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1. Inledning 
Studien har som syfte att redogöra hur sponsring, som ett verktyg, används för att 

stärka ett varumärke för ett företag.  

 

1.1 Bakgrund  
”Var tionde krona som satsas på reklam tillfaller nu sponsring, och idrottssponsringen 

ökar mest” 

(Idrottens Affärer, 2016) 

 

Totalt investerade företag och näringsliv 6,7 miljarder kronor på sponsring i Sverige år 

2015 enligt Idrottens Affärer (2016). Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) 

menar att detta var ett rekordår. Enligt Grönkvist (2000) började företag ge stöd till 

idrottsföreningar genom ekonomiska medel redan på 1910-talet. Författaren menar att 

sponsring av idrottsverksamhet blev mer eller mindre accepterat år 1980 med villkoret 

att företagen som sponsrade, inte fick reglera verksamheterna inom idrotten. Irwin, 

Sutton och McCarthy (2008) hävdar att på senare tid har sponsring, utifrån företagens 

perspektiv, gått från att vara ett välgörenhetsarbete till att mer fokusera på de mätbara 

effekterna som innebär försäljning och marknadsandelar. I takt med att investeringarna i 

sponsring ökar är företagens utmaningar, enligt Dagens Media (2015), att skapa känsla 

med kunderna genom att påverka kundernas medvetenhet och uppfattning kring 

varumärket. 

 

Pack Train (2016), som tagit fram den nationella undersökningen ”Sponsring i Sverige 

2016”, visar att 70 procent av Sveriges största sponsorer anser att konsumenternas 

association kring varumärket är den viktigaste komponenten vid ett sponsorskap. Vidare 

menar de att 47 procent av de sponsorer som ingick i undersökningen, har för avsikt att 

öka konsumenternas medvetenhet gällande varumärket. Carrillat, Harris och Lafferty 

(2010) menar att sponsring bidrar till en överföring av ett företags image, eftersom 

varumärket blir sammankopplat med det sponsrade laget eller idrottsevenemanget. 

”Sponsorer måste sluta att gissa sig till vad deras målgrupp känner och tycker” 

(Pack Train, 2016) 

Pack Train (2016) menar dock att företag som sponsrar bör vara mer intresserade hur 

målgruppen uppfattar sponsringen, för att utvärdera om det påverkat varumärket som 

önskat.  
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1.2 Problemformulering 

Enligt McKechnie, Grant och Katsioloudes (2008) är det viktigt för ett företag att skapa 

en uppfattning vart de befinner sig på marknaden jämfört med konkurrenterna. Hartley 

och Pickton (1999) och Schultz (1991) definierar marknadskommunikation (MC) som 

den information eller de erbjudanden som ett företag väljer att kommunicera ut till 

kunderna, som i framtiden kan leda till konsumtion och stärkta försäljningssiffror. Vera 

(2016) hävdar att responsen från kunder hos två olika företag som säljer liknande 

produkter, kan skilja sig märkbart när företagen väljer olika strategier över hur de 

positionerar sig på marknaden. Författaren förklarar att företag som väljer en tydlig och 

bra strategi för positioneringen kan komma att lyckas bättre än konkurrenterna. Mihaela 

(2015) menar att påverkan har blivit den viktigaste delen i marknadsföringsmixen 

medan de andra traditionella delarna, produkt, pris och plats, inte längre är lika effektiva 

att använda i dagens MC. Detta beror bland annat på att många produkter och tjänster 

idag är liknande varandra och därför är det viktigt för företag att genom MC urskilja sig. 

Kommunicera budskap genom att påverka konsumenterna har blivit allt viktigare och 

Hartley och Pickton (1999) anser att MC har utvecklats till att bli mer anpassad och 

därmed har integrerad marknadskommunikation (IMC) uppkommit. 

 

Enligt Betts, Huntington, Pulford och Warnaby (1995) och Schultz (1993) definieras 

IMC som länken mellan företaget och kunden. Om informationen som företaget sänder 

ut om sin produkt eller tjänst accepteras av mottagaren, återspeglas detta i konsumtion 

från konsumentens sida. Hartley och Pickton (1999) menar att IMC har för avsikt att 

vårda relationen mellan parterna samtidigt som att befästa sitt företags varumärke hos 

kunderna. Enligt författarna kan en relation och befästning av varumärket skapas genom 

att använda olika kommunikationskanaler. Kotler och Keller (2009) menar att sponsring 

som kommunikationsverktyg har för avsikt att skapa interaktioner mellan företaget och 

konsumenten. 

 

Sponsring är enligt Pappu och Cornwell (2014) ett effektivt kommunikationsverktyg för 

företag att använda IMC för att nå ut till den rätta målgruppen. Framförallt är sponsring 

inom idrott den dominerande kategorin när det kommer till företags sponsringsarbeten 

enligt Gratton och Taylor (2000) och Grönkvist (2000). Pappu och Cornwell (2014) 

menar att det är viktigt för ett företag att hitta en koppling mellan företaget och det 

evenemang som företaget sponsrar. Genom att företag hittar sportevenemang som den 
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potentiella målgruppen besöker, kan känslan och stämningen på tillställningen enligt 

Fahy, Farrelly och Quester (2004), återspeglas i byggandet av relationen till företaget. 

Fahy et al. (2004) anser att vikten inte ligger i hur mycket pengar som läggs på 

sponsringen utan hur helheten mellan evenemanget, företag och kundgrupp byggs upp 

under integreringen mellan parterna. Madhavaram, Badrinarayanan och McDonald 

(2005) beskriver relationen mellan IMC, sponsring och konsumenten och menar på att 

varumärkeskapital kan ses som ett resultat av konsumenternas beteende, det vill säga 

konsumenternas partiska beteende och uppfattning gentemot varumärket. Konsumenter 

kan ha kontakt med varumärket via olika marknadskanaler och Faircloth, Capella och 

Alford (2001) menar att sponsring är en av faktorerna i IMC, som påverkar 

varumärkeskapital positivt. Petek och Ruzzier (2013) stärker detta och menar att den 

IMC som används av företagen idag tros bidra till att bygga ett högt varumärkeskapital 

för framtiden. 

 

Varumärkeskapital handlar enligt Keller (1993) om att identifiera behov och uppfattning 

hos kunden och bör ses utifrån konsumentens perspektiv. Keller (1993) och Zhang 

(2015) menar att begreppet kan härledas till konsumenternas varumärkeskunskap. 

Begreppet kan utvärderas genom att betona medvetenhet och image som de 

fundamentala faktorerna i kunskapen som bidrar till varumärkeskapital. 

Varumärkesmedvetenhet handlar enligt Aaker (1991) om konsumentens medvetenhet 

gällande varumärket och uppnås genom exponering av varumärket till konsumenterna. 

Faircloth et al. (2001) menar att varumärkesimage kan ses som konsumenternas 

uppfattning och tankar om varumärken. Enligt Keller (2008) och Pappu (2005) gynnar 

dessa två begrepp varandra genom att belysa varumärkesmedvetenheten som det första 

stadie i byggandet av varumärkeskapital. Keller (2008) och Pappu (2005) menar att en 

stark medvetenhet är en bidragande del i skapandet av varumärkets image. 

 

Tidigare forskning har emellertid fokuserat på att belysa fördelar som sponsring inom 

sport skapar för företagen. Delia (2014) menar att stor del av den forskning som utförts 

gällande sponsring, har gjorts utifrån företagens perspektiv och vad företagen vill uppnå 

med att använda sponsring som ett kommunikationsverktyg. Utifrån detta resonemang 

anser vi att ett forskningsgap finns kring hur konsumenter uppfattar ett varumärke 

genom sponsring, vilket studien ämnar undersöka. Cornwell och Maignan (1998), 

Gwinner (1997), Gwinner och Eaton (1999) och Woisetschläger och Michaelis (2012) 
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menar att de huvudsakliga anledningarna till varför företag väljer att sponsra ett 

evenemang är öka företagets varumärkesmedvetenhet och att skapa, ändra eller stärka 

företagets varumärkesimage hos konsumenterna för att bygga ett högt 

varumärkeskapital. Lövgren och Malmgren (2009) har undersökt vilken mätbar effekt 

sponsring inom sport har på ett varumärke utifrån ett företagsperspektiv och menar att 

framtida forskning bör utformas utifrån ett konsumentperspektiv, för att undersöka 

eventuella samband. Resonemanget stöds av Rowley och Williams (2008) och Sallam 

(2016) som menar att relativt lite forskning har gjorts utifrån hur konsumenten uppfattar 

ett varumärke som exponeras under ett evenemang, vilket är en väsentlig faktor i 

företagens arbete vad gäller sponsring. 

 

Företag som vill skapa en konkurrensfördel genom sponsring, är det enligt Akwensivie, 

Narteh och Iden (2014) nödvändigt att förstå hur konsumenten uppfattar varumärket. 

Rowley och Williams (2008) och Sallam (2016) menar att företag som sponsrar är 

beroende av konsumenternas uppfattning vilket styrker Kellers (1993) och Krishnans 

(1996) påstående om att varumärkeskapital är beroende av konsumenternas 

medvetenhet och image av varumärket. Smith (2004) hävdar sponsring har en positiv 

effekt på hur konsumenter ser på ett varumärke. Dock menar författaren att resultatet 

som framkommer endast pekar på att anhängare till ett idrottslag kan känna större 

samhörighet till en sponsor. Smith (2004) föreslår att mer forskning bör utföras inom 

ämnet för att tydliggöra hur konsumenter uppfattar ett varumärke genom sponsring i 

sportsammanhang. Ett förslag till framtida forskning är enligt författaren att fortsätta 

undersöka sponsrings påverkan på ett varumärke i till exempel andra länder för att få en 

ökad förståelse för hur sponsring påverkar varumärkeskapital. Vi menar att ett gap finns 

i forskningen gällande hur konsumenter uppfattar varumärken vid sponsring i 

sportsammanhang. Därav anser vi att det vore intressant att undersöka hur företags 

varumärken uppfattas utifrån konsumenternas perspektiv. 

 

1.3 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka hur sponsring påverkar konsumenters uppfattning 

av ett varumärke.  
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1.4 Forskningsfrågor 

Utifrån studiens ställda syfte har två forskningsfrågor framställts:  

• Hur påverkar sponsring inom sportevenemang konsumenters uppfattning kring 

ett varumärke?  

• Hur påverkar konsumenters varumärkesmedvetenhet och varumärkesimage 

varandra när företag har för avsikt att öka varumärkeskapitalet genom 

sponsring?  

 
1.5 Avgränsning 
Denna studie har som syfte att undersöka hur konsumenter uppfattar företags varumärke 

vid sponsring. Författare har föreslagit att framtida forskning bör fokusera mer på 

konsumenternas uppfattning kring sponsring och därför fokuserar denna studie till att 

endast inkludera konsumenternas perspektiv. 

 

Vi har valt att fokusera på företag som sponsrar hockeyklubben Brynäs IF i Gävle. Vi 

har därför valt att avgränsa studien till Gävle och till personer som besöker Gavlerinken 

i samband med att Brynäs IF spelar match. Till skillnad från Lövgren och Malmgrens 

(2009) studie som studerade sponsring utifrån ett företagsperspektivet, kommer denna 

studie ämna till att undersöka konsumenternas uppfattning om sponsring inom 

idrottsevenemang.  

 

1.6 Disposition  

I Teoriavsnittet presenteras tidigare forskning och teorier som rör sponsrings påverkan 

gällande konsumentens varumärkesuppfattning. Först redogörs olika typer av 

marknadskommunikationer som företag använder samt hur sponsring används som ett 

verktyg inom marknadsföring. Vidare beskrivs hur varumärkeskapital är uppbyggt på 

konsumenternas varumärkesmedvetenhet- och image. Teoridelen följs av ett 

Metodavsnitt där den forskningsdesign som har använts i studien presenteras. Även 

vilka kvalitetskriterier som studien utgått från samt tillvägagångssättet gällande 

datainsamlingen och vilka analysmetoder som har använts redogörs. Resultatet för 

studien presenteras i det fjärde kapitlet, Resultat och Analys där den empiriska 

datainsamlingen sammanställs och analyseras. I det avslutande kapitlet, Diskussion och 

Slutsats besvaras studiens syfte och frågeställningar samt redogör studiens bidrag och 

förslag på framtida forskning. 
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2. Teori  
I detta kapitel beskrivs begreppet marknadskommunikation och hur företag använder 

sponsring för att förmedla budskap till konsumenterna. Vidare redogörs också mer 

djupgående om hur konsumenternas varumärkesmedvetenhet och varumärkesimage 

bygger varumärkeskapital samt hur sponsring kan ha en del i hur företag stärker sitt 

varumärke bland konsumenter. 

 

2.1 Marknadskommunikation (MC) 

Hartley och Pickton (1999), Keller (2001) och Schultz (1991) beskriver MC som de 

medel ett företag använder för att informera, påminna och övertyga kunderna om de 

produkter eller tjänster företaget förmedlar. Hartley och Pickton (1999) menar att MC 

kan härledas till modellen marknadsföringsmixen och specifikt elementet påverkan, 

som genom åren har genomgått en utveckling. Den viktigaste utvecklingen som betonas 

av Keller (2001) är den ökning av antal kommunikationsmöjligheter som finns 

tillgängliga för företag att använda. Hartley och Pickton (1999) menar att utvecklingen 

av kommunikationsmöjligheter har bidragit till att det har blivit allt viktigare för företag 

att integrera med sina kunder.  

 

2.1.1 Integrerad marknadskommunikation (IMC) 

IMC är enligt Hartley & Pickton (1999) inte något nytt begrepp utan har uppkommit när 

utvecklingen av MC har ökat. Behovet av att integrera med kunderna har blivit allt mer 

nödvändigare och därav menar författarna att begreppet IMC har framkommit. IMC 

beskrivs enligt Kitchen och Schultz (1999) och Schultz (1991) som den process som ett 

företag använder för att hantera den information som företaget sänder ut om en produkt 

eller tjänst till kunderna. Författarna menar att informationen som företaget sänder ut, 

förflyttar kunden närmare ett köp av produkten eller tjänsten samt bibehåller den 

kundlojalitet som har byggts upp mellan parterna. Betts et al. (1995) och Schultz 

(1993) menar att IMC omfattar alla typer av kommunikation som ett varumärke eller 

företag har med kunderna och som kan komma att användas som en framtida länk 

mellan parterna.  

 

Mihaela (2015) menar att när ett företag ska börja utveckla en 

marknadsföringskommunikation läggs stor vikt på att hitta de verktyg som företaget kan 

använda för att stärka sitt budskap. Genom att se vilken befintlig och potentiell 
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kundgrupp företaget har menar författaren att det är lättare att anpassa sin IMC för att på 

bästa möjliga sätt attrahera den kundgruppen. Mihaela (2015) och Peltier, Schibrowsky 

och Schultz (1993) menar att genom att arbeta med IMC som är anpassat till marknaden 

bidrar detta till en fördel i jämförelse med konkurrenterna. Peltier et al. (2003) hävdar 

att företag som lyckas segmentera sin kundgrupp och anpassa sitt IMC efter detta, 

skapar en starkare och mer effektiv kommunikation mellan företaget och kunderna. 

 

Mihaela (2015) och Peltier et al. (2003) beskriver vikten för ett företag att hitta sin 

målgrupp när de utvecklar en IMC. Det är dock inte bara viktigt att identifiera en 

kundgrupp för att bygga ett framgångsrikt IMC utan McKechnie et al. (2008)  menar att 

det är också viktigt för företaget att hitta sin position på marknaden. McKechnie et al. 

(2008) menar att det vanligtvis diskuteras om fyra positioner som ett företag kan ha på 

en marknad. Positionernas som nämns är marknadsledare, marknadsutmanare, 

marknadsföljare och marknadsnischer. Genom att identifiera sin position på marknaden 

menar författarna att företag kan bygga ett IMC som är anpassat för att skapa en 

konkurrenskraftig fördel. Genom att identifiera målgruppen kan företag enligt 

McKechnie et al. (2008) och Vera (2016) skapa en konkurrenskraftig fördel eftersom 

företaget kan välja rätt positioneringsstrategi. När företag lyckas positionera sig på 

marknaden kan de enligt Pappu och Cornwell (2014) anpassa och stärka sin exponering 

av varumärket och produkter eller tjänster. För att skapa ett IMC bör alltså företag både 

identifiera sin position på marknaden enligt McKechnie et al. (2008) och samla 

information och identifiera sin tilltänkta målgrupp enligt Mihaela (2015) och Peltier et 

al. (2003). 

