyggnad. Vi uteslöt nyckelorden från 

modellen i intervjufrågorna men fick ändå svar som visar på att majoriteten av sponsorerna 

tycker att det är viktiga variabler i deras varumärkesuppbyggnad. Dessa resultat är i enlighet 

med tidigare undersökningar (Chavanat et al. 2009, Alexandris & Tsioutsou 2012). Poon & 
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Prendergast (2006) menar även att The Hierarchy of Effects Model är en bra modell att 

använda sig av i sponsring då den är dominerande inom marknadsföring. S3 och S4 nämner 

inte konkret några nyckelord men utifrån de svar vi fick på frågorna från dem och i jämförelse 

med de andra sponsorernas svar, kan vi urskönja tydliga liknelser.   

 

5.2 Hur värderar företag vikten av konsumenterna? 
Alla sponsorer i denna studie menar att det är viktigt att ha en dialog med konsumenten men 

hur sponsorerna aktiverar sig skiljer sig från varandra. 

 

5.2.1 Att vara på plats 
Sponsorerna var eniga om att det är väldigt viktigt att ha en två- eller flervägskommunikation 

med konsumenterna, där alla sponsorer menar att ett av de absolut bästa tillvägagångssätten 

för att kunna upprätthålla denna typ av kommunikation, är att vara på plats hos konsumenten. 

I denna studie med Svenska Fotbollförbundet innebär att vara på plats exempelvis eventtält & 

fanzones under fotbollsmatcherna. Denna typ av kommunikation, via sponsring, kan vi koppla 

till Cliff & Motions undersökning (2004). De menar att sponsrade event som exempelvis 

fotbollsmatcher kan uppnå de mål sponsorn har satt gällande hur kända de vill att deras 

varumärke ska vara hos konsumenterna. Detta blir mest effektivt om eventet anses vara 

viktigt hos konsumenten. De menar även att medan reklam lyfter fram kännedomen och 

sponsorns image, så ger sponsorskapet unika och experimentella möjligheter till att skapa en 

känsla av kundtillhörighet och varumärkesmening hos konsumenterna (Cliff & Motion 2004), 

som man som sponsor kan använda sig av genom att vara på plats under olika evenemang. 

Detta jobbar S3 aktivt med då de anser att de är viktigt för deras kundkrets att hela tiden hitta 

nya sätt att visa att de ligger i framkant i branschen. De var exempelvis för första gången på 

plats och rapporterade ifrån ett ungdomsevent för några år sedan, som slutade i guld för 

Sverige. 

 

Denna typ av flervägskommunikation, som sponsorer uppnår i olika fanzones, är väldigt 

tydlig inom relationsmarknadsföringen, där Grönroos (2004) menar att dessa typer av 

relationer blir väldigt kraftfulla verktyg att använda i sitt sätt att nå konsumenterna. Dock 

menar Grönroos (2004) att denna typ av relation kräver väldigt mycket energi samt att den 

kräver en långsiktig planering, för annars går den förlorad. Detta var något S3 belyste i sina 

svar, där de menade att; ”Vi kommer ju aldrig kunna vara nöjda, för det går ju så sjukt fort. 
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Släpper vi taget kommer det att komma in en konkurrent och vad skulle det betyda för oss? 

[…] Så det är självklart jätteviktigt för oss att vara på plats, samt att det är väldigt lärorikt.”  

 

5.2.2 Sociala medier 
Tidigare i resultatet nämner vi att det är två sponsorer som utmärker sig i sättet kring hur de 

använder sociala medier. Det är S3 och S4, där S3’s hela organisation har digitaliserats och 

sköts mycket via internet idag. Detta gör att de får en tydlig kontakt med deras kunder, men 

även konsumenter, som kan kommentera direkt på S3 egna hemsida. Detta bidrar till att S3 

får en stark och tydlig kommunikationskanal direkt till konsument, som de inte hade fått om 

internet inte hade funnits. Detta kan kopplas till vår egna tolkning av modellen The Hiearchy 

of Effects, där vi menar att man måste ta hänsyn till nya teknologier samt att konsumenterna 

inte går en strukturerad och stegvis uppdelad väg till att konsumera hos en organisation. Detta 

är även något som Morarity (1983) menar att modellen inte ska läsas av som en hierarki av 

olika steg. Wijaya (2012) har även belyst att The Hiearchy of Effects model inte tar hänsyn 

till internets framfart och hävdar att internet har förändrat sättet kring hur människor 

socialiserar sig och hur de kommunicerar med varandra idag. Detta medium är det största och 

mest kraftfulla mediet att använda sig av sedan utvecklingen av televisionen från det sena 

1940-talet (ibid). S3 menar att det har blivit mycket bättre på att utnyttja detta nya sätt att 

kommunicera ut mot konsument, vilket har bidragit till att de ligger i framkant i Sverige i 

antalet unika läsare; ”Jag tycker att vi har blivit väldigt mycket bättre på att inse det, att vi 

har börjat inse att Dom är ganska många. Dom är ganska viktiga”. Även S4 använder sig av 

det kraftfullaste mediet som finns idag - internet (Wijaya 2012), där de använder sig av 

sociala medier som Facebook, Instagram och Snapchat. De gör det för att på ett ännu 

tydligare sätt kommunicera ut till konsumenterna att S4 befinner sig på plats där det händer; 

”Vi jobbar väldigt mycket med våra digitala och sociala medier som Facebook, Instagram 

och Snapchat […] så att konsumenten ser att S4 är på tårna när det gäller dessa idrotter och 

förbunden”.   
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5.3 Hur jobbar sponsorn och de sponsrade med att inkludera 

konsumenterna när de planerar ett sponsorskap? 
Vi har utifrån resultaten hitta två aktiveringar som sponsorerna tenderar att jobba utifrån. 

Aktiveringarna kommer nedan att analyseras och kopplas ihop med tidigare forskning och 

modeller. 

 

5.3.1 Evenemang 
S2 menar att; ”Vi förstärker hela fotbollsupplevelsen och Svenska Fotbollförbundet är 

otroligt glada över sina partners som gör dessa olika aktiveringar som förstärker hela 

fotbollsupplevelsen att gå på fotboll. Där vi jobbar för att säkra uttryck och varumärkesprofil 

och alla dess former…”. Som fastställts av Keller (1993), när ett varumärke är kopplat till ett 

evenemang, exempelvis via sponsring, så kan associationer till evenemanget associeras 

indirekt med varumärket. Alla sponsorer arbetar aktivt med evenemanget runt landslagens 

fotbollsmatcher men alla har sina olika sätt som vi nämnt tidigare.  

 

Grohs & Reisinger (2014) påvisar att speciella attributer och karaktärsdrag associerade med 

sponsrade event, så som spänning och förväntningar, energi eller coolhet, kan föras över på 

sponsorn. Fem av sex respondenter arbetar aktivt med att skapa spännande och roliga 

aktiveringar som bidrar till positiva associationer. Exempelvis har S2 ett fotobås där 

konsumenter kan ta bilder med accessoarer som sedan skickas som vykort, S3 har; ”[…] våra 

hår och händer som är våra stora med ’Heja Sverige’ (SIC) och vi har ansiktsmålning inför 

matcherna, för att tagga igång publiken” och specialerbjudanden på biljetter till landskamper 

samt S4 som är på plats och säljer Sverigeaccessoarer. S6 har sällan evenemang runt 

matcherna men har ibland evenemang i sina butiker kopplade till de svenska 

fotbollslandslagen.  

 

Utöver evenemang runt landslagens matcher är sponsorerna engagerade i evenemang utanför, 

S4 och S6 är exempelvis med i Svenska Fotbollförbundets Fotbollsskola, S5 är även 

engagerade i ett sportscamp och S2 har en egen fotbollsturnering. Allt som gör att 

konsumenter uppmärksammar varumärket kan ökade varumärkets kännedom (Keller 2009). 