 

Mendez (2009) beskriver kommunikationskanaler som all den kommunikation som sker 

mellan företag och kunder. Författaren menar att kommunikationen bildar en bro som 

gör det möjligt för parterna att integrera med varandra. Kotler och Keller (2009) menar 

att det finns åtta huvudsakliga kommunikationskanaler där sponsring är en av dem. 

Enligt författarna har sponsring av evenemang och idrott som mål att skapa dagliga eller 

speciella varumärkesrelaterade interaktioner med konsumenten.  

 

2.2 Sponsring  
Enligt Kotler och Keller (2009) är sponsring en av de huvudsakliga 

kommunikationskanalerna som företag använder. Rifon, Choi, Trimble och Li (2004) 
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och Woisetschläger och Michaelis (2012) menar att sponsring har blivit allt mer 

populärt för företag att använda som ett marknadsföringsverktyg. Dock är sponsring 

inget nytt fenomen och Harris (1964) menar att redan 590 år f.Kr. sponsrade den 

grekiska staten atleterna som deltog i de olympiska spelen. Rifon et al. (2004) menar att 

företag som sponsrar skapar en länk mellan sig själva och kunderna. Enligt författaren 

är denna länk tänkt att bygga en starkare relation mellan de båda parterna och på så sätt 

leda till en förbättrad syn på företaget ur konsumenternas perspektiv.  

 

Enligt Nickell, Cornwell och Johnston (2011) råder det inte någon specifik definition på 

begreppet sponsring. Cornwell och Maignan (1998) menar att det saknas en accepterad 

och signifikant definition om begreppets betydelse. Nickell et al. (2011) anser dock att 

forskare har en någorlunda gemensam bild över vad sponsring innebär. Författarna 

menar att sponsring kan i någon mening, beskrivas som ett verktyg för företag att 

differentiera sig från konkurrenterna för att skapa fördelar på marknaden. I tabell 1 

kommer olika definitioner av sponsring presenteras för att skildra de olikheter och 

likheter som råder gällande detta begrepp och dess innebörd. 

 

Tabell 1 - Definition av sponsring (Egen) 
 
Bidragande författare Definition av sponsring  
Gardner och Shuman 
(1987) 

Sponsring är investeringar i händelser för att stödja 
företagets mål (t.ex. förbättra varumärkesimage) eller 
marknadsföringsmål (t.ex. ökad varumärkesmedvetenhet) 
och utförs oftast via icke- traditionella mediekanaler.  

Nicholls, Roslow och 
Dublish (1999) 

Sponsring är en möjlighet för företag att nå konsumenterna 
genom deras hjärtan och sinnen genom att skapa relation 
med målgruppen.   

Erdogan och Kitchen 
(1998) 

Sponsring tillhandahåller bistånd via ekonomiska eller icke-
ekonomiska medel till en aktivitet av en organisation i syfte 
att uppnå målen för kommunikation.  

Tripoldi (2001)  Sponsring handlar om ökad medvetenhet om varumärket. 
Sponsring har i syfte att bygga varumärkeskapital så att 
företagets varumärkesimage förbättras över andra etablerade 
varumärken.  

Meenaghan (1991)   Sponsring ses som en investering som leder till en möjlighet 
att förmedla budskap till målgruppen via exponering.  

 

Erdogan och Kitchen (1998) menar att sponsring är en investering som bygger på att 

företaget som sponsrar, får möjligheten att dra nytta av den organisation eller 

verksamhet som blir sponsrad. Gardner och Shuman (1987), Nicholls, Roslow och 
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Dublish (1999) och Tripoldi (2001) anser att sponsring handlar om att skapa ett värde 

för varumärket genom att fånga konsumenternas intresse och uppmärksamhet via 

exponering av varumärket. Meenaghans (1991) ställningstagande gällande sponsring 

kan ses som en kombination av de definitioner som presenterats ovan. Författaren 

menar att sponsring är i grunden en investering som ger möjligheten att exponera ett 

meddelande till en utvald publik och dessutom dra nytta av specifika associationer. 

Sammanfattningsvis summerar Nickell et al. (2011) begreppet och menar att sponsring 

emellertid bygger på att exponera varumärket, skapa relationer och känslomässiga 

associationer för att uppnå ett definierat mål till en specifik målgrupp.  

	
2.2.1 Mål och effekter   

Enligt Cornwell (2008) är målet med sponsringen att skilja sig från konkurrenterna och 

fånga den utvalda publikens uppmärksamhet. Amoako, Baah, Dzogbenuku & Junior, 

(2012) menar att sponsringens mål ansågs från början som att hjälpa utan att önska 

något i motprestation men har utvecklats till ett verktyg för att stärka företags 

varumärke.  Tidigare forskning ger en mängd olika vinklar på potentiella mål gällande 

sponsring. Gwinner (1997) föreslår att förbättrad varumärkesimage genom 

associationer, ökad uppfattning och förhöjd varumärkesmedvetenhet från exponering, 

kan ses som de viktigaste målen med företagens sponsring. Däremot menar Javalgi, 

Traylor, Gross och Lampman (1994) att sponsringen kan användas som ett strategiskt 

verktyg för att utnyttja den sponsrade verksamhetens anseende samt öka och stimulera 

försäljningen.  

 

Meenaghan (1991) menar att huruvida sponsringen kan anses som effektiv, är högt 

influerad av att möta rätt målgrupp. Författaren jämför sponsringen med reklam som 

mass-exponeras och menar att sponsringens budskap och varumärke kommuniceras ut 

till specifik målgrupp, medan reklam i allmänhet kan anses vara svårare att träffa rätt 

målgrupp. Detta beror på, enligt författaren, att reklam som till exempel exponeras på 

publika ställen når ut till fler än bara målgruppen och kan anses som ointressant av de 

som inte tillhör målgruppen. Kortfattat beskriver Cornwell (2008) och Tripodi et al. 

(2003) att människor lagrar information som vidare är kopplade till minnet och sinnena. 

Genom att erhålla och lagra informationen menar Cornwell, Relyea och Irwin (2000) att 

ett utrymme skapas, fullt av lagrade minnen och kunskap som bidrar till ett nät av 

associationer. När detta utrymme aktiveras genom stimulans, resulterar det i att 
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hämtning av tidigare och lagrad information skapar positiva associationer. Därav för att 

koppla Cornwells et al. (2000) påstående med Cornwell (2008) och Tripodis et al. 

(2003) förklaring av stimulans av associationer, handlar det om att skapa upplevelser 

gällande varumärket för att skapa någon form av känslomässig reaktion. Cornwell et al. 

(2000) påpekar att exponeringen av ett varumärke, som vänder till rätt målgrupp skapar 

positiva känslor gällande sponsorns budskap. Vidare menar författarna att sponsring 

stimulerar medvetenheten och imagen gällande varumärket och vidare påpekar att 

sponsringens effekt påverkas näst intill enbart utifrån konsumenternas sinnen. 

Sponsring är enligt Dolphin (2003) ett kraftfullt och värdefullt kommunikationsverktyg, 

som är beroende av bland annat konsumenternas medvetenhet, sinnen och minnen. De 

psykologiska fallenheterna är enligt författaren fundamentala och viktiga faktorer för ett 

framgångsrikt sponsringsarbete. 

 

2.3 Sponsring inom sport 
Meenaghan (1991) menar att det finns flera olika kategorier av sponsring. Författaren 

definierar fem olika sponsringskategorier: sport, finkultur, kulturell, välgörenhet och 

miljö. Samtliga kategorier har i någon form, en påverkan på den målgrupp som besöker 

evenemanget. Grönkvist (2000) menar att idrott och sport har varit en central del i 

företags sponsringsarbeten i och med sport är ett stort intresse för många 

samhällsklasser. Författaren menar att företag generellt har en lång erfarenhet gällande 

sponsring inom idrott och därmed är en väletablerad kategori att investera i. Även 

Gratton och Taylor (2000) hävdar att sponsring inom idrott är den dominerande 

kategorin att sponsra och cirka två tredjedelar av all sponsring sker inom idrotten. 

 

Möjligheten att exponera varumärket inom idrott och specifikt inom elitidrotten, för 

med sig ett flertal fördelar enligt Grönkvist (2000). Bland annat menar författaren att 

exponering inte bara sker på en eventuell arena med logotyp på bildskärm utan även 

exponeras via mediabevakning. Smith (2004) menar till exempel att fotbollsfans har en 

större attraktion till varumärken som exponeras och sammankopplas med fotbollslaget 

än andra varumärken. Författaren menar vidare att konsumenter som skapat en relation 

och en förkärlek till evenemanget, har en mer positiv syn och ger en starkare respons på 

sponsringen och varumärket än den ordinäre konsumenten. 
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Det resultat som Smith (2004) visar är att kvalitén på den relation som konsumenterna 

skapar med det sponsrade varumärket kan mätas i kärlek. Författarens teori handlar om 

att inget annat varumärke kan ersätta detta märke och självkoncept, det vill säga att 

varumärkets och den egna självbilden är liknande varandra. Henseler, Wilson och 

Westberg (2011) menar att sponsring tillåter en psykologisk samhörighet med ett 

företag och dess produkter eller tjänster. Henseler et al. (2011) menar att samhörighet 

skapas genom att konsumenternas sinnen och minnen stimuleras av starka och 

känslomässiga kopplingar, vilket resulterar i att den omedvetna samhörigheten ger en 

betydande fördel för företaget som sponsrar. 

 

Helitzer (2000) menar att de viktigaste målen i samband med företagssponsring av 

sportevenemang är:  

• Förbättrad varumärkesimage via associationer och exponering med positivt 

upplevda händelser. 

• Förhöjd varumärkesmedvetenhet via ökad exponering och relationer.  

 

Författaren menar vidare att företag som sponsrar sportevenemang, behöver inte vara 

direkt relaterade till de händelser som de sponsrar utan snarare riktar de händelser som 

på något sätt korrelerar med de huvudsakliga syftena och målen. Hur konsumenter 

uppfattar relationen mellan företaget som sponsrar och evenemanget kan enligt Dobni 

och Zinkhan (1990) delas upp i symboliska och funktionella varumärkesövertygelser. 

Smith (2004) menar att fördelen med symbolisk koppling mellan företaget som sponsrar 

och evenemanget är att konsumenter skapar en koppling som bygger på till exempel 

samband mellan sponsorn och evenemangets status och exklusivitet. Författarna menar 

vidare att när konsumenter upplever och formar känslor kring varumärken, formas även 

preferenser som utgör hur konsumenten ser på varumärket. 

 

Således kan sponsringen inom sport sammanfattas enligt Helitzer (2000) genom att 

benämna associationer, exponering och relationer som de väsentliga faktorerna inom 

sponsring. Dessa faktorer kan ses som företagens mål med sponsringen och Delia 

(2014) menar att sponsringen syftar till företagens kommunikation med konsumenterna.  

Smith (2004) menar att ett varumärke som exponeras tillsammans med ett idrottslag, har 

möjlighet att skapa relationer med lagets beundrarskara. Detta kan även jämföras med 

Henselers et al. (2011) påstående om att en samhörighet kan uppstå mellan publiken och 
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företaget som sponsrar. Utifrån tidigare forskning har en modell skapats för att tydligare 

visualisera de delar som företagen ämnar uppfylla genom sponsring.  

 

 
Figur 1 - Uppbyggnad av sponsring inom idrott (Egen) 
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2.4 Varumärkeskapital 

Det finns olika modeller vad gäller varumärkeskapital och olika definitioner har genom 

åren presenterats enligt Leone, Rao, Keller, Luo, McAlister och Srivastava (2006). Buil, 

Martinez och Chernatony (2013) instämmer med Leone et al. (2006) påstående och 

menar att omfattande forskning har utförts gällande varumärkeskapital och menar att 

litteraturen om ämnet är, i stor utsträckning splittrad och ofullständiga. Buil et al. (2013) 

menar att majoriteten av definitionerna av varumärkeskapital, utgår från ett 

konsumentperspektiv, som baseras på antagandet att styrkan i varumärket ligger i 

medvetandet hos konsumenterna. Touminen (1999) menar att utgångspunkten med 

varumärkeskapital är att kraften ligger i medvetandet hos konsumenterna och vad de har 

för erfarenheter gällande varumärket. Författaren menar att det är viktigt för ledningen i 

ett företag att förstå hur företagets marknadsföringsprogram påverkar konsumentens 

lärande för framtida strategier. 

 

Simon och Sullivan (1993) påstår att varumärkeskapital kan ses utifrån ett finansiellt 

perspektiv. Men som Christodoulides och de Chernatony (2010) beskriver, är det 

ekonomiska värdet av ett varumärke det slutgiltiga resultatet av konsumentens 

medvetenhet och inställning till det. Keller (1993) och Roy och Cornwell (2003) menar 

att varumärkeskapital kan definieras som värdet företaget har i konsumenternas ögon, 

alltså att konsumenterna har en central del gällande företagets varumärke. Rio, Vazquez 

och Iglesias (2001) menar att varumärket skapar värde för företaget genom att skapa 

värde för konsumenten. Det kan ses som det icke-materiella i ett företag som har 

psykologiskt och finansiellt värde. Utifrån att varumärkeskapital definieras som 

konsumentens medvetenhet finns det även flera olika definitioner, från ett flertal olika 

författare om vad som är konceptet med varumärkeskapital som presenteras nedan.  

 

Tabell 1 - Definition av varumärkeskapital (Egen) 

Bidragande författare  Definition av varumärkeskapital 

Mahajan, Rao och Srivastava (1994) Kan utvärderas genom konsumentens 
förståelse. 

Farquhar (1989) Varumärkeskapital kan ändras via 
konsumentens tankar. 

Aaker (1991) Kan utvärderas genom varumärkeslojalitet, 
associationer och kvalitet. 

Keller (1993)  Varumärkesimage- och medvetenhet bygger 
upp varumärkeskapital. 
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Som tidigare nämnt i Tabell 2, menar Aaker (1991) att värde kan skapas till ett 

varumärke genom tre dimensioner men vidare har detta uppdaterats och Aakers (1996) 

forskning visar att fem dimensioner kan skapa högt varumärkeskapital. Dessa 

dimensioner presenteras som varumärkesmedvetenhet, upplevd kvalitet, lojalitet, 

associationer och tillgångar. Det kan jämföras med Kellers (1993) dimensioner som 

menar att framförallt varumärkesimage och varumärkesmedvetenhet är de främsta 

komponenterna i ett skapande av varumärkeskapital. Keller (1993), Sallam (2016) och 

Touminen (1999) menar att varumärkeskunskap, alltså konsumentens kunskap om 

varumärket, är nyckelbegreppet i skapandet av varumärkeskapital och kan ses som ett 

samlingsbegrepp av varumärkesmedvetenhet- och image som de viktigaste 

beståndsdelarna.  

 
2.5 Varumärkeskunskap  
Varumärkeskunskap är enligt Keller (1993), Sallam (2016) och Touminen (1999) en 

betydande faktor vad gäller varumärkeskapital och är uppbyggt genom faktorerna 

varumärkesmedvetenhet- och image. Varumärkeskunskap beskrivs enligt författarna 

som ett minnesförråd som innehåller igenkännande, minne och associationer gällande 

ett varumärke.   

 

2.5.1 Varumärkesmedvetenhet  

Buil et al. (2013) Walraven, Bijmolt och Koning (2014) menar att 

varumärkesmedvetenhet är det första steget i att skapa varumärkeskapital och beskriver 

denna dimension som konsumenternas medvetenhet gällande varumärken. Walraven et 

al. (2014) menar att det speglar konsumentens förmåga att identifiera ett visst 

varumärke under olika typer av omständigheter. Varumärkesmedvetenhet innebär också 

enligt Keller (1993) konsumentens fallenhet att kunna länka ett specifikt varumärke till 

en viss förening, idrottsklubb eller bransch som konsumenterna uppmärksammat. För 

att en konsument ska kunna skapa förmågan att länka ett specifikt varumärke med en 

specifik bransch, handlar det enligt Gustafsson och Chabot (2007) om att skapa en stark 

relation mellan varumärket och konsumenternas minne. Författarna menar vidare att en 

hög varumärkesmedvetenhet kan ses utifrån att varumärket är välkänt och lätt att känna 

igen. Varumärkesmedvetenhet består enligt Keller (1993) och Touminen (1999) av 

igenkännande och minnen, dessa begrepp ses som hörnstenar till att bygga upp 

medvetenheten kring varumärket. 
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Igenkännande definieras enligt Keller (1993) som förmågan att kunna bekräfta tidigare 

exponering av varumärket, med andra ord att varumärkesmedvetenhet kräver att 

konsumenterna konfirmerar varumärken som de tidigare sett eller hört. Författaren 

menar att igenkännande kan byggas upp genom att konsekvent, exponera varumärket 

med budskap på specifika evenemang och arenor. Minne förklaras av Keller (1993) som 

konsumenternas förmåga att hämta och generera ett varumärke i minnet, alltså förmågan 

att kunna förknippa varumärken med specifik produkt- eller tjänstekategori.  