Tydligt är att Svenska Fotbollförbundets sponsorer vill vara involverade och engagera sig runt 

landslagens evenemang vilket Grohs & Reisinger (2014) stödjer då de menar att involvering 

är en viktig faktor i sponsorskap, där upplevd kommersialism kring event har en positiv 
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påverkan på sponsorns image. De menar även att denna kunskap kan hjälpa sponsorer att ta 

beslut angående specifika event och aktiviteter samt planera event utifrån deras målgrupp 

(Grohs & Reisinger 2014). Detta kan även kopplas till användningen av The Hierarchy of 

Effects model där sponsorerna kan använda sig av staplarna för se vad de ska lägga energi på 

men även hur de ska lägga upp marknadsföringen (Lavidge & Steiner 1961, Kourovskaia & 

Meenaghan 2013). 

 

5.3.2 Samhällsansvar och projekt 
Gemensamt för alla sponsorer är att de vill förknippas med idrottens värderingar där de menar 

att värderingarna ger positiva associationer till varumärket för konsumenterna. Grönroos 

(2004) menar att positiva värden i relationen till konsumenterna är viktigt för en lyckad 

relationsmarknadsföring och ett lyckat sponsorskap (Cornwell 2013, Douvis et al. 2015). 

Alexandris & Tsioutsou (2012)  resultat menar att sponsringssamarbetet är en bra övergång 

för sponsorerna att erbjuda goodwill ut mot konsumenterna och samhället. De menar även att 

supportrar som har en hög grad av tillhörighet till sitt lag även kommer uppmärksamma 

sponsorsamarbetets fördelar på ett lättare sätt. Detta är något som sponsorerna till Svenska 

Fotbollförbundet hoppas på genom sponsorsamarbetet. Därför har några av sponsorerna 

utvecklat olika typer av samhällsprojekt för att ge tillbaka till samhället just för att knyta till 

sig de positiva associationerna. S3 menar att; ”Vi har ju gjort många projekt tillsammans med 

Svenska Fotbollförbundet som ’Älska fotboll’, detta för att driva en bättre läktarkultur och 

”Gräsroten” tillsammans med S1, som handlar om att ge pengar till ungdomsidrotten… Så 

det är klart att det är viktigt med vår goodwill, att synas i dom sammanhangen.” Projekten är 

som tidigare nämnt Gräsroten och Knäkontroll samt Spelklar. Gräsroten syftar till att ge 

tillbaka pengar till svensk ungdomsidrott, så att ungdomar och barn kan aktivera sig inom 

idrotten tillsammans trots att inte alla har råd med utrustningen som krävs. Meenaghan (2001) 

menar just att sponsorer ska försöka ses som goda sponsorer och de vill maximera effekterna 

av goodwill. 

 

De andra två projekten har S5 startat utifrån ett försäkringsperspektiv kring skador. De är till 

för att förebygga skador och finnas till hands när skador uppkommit; ”För det första så har 

projekten bäring på vår försäkringsverksamhet - vi hjälper till att hålla borta skador. Sen kan 

vi ju också använda dom i vår sponsring och i vår kommunikation gentemot konsument”. Att 

ge tillbaka till samhället och att ta samhällsansvar, är något som även S6 menar att de gör när 
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det kommer till deras olika sponsringssamarbeten. S6 tycker det är viktigt att som stor aktör 

bidra med något som samhället, både nationellt och lokalt, kan ha nytta av. Märkvärt är även 

att S1 driver frågor rörande mänskliga rättigheter, hållbarhet och jämställdhet. För S1 är det 

viktigt i deras varumärkesstrategi då de vill visa för svenska folket att de genuint bryr sig, 

trots att de kommer från spelbranschen som kan ses, enligt S1, som ohederlig. Projekten som 

sponsorerna utvecklar ger en positiv syn till konsumenter om att sponsorerna gör något för 

och ger tillbaka till samhället, vilket Alexandris & Tsioutsou (2012) menar ger positiva 

attityder vilket leder till positiva beteenden och slutligen köp av sponsorns, i det här fallet 

S5s, tjänster.  

 

”Och när det gäller fotbollen, som är så pass stor, vill vi att nästan alla våra butiker ska vara 

med och sponsra det lokala fotbollslaget. I och med att vi sponsrar förbundet på sverigenivå 

och butikerna sponsrar på den lokala nivån, så får vi en fin röd tråd som gör att vi kan 

hjälpas åt att berätta om fotbollen tillsammans […] Att vi S6, som ändå är så pass stora, ger 

tillbaka till samhället, till exempelvis Cancerfonden, Röda Korset eller till fotbollen, tycker vi 

är viktigt.” vilket tyder på att sponsring är ett effektivt sätt att kommunicera på eftersom de är 

indirekt och diskret och inte aktiverar några försvarsmekanismer som traditionell reklam 

tenderar att göra (Meenaghan 2001). 

 

5.4 Vad kan en stark och positiv koppling mellan konsumenten och de 

två samarbetspartnerna resultera i? 
Resultatet pekar på att alla sponsorer tydligt menar att ett sponsorskap, som har en stark 

koppling mellan konsumenten och samarbetet sponsorerna emellan, bidrar till att 

sponsorernas varumärken associeras på ett positivt sätt. Cornwell et al. (2013) och Douvis et 

al. (2015) menar även de att varumärken associeras positivt på ett lättare sätt när företag väljer 

att investera i flera organisationer på flera olika plattformar, vilket även S6 menar; ”Och det 

beror ju på att våra konsumenter ska, på något sätt, känna igen sig i vår sponsring. Hade vi 

valt att bara sponsra ett förbund, hade inte alla konsumenter känt igen sig i det. Därför har vi 

en bred portfölj, för att vi har många kunder, många olika kunder, och alla kunder ska kunna 

hitta en kännedom i något av våra sponsoråtaganden som de gillar”. Citatet kan kopplas till 

Cornwell et al. (2013) och Douvis et al. (2015) forskning som undersöker konsumenternas 

förmåga att associera till ett varumärke. Respondenternas svar överensstämmer med Cornwell 

et al. (2013) och Douvis et al. (2015) forskning, där respondenterna menar att sponsorskapet 
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blir som starkast när konsumenten är involverad. Douvis et al. (2015) menar även att 

sponsorskapet stärker faktorer som passion och dynamiken i relationen till den supporterskara 

som sponsorn vill nå ut till.  

 

S2, S5 och S6, som inte verkar inom idrottsbranschen, menar att fotbollen stärker deras 

varumärkesimage i och med att både kännedomen och trovärdigheten ökar när sponsorerna 

samarbetar med Svenska Fotbollförbundet. Sponsorerna menar att fotbollen engagerar väldigt 

många människor på ett positivt sätt, där S6 menar; ”Många kunder har eller har haft ett 

engagemang genom fotbollen. Mycket kanske för att man har barn som spelar, eller att man 

spelar själv, eller att man bara gillar fotboll helt enkelt.” S5 fyller i att; ”…fotbollen 

engagerar fotbollsspelare, fotbollsspelande tjejer, föräldrar, ledare, tränare och börjar du 

lägga ihop alla dessa människor så är det ju snart halva Sverige.” 

 

Som tidigare nämnt menar slutligen Keller (2009), Keller (1993) samt Cliff & Motion (2004) 

att man bygger varumärkeskännedomen genom sponsorskapet - där konsumenten, genom 

associationer, kopplar varumärket till något positivt. Detta gör man för att sponsorerna ska 

kunna differentiera sig från sina konkurrenter och i slutändan få en så stark försäljning som 

möjligt. Utifrån svaren från intervjuerna menar respondent S3 att sponsorskapet i slutändan 

ska generera i intäkter; “Någonstans tittar jag ju på att få så hög utväxling av intäkterna som 

möjligt.” Detta är även något som S5 håller med om; “Vi jobbar ju med det här, för 

förhoppningsvis så driver ju det affärer. Gillande är ju alltid bra, gillande är väldigt modernt 

idag. Men vi måste också driva affärer, att gillande då någonstans övergår till att man köper 

sina försäkringar hos oss. 