 

Chi, Yeh och Tsai (2009) hävdar att företag med hög varumärkesmedvetenhet hos 

konsumenterna, även har en högre marknadsandel jämfört med konkurrenterna. Detta 

för att medvetenheten är en väsentlig faktor som påverkar konsumenterna positivt. 

Enligt Dekhil (2010) kommer besökare som deltar under ett specifikt evenemang, få en 

ökad medvetenhet om varumärket som sponsrar ju fler gånger personen besöker det 

specifika evenemanget.  

 

2.5.2 Varumärkesimage 

Roy och Banerjee (2008) menar att varumärkesimage kan beskrivas som konsumentens 

tänkande och känslor som varumärket avger när konsumenten tänker på det. Det är 

emellertid viktigt för ett företag enligt författarna att förstå innebörden med 

varumärkesimage för att på lång sikt behålla de positiva effekterna hos konsumenterna. 

Keller (1993) hävdar att image är summan av de intryck som påverkar hur konsumenten 

uppfattar ett varumärke och element som skiljer eller identifierar varumärket från andra. 

Keller (1993) menar vidare att varumärket är mer eller mindre en subjektiv tolkning 

från konsumentens sida.  

 

Touminen (1999) förklarar att varumärkesimage är en flerdimensionell konstruktion av 

flera olika sammansättningar som enklast beskrivs som olika typer av associationer. 

Dessa associationer skapas enligt Keller (1993) genom konsumentens minne angående 

ett varumärke. Varumärkesassociationer kan ske via produkt- och icke-

produktrelaterade attribut som kan förklaras genom funktionella och symboliska 

fördelar. För att skapa en positiv varumärkesimage menar Faircloth et al. (2001) och 

Zdravkovic och Till (2012). att det är nödvändigt att kombinera starka, unika och 

gynnsamma associationer som ger möjligheten för konsumenterna att skapa en bild av 
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ett varumärke genom flera olika spektrum. Nedan redovisas olika typer av associationer 

som är de väsentliga delarna i skapandet av varumärkesimage. 

 

Starka associationer kan karaktäriseras enligt Keller (1993) som styrkan i kopplingen 

till varumärket och styrkan beror på hur informationen behandlas i konsumentens 

minne. Vidare menar författaren att varumärkesfördelar och varumärkesattribut är de 

främsta aspekterna när det gäller påverkan av varumärkesassociationer. Keller (1993) 

menar att varumärkesfördelar är det personliga värde eller mening som konsumenterna 

förknippar med en produkt eller tjänst. Styrkan i varumärkesassociationer menar 

Bivainiene och Sliburyte (2008) och Keller (1993) är en funktion av både kvantitet, dvs. 

hur mycket en person tänker om informationen och kvalitet, på vilket sätt en person 

tänker om informationen. French och Smith (2013) menar vidare att konsumenterna 

bildar olika föreställningar kring varumärkets attribut. Författarna anser att 

varumärkesattribut är de beskrivande egenskaper som kännetecknar produkt eller tjänst. 

 

Gynnsamma associationer handlar enligt Keller (1993) om att övertyga och placera 

varumärket i konsumenternas sinnen. För att kunna avgöra hur varumärket positioneras 

i konsumenternas sinnen handlar det om, enligt Keller (1993), att analysera 

konsumenterna likväl som konkurrenterna. Författaren menar att gynnsamma 

associationer är ett framgångsverktyg för ett marknadsföringsprogram. Det avspeglar 

konsumentens tro på att varumärket har ett attribut och fördelar som tillfredsställer 

behov så att en positiv inställning bildas till varumärket. 

 

Unika associationer innebär enligt Keller (1993) att skapa en grund gällande 

konsumenters varumärkesbeslut och kan anses som en hjälpande hand i konsumentens 

process i produkt och tjänsteval. Författaren menar vidare att unika associationer kan 

skapa en samhörighet mellan företaget och konsumenten som bidrar till en tro om att ett 

varumärke är bättre än det andra. Keller (1993) menar att målet med att skapa 

varumärkesimage är att bibehålla en hållbar konkurrensfördel, alltså ett unikt 

säljerbjudande. Touminen (1999) menar att ett unikt säljerbjudande kan relateras till en 

produkt eller en icke-produkt. Författaren hävdar att unika associationer är en betydande 

faktor när det kommer till varumärket och även för skapandet av varumärkeskapital. 
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2.6 Medvetenhet vs Image  

Som visat i ovanstående teoridel, förklarar varumärkesmedvetenheten- och imagen 

konsumenternas olika förmågor att ta till sig ett varumärkes information. Keller (2008) 

menar dock att dessa kunskaper har en effekt på varandra. Författaren menar att 

varumärkesmedvetenhet har en inverkan på skapandet av associationer som utgör en del 

i varumärkesimage. Detta påstående grundar författaren i att starka minnesbilder som 

konsumenten har i sitt medvetande rörande ett varumärke, bidrar till konsumentens 

intryck och kan lättare associera varumärket med något positivt eller negativt. Detta 

resonemang står i linje med Esch, Langer, Schmitt och Geus (2006) som påstår att ett 

varumärke som är väletablerat i minnet, lättare kan ombildas till associationer. Tidigare 

forskning visar att innan konsumenten kan skapa en bild och association kring ett 

varumärke, måste personen först skapa en medvetenhet. Påståendet styrks av Buil et al. 

(2013) som menar att varumärkesmedvetenheten är det första steget i att skapa 

varumärkeskapital. I figur 2 visualiseras uppbyggnaden av varumärkeskapital och de 

olika beståndsdelarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 2 - Uppbyggnad av varumärkeskapital (Egen)  
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2.7 Länken mellan sponsring och varumärkeskapital 

De teorier som framkommer gällande sponsring och varumärkeskapital kan länkas till 

varandra och Henseler et al. (2011) menar att sponsring är ett effektivt 

kommunikationsverktyg för företag att öka konsumenternas varumärkesmedvetenhet 

och varumärkesimage. Gardner och Shuman (1987), Nicholls, Roslow och Dublish 

(1999) och Tripoldi (2001) menar att sponsring skapar värde för varumärket vilket 

Keller (1993) och Touminen (1999) anser är varumärkeskapital som förklaras utifrån 

konsumenternas perspektiv.  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 3 - Förhållandet mellan sponsring och varumärkeskapital (Egen) 
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resonemang kan likställas med Cornwells et al. (2000) påstående att associationer inom 

sponsring handlar om att skapa känslomässiga reaktioner. Vidare menar författaren att 

exponering av ett varumärke som vänder sig till rätt målgrupp, skapar positiva känslor 

vilket understryks av Keller (1993) som konsumenternas subjektiva tolkning av ett 

varumärke.  

 

Sponsringens huvudfokus är enligt Helitzer (2000) och Nickell et al. (2011) att 

exponera varumärket, skapa relationer och känslomässiga associationer. Att exponera 

och skapa relationer inom sponsring har enligt Helitzer (2000) en påverkan på 

konsumenternas varumärkesmedvetenhet. Medvetenheten kan beskrivas enligt Keller 

(1993) som konsumentens fallenhet att känna igen och minnas ett specifikt varumärke. 

Författaren resonerar att igenkänning byggs upp hos konsumenten via konsekvent 

exponering av varumärket medan minnet påverkas enligt Gustafsson och Chabot (2007) 

av starka relationer mellan varumärket och konsumenternas minne. Vidare menar 

Henseler et al. (2011) att medvetenheten som byggs upp vid sponsring, kan ske både 

medvetet eller undermedvetet. Författarna menar att konsumenterna inte nödvändigtvis 

behöver uppfatta budskapet som de blir exponerade för, utan informationen kan lagras i 

konsumenternas medvetenhet som senare kan komma att påverka konsumenternas 

uppfattning. Sponsringens mål kan ses utifrån företagens perspektiv och vad de vill 

uppnå med att sponsra ett specifikt objekt. Dessa mål kan således länkas till 

konsumenternas varumärkeskunskap och varumärkeskapital som enligt Keller (1993) 

innefattar det värde konsumenterna har gällande ett specifikt varumärke.  

 

Biscaia Correia, Rosado, Ross och Maroco (2013) menar att forskning tyder på att 

sponsorer vill observera fans som har samma positiva relationer till sitt lag, med 

förhoppning att de ska ha liknande preferenser till företaget som sponsrar. Lövgren och 

Malmgrens (2009) studie undersökte vilken mätbar effekt sponsring har på 

varumärkeskapitalet. Studien utfördes på tre sponsorer (Gevalia, Läkerol och 

Länsförsäkringar Gävleborg) till Brynäs IF (svenskt hockeylag i högsta divisionen, 

SHL) i Gävle och hur beslutsfattare inom företagen, resonerar kring sponsring inom 

idrott. Lövgren och Malmgren (2009) menar att bland annat Länsförsäkringar 

Gävleborg arbetar med sponsring inom idrott, för att nå ut till en större målgrupp. Enligt 

författarna finns det vissa tendenser i studien som visar att varumärkesmedvetenhet kan 

öka alternativt behållas oförändrad genom exponeringen som sker i samband med 
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sponsring. Slutsatsen bygger på Helitzers (2000) påstående om att exponering bidrar till 

att konsumenten uppmärksammar ett varumärke som vidare igenkänns. Lövgren och 

Malmgrens (2009) studie visar även att associationer kan skapas i samband med att 

varumärket och sponsringsobjektet kopplas samman genom exponering. Resultatet i 

studien visade dock att inget av de företagen som ingick i studien, arbetade med att 

skapa specifika associationer. Däremot menar författarna att sponsring skapar 

associationer oavsett om företaget aktivt arbetar med det eller bara exponeras i samma 

sammanhang som evenemanget.  

 

Prantl och Andres (2012) har i sin studie fokuserat på kaffemärket Löfbergs Lila som 

sponsrar hockeylaget Färjestad (svenskt hockeylag som spelar i högsta divisionen, 

SHL). Författarna menar att sponsring inom idrott påverkar faktorerna gällande 

varumärkeskunskapen och emellertid skapar positiva associationer som bidrar till 

konsumenternas uppfattning gällande varumärket. Keller (1993) menar att gynnsamma 

associationer avspeglar konsumentens tro på att varumärket har tillfredsställande 

fördelar som bildar en positiv inställning kring varumärket.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Daniel Johansson och Fredrik Lundberg  

21 
 

2.8 Teoretisk referensram  

Teorin visar att sponsring kan förklaras som ett kommunikationsverktyg företag 

använder för att öka varumärkeskapitalet som består av konsumenternas kunskap, det 

vill säga varumärkesmedvetenhet- och image.  Nedan presenteras den teoretiska 

referensramen i form av en modell. För fullständig teoretisk referensram, se bilaga 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 4 - Teoretisk referensram över sponsringens påverkan på varumärkeskapital 
(Egen) 
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och Schuman (1987) menar att sponsring skapar ett värde för varumärket genom 

konsumenternas uppmärksamhet och intresse. Värdet kan enligt Buil et al. (2013) och 

Touminen (1999) definieras som varumärkeskapital och ses utifrån konsumenternas 

perspektiv, det vill säga deras sinnen och minnen kring ett varumärke.  

 

Varumärkeskapital består enligt Keller (1993), Sallam (2016) och Touminen (1999) av 

konsumenternas kunskap som kan delas upp i image och medvetenhet. Keller (1993) 

och Touminen (1999) hävdar att varumärkesimage består av olika associationer, som 

kan delas upp i starka, unika och gynnsamma associationer. Varumärkesmedvetenheten 

kan enligt författarna delas upp i konsumenternas minnen och igenkänning gällande ett 

varumärke. Forskning visar emellertid att medvetenheten har en väsentlig roll i 

skapandet av varumärkesimage. Esch et al. (2006) och Keller (2008) hävdar att när 

konsumenten har en hög medvetenhet kring ett varumärke, kan de lättare skapa 

associationer som bidrar till ökad varumärkesimage.  
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3. Metod 
Kapitlet behandlar de metodologiska utgångspunkter som bygger upp studien. I 

avsnittet presenteras studiens forskningsdesign samt hur arbetet skett vid utformningen 

av enkätundersökningen. Vidare redogörs hur insamlad data har analyserats samt vilka 

kvalitetskriterier som studien har använt och syftar till att uppfylla. Avslutningsvis i 

metodkapitlet tas källkritik och metodkritik upp.  

  

3.1 Val av forskningsdesign 

Studien tillämpar ett deduktivt tillvägagångssätt vilket innebär att vi utgått från tidigare 

forskning och teorier som senare testas och analyseras med den empiriska data som 

framkommer i resultatet. Detta görs i enlighet med Holme och Solvangs (2010) 

beskrivning gällande ett deduktivt tillvägagångssätt som vidare menar att den empiriska 

undersökningen kan ses som en möjlighet att stärka eller försvaga tilliten till teorin. Den 

deduktiva ansatsen kan förknippas med den kvantitativa forskningsmetoden enligt 

Bryman och Bell (2014), vilket är den design som studien ämnar använda. 

 

Den metod som har valts för studien är en kvantitativ metod. Bryman och Bell (2014) 

beskriver kvantitativ forskning som en process där teorin fungerar som en 

intresseinriktning för undersökningen. Vidare i en kvantitativ forskning menar Bryman 

och Bell (2014) att forskare utvecklar begreppsmått som sedan omvandlas till konkreta 

siffror. Syftet med de konkreta siffrorna som undersökningen ger är att de ska 

analyseras för att sedan göra det möjligt att dra slutsatser ifrån det resultat som 

uppkommer. Enligt Bryman och Bell (2014) är bland annat mätning, generalisering och 

replikering viktiga drag i en kvantitativ metod. Hur studien syftar till att uppfylla dessa 

behandlas senare i avsnittet. 

 

Holme och Solvang (2010) menar att en kvantitativ metod är, till skillnad mot 

kvalitativa metoder, mer formaliserad och strukturerad. Författarna menar att statistiska 

mätmetoder spelar roll för analysen i en kvantitativ metod. Datainsamlingen för denna 

studie sker genom en enkätundersökning. Holme och Solvang (2014) anser även att 

enkätundersökningar är ett exempel på en strukturerad observation som oftast används i 

kvantitativ forskning. Författarna hävdar att genom att använda en enkätundersökning 

kan forskare i större utsträckning göra en generalisering av svaren. 
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Genom enkätundersökningen ämnar vi att få ut svar från ett flertal individer för att 

pröva studiens syfte. Detta görs för att få en variation i svaren. En enkätundersökning 

likställs enligt Bryman och Bell (2014) med en tvärsnittsdesign. Bryman och Bell 

(2014) menar att vid en tvärsnittsdesign samlas all data som undersökningen berör in 

under samma tidpunkt. Författarna menar att detta skiljer från till exempel en 

experimentell uppläggning där försökspersonerna mäts i omgångar med ett visst 

tidsspann emellan. Bryman och Bell (2014) menar att syftet med en enkätundersökning 

är att få fram kvantifierbar data. 

 

3.2 Population 
I studien består populationen av personer som väljer att delta som åskådare på en av 

Brynäs IFs hockeymatcher. Denna population avspeglar den målgrupp som denna studie 

ämnar undersöka.  

 

Banerjee och Chaudhury (2010) och Eliasson (2013) beskriver population som den 

grupp personer en studie har som mål att behandla. Banerjee och Chaudhury (2010) 

menar också att population är en grupp med specifika karaktärsdrag. Författarna anger 

att en population inte endast behöver bestå av en grupp människor utan kan också bestå 

av mätenheter som vikt, längd och BMI. Mätenheter kan tas med i populationen med 

förutsättning att forskaren beskriver vad det är som ska undersökas. Urvalsram är enligt 

Eliasson (2013) en förteckning över populationen som studien vill behandla. Författaren 

menar hur en forskare väljer att ta ut sin urvalsram beror på vilka resurser som finns att 

tillgå. 

  

3.3 Urval 

För att göra studien möjlig har vi valt att göra ett urval utifrån populationen. Ett urval är 

enligt Banerjee och Chaudhury (2010) en limiterad andel av den totala populationen 

som studien behandlar. För att ett urval ska vara trovärdigt menar författarna att urvalet 

måste kunna representera hela populationen. Bryman och Bell (2014) menar att kravet 

på urvalets storlek är varierande. Hur stort ett urval bör vara menar författarna, beror 

bland annat på hur mycket pengar, tid eller behovet av precision som behövs för 

studien. Bryman och Bell (2014) menar att varje forskare behöver se till sina egna 

resurser som de bistår med för att kompromissa över hur stort urvalet i en studie bör 

vara. 