 

5.5 Sammanfattning av analys 
Med tanke på att Svenska Fotbollförbundets sponsorer verkar inom olika branscher, ger de 

liknade svar angående varumärkesuppbyggnad genom sponsring. Resultatet antyder att 

studien kan göras på andra förbund då den bransch som sponsorerna verkar inom inte verkar 

vara av större betydelse. Det är dock svårt att helt generalisera studien eftersom kvalitativa 

undersökningar är svåra att göra om (Bryman & Bell 2013, s. 401), men liknande resultat 

menar vi ska gå att utläsa eftersom alla sponsorer fick svara på samma frågor utan ledande ord 

och ändå hade liknade svar om hur de jobbar med varumärkesuppbyggnad.  
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Utifrån hur organisationer använder sig av modellen The Hierarchy of Effects model (Lavidge 

& Steiner 1961) och de svar vi fick från respondenterna angående de, där vi utelämnade att 

fråga om modellen, kan vi tydligt utläsa att The Hierarchy of Effects model är en bra modell 

att använda sig av som verktyg när organisationer, och i det här fallet sponsorer, vill stärka sitt 

varumärke (Alexandris & Tsioutsou 2012, Poon & Pendergast 2006). Sponsorerna får en bra 

överblick över vad som behöver stärkas i form av kännedom, gillande, preferens samt 

påverkan och kan därefter lägga upp en skräddarsydd marknadsföring (Lavidge & Steiner 

1961), och i de här fallet då genom sponsring. Tydligt är att sponsorerna jobbar på två olika 

sätt med att nå ut till konsumenterna – att vara på plats samt via internet och sociala medier. 

De vill ha en tvåvägskommunikation med konsumenterna vilket de får genom att engagera sig 

i evenemang runt landskamper och på sociala medier där de kan få feedback, för att 

upprätthålla relationen till konsumenterna (Grönroos 2004). Vi kan även utläsa av resultaten 

att evenemang och samhällsprojekt är de aktiveringar som sponsorerna använder sig mest av 

för att inkludera konsumenterna. De flesta sponsorer menar att de är viktigt att visa för 

samhället att de ger tillbaka något och engagerar sig därför i projekt där de exempelvis ger 

tillbaka pengar till ungdomsidrotten, gör skadeförebyggande åtgärder och ser till att alla får 

vara med i idrotten. Dessa aktiveringar är till för att hela tiden skapa positiva associationer till 

varumärket och därmed generera gillande och preferenser som förhoppningsvis leder till 

konsumtion (Cornwell et al. 2013, Kourovskaia & Meenaghan 2013).  

 

Sponsring är ett sätt för organisationer att differentiera sig från konkurrenter (Biscaia et al. 

2013) då konsumenterna kan associera varumärket till något positivt (Cornwell et al. 2013 & 

Douvis et al. 2015). S5 fastställer att det i slutändan alltid handlar om affärer men för att göra 

affärer måste konsumenterna känna till, tycka om, ha en preferens och bli påverkad av 

varumärket för att vilja konsumera det, vilket stämmer med Lavidge & Steiners (1961) modell 

The Hierarchy of Effects model. Sponsring bygger även relationer med konsumenter 

(Cornwell et al. 2013, Douvis et al. 2015, Grönroos 2004 & Berry 2002), vilket vi anser 

bidrar till att sponsorskapet stärks, både för sponsorn, de sponsrade och konsumenten. Det blir 

en win-win-win. 
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6. Slutsats 
 
Hur inkluderar sponsorer och de sponsrade sina konsumenter för att bygga ett starkt 

varumärke genom sponsring? 