Daniel Johansson och Fredrik Lundberg  

25 
 

Denscombe (2004) menar att det finns två huvudsakliga tillvägagångssätt för att uppnå 

ett representativt urval. Det ena sättet som tas upp är ett använda ett slumpmässigt urval. 

Vid slumpmässigt urval är det viktigt att alla människor som deltar väljs ut 

slumpmässigt och att urvalet är i en tillräckligt stor skala för att urvalet ska bli 

representativt för populationen. Det urval som valdes för denna studie var baserat på ett 

obundet slumpmässigt urval. Eliasson (2013) beskriver ett obundet slumpmässigt urval 

som ett urval där varje person i den specificerade populationen har lika stor sannolikhet 

att komma att delta i undersökningen. Författaren menar att med urvalet får en studie 

den högsta reliabiliteten och trovärdighet som går att få över en population. Körner och 

Wahlgren (2006) liknar ett obundet slumpmässigt urval som en dragning i ett lotteri. 

Författarna menar att vid användning av ett obundet slumpmässigt urval är det slumpen 

som avgör vilka individer som kan komma att vara med i undersökningen. Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2014) och Körner och Wahlgren (2006) menar att vid ett obundet 

slumpmässigt urval betraktas urvalet som en miniatyr av populationen och det blir 

möjligt att dra slutsatser om hela populationen. 

 

3.4 Operationalisering 

Grunden för enkätfrågorna bygger på modellen över varumärkeskapital som har 

utformats för studien. Frågorna bygger på teorierna kring varumärkeskunskap som är ett 

nyckelbegrepp i skapandet av varumärkeskapital. Varumärkeskunskap består av 

varumärkesmedvetenhet och varumärkesimage. När enkätfrågor utformas menar 

Djurfeldt och Barmark (2009) att forskare oftast har en teoretisk grundidé kring vad 

frågorna är tänkta att mäta. När flera frågor i en enkät behandlar samma tema finns det 

enligt författarna oftast en tanke att några av frågorna ska mäta en viss aspekt inom det 

tema som frågan behandlar. Operationaliseringen presenteras i Tabell 5. 
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Tabell 3 - Operationalisering (Egen) 
 
Fråga Område Författare Teori Operationalisering 
1-2 Demografiska Trost och 

Hultåker (2016) 
Kön och Ålder  1. Kön 

2. Ålder 
3 Besök på 

Gavlerinken 
Trost och 
Hultåker (2016) 

Besöksfrekvens  3. Hur många gånger per 
säsong besöker du 
Gavlerinken i samband med 
att Brynäs IF spelar match? 

4 Varumärkes-
medvetenhet  
 

Keller (1993) Konsumenternas förmåga att 
hämta och generera ett varumärke 
i deras minnen 

4. Vilket av dessa företag är 
huvudsponsor till Brynäs IF? 

5 Varumärkes-
medvetenhet  
 

Keller (1993) Konsumenternas förmåga att 
hämta och generera ett varumärke 
i deras minnen, alltså förmågan 
att kunna förknippa varumärken 
med specifik produkt eller 
tjänstekategori. 

5. Baserat på ditt svar i fråga 
4, vilken bransch är 
företaget verksam i? 

6 Varumärkes-
image  

Keller (1993) och 
Bivaniniene och 
Sliburyte (2008)  

Varumärkesfördelar och 
varumärkesattribut är de främsta 
aspekterna när det gäller påverkan 
av varumärkesassociationer 

6. Jag påverkas positivt av 
sponsring. 

7 Varumärkes-
image  

Keller (1993) och 
Smith (2004) 

Det avspeglar konsumentens tro 
på att varumärket har en attribut 
och fördelar som tillfredsställer 
behov så att en positiv inställning 
bildas till varumärket.  

7. Jag har en positiv 
inställning till företag som 
sponsrar mitt favoritlag. 

8 Varumärkes- 
image 
 

Smith (2004), 
Keller (1993) och 
Touminen (1999)  
  

Anhängare till ett lag känner 
större attraktion till lagets 
sponsorer än andra varumärken. 
Skapar en tro om att ett 
varumärke är bättre än andra.  

8. Jag föredrar varumärken 
som sponsrar mitt favoritlag 
framför andra konkurrerande 
varumärken. 

9 Varumärkes-
medvetenhet  

Keller (1993) och 
Gustafsson och 
Chabot (2007) 

Kan byggas upp genom att 
konsekvent, exponera varumärket 
med budskap på specifika 
evenemang och arenor. 

9. Förknippar du 
Länsförsäkringar Gävleborg 
med någon specifik sport? 

10 Varumärkes-
image 

Smith (2004), 
Keller (1993) 
  

Det avspeglar konsumentens tro 
på att varumärket har en attribut 
och fördelar som tillfredsställer 
behov så att en positiv inställning 
bildas till varumärket. 

10. Jag uppfattar 
Länsförsäkringar Gävleborg 
positivt då de sponsrar 
Brynäs IF. 

11 Varumärkes-
image 

Smith (2004), 
Keller (1993) och 
Touminen (1999)  
  

Anhängare till ett lag känner 
större attraktion till lagets 
sponsorer än andra varumärken. 
Skapar en samhörighet mellan 
företaget och konsumenten. 

11. Jag föredrar 
Länsförsäkringar Gävleborg 
då de sponsrar Brynäs IF, 
framför andra konkurrerande 
varumärken. (med 
utgångspunkt att pris och 
kvalité är desamma) 

12 Varumärkes- 
medvetenhet  
 

Keller (1993), 
Bivainiene och 
Sliburyte (2008), 
Touminen (1999),  

Kan byggas upp genom att 
konsekvent, exponera varumärket 
med budskap på specifika 
evenemang och arenor. 
Sponsring leder till en möjlighet 
att förmedla budskap till en 
specifik målgrupp via 
exponering.   

12. Vad förknippar du 
Länsförsäkringar Gävleborg 
med? (max 2 svarsalternativ) 
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3.5 Datainsamling i praktiken 

I denna del av metodavsnittet tas förklaringar upp om hur valet av frågeformulär för 

studien har gått till och hur enkäten är utformad. Vidare beskrivs också hur pilotstudien 

gick tillväga samt hur resultatet bidrog till enkätens utveckling. Proceduren för 

insamling av svar beskrivs också i denna del samt de bortfall som uppkom efter 

insamlingen. 

 

3.5.1 Val av frågeformulär 

För att kunna samla in kvantifierbar data till studien, har en enkätundersökning 

utformats. Bryman och Bell (2014) och Eliasson (2013) menar att enkät- och 

intervjuundersökningar är de vanligaste undersökningsformerna i en kvantitativ studie. 

Eliasson (2013) menar att fördelen med en enkätundersökning är att den är tids- och 

kostnadseffektiv. En annan fördel som tas upp av författaren är att respondenterna vid 

en enkätundersökning själva har valet att fylla i enkäten när det passar dem bäst. 

 

Nackdelar som tas upp med enkätundersökningar är enligt Eliasson (2013) att denna typ 

av undersökningar tenderar att få färre svar än till exempel intervjuer. För att undvika 

detta valde vi att använda ett obundet slumpmässigt urval som gjordes på plats i 

Gavlerinken, hockeyarenan i Gävle. Genom att utföra enkäten på detta sätt kunde vi 

själva styra över antalet respondenter. En annan nackdel som tas upp är att risken för 

missförstånd ökar eftersom deltagarna kan misstolka eller ha svårt att förstå frågorna i 

enkäten. För att undvika eventuella missförstånd kring enkätfrågorna utfördes en 

pilotstudie för att identifiera eventuella brister, vilket presenteras i avsnitt 3.5.3. 

 

3.5.2 Enkätutformning och ordningsföljd 

Enkäten i studien är utformad i Microsoft Word vilket gjordes för att på ett 

kostnadseffektivt tillvägagångssätt kunna utforma enkäten samt designa den efter 

behov. Detta möjliggjorde att enkäten endast skulle rymma ett A5-ark där frågorna var 

på fram och baksidan. Enkäten inleds med en introduktion där det framgår vad syftet är 

med enkäten samt våra namn och vilket lärosäte vi studerar på. I introduktionen till 

enkäten framkommer det även att alla svar behandlas helt anonymt samt att det är 

frivilligt för respondenterna att delta. Den fullständiga enkäten, se bilaga 2.  

 

Enkätformuläret är utformat genom att endast använda icke-öppna frågor. Trost och 
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Hultåker (2016) beskriver denna typ av enkätfrågor som frågor med slutna 

svarsalternativ. Enkäten som används för studien består av sak-frågor och attityds-

frågor. Författarna menar att sak-frågor behandlar faktiska förhållanden och attityds-

frågor är frågor där respondenten får ta ställning till ett antal påståenden. När en 

respondent besvarar en attityds-fråga tar denne ställning till vilken uträckning som 

personen håller med det ställda påståendet. Anledningen till varför sak-frågor används i 

en studie är för att ta reda på fakta kring hur saker och ting ligger till. Exempel på sak-

frågor är frågor som handlar om demografi, till exempel deltagarens kön och ålder. 

 

I frågan som behandlar vilket kön respondenten är har vi valt att placera ”man” före 

”kvinna”. Detta gjordes efter Trost och Hultåkers (2016) rekommendationer som menar 

att majoriteten av undersökningar kommer svarsalternativet ”man” före ”kvinna”. 

Vidare menar författarna att när svar ska kodas ges vanligtvis mannen siffran 1 och 

kvinnan siffran 2. 

 

Vid frågor gällande ålder menar Trost och Hultåker (2016) att det kan finnas personer 

som inte vill ange sin exakta ålder och frågor som efterfrågar personers ålder kan ses 

som oartiga. Lösningen på detta problem är enligt författarna att använda svarsalternativ 

med årsklasser. Därav valde vi att använda svarsalternativ med ett tioårigt intervall. 

Detta gjordes för att undvika att personerna som deltog i undersökning skulle uppfatta 

frågan som stötande. Vidare användes svarsalternativet 65 år eller högre, eftersom vi 

ansåg att personer över 65 år inte står för majoriteten av population som denna studie 

behandlar. Trots att skalan vid frågor kring ålder har vissa nackdelar, valdes ändå skalan 

för att underlätta arbetet vid kodningen av de svar som undersökningen genererade. 

Trost och Hultåker (2016) menar att en enkät ska vara anpassad på ett sådant sätt att den 

blir lätt att avläsa och koda i analysarbetet. Undersökningen använder en fem-skalig 

likertskala där 1=Instämmer inte alls och 5=Instämmer helt. 

 

 

 

 

 
Figur 4 - Likertskala (Egen) 
 

 

Likertskala 

                                        1             2            3             4              5 

Instämmer inte alls             Instämmer helt                                        
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Enkäten består av 12 frågor där fråga 1 och 2 rör demografi och fråga 3 handlar om hur 

många gånger per säsong som den svarande besöker Gavlerinken på säsong. Fråga 4 

ämnar undersöka huruvida respondenterna har kunskap om vilket företag som är 

huvudsponsor till Brynäs IF och fråga 5 kontrollerar ifall respondenterna kan koppla 

huvudsponsorn till rätt bransch. Fråga 9 undersöker ifall respondenterna förknippar ett 

företag till en viss sport och fråga 12 behandlar vad respondenterna har för bild av 

företaget. Resterande frågor handlar om vad respondenterna har för åsikt kring 

sponsring. 

 

Eriksson och Hultman (2014) tar upp tio fallgropar som forskare kan råka ut för när de 

utvecklar sin enkät. Punkter som tas upp är bland annat huruvida flera frågor ställs 

samtidigt, outtalade förutsättningar och att undvika modeord. De punkter som tas upp 

av författarna har tagits i åtanke för att säkerställa att enkäten i studien ska vara så 

korrekt och lättförståelig som möjligt. Vidare menar Eriksson och Hultman (2014) att 

fallgroparna kan undvikas genom att först stämma av efter den presenterade checklistan 

men också genom att utföra en pilotstudie. 

3.5.3 Pilotstudie 

Under denna studies utveckling genomfördes en pilotundersökning på tio personer för 

att säkerställa validiteten i den kommande enkätundersökningen. Urvalet till 

pilotstudien gjordes efter ett bekvämlighetsurval, där respondenterna valdes utifrån 

tillgänglighet. För att få en sådan korrekt bild av enkätundersökningen ställdes två krav 

enligt det Bryman och Bell (2014) hävdar kring urvalet för en pilotstudie. Det första 

kravet var att respondenterna varit på minst en hockeymatch på Gavlerinken i Gävle där 

Brynäs IF spelade match. Det andra kravet var att respondenterna inte skulle närvara 

under matchen där den primära undersökningen skulle ske. Vid pilotstudien tillfrågades 

även deltagarna att ge konstruktiv kritik kring enkätens utformning.  

 

 

Bryman och Bell (2014) menar att en pilotstudie bör genomföras i ett tidigt stadie vid en 

studie. En pilotstudie utförs enligt författarna för att säkerställa att de frågor som 

används i undersökningen, går i linje med vad som studien ämnar undersöka och för att 

se om helheten i undersökningen överensstämmer med studiens syfte. Eliasson (2013) 

menar att en pilotundersökning kan ge svar på eventuella funderingar eller frågor som 
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författarna inte har tänkt på när de har konstruerat enkäten. Eliasson (2013) fortsätter 

och menar att deltagarnas åsikter kring pilotundersökningens utformning är bra att ta till 

sig för att förbättra enkäten.  

 

Bryman och Bell (2014) menar att en pilotstudie är extra viktig vid en 

enkätundersökning eftersom forskarna sällan finns tillgängliga under den primära och 

slutgiltiga undersökningen som deltagarna kan diskutera eventuella oklarheter med. 

Bryman och Bell (2014) fortsätter och förklara att deltagarna vid en pilotstudie bör vara 

personer som kan representera den population som behandlas i undersökningen. 

Deltagarna i pilotstudien bör heller inte vara personer som senare blir tillfrågade i den 

faktiska undersökningen eftersom att det kan påverka sannolikhetsurvalet och på så sätt 

påverka representativiteten i studiens urval.  

 

Holme och Solvang (2010) menar att under en studies gång kan det visa sig att resultatet 

som framkommer inte kan generaliseras. När detta upptäcks är det oftast försent att 

ändra sin undersökning. Författarna fortsätter och hävdar att detta kan undvikas genom 

att utföra en pilotstudie, som även bidrar till att upptäcka eventuella brister i 

undersökningen. Eliasson (2013) styrker vikten i att använda en pilotstudie där 

författaren menar precisionen i enkäten ökar när brister upptäcks under pilotstudien.  

 

Pilotstudien utfördes i biblioteket på Högskolan i Gävle. Deltagarna i pilotstudien var 

studenter som befann sig i biblioteket den 10e november 2016. Under pilotstudien 

framkom det att bland annat fråga 5 och 6 borde omformuleras för att göra det lättare 

för respondenten att förstå. Även förslag på hur frågorna borde omformuleras tillkom 

från deltagarna i pilotstudien. Den konstruktiva kritik som framkom förmedlades 

muntligt direkt till oss efter att pilotstudien var avslutad. Efter diskussioner med 

deltagarna i pilotstudien, förtydligades frågorna. 

  

 

Efter den första pilotstudien togs beslutet att utföra en andra pilotstudie med de 

ändringar som gjordes utifrån den konstruktiva kritiken som tilldelats i den första. Både 

urvalet och platsen var detsamma som när den första pilotstudien utfördes. Responsen 

för den modifierade enkäten var positiv och respondenterna hade inga svårigheter att 

förstå frågorna.  
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3.5.4 Procedur och genomförande 

Den primära undersökningen genomfördes på Gavlerinken den 12e november 2016, 

mellan klockan 17.00 och 18.30, i samband med att Brynäs IF spelade mot Djurgården 

IF. Tidpunkten för genomförandet var tidsspannet när publiken blev insläppta på arenan 

och matchen började. Eftersom undersökningen ämnar behandla en speciell grupp, 

rekommenderar Eliasson (2013) att forskaren befinner sig på samma plats som 

urvalsgruppen. Båda författarna till studien befann sig på platsen där undersökningen 

utfördes, vilket bidrog till möjligheten att förklara eventuella oklarheter för 

respondenterna. Eliasson (2013) menar att genom att forskare befinner sig på den plats 

där undersökningen äger rum bidrar det till att, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, 

kunna påminna respondenterna för undersökningen att besvara enkätundersökningen. 

 

Undersökningen ägde rum i anslutning till entréhallen i Gavlerinken. Valet av plats 

berodde på att det var vid huvudingången vilket gjorde det möjligt att fånga in en så stor 

del av populationen som möjligt. Genom kommunikationsavdelningen på Högskolan i 

Gävle fick vi tillgång till bland annat en rollup och västar med lärosätets tryck. 