 

Utifrån undersökningsfrågorna kan vi dra slutsatsen att sponsorerna värderar konsumenterna 

högt i sina sponsorsamarbeten och att det är viktigt för sponsorerna att föra en dialog med 

konsumenterna. Att vara på plats kring landslagssamlingar är en aktivering sponsorerna 

använder sig av för att stärka varumärkets positiva associationer då de kan interagera med 

konsumenterna. Sociala medier är en annan aktivering de använder sig av där sponsorerna 

även kan få feedback av konsumenter. Sponsorerna är samstämmiga om att det i slutändan 

handlar om att göra affärer och generera pengar men för att få konsumenterna att köpa deras 

produkter och tjänster har sponsorerna olika aktiveringar, som de ovan nämnda.   

 

En annan typ av aktivering som flera av sponsorerna använder sig av är samhällsprojekt. En 

annan slutsats är att sponsorerna vill visa för konsumenter att de bryr sig om samhället, där de 

exempelvis ger tillbaka pengar till ungdomsidrotten, engagerar sig i hållbarhets- och 

jämställdhetsfrågor samt utvecklar projekt för att förebygga idrottsskador. Många av 

sponsoraktiveringarna handlar om goodwill och att konsumenterna ska känna trovärdighet 

gentemot sponsorerna och dess varumärken.  

 

Ytterligare en slutsats är att sponsorerna vill ha en nära relation med konsumenterna för att 

kunna ge dem emotionella och positiva associationer till varumärket. Svenska 

fotbollförbundet vill att deras sponsorer ska kunna använda Svenska Fotbollförbundets 

varumärke för att få förtur gentemot konkurrenter och öka de positiva associationer som 

landslagen och förbundet kan framkalla. Ett lyckat sponsorskap leder även till högre 

kännedom om varumärket, mer gillande och positiva preferenser vilket förhoppningsvis leder 

till konsumtion. Kännedom, gillande och preferens är några av variablerna i The Hierarchy of 

Effects model som vi har valt att applicera på denna studie då de passar inom ramen för 

sponsring och vad sponsorerna vill att sponsorskapet ska resultera i. 
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Sammantaget av detta visar studien att evenemang, både fysiskt och digitalt, sociala medier 

samt samhällsprojekt är de aktiveringar sponsorerna använder sig mest av för att interagera 

med konsumenter och att The Hierarchy of Effects model applicerbar i sponsorsammanhang. 
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7. Slutdiskussion 

 

7.1 Bidrag och framtida forskning 
Syftet med studien var att undersöka hur sponsorer interagerar med konsumenter i sin 

varumärkesuppbyggnad genom att sponsra idrott. Tidigare studier har gjorts inom sponsring 

men har då fokuserat på sponsorn och den sponsrades roll i sponsorsamarbetet och inte hur 

konsumenten involveras i samarbetet (Delia 2014, Demir & Söderman 2015, Woodside 2010, 

Cliffe & Motion 2004, Yi 2015, Kourovskaia & Meenaghan 2013, Walraven et al. 2014, 

Douvis et al. 2015, Grohs & Reisinger 2011, Dees et al. 2008), vilket gör att denna studie 

fyller en kunskapslucka inom området.  

 

I studien har vi utgått från The Hierarchy of Effects modellen, där vi har gjort om den från 

Lavidge & Steiners (1961) hierarkiska gång till en icke hierarkisk modell. Som Moriarty 

(1983) anser vi att konsumenter inte måste gå genom alla steg, utan företag kan istället titta på 

vad som behöver stärkas i varumärket för att utarbeta sina marknadsföringsstrategier. 