Anledningen till att redskapen användes var för inge ett sakligare och seriösare intryck. 

Vid undersökningen fick vi också hjälp av en tredje person som bistod med att samla in 

svar. Den tredje personen blev informerad om studiens syfte samt de grundläggande 

teorier som enkäten utgick från. 

 

Eftersom vi var tre personer som utförde enkäten kunde vi i större mån tillfråga fler 

personer. Tack vare att enkäten var utskriven kunde flera personer göra den samtidigt 

vilket gjorde det mer tidseffektivt. När urvalet valdes ut informerade vi respondenterna, 

att undersökningen handlade om konsumenters uppfattning av sponsorer och 

varumärken. Vi informerade också respondenterna att enkäten skulle användas till en 

kandidatuppsats som skrivs inom programmet företagsekonomi på Högskolan I Gävle. 

  

3.5.5 Bortfall och svarsfrekvens 

Körner och Wahlgren (2006) beskriver svarsbortfall som när forskare inte får svar på en 

eller flera frågor i sin undersökning. Författarna menar att bortfall kan bero på bland 

annat språksvårigheter eller att enkäten innehåller känsliga frågor. I vår studie samlade 

vi in totalt 150 enkäter men drabbades av ett bortfall på åtta enkäter. Detta berodde på 

att enkäterna inte var fullständigt ifyllda av respondenterna. Eftersom enkäterna inte 
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hade fullständiga svar på alla frågor, togs ett beslut att helt exkludera dessa för vidare 

analys i studien. 

 

3.6 Analysmetod 

Den insamlade data analyserades via Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

SPSS möjliggjorde utförandet av två olika analyser, vilka var deskriptiv statistik och 

faktoranalys. Enligt Bryman och Bell (2014) är SPSS det program som är det mest 

använda när det kommer till kvantitativ analys. Data som samlades in transkriberades 

till Microsoft Excel. Detta är en tidskrävande process men valdes eftersom det 

underlättar att ha all data i Excel-filer när detta sedan ska föras in i SPSS. 

 

När data förs in från enkäter till Excel är det viktigt att vara noga för att undvika 

eventuella fel. Fel i bearbetningen är enligt Körner och Wahlgren (2006) när det 

insamlade materialet från en undersökning blir fel vid inläsning. Författarna menar att 

detta problem inte går att undkomma men bearbetningsfelen kan minskas genom att 

använda olika kontrollenheter. Vi valde att numrera alla enkäter vilket gjorde det 

möjligt att i efterhand säkerställa att alla enkäter var korrekt kodade. 

 

Alla frågor och svar blev kodade på ett sådant sätt att vi undvek alla former av 

bokstäver och istället ersätta dessa med siffror. Frågorna gjordes om till 

variabelnummer och svaren som innehöll text kodades till siffror. Svaren kring 

deltagarnas kön kodades genom att män fick siffran 1 och kvinnor 2. Vid deltagarnas 

ålder kodades svarsalternativen till 1, 2, 3, 4, 5, och 6. Resterande frågor i enkäten 

innehöll alla fem svarsalternativ vilket vid kodning definierades som 1, 2, 3, 4 och 5. 

 

3.6.1 Deskriptiv statistik 

Lind, Marchal och Wathen (2006) beskriver deskriptiv statistik som en metod som 

handlar om att organisera, summera och presentera data på ett upplysande sätt för 

läsaren. Författarna menar att genom att använda median och medelvärde kan deskriptiv 

statistik visa värdet det centrala värdet för en grupp. Körner, Ek och Berg (1984) hävdar 

att även standardavvikelse kan användas i deskriptiv statistik. Författarna menar att 

standardavvikelse är bra att använda när datamaterialet är relativt stort. Vid större 

datainsamlingar väljer forskare att använda standardavvikelse istället för att beräkna den 

genomsnittliga avvikelsen.  
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Pallant (2013) menar att deskriptiv statistik används för att kontrollera variabler efter 

eventuella överträdelser baserat på de antaganden som ligger till grund för studien. 

Detta innebär att deskriptiv statistik används för att testa antaganden eller de 

forskningsfrågor som studien använder.  

 

I den deskriptiva analysen har vi valt att först ta med antalet respondenter som vi sedan 

delar in i köns- och åldersgrupper. Detta ger oss en övergripande syn på hur studiens 

ålder- och könsfördelning blev. Vi har också valt att sammanställa en tabell med alla 

frågor i enkäten där antalet respondenter för varje fråga presenteras. Vidare 

sammanställs också värdet för minimum, maximum, medelvärde och standardavvikelse 

för varje fråga. Detta bidrar till att vi tydligt kan kontrollera värdena för varje fråga för 

att få en generell bild över hur resultatet blev för varje fråga. Vi har valt att främst 

analysera medelvärdet och standardavvikelsen för varje fråga. Varför vi valde att 

fokusera på medelvärde och standardavvikelse beror på att vi ansåg att övriga 

mätvärden inte var relevanta för studien. Körner, Ek och Berg (1984) menar att när en 

fråga har en låg standardavvikelse innebär det att värdena för frågan ligger nära 

medelvärdet. Standardavvikelsen ger ett mått på hur mycket populationens värden 

skiljer från medelvärdet. 

  

3.6.2 Faktoranalys 

Djurfeldt och Barmark (2009) menar att faktoranalys är en metod för att undersöka 

eventuella relationer mellan olika variabler samt identifiera mönster. I en faktoranalys 

finns inga antaganden kring kausalitet mellan två variabler. Författarna menar att 

relativt starka samband bör finnas mellan variablerna och att de mäter samma eller 

närbesläktade fenomen. Författarna fortsätter och hävdar att en faktoranalys är 

användbart när forskare söker efter mönster mellan olika variabler.  

 

Enligt Bryman och Bell (2014) handlar faktoranalysen om att reducera ner antalet 

variabler för att sedan kunna kategorisera dem. Författarna menar att anledningen till att 

reducering görs är för att kunna identifiera strukturen bakom variablerna. Men för att 

kunna utföra en faktoranalys behöver variablerna testas, för att se om de är avsedda för 

den sortens analys. Bryman och Bell (2014) menar att faktoranalys används som ett 

analysmått vid studier som använder likertskalor, vilket är lämpligt eftersom 
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svarsalternativen i enkäten för studien innehöll en femgradig likertskala.  

 

Pallant (2013) menar att för att en faktoranalys ska vara möjlig bör urvalets storlek vara 

tillräckligt omfattande. Författarna menar att vid en faktoranalys bör antalet svar 

överstiga 100 respondenter vilket studien uppfyller med totalt 142 insamlade svar. 

Vidare menar Pallant (2013) att ett Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) gör det möjligt för 

författaren att avgöra hur många komponenter som ska behållas. KMO visar hur mycket 

av variansen för variablerna överlappar varandra. Egenvärdet av en komponent 

representerar mängden av den totala variansen som förklaras av denna komponent. 

Sundell (2009) menar att ju högre egenvärdet är, desto mer förklarar komponenten av 

variationen av datamaterialet. Enbart komponenter med egenvärde 1.0 eller mer behålls 

för vidare analys. Men som Pallant (2013) menar är det upp till författarna att avgöra 

hur många komponenter som ska ingå i analysen.  

 

Pallant (2013) menar att komponenter som Kaisers kriterium valt ut och som ligger 

långt från i förhållande till exempelvis första och andra komponenten, bör tas bort. 

Djurfeldt och Barmark (2009) menar att ett KMO-test kan visa ifall det urval av 

variabler som gjorts är lämpligt för en faktoranalys. För att ett KMO-test ska kunna 

anses vara acceptabelt menar Pallant (2013) att värdet för testet bör överstiga 0,6. 

KMO-värdet för studien är 0,646 vilket överstiger det Pallant (2013) menar är ett 

acceptabelt värde för KMO. 

 

Djurfeldt och Barmark (2009) menar att även Bartlett’s test of sphericity är ett test som 

oftast används i samband med en faktoranalys. Författarna anser dock att detta test 

oftast blir undantagslöst signifikant. Signifikansvärdet för testet bör vara så lågt som 

möjligt och inte överstiga 0,05. Signifikansvärdet är 0 i studien vilket är acceptabelt.  

 

Tabell 2 - KMO och Bartlett´s test (SPSS) 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,646 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 345,276 

df 36  

Sig. ,000 
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När antalet komponenter har fastställts handlar det om att tolka komponenterna. För att 

kunna göra en tolkning, hjälper det att göra en så kallad rotation. Sundell (2009) menar 

att en faktoranalys framställer två olika faktorslösningar, en icke-roterad och roterad. 

Det är framförallt den roterade faktorlösningen som är betydande att undersöka. Pallant 

(2013) menar att det finns två olika metoder för rotation, ortogonal (icke korrelerad) och 

oblique (korrelerad). Ortogonal rotationsmetod är emellertid lättare att tolka utifrån men 

kräver att författaren antar att de underliggande konstruktioner är oberoende, alltså icke 

korrelerande. Den mest förekommande ortogonala rotationsmetoden är varimax som 

enligt Pallant (2013) har som syfte att försöka minimera antalet variabler som har höga 

laddningar på varje komponent. Vald rotationsmetod för studiens faktoranalys är 

varimax och har utförts enligt Pallants (2013) rekommendationer.  

  

3.7 Kvalitetskriterier 

Bryman och Bell (2014) menar att det finns vissa kriterier som en företagsekonomisk 

forskning bör uppfylla när det kommer till att bedöma kvalitén. För kvantitativ 

forskning är det fyra bedömningskriterier som är betydande. Dessa är reliabilitet, 

replikerbarhet, validitet och generaliserbarhet vilka förklaras nedan samt hur studien 

strävar efter att uppfylla dessa.  

3.7.1 Reliabilitet 

I studien utfördes insamling av data på personer som valt att delta under en 

hockeymatch och vid undersökningen genomfördes inga observationer över 

slumpmässiga faktorer. Eliasson (2013) menar att reliabilitet handlar om huruvida en 

undersökning kan anses vara pålitlig. Det är viktigt enligt författaren att en 

undersökning ska kunna upprepas och att resultaten på den replikerade undersökningen 

ska vara likartade som den ursprungliga undersökningen. Eliasson (2013) menar att en 

fråga som ska kunna besvaras när det kommer till om en undersökningens reliabilitet är, 

”Kan vi lita på att undersökningen ger samma resultat, om vi upprepar den under 

likartade förhållanden som möjligt?” (s. 14). 

 

Bryman och Bell (2014) menar att reliabilitet är extra viktigt för en kvantitativ 

undersökning eftersom ett kvantitativt resultat ska vara pålitligt. Författarna menar att 

om ett test skulle utföras flera gånger på en och samma grupp och resultatet skulle bli 

annorlunda varje gång ska en sådan undersökning betraktas som en icke pålitlig 



Daniel Johansson och Fredrik Lundberg  

36 
 

undersökning.  

 

Vidare fortsätter Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) med att hävda att reliabiliteten 

i undersökning också har stor vikt för huruvida en undersökning ska ses som tillförlitlig. 

En undersökningsmetod bör enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) ha hög 

reliabilitet eftersom den blir oberoende av vem som undersöker och vilket urval som tas 

med i studien. Eliasson (2013) menar att högre reliabiliteten i en undersökning, bidrar 

till en högre validitet i en undersökning. På grund av det obundna slumpmässiga urvalet 

som användes för studien är detta i linje med det Eliasson (2013) menar när det kommer 

till ökad reliabilitet i en studie. Genom den urvalsteknik som användes, bidrar urvalet 

till ökad reliabilitet för studien.  

 

Bryman och Bell (2014) menar att Cronbach´s Alpha kan användas för att mäta en 

studies reliabilitet. Cronbach´s Alpha appliceras för att se om en undersöknings 

reliabilitet är godtagbar. Mätinstrumentet beskrivs enligt Bryman och Bell (2014) som 

ett mått som används för att mäta den interna reliabiliteten i en undersökning, hur 

pålitlig respondentens svar är. Detta mäts genom en beräkning av genomsnittet för alla 

tänkbara reliabilitetskoefficienter, vilket görs när en slumpmässig uppdelning i två 

grupper av frågorna sker. Sedan jämförs uppdelningen med varandra vilket resulterar i 

en alphakoefficient. Författarna menar att Cronbach´s Alpha kan variera mellan 0 och 1, 

där 0 står för ingen reliabilitet och 1 står för perfekt inre reliabilitet och enligt Bryman 

och Bell (2014)  och är 0,7 en acceptabel nivå. Dock råder det skilda meningar kring 

värdet på Cronbach´s Alpha. Djurfeldt och Barmark (2009) menar att ett värde på 0,6 

kan ses som diskutabelt. Författarna menar att att fler variabler oftast leder till ett högre 

värde för Cronbach´s Alpha. 

 

Tabell 3 - Cronbach´s Alpha (SPSS) 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items   

,659 9   

          

Vi valde att ta bort de två demografiska frågorna om deltagarnas kön och ålder samt den 

fråga som behandlar antalet besök per säsong. Genom att utesluta dessa tre i Cronbach´s 

Alpha höjdes värdet till 0,659. Studiens värde på Cronbach´s Alpha är något under den 
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acceptabla nivå som Bryman och Bell (2014) tar upp men kan ses som diskutabelt enligt 

Djurfeldt och Barmark (2009). Anledningen till att studiens värde ligger på den nivå 

som den gör kan bero på att antalet variabler som används för analysen var nio 

variabler. Vi anser att ett Cronbach´s Alpha på 0,659 är godtagbart för studien eftersom 

vi inte vill utesluta fler frågor i testet.                

 

3.7.2 Replikerbarhet 

För att öka studiens replikerbarhet har stor vikt lagts på att tydligt förklara hela 

utförandet och enkätutformningen i studiens metodavsnitt. Bryman och Bell (2014) och 

Sohlberg och Sohlberg (2013) menar att replikerbarhet handlar om att en forskning ska 

kunna replikeras och göras om av en annan forskargrupp. När en studie replikeras utförs 

den på samma sätt som den ursprungliga studien. Bryman och Bell (2014) menar att det 

därför är viktigt för forskare att beskriva i detalj exakt hur undersökningen genomförs. 

Sohlberg och Sohlberg (2013) menar att replikerbarhet också kan användas när forskare 

syftar till att replikera en studie men på en annan grupp än de som behandlades i den 

ordinarie studien. Bryman och Bell (2014) menar dock att replikerbarhet förekommer 

sällan inom företagsekonomisk forskning men att replikerbarhet uppskattas inom 

kvantitativ forskning. När det kommer till replikerbarhet och tvärsnittsdesign hävdar 

Bryman och Bell (2014) att det är viktigt för forskare att tydligt redogöra kring hur 

urvalet av respondenter har skett, hur arbetat med enkäten har utförts samt hur analysen 

av resultaten har genomförts. 

  

3.7.3 Validitet  

Bryman och Bell (2014) menar att validitet brukar skiljas mellan begreppsvaliditet, 

intern validitet, extern validitet och ekologisk validitet. Begreppsvaliditet syftar till att 

komma fram till mått på samhällsvetenskapliga begrepp och används främst för 

kvantitativa studier. Författarna menar att begreppsvaliditet i grunden handlar om hur ett 

begreppsmått verkligen mäter det som en undersökning syftar till. Intern validitet 

definieras av Bryman och Bell (2014) som huruvida en slutsats är hållbar eller inte. 

Intern validitet handlar om hur en variabel påverkar en annan och om det är säkert att 

förhållandet mellan variablerna alltid förhåller sig till varandra på det sättet. Extern 

validitet handlar om en undersöknings resultat kan generaliseras över det sammanhang 

som undersökningen har. Vidare hävdar Bryman och Bell (2014) att extern validitet 

ställer frågan om hur avgörande urvalet av deltagare i undersökningen blir för resultatet. 
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Ekologisk validitet handlar enligt författarna om hur det resultat som har framkommit i 

undersökningen kan anses vara tillämpliga i människors vardag och i vardagliga 

miljöer. I studien behandlas främst begreppsvaliditet, extern validitet samt ekologisk 

validitet.  

 

Eliasson (2013) menar att det är möjligt att öka validiteten i en undersökning genom att 

få de operationella definitionerna på begreppen, som används i undersökningen, att 

stämma överens med de definitionerna som används i teorin. Genom att använda samma 

begrepp i operationaliseringen som används i teorin kan undersökningen bli mer 

ackumulerad vilket ökar validiteten. Frågorna i enkäten grundades i teorin vilket gjordes 

för att säkerställa att det studien syftar mäta är relevant. Detta gjordes enligt Bryman 

och Bell (2014) och Eliasson (2013) för att öka begreppsvaliditeten för studien.  

 

För att öka den externa och ekologiska validiteten användes som tidigare nämnt ett 

obundet slumpmässigt urval. Eftersom urvalet gjordes slumpmässigt, ökar det 

validiteten eftersom denna typ av urval enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) 

och Körner och Wahlgren (2006) blir en miniatyr av populationen.  

 

Ett annat exempel för att öka validiteten är enligt Eliasson (2013) att framställa 

indikationer över undersökningens begrepp. Indikationerna blir ett mått på 

undersökningens validitet. De resultat som ges kan jämföras för att avgöra om de olika 

indikationerna tyder på att de alla går i samma riktning. Om indikationerna går åt 

samma håll är detta enligt Eliasson (2013) ett tecken på att validiteten i undersökningen 

är hög. För att garantera att studien håller en så hög validitet som möjligt genomfördes 

en pilotstudie. Pilotstudien visade brister i enkäten och vad som skulle ändras för att 

försäkra att enkäten höll god nivå vilket bidrog till ökad validitet.  

Validitet definieras av Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) som en studies förmåga 

att mäta det som undersökningen syftar till att mäta. Författarna menar att ett 

mätinstruments viktigaste krav är att upprätthålla hög validitet. Med detta menar 

författarna att mätinstrumentet ska mäta det som undersökningen avser att undersöka. 

Enligt Eliasson (2013) är det till stor vikt att få god validitet i en undersökning eftersom 

detta innebär att svaren i undersökningen kan ses som trovärdiga. Bryman och Bell 

(2014) menar att validiteten handlar om hur de slutsatser som genererats i 

undersökningen hänger ihop.  



Daniel Johansson och Fredrik Lundberg  

39 
 

3.7.4 Generalisering 

Vi anser att resultatet för studien kan generaliseras till populationen. Enligt Bryman och 

Bell (2014) handlar generalisering om hur ett resultat i en undersökning kan komma att 

generaliseras till andra situationer eller grupper än de som deltog i den aktuella 

undersökningen. Författarna menar att generalisering är viktigt för kvantitativ forskning 

eftersom resultatet kan återspegla vad det generella resultatet är. Forskarna kan hävda 

att resultatet även speglar de personer som inte deltog i undersökningen. Därav är det 

viktigt att urvalet som används i en undersökning är så representativt som möjligt för att 

forskare ska kunna generalisera resultaten. Denscombe (2004) styrker detta och menar 

att urvalet i en undersökning ska vara logiskt på ett sådant sätt att urvalet kan 

generaliseras till en större grupp. Vid kvantitativ forskning är det enligt författaren 

viktigt att sträva efter ett urval som är representativt för populationen. Bryman och Bell 

(2014) menar att genom att använda ett sannolikhetsurval kan forskare eliminera 

skevhet i urvalet. Detta sker genom att till exempel personer väljs ut på ett 

slumpmässigt sätt.  

 

Denscombe (2004) menar att det finns två anledningar till att forskare strävar efter att 

generalisera resultaten. Den första anledningen handlar om i vilken grad de data som har 

samlats in kring en studie kan vara representativt för en bredare kategori än 

undersökningsdeltagarna. Den andra anledningen är att forskare strävar efter att 

frambringa en generaliserad kunskap i form av teorier. Med detta menas att resultaten i 

undersökning ska komma att användas för att utöka en den teori som redan finns inom 

området.  

 

Utifrån det Bryman och Bell (2014) och Denscombe (2004) målar upp som kriterier för 

generalisering, bidrar studiens urvalsteknik till att vi kan generalisera resultatet. 

Eftersom ett obundet slumpmässigt urval utfördes kan resultatet i studien generaliseras 

till populationen eftersom Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) och Körner Wahlgren 

(2006) och att urvalet kan ses som en miniatyr av populationen. 

  

3.8 Källor och källkritik 
Under studiens process har trovärdiga källor använts för att bygga bland annat teori- och 

metodkapitlet. Studien har till största del använt vetenskapliga artiklar eftersom dessa 

har granskats av ett flertal författare innan de blivit publicerade. Detta säkerställer att 
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källorna som använts kan ses som pålitliga i och med att flera ämnesexperter 

kontrollerat artiklarna innan publicerande. Även två uppsatser har använts för studien. 

Uppsatserna är skriva på en Magisternivå vilket vi anser bidrar till att säkerställa att de 

håller god nivå. Eriksson och Hultman (2014) menar att en källas kvalité kan prövas 

genom bland annat avgöra dess äkthet, samtidighet, beroendeförhållande och tendenser. 

För att vidare granska en källa kritisk menar författarna att läsaren bör bedöma källans 

validitet, relevans och reliabilitet. Eriksson och Hultman (2014) menar att när en artikel 

granskas bör läsaren fundera över vilken originalkällan är, om författaren går att lita på, 

hur författaren använder andra källor i texten samt vilka personer eller organisationer 

som står bakom det publicerade verket. Yin (2011) menar att vid användning av 

dokument som källa bör en viss försiktighet användas. Författaren menar att publicerade 

artiklar kan innehålla skevheter i form av att författarens egna åsikter har avspeglats i 

det som presenteras i en artikel.  

 

Thurén (2013) menar också att det är viktigt för en källa att vara oberoende. Detta 

innebär att författaren till en artikel inte har blivit påverkad av utomstående personer 

samt att det som framhävs i texten inte endast är en tolkning av tidigare författares verk. 

För att undvika detta problem har studien fokuserat på att finna originalkällan till den 

information som presenteras i artiklar. Detta gör att fakta som används i studien inte har 

blivit förvrängd eller tolkad av andra författare. 

 

3.9 Metodkritik  
Densocombe (2002) menar att en forskning blir mer trovärdig när forskarna kritiskt 

granskar sin metod. Genom en granskning av den egna metoden kan redogörelser 

uppkomma om huruvida motiveringen är när det kommer till valet av strategier, 

metoder och analys i en studie. Genom en granskning av den egna metoden får 

forskarna också en chans att reflektera över de begränsningar bekräftande de slutsatser 

som framkommer i studien. Bryman och Bell (2014) beskriver svårigheter för forskare 

att veta ifall respondenternas svar är sanningsenliga. Vi har därför utgått från att de svar 

vi har fått in är sanna. Antalet kompletta svar som samlades in för studien var 142 

enkäter. På grund av det obundna slumpmässiga urvalet som gjordes anses resultatet 

kunna generaliseras till populationen.  

 

Dock hade fler svar kunnat stärka studiens resultat än mer. Antalet respondenter 
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begränsades på grund av tidsbrist. Vi är också medvetna om att de avgränsningar som 

gjordes för studien kan ha bidragit till att studiens resultat eventuellt blivit vinklat. Detta 

eftersom vi endast frågade en typ av supportrar, vilket i studiens fall var 

hockeysupportrar. I studien användes heller ingen kontrollfråga gällande ifall 

respondenterna var supportrar till Brynäs IF. Genom en sådan fråga skulle vi kunna 

säkerställa att de insamlade svar endast kom från den supportergrupp som studien 

ämnade behandla. Dock utgick vi från att respondenterna som tillfrågades var supportar 

till Brynäs IF eftersom undersökningen ägde rum i anslutning till den entré där dessa 

supportrar går in på arenan.  

 

Framställningen av studiens enkät har utformats för att vara lätt att förstå. Genom bland 

annat pilotstudier har vi i högsta möjliga mån bearbetat enkäten för att den inte ska 

innefatta några frågetecken för respondenterna. Trots detta hade vi ett bortfall på åtta 

enkäter där alla svar inte var ifyllda. Detta kan bero på att respondenterna som inte 

fyllde i hela enkäten hade svårigheter att förstå frågorna och därför valde att ignorera att 

svara på vissa frågor. Bortfallet kan också bero på att respondenterna helt enkelt 

missade att svara på vissa frågor på grund av att de var stressade och helt enkelt missade 

dessa i enkäten. Trots bortfallet anser vi att tack vare det relativt höga antalet 

respondenter och att vi utförde en pilotstudie kan resultatet för undersökningen ses som 

trovärdigt.  

 

En annan brist som vi i efterhand har reflekterat över är antalet frågor i enkäten. Om fler 

frågor hade använts hade detta bland annat kunnat utöka antalet variabler i 

faktoranalysen. Vidare hade fler frågor även kunnat bidra till ett än tydligare resultat för 

studien. Anledningen till ett limiterat antal frågor användes i enkätundersökning var 

främst att frågeformuläret inte fick uppfattas som tidskrävande av respondenterna. Detta 

grundades i personliga åsikter, där vi själva ansåg att enkäter som innefattar många 

frågor kan ses som krävande som leder till ett val att avstå deltagande i undersökningen.  
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4. Resultat och Analys  
I kapitlet presenteras de resultat som har framkommit för studien. Resultatet redogörs 

genom deskriptiv statistik samt en faktoranalys. Resultaten analyseras för att sedan 

diskuteras i kapitel 5.  

 

4.1 Deskriptiv statistik  

Den deskriptiva statistiken kan ses som en sammanfattning för att ge en rättvis och 

överskådlig bild av det insamlade datamaterialet. I tabell 6 presenteras en 

sammanställning av det resultat som framkommit i studiens undersökning.  

 

Tabell 4 - Deskriptiv statistik (SPSS) 

 

 
Antal  Minimum Maximum Medel 

Std. 
avvikelse 

1. Kön 142 1,00 2,00 1,4296 ,49677 

2. Ålder 142 1,00 6,00 3,1690 1,79033 

3. Hur många gånger per säsong besöker 
du Gavlerinken i samband med att Brynäs 
IF spelar match? 

142 1,00 5,00 1,9859 1,44882 

4. Vilket av dessa företag är huvudpartner 
till Brynäs IF? 

142 1,00 5,00 2,6479 1,06656 

5. Baserat på ditt svar i fråga 4, vilken 
bransch är företaget verksam i? 

142 1,00 5,00 3,2465 1,36411 

6. Jag påverkas positivt av sponsring 142 1,00 5,00 3,1620 1,09569 

7. Jag har en positiv inställning till företag 
som sponsrar mitt favoritlag 

142 1,00 5,00 3,9577 ,94436 

8. Jag föredrar varumärken som sponsrar 
mitt favoritlag framför andra konkurrerande 
varumärken 

142 1,00 5,00 3,3592 1,13201 

9. Förknippar du Länsförsäkringar 
Gävleborg med någon specifik sport? 

142 1,00 5,00 1,9789 1,15143 

10. Jag uppfattar Länsförsäkringar 
Gävleborg positivt då de sponsrar Brynäs 
IF 

142 1,00 5,00 3,6972 ,99637 

11. Jag föredrar Länsförsäkringar 
Gävleborg då de sponsrar Brynäs IF, 
framför andra konkurrerande varumärken 

142 1,00 5,00 3,1761 1,16265 

12. Vad förknippar du LF Gävleborg med? 142 1,00 5,00 2,7296 1,08247 
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57%	

43%	

Könsfördelning

män	 kvinnor	

Ovanstående tabell 6 visar bland annat antalet respondenter på respektive fråga samt 

lägsta respektive högsta svar och benämns i tabellen som “minimum” och “maximum”. 

Vidare presenteras lägesmåttet medelvärde som visar “centrum” för varje 

svarsalternativ. Den sista kolumnen i tabellen presenterar spridningsmåttet 

standardavvikelse, vilket visar skillnaden i svaren som respondenten angivit i 

undersökningen. Standardavvikelsen visar emellertid hur värdet för populationen skiljer 

från medelvärdet.  

 

Frågorna 6, 7, 8, 10 och 11 är besvarade genom en 5- gradig likertskala och bland annat 

på fråga 7, har respondenterna svarat högt (3,95) i jämfört med övriga frågor. Vidare är 

standardavvikelsen 0,944 vilket innebär skillnaden i svaren som respondenterna valt. 

Standardavvikelsen är relativt låg vilket tyder på att populationens värde är samlade 

nära medelvärdet. I fråga 7 visar standardavvikelsen att populationens värde varierar 

mellan 3 och 4,9. Resultatet visade även att 51 respondenter (35,9 procent) instämde 

helt med påståendet ”jag har en positiv inställning till företag som sponsrar mitt 

favoritlag” och 42 (29,6 procent) respondenter instämde med påståendet.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5 - Könsfördelning (Egen) 
 
Totalt deltog 150 respondenter i undersökningen men 8 respondenter valde att inte 

slutföra frågeformuläret och därmed exkluderades dessa för vidare analys. Resultatet 

omfattar således 142 respondenter som svarat på varje fråga i enkätundersökningen. I 

figur 5 presenteras könsfördelningen i procent. Totalt av 142 respondenter var 81 män 

och 61 kvinnor. 
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Figur 6 - Åldersfördelning (Egen) 
 
Vidare till undersökningens åldersfördelning blev resultatet mer signifikant för vissa 

grupper än andra. Åldersgruppen 15-24 år var den grupp som stod för majoriteten av 

svaren i undersökningen, totalt 39 av 142 respondenter. 55-64 år var den näst största 

representerade åldersgruppen där 28 respondenter besvarade frågeformuläret. Vi anser 

att antalet i samtliga åldersgrupper framställer en god åldersfördelning.  

 
Figur 7 - Besöksfrekvens respektive kön (Egen) 
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I ovanstående figur 8 har en sammanslagning gjorts för att visa antalet män respektive 

kvinnor för varje besöksfrekvensgrupp. Frekvensgruppen 1-5 gånger per säsong visar 

uppdelningen där 45 män och 42 kvinnor ingår. Resultatet visar även att fler kvinnor än 

män går på mellan 11 till 15 matcher per säsong. 

 
4.2 Faktoranalys 
 
Tabell 5 - Initiala egenvärden (SPSS) 
 

 

 

 

 

 

Genom en faktoranalys har frågorna i studiens enkät kunnat kategoriseras. Detta gjordes 

för att se vilka variabler som samvarierar. Utifrån Djurfeldt och Barmarks (2009) 

rekommendationer, att varje faktor ska ha ett egenvärde som överstiger 1, gav 

faktoranalysen tre faktorer. Som de framkommer i tabell 7 har de tre faktorerna ett 

egenvärde på 1 eller mer. Faktor 1 förklarar 30,738 procent, faktor 2 förklarar 19,287 

procent och faktor 3 förklarar 15,572 av variansen. De tre faktorerna förklarar alltså 

65,596 procent av den totala variansen (se kolumn; kumulativ % i tabell 7). 

 

I faktoranalysen kan vi utvinna tre faktorer där variablerna visar på ett starkt samband. 

De tre faktorerna redovisas i tabell 8 där faktor 1 är markerad i orange, faktor 2 i gult 

och faktor 3 i grönt. Färgerna i tabellen representerar de variabler i respektive faktor 

med starkast laddning. Den starka laddningen tyder på ett statistiskt samband. För att 

underlätta analysen gjordes ett val att exkludera de variabler i respektive faktor som 

ansågs ha en svag laddning. Tabell 8 benämns som ”Rotated Factor Matrix” men är för 

studien översatt till ”Roterad faktormatris”.  

 
 

 
 
 
 

Faktor Totalt % av varians Kumulativt % 

1 2,766 30,738 30,738 

2 1,736 19,287 50,024 

3 1,401 15,572 65,596 
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4.2.1 Faktor 1 – Associationer  

I faktor 1 kan vi se fem variabler som laddar starkt och visar på ett samband. Som 

tidigare nämnt förklarar faktor 1 30,738 procent av variansen och är därmed störst 

förklarande i resultatet. Nedan presenteras enkätfrågorna som tillhör faktorn:  

 
• F10: ”Jag uppfattar Länsförsäkringar Gävleborg positivt då de sponsrar Brynäs 

IF”. 

• F8: ”Jag fördrar varumärken som sponsrar mitt favoritlag framför andra 

konkurrerande varumärken”.  

• F7: ”Jag har en positiv inställning till företag som sponsrar mitt favoritlag”. 

• F11: ”Jag föredrar Länsförsäkringar Gävleborg då de sponsrar Brynäs IF, 

framför andra konkurrerande varumärken inom bank- och 

försäkringsbranschen”.  

• F6: ”Jag påverkas positivt av sponsring”. 