Förvånande var att resultaten visar att sponsorerna redan använder sig av nyckelorden i 

modellen, vilket tyder på att den är användbar inom sponsring som även tidigare forskning 

bekräftar (Alexandris & Tsioutsou 2012, Poon & Pendergast 2006). Sponsring skiljer sig från 

andra marknadsföringsstrategier då sponsorerna kan nå konsumenterna på ett mer 

känslomässigt plan, vilket ger dem större möjlighet att emotionellt engagera konsumenter och 

bygga starka positiva associationer till dem (Kourovskaia & Meeneghan 2013, Radicchi 

2014). För att skapa positiva associationer arbetade sponsorerna i huvudsak utefter två 

aktiveringar – evenemang och samhällsprojekt. Av de två aktiveringarna var sponsorernas  

samhällsmedvetenhet de vi fastnade för. Innan studien visste vi inte att samhällsansvar var en 

viktig pusselbit, men med bakgrund av tidigare forskning, som vi nämner tidigare, ser vi 

sambanden. Sponsorskap är på ett känslomässigt plan, där samhällsfrågor kan vara ett bra sätt 

locka konsumenter och visa för dem att sponsorerna bryr sig och att det inte enbart handlar 

om pengar.  

 

Vi nämner tidigare i analysen att studien är generaliserbar på andra förbund då Svenska 

Fotbollförbundets huvud- och nationella partners alla verkar inom olika branscher men ändå 

uppfattar sponsorskapet likadant och arbetar på liknade sätt. Det visar att branschen är 
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oväsentlig och det viktiga är istället hur sponsorerna arbetar med sponsorskapet. Eftersom 

Svenska Fotbollförbundet har flest medlemmar i Sverige (fogis.se) och inkluderar människor 

från alla samhällsklasser är det möjligtvis så att sponsorerna till Svenska Fotbollförbundet når 

en bredare kundkrets och kan arbeta på ett annat sätt än vad sponsorer inom andra förbund 

kan göra, då de inte har lika många medlemmar. Detta tar vi i beaktande då studien inte blir 

helt generaliserbar.  

 

Vi anser att resultatet har besvarat syftet med studien då vi har fått svar på hur sponsorer och 

de sponsrade gör för att inkludera konsumenter i sitt sponsorskap. Oavsett bransch och företag 

samt sponsorsföreteelse så är evenemang och digitala interaktioner (sociala medier) bra 

aktiveringar för sponsorerna att involvera konsumenterna genom. Dock är samhällsprojekten 

de som involverar konsumenterna mest, där Svenska Fotbollförbundet och deras sponsorer 

har identifierat problem i samhället och utvecklat projekt för att bromsa problemen.  

 

För framtida forskning skulle det vara intressant att se om vår undersökning är generaliserbar 

och därför göra den på ett annat förbund. Vidare anser vi att det kan vara intressant att göra en 

studie på ett större urval för att göra det mer proportionerligt utifrån hur mycket pengar som 

hamnar inom idrottssponsring. Det skulle exempelvis vara en studie på flera förbund och 

deras sponsorer. En longitudinell studie på Svenska Fotbollförbundets sponsorers 

varumärkesuppbyggnad, utifrån konsumentens synvinkel, skulle även tillföra ny kunskap på 

området.  
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9. Bilagor 
 

9.1 Bilaga 1 - Intervjumall  
• Vad står varumärket xxx för?  

- Vad tror du konsumenterna associerar med varumärket xxx?  

- Hur gör ni för att öka den positiva associationen? Event? 

• Vad är viktigt i era sponsorskap? 

• Vilka fördelar ger sponsorskap för varumärkesbyggandet? Vad vill ni uppnå med 

sponsorskapet? Hur implementerar ni strategin? 

• Kan du beskriva hur sponsorskapet med SvFF ser ut? Vilka var era mål när ni gick in i 

sponsorskapet? Har ni uppnått dessa? 

• Är det viktigt för er att interagera med konsumenterna? Hur gör ni det? Event? 

• Får/tar ni emot feedback från konsumenterna? 

• Tror du att ni urskiljer er på något sätt gentemot andra företag i era sponsoraktiviteter? 

• Har du något att tillägga? 

• Är sponsorskapet kopplat till idrotten värderingar på något sätt? Vill ni förknippas med 

deras värderingar?  

• Hur viktigt är det att inkludera konsumenten på plats i sponsorskapet? 1-10, förklara?  

 