 

 

                                     Roterad faktormatris  
        Faktor 

Fråga 1  2 3 
10. Image 
Uppfattar LF 

,802   

8. Image 
Föredrar varumärken 

,784   

7. Image 
Positiv inställning 

,734  -,243 

11. Image 
Föredrar LF  

,710 ,331 ,278 

6.Image 
Påverkas positivt 

,568   

5.Medvetenhet  
Specifik bransch 

 ,876  

4. Medvetenhet  
Specifikt företag 

 ,822 ,270 

12. Medvetenhet 
Förknippar budskap 

  ,831 

9. Medvetenhet 
Förknippar sport 

  ,801 

 

Tabell 6 - Roterad faktormatris (SPSS) 
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Således kan sambandet mellan variablerna sammanfattas med att respondenterna som 

svarat högt på frågorna i faktorn, har positiva associationer gällande ett varumärke som 

sponsrar ett idrottslag och framförallt uppfattade respondenterna Länsförsäkringar 

positivt i samband med sponsringen till Brynäs IF. Resultatet visar även att 

respondenter som svarat högt i hur de uppfattar Länsförsäkringar även har svarat högt 

gällande fråga 8, alltså om de föredrar varumärken som sponsrar deras favoritlag. Dock 

visar fråga 6, om respondenten påverkas positivt av sponsring den svagaste laddningen i 

faktorn. Därmed kan vi konstatera att sponsring i allmänhet inte associeras lika positivt 

som om det förknippas med ett specifikt lag och varumärke som de har en koppling till.  

 

Vidare visar fråga 10 där respondenterna blev uppmärksammade om att 

Länsförsäkringar sponsrar Brynäs IF, har en högre laddning än fråga 7. Detta kan tyda 

på att respondenterna hade vissa svårigheter att associera till något specifikt lag eller 

varumärke. Däremot enligt vår tolkning, hade respondenterna en positivare uppfattning 

på fråga 10 eftersom frågan var tydligare ställd med specifikt lag och varumärke, alltså 

kunde respondenterna lättare associera varumärket med något positivt.  

4.2.2 Faktor 2 – Minne 

I faktor 2 har tre variabler en stark laddning till varandra men framförallt fråga 4 och 5. 

Faktor 2 förklarar 19,287 procent av den totala variansen.  

• F4: ”Vilket av dessa företag är huvudsponsor till Brynäs IF? ”  

• F5: ”Baserat på ditt svar i fråga 4, vilken bransch är företaget verksamt i?”  

 

I faktor 2 kan vi utläsa att variablerna främst behandlar varumärkesmedvetenhet när det 

kommer till att minnas tidigare exponering av ett varumärke. Vi kan i faktor 2 utläsa att 

respondenterna som har en hög förmåga att minnas ett varumärke även har en hög 

förmåga att kunna minnas och kategorisera varumärket efter vilken specifik bransch 

som företaget är verksam i. Fråga 11 som även har ett samband i faktor 2, tenderar att 

respondenterna som har skapat en stark minnesbild kring ett varumärke, även uppfattar 

en viss typ av samhörighet med varumärket. Därmed kan vi konstatera att en stark 

minnesbild skapar ett samband med variabel föredra.  

 

Det som är intressant i faktor 2 är att respondenternas förmåga att koppla ett företag till 

rätt bransch laddar högre än förmågan att peka ut vilket företag som är huvudsponsor. 
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Detta visar att respondenterna som hade vissa svårigheter att urskilja vilket företag som 

är huvudsponsor, ändå hade en hög förmåga att utifrån deras svar koppla ihop rätt 

företag med rätt bransch.  

4.2.3 Faktor 3 – Igenkänning  

I faktor 3 återfinns fyra variabler som laddar positivt och en variabel som laddar 

negativt. De variabler som laddar starkast i faktorn är fråga 9 och 12. Faktor 3 förklarar 

15,572 procent av den totala variansen.  

• F9: ”Förknippar du Länsförsäkringar Gävleborg med någon specifik sport?” 

• F12: Vad förknippar du Länsförsäkringar Gävleborg med?”  

 

Sambanden i faktor 3 tyder på att respondenterna har en igenkänning kring varumärkets 

val av exponeringsarena vilket innebär förmågan att kunna förknippa ett företag till en 

specifik sport och budskap. Som presenterat i den deskriptiva statistiken visar 

medelvärdet att respondenterna har en snarlik uppfattning gällande vilken sport som 

Länsförsäkringar förknippas med samt vilket budskap. Det visar att platsen och 

budskapet som företaget vill förmedla till konsumenterna har en stor inverkan vilket har 

en effekt på igenkänningsförmågan. Vidare har fråga 4 och 11 ett samband i faktor 3 

vilket vi kan konstatera att igenkänningsförmågan har en inverkan på respondenternas 

minnesbild samt skapar ett anlag för konsumenterna att i större uträckning föredra ett 

varumärke framför dess konkurrenter.  

 

Den variabel som laddar negativt i faktor 3 är fråga 7 där respondenterna tar ställning 

till ifall de har en positiv inställning till företag som sponsrar deras favoritlag. Resultatet 

visar att respondenterna som har en igenkänningsförmåga gällande ett varumärkes 

budskap samt i vilket forum varumärket exponeras på, inte skapar någon unik 

association till varumärket. Detta tyder på att igenkänningsfaktorn inte nödvändigtvis 

bidrar till respondenternas val att föredra ett visst varumärke. Den negativa laddningen 

är framförallt intressant och enligt vår tolkning kan detta bero på flera olika fenomen 

som till exempel att respondenterna har en förkärlek till Brynäs IF och en neutral åsikt 

gällande övrig sponsring. Det kan också tyda på att igenkänningsförmågan inte skapar 

någon positiv inställning hos respondenterna när det kommer till sponsring utan enbart 

har uppmärksammat varumärket utifrån exponeringen. 
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5. Diskussion  
I kapitlet förs en diskussion utifrån den analys som gjorts på resultaten. Diskussionen 

kopplas samman med de tidigare teorier som har behandlats i studien. 

 
Utifrån Keller (1993), Sallam (2016) och Touminens (1999) definition gällande 

varumärkeskapital och Nickells et al. (2011) och Rifon et al. (2004) förklaring 

beträffande sponsring, har vi undersökt hur konsumenter uppfattar ett varumärke vid 

sponsring. Detta har vi gjort genom att analysera varumärkeskunskapens två 

beståndsdelar, varumärkesmedvetenhet- och image. Kunskapen som Keller (1993), 

Sallam (2016) och Touminen (1999) menar på är nyckelbegreppet i skapandet av 

varumärkeskapital. 

 

5.1 Sponsringens påverkan på konsumenternas varumärkesmedvetenhet  
Helitzer (2000) menar att sponsringens mål är att bland annat öka konsumenternas 

varumärkesmedvetenhet via exponering och relationer. Vi kan med stöd av 

faktoranalysen (se tabell 8) säga att konsumenterna har en förmåga att kunna skapa en 

medvetenhet gällande ett varumärke via sponsring. Detta är i linje med Buil et al. (2013) 

som hävdar att medvetenheten kring ett varumärke är det första steget i att skapa 

varumärkeskapital, det vill säga kunskapen och värdet konsumenterna har kring ett 

specifikt varumärke. 

 

Med stöd från resultatet har respondenterna kunnat generera och hämta ett specifikt 

varumärke och förknippa det med en specifik bransch vilket kan förklaras enligt Keller 

(1993) som den minnesbild konsumenten skapar. Dock visar minnesbilden att det 

nödvändigtvis inte behöver betyda att besökarna kan förknippa rätt sponsor med rätt 

idrottslag och evenemang. Vår uppfattning, med stöd från den deskriptiva statistiken, är 

att majoriteten av respondenterna kunde förknippa varumärken med rätt bransch, men 

hade än svårare att förknippa rätt företag som är huvudsponsor till Brynäs IF. Dekhil 

(2010) menar att ju mer konsumenten besöker evenemanget där det specifika 

varumärket exponeras, ju mer medveten blir personen om det. Detta kan således 

förklaras genom besöksfrekvensen som presenteras i den deskriptiva statistiken där 

totalt 61 procent av respondenterna besöker Gavlerinken enbart 1-5 gånger per säsong i 

samband match. Genom Dekhil (2010) resonemang menar vi på att konsumenternas 

besöksfrekvens har en inverkan på huruvida ett varumärke lagras i minnet. Det som är 
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intresseväckande är att trots majoriteten av de tillfrågade inte går på fler än 1-5 matcher 

per säsong, kunde en större del av gruppen peka ut rätt företag som huvudsponsor till 

Brynäs IF. Detta kan tyda på att huvudsponsorn har lyckats med att skapa en hög 

igenkänning för varumärket bland de personer som besöker Gavlerinken.  

 

Vidare visar undersökningen att minnesbilden tenderar till ökad association och med 

stöd av faktoranalysen (se tabell 8) kan vi säga att en samhörighet skapats mellan 

respondenterna och varumärket. Samhörigheten kan härledas till varumärkesimagen och 

unika associationer som enligt Keller (1993) avspeglar konsumentens positiva tro om att 

företagets produkt eller tjänst är bättre än konkurrenternas. Vårt påstående går i linje 

med Keller (2008) och Pappus (2005) resonemang som menar att framförallt 

minnesbilden har en effekt att skapa associationer. Vår uppfattning är att anhängare till 

Brynäs IF har en generellt stark relation till klubben och associerar företagets sponsring 

som något positivt och därmed känner en gemenskap med företaget. Smith (2004) 

menar att relationen som konsumenten skapar med varumärket som sponsrar kan mätas 

i kärlek. Dock har vi inte kunnat påvisa något tydligt resultat huruvida respondenternas 

kärlek överförs från klubben till varumärket. Det finns indikationer i resultatet som 

tyder på att frågorna i undersökningen som innehöll ordet Brynäs IF, har respondenterna 

svarat generellt högre på än frågorna som inte nämner specifikt lag eller varumärke. Vi 

kan emellertid inte påvisa någon signifikant relation gällande respondenternas kärlek till 

klubben men som tidigare nämnt, kan vi säga att respondenterna känner en samhörighet 

med varumärket genom minnesbilden.  

 

Vi kan utifrån faktoranalysen och den deskriptiva statistiken påstå att sponsringen har 

en positiv påverkan på konsumenternas igenkänningsförmåga som enligt Keller (1993) 

menar är att kunna bekräfta tidigare exponering. Enligt författaren kan detta byggas upp 

genom att exponera varumärket med budskap på specifika evenemang och arenor. 

Argumenteringen kan vi koppla till den empiriska undersökningen som visar en relation 

mellan respondenternas igenkänningsförmåga gällande sponsorns budskap och specifik 

sport. Resultatet tyder på att sponsringen påverkar utifrån den grad att konsumenten har 

förmågan att förknippa ett varumärke med specifik sport och budskap. Som Lövgren 

och Malmgren (2009) menar, vill Länsförsäkringar Gävleborg framförallt förmedla 

budskapet trygghet men också bli förknippade med Brynäs IF som bidrar till ökad 

association. Enligt faktoranalysen kan vi påvisa Lövgren och Malmgrens (2009) 



Daniel Johansson och Fredrik Lundberg  

51 
 

resonemang att igenkänning är en understödjande beståndsdel för att skapa 

associationer. Detta styrks även av Keller (2008) som menar att medvetenheten har en 

inverkan på skapandet av associationer. Däremot påpekar Esch et al. (2006) att 

minnesbilden är den främsta beståndsdelen och inte igenkänning i medvetenheten som 

påverkar associationer och varumärkesimagen. Utifrån vår tolkning av resultatet kan vi 

dock påvisa att konsumenternas igenkänning har en påverkan på unika associationer. 

Alltså förmågan att kunna känna igen ett varumärke sponsrar, kan skapa en 

samhörighet.  

  

Vidare i faktor 3 visar resultatet dock att konsumenter allmänt sett har en mindre 

generell, positiv inställning till företag som sponsrar ett lag. Detta är intressant eftersom 

Heltizer (2000) och Smith (2004) menar att supportar känner en större kärlek till de 

företag som sponsrar deras favoritlag. Resultat indikerar att igenkänning, som är en del i 

varumärkesmedvetenhet, är nödvändig för att konsumenter ska kunna skapa en positiv 

varumärkesimage. Detta tyder på det Aaker (1991), Esch et al. (2006) och Keller (2008) 

menar eftersom samtliga författare hävdar att varumärkesmedvetenhet är nödvändigt för 

skapandet av ökad varumärkesimage. Utifrån detta kan vi se att igenkänning är 

nödvändigt för att skapa en unik association. Detta kan härledas till fråga 7 i faktor 3 

som indikerar att utan igenkänning har konsumenter svårt att skapa en unik association 

till ett företag som sponsrar ett lag.  

 

5.2 Sponsringens påverkan på konsumenternas varumärkesimage  
Förbättrad varumärkesimage via associationer, positiva händelser och exponering är 

enligt Helitzer (2000) ett av målen med sponsring. I studiens resultat framkommer det 

att framförallt associationer via sponsring har en bidragande påverkan när det kommer 

till konsumenters uppfattning av ett varumärkes image. Associationer kan enligt Keller 

(1993) delas upp i starka, gynnsamma och unika. Resultatet för både den deskriptiva 

statistiken och faktoranalysen påvisar att konsumenter själva uppfattar att de i mindre 

grad påverkas positivt av sponsring men att de ser positivt på företag som sponsrar det 

lag som konsumenterna stödjer. Utifrån resultatet kan vi se att de starka associationerna 

inte är lika betydande som de gynnsamma och unika associationerna. Som Keller (1993) 

menar beror de starka associationerna på hur ett varumärke uppfattas och behandlas i 

konsumenternas sinnen. Vår tolkning till detta resultat är att konsumenterna generellt 

ser sponsring som reklam och därför inte ser något personligt värde eller mening med 
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den produkt eller tjänst som förmedlas visa exponeringen. Detta resonemang kan 

indikera på Meenaghans (1991) teorier som menar att budskap i reklam kan ses som 

ointressant när det inte når rätt målgrupp.  

  

I studien framkom det bland annat att konsumenter skapar positiva associationer till de 

företag som sponsrar deras favoritlag. Detta är i linje med Smiths (2004) resonemang att 

delar av supportrars kärlek till ett lag överförs till lagets sponsorer. Keller (1993) menar 

att gynnsamma associationer skapar en känsla för konsumenter där de anser att ett 

företag har fördelar som tillfredsställer behov. I resultatet ser vi att gynnsamma 

associationer har en stark koppling till konsumenters syn på ett företag. Detta 

resonemang kan vi utifrån resultatet koppla till Helitzer (2000) och Nickell et al. (2011) 

som menar att sponsring inom sport skapar ett känslomässigt engagemang. Det 

känslomässiga engagemanget som byggs upp för företag som arbetar med sponsring 

inom sport kan bidra till att det skapas gynnsamma associationer till företaget. 

Konsumenter urskiljer det företag som sponsrar ett lag vilket leder till tron om att det 

företaget är bättre än dess konkurrenter. Med stöd från resultatet kan vi påvisa att 

konsumenter i större utsträckning föredrar företag som sponsrar deras favoritlag framför 

andra konkurrerande företag. En sponsor kan skapa en konkurrensfördel vilket Keller 

(1993) menar kan bidra till en starkare varumärkesimage. Resultatet kan därför härledas 

till den fördel som Grönkvist (2000) tar upp gällande sponsring inom sport där 

varumärken exponeras i högre grad. Detta sker genom att ett varumärke inte bara 

exponeras för den publik som besöker evenemanget utan det exponeras även via den 

media som bevakar det. 

  

Genom att exponeras kan ett företag enligt Keller (1993) skapa unika associationer 

bland konsumenterna. Resultatet visar som tidigare nämnt att konsumenter föredrar 

varumärken som sponsrar konsumenternas favoritlag. I resultatet går det dock att utläsa 

att konsumenter inte föredrar Länsförsäkringar Gävleborg i samma uträckning som de 

generellt föredrar företag som sponsrar deras favoritlag. Resultatet för både den 

deskriptiva statistiken och faktoranalysen visar att konsumenterna generellt sett föredrar 

varumärken som sponsrar de svarandes favoritlag, men att de nödvändigtvis inte i 

samma grad föredrar just Länsförsäkringar Gävleborg då de sponsrar Brynäs IF. 

  

Anledningarna till detta kan vara många men kan bero på att Länsförsäkringar 
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Gävleborg inte har lyckats tillräckligt med att skapa positiva, unika associationer. Enligt 

Keller (1993) och Touminen (1999) handlar unika associationer om att skapa ett unikt 

säljerbjudande. Det unika säljerbjudandet är en viktig konkurrensfördel vilket i detta fall 

Länsförsäkringar Gävleborg inte lyckats skapa till en tillräcklig nivå som anses 

tillfredsställande för de unika associationerna. Genom att inte skapa tillräckliga unika 

associationer kan detta leda till att konsumenter inte väljer företagets produkt eller 

tjänster vilket Keller (1993) menar är en bidragande grund för konsumenters 

varumärkesbeslut. Unika associationer skapar en uppfattning bland konsumenter att ett 

varumärke är bättre än de konkurrenter som finns på marknaden. Resultatet kan dock ge 

en indikation på att sponsring är ett bidragande element när det kommer till byggande 

av positiv varumärkesimage utifrån konsumenternas perspektiv.  

 

5.3 Medvetenhet vs Image 

Baserat på studiens resultat går det att uppfatta att sponsring har en positiv påverkan på 

ett företags varumärkeskapital, alltså konsumenternas syn på ett varumärke.  

 

Resultatet tyder på det Henseler et al. (2011) menar då författarna hävdar att sponsring 

är ett effektivt verktyg för företag att öka konsumenternas varumärkesmedvetenhet och 

varumärkesimage. Det mest framträdande resultatet i undersökning är att konsumenter 

ställer sig positivt till företag som väljer att sponsra deras favoritlag. Detta tyder på att 

sponsring skapar gynnsamma associationer hos konsumenten.  Innebörden av detta är 

att företag genom sponsring lyckas med att placera varumärket i konsumenternas 

sinnen. Genom detta kan företag övertyga konsumenter att ett varumärke har speciella 

attribut och fördelar som leder till att varumärket ses som mer positivt. Just denna fråga 

kan härledas till bland annat Nickell et al. (2011) och Smith (2004) som menar att 

sponsring inom sport skapar ett känslomässigt engagemang för besökarna. Delar av de 

känslomässiga relationerna som skapas överförs till ett lags sponsorer vilket leder till att 

konsumenter skapar en positivare varumärkesimage kring ett företag. 

  

Faktor 2 i faktoranalysen tyder också att på att konsumenter som skapar en minnesbild 

kring ett varumärke kan detta bidra till att en samhörighet bildas mellan konsumenter 

och företag. Genom den minnesbild som skapas blir konsumenternas inställning till 

varumärket mer positivt genom unika associationer. Detta går i linje med det Esch et al. 

(2006), Faircloth et al. (2001) och Keller (2008) hävdar gällande att medvetenhet är en 
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bidragande faktor till att skapandet av varumärkesimage.  Även Helitzer (2000) menar 

att exponering, som bildar en igenkänning kring ett varumärke, bidrar till ökad 

varumärkesimage.  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 8 –Uppdaterad  teoretisk modell utifrån studiens resultat som visar hur 
medvetenhet och image påverkas av sponsring (Egen) 

 
Studiens teoretiska modell har efter resultatet modifierats och visar på att igenkänning 

har en påverkan på den minnesbild konsumenter har kring ett företag. I figur 9 kan vi se 

en inverkan att genom igenkänning kan konsumenter lättare skapa en minnesbild kring 

ett företag. Genom att skapa en igenkänning kan detta bygga minnen som konsumenter 

sedan kopplar till ett varumärke. Detta kan således liknas med Gustafsson och Chabots 

(2007) resonemang om att starka relationer mellan varumärket och konsumenternas 

minne måste skapas för att skapa en minnesbild. Medvetenheten som skapas via 

igenkänning och minnen resulterar senare i en ökning av unika associationer (se figur 

9). Sammanfattningsvis kan vi säga att sponsring skapar en igenkänning som sedan 

bildar minnen i konsumenternas sinnen. Varumärkesmedvetenheten påverkar sedan 

främst de unika associationerna som bidrar till varumärkesimagen. Vi hävdar att 

beståndsdelarna igenkänning, minne och unika associationer i varumärkeskapital är de 

främsta delarna i hur konsumenter uppfattar ett varumärke vid sponsring i 

sportsammanhang. Därmed ser vi i figur 9 att igenkänning har en central del i att bygga 
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ett högt varumärkeskapital.   

6. Slutsats  
I kapitlet besvarar vi studiens forskningsfrågor och syfte utifrån den analys och 

diskussion som förts. Vidare framförs studiens bidrag till ämnet företagsekonomi samt 

förslag till framtida forskning. 

 

6.1 Svar på forskningsfrågor och syfte  
 
Forskningsfråga 1  

Hur påverkar sponsring inom sportevenemang konsumenters uppfattning kring ett 

varumärke? 

Vi kan konstatera att sponsring inom sportevenemang har en positiv 

påverkan på konsumenters uppfattning gällande ett varumärke. Utifrån 

konsumenternas varumärkesmedvetenhet- och image har vi kunnat dra 

slutsatserna att konsumenter uppfattar ett varumärke vid sponsring utifrån 

fem delar som tillsammans bidrar till varumärkeskapital. Framförallt 

påverkar sponsring igenkänningsförmågan, minnesbilden och de unika 

associationerna (se figur 9).  

 

Forskningsfråga 2 

Hur påverkar konsumenter varumärkesmedvetenhet och varumärkesimage varandra 

när företag har för avsikt att öka varumärkeskapitalet genom sponsring? 

De slutsatser vi kan dra utifrån vår undersökning är att igenkänning och 

minnen i varumärkesmedvetenheten är en bidragande del i byggandet av 

varumärkesimage. Igenkänning medverkar till både en hög minnesbild 

konsumenterna har kring ett varumärke samt skapar unika associationer. 

Vi kan även dra slutsatser att konsumenter som skapat sig en hög 

minnesbild, skapar även unika associationer gällande ett specifikt 

varumärke (se figur 9). 

 

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka hur sponsring påverkar konsumenters uppfattning 

av ett varumärke. 
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Med utgångspunkt i vad undersökningen har för avsikt att besvara, kan vi 

konstatera att sponsring påverkar konsumenters uppfattning av ett 

varumärke positivt när de blir exponerade av information och budskap i 

samband med sportevenemang. Vi kan med studien visa att sponsring som 

ett kommunikationsverktyg bidrar till ökad medvetenhet och image hos 

konsumenterna. Utifrån studiens resultat kan vi konstatera att konsumenter 

uppfattar unika och gynnsamma associationer i högre grad än de starka 

associationerna, samt att sponsring bidrar till starkare igenkänning och 

förmågan att lättare minnas. Att konsumenten skapar en igenkänning och 

en minnesbild av ett varumärke leder framförallt till att de unika 

associationerna stärks. Företag som använder sponsring som ett 

kommunikationsverktyg inom idrott bör ta hänsyn till detta för att utveckla 

sitt arbete med att stärka sitt varumärke och varumärkeskapital.  

 

6.2 Teoretiskt bidrag  
Vi har med studien kunnat bidra till företagsekonomins och marknadsföringens 

forskningsområde med en ökad förståelse hur sponsring inom idrotten påverkar 

konsumenters uppfattning kring ett varumärke. Resultatet i studien påvisar att 

konsumentens medvetenhet och image gällande ett varumärke påverkas positivt vid 

sponsring. Genom sponsring kan ett företag höja sitt varumärkeskapital genom ökad 

varumärkesmedvetenhet och image utifrån konsumenternas perspektiv. Detta kan ge 

stöd till de teorier som Henseler et al. (2011), Keller (1993), Nickell et al. (2011) och 

Smith (2004) lyfter fram där samtliga författare är överens om att sponsring bidrar 

positivt till ett företag. Vidare menar Nickell et al. (2011) och Smith (2004) att 

sponsring skapar ett känslomässigt engagemang bland konsumenter som stärker den 

positiva imagen kring ett företag. Detta kan vi fastställa i resultatet där respondenterna 

generellt ställer sig positivt till de varumärken som sponsrar deras favoritlag. 

  

De slutsatser vi kan dra utifrån resultatet är att igenkänning och minnen i 

varumärkesmedvetenheten är en bidragande del i byggandet av varumärkesimage. 

Igenkänning medverkar till både minnesbilden konsumenterna har kring ett varumärke 

samt skapar unika associationer. Utifrån det Buil et al. (2013), Esch et al. (2006) och 

Keller (1993) menar angående att varumärkesmedvetenheten bidrar till 

varumärkesimagen kan därför en slutsats dras som stödjer dessa teorier. Utifrån 
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modellen över varumärkeskapital, alltså konsumentens syn på ett varumärke, har vi 

kunnat uttolka att framförallt unika associationer påverkas positivt av konsumentens 

igenkänningsförmåga och minnesbild. Detta går delvis i linje med Esch et al. (2006) 

resonemang som menar att framförallt minnesbilden skapar positiva associationer. 

Således har vi kunnat bidra till ämnet genom en ökad förståelse hur de olika 

beståndsdelarna i varumärkesmedvetenheten påverkar de specifika beståndsdelarna i 

varumärkesimagen av ett varumärke vid sponsring. 

  

Vidare bidrag är en ökad förståelse kring konsumenternas förmåga att minnas och känna 

igen ett specifikt varumärke som exponeras i samband med ett idrottsevenemang. 

Resultatet tyder på att konsumenterna som besöker en arena, skapar en igenkänning och 

minnesbild som vidare bidrar till att känna en samhörighet, unik association, med 

varumärket. 

  
6.3 Praktiskt bidrag  

Som framkommit i slutsatsen har vi kunnat bidra med ett tydligt praktiskt bidrag. 

Studien är utformad utifrån ett konsumentperspektiv och resultatet som framställts kan 

appliceras när företag har för avsikt att använda sponsring i sportsammanhang som ett 

kommunikationsverktyg. För att vidare integrera och utveckla den kommunikation som 

sker via sponsring mellan konsument och företag bör följande punkter tas i beaktande:  

 

När företag vill stärka sitt varumärkeskapital kan de göra detta genom sponsring då 

exponering bidrar till igenkänning som har påvisats att vara grunden för ökad 

medvetenhet och image.  

 

• Sponsring som ett kommunikationsverktyg inom sportsammanhang, bidrar till 

en möjlighet att öka konsumenters igenkänning, som påvisats vara en central del 

i att skapa en minnesbild och unika associationer gällande det sponsrade 

varumärket.  Företag kan således använda sponsring som ett konkurrenskraftigt 

verktyg för att stärka företagets varumärkeskapital.  

 

• Företag kan genom sponsring skapa en konkurrensfördel genom att urskilja sig 

från konkurrenterna i konsumenternas sinnen. Sponsringen skapar 

konsumenternas förmåga att känna igen det specifika varumärket och 
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kategorisera varumärket efter bransch vilket leder till en tro att varumärket är 

bättre än dess konkurrenter.    

6.4 Egna reflektioner  
Vi har i studien undersökt hur sponsring påverkar konsumenters uppfattning av ett 

varumärke. Under studiens gång har nya frågor väckts gällande huruvida sponsring 

uppfattas av konsumenten. Processen i hur sponsring kan användas som ett 

kommunikationsverktyg är så mycket mer än att bara se ett företags möjlighet att bidra 

en sportklubb med ekonomiska medel. Vi är medvetna om att bland annat konsumenters 

tidigare preferenser gällande det specifika varumärket i studien, kan ha påverkat det 

framställda resultatet. Dock ser vi detta som ofrånkomligt eftersom företag oftast 

kommunicerar via flertal forum som en del av företagets marknadsföringsstrategi. Vi 

har emellertid reflekterat kring huruvida konsumenterna uppfattar flertal varumärken 

som exponeras under samma tak och arena. Studien syftar till att enbart inkludera ett 

varumärke men tanken har under processens gång, att applicera två varumärken för att 

på så sätt kunna jämföra de två utfallen. Vi ser dock nödvändigheten att skapa en ökad 

förståelse kring konsumenters varumärkesuppfattning gällande ett specifikt varumärke 

innan en jämförande studie kan utföras.  

 

Under perioden som studien har bearbetats har även hockeysäsongen fortgått vilket 

medfört en tydligare bevakning på vad som händer inom svensk hockey. Bland annat 

har en undran uppkommit hur ett företag som agerar sponsor skulle påverkas om den 

klubb som den företaget sponsrar drabbas av negativ publicitet. Ponera att en klubb 

drabbas av en dopningsskandal som påverkar klubben kraftigt negativt. I ett första skede 

kan det tänkas att sponsorerna som sammanknippas med klubben även påverkas 

negativet av detta. Men som i många fall tar sponsorer kraftigt avstånd från dessa 

situationer och avsäger sitt samarbete med klubben. Vi har reflekterat kring ifall en 

sponsor påverkas, antingen negativt eller positivt beroende hur konsumenterna uppfattar 

deras budskap om sådant inträffar och huruvida varumärket kan uppfattas ännu 

positivare när företaget tar tydligt avstånd från dessa handlingar.  

 
6.5 Förslag till vidare forskning  

Vi har med denna studie undersökt hur sponsring påverkar konsumenters uppfattning av 

ett varumärke. För vidare forskning föreslår vi att flera varumärken bör inkluderas för 

att analysera eventuella skillnader och likheter hos konsumenternas uppfattning 
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beroende på företagens budskap och exponering. Detta skulle ge en förhöjd förståelse 

för hur företag lyckas urskilja sig från dels konkurrenterna men också andra företag som 

sponsrar samma evenemang. 

  

Ytterligare anser vi att vidare forskning kan fokusera på hur ett varumärke påverkas om 

laget eller evenemanget som företaget sponsrar drabbas av negativ publicitet.  

  

Slutligen föreslår vi att vidare forskning bör utgå från en liknande teoretisk modell som 

har behandlats i studien men inriktat mot konsumenters varumärkesuppfattning i andra 

evenemang som inte är sportrelaterade. Detta skulle öka förståelsen kring ifall sponsring 

har en lika stark påverkan på konsumenters uppfattning av ett varumärke även i andra 

sammanhang.  
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Pappu och Cornwell 
(2014) 
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Kotler och Keller 
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Företag som sponsrar aktiviteter för att skapa 
varumärkesrelaterade interaktioner 

 
Woisetschläger och 
Michaelis (2012) och 
Rifon, Choi, Trimble 
och Li (2004) 

 
Sponsring har under senare tid växt i 
popularitet när det kommer till hur företag 
kommunicerar med kunderna 

Harris (1964) Sponsring uppkom under de olympiska spelen i 
Grekland år 590 f.Kr.  

Rifon et al. (2004) Sponsring skapar en länk mellan företag och 
kunder som skapar starkare relationer 

Nickell, Cornwell och 
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Sponsring beskrivs som ett verktyg som 
används för att urskilja sig från konkurrenterna 
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Erdogan och Kitchen 
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Sponsring är en investering då företag drar 
nytta av det evenemang eller den organisation 
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Gardner och Shuman 
(1987), Nicholls och 
Roslow (1999) och 
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Sponsring handlar om att skapa värde för 
varumärket genom konsumenternas 
uppmärksamhet och intresse  

Meenaghans (1991) Sponsring är i grunden en investering för 
företag som ger möjlighet att kommunicera 
med en utvald publik 

Nickell et al. (2011) Sponsring bygger på utbyte och känslomässiga 
associationer mellan företag och en vald 
målgrupp för att uppnå definierade mål 

Cornwell (2008) Målet med sponsring för företag är fånga den 
utvalda publikens uppmärksamhet och urskilja 
sig från konkurrenter 

Amoako, Baah, 
Dzogbenuku & Junior 
(2012) 

Sponsring är ett verktyg för att stärka ett 
varumärke 

Gwinner (1997) Målet är att få en förbättrad varumärkesimage 
genom associationer, ökad uppfattning och 
ökad varumärkesmedvetenhet från exponering 

Javalgi, Traylor, 
Gross och Lampman 
(1994) 

Sponsring är ett verktyg som utnyttja den 
sponsrade verksamhetens anseende för att öka 
och stimulera försäljningen för ett företag 

Meenaghan (1991) Jämför sponsring med reklam som 
kommuniceras ut till en specifik målgrupp 

Cornwell (2008) och 
Tripodi et al. (2003) 

Människor lagrar information som kopplas till 
minnet och sinnena  

Cornwells et al. 
(2001), Cornwell 
(2008) och Tripodi et 
al. (2003) 

Sponsring skapar associationer från upplevelser 
gällande varumärket och målet är att skapa en 
känslomässig reaktion 

Cornwell, Relyea och 
Irwin (2001) 

Då ett varumärke exponeras till rätt målgrupp 
skapas positiva känslor rörande det budskap 
som förmedlas av sponsorn 
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beroende av konsumenternas medvetenhet, 
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framgångsrikt sponsringsarbete 

Sponsring inom 
sport 

Meenaghan (1991) 5 sponsringskategorier: sport, finkultur, 
kulturell, välgörenhet och miljö 

Grönkvist (2000) Idrott och sport är en central del i företags 
sponsringsarbeten då idrott och sport är ett stort 
intresse för många samhällsklasser 

Gratton och Taylor 
(2000) 

Sponsring inom idrott och sport är den 
dominerande kategorin för företag att sponsra 

Grönkvist (2000) Då företag sponsrar elitidrott så exponeras 
varumärket dels på arenan men också via den 
media som bevakar evenemanget  

Smith (2004) Anhängare till ett lag känner större attraktion 
till lagets sponsorer än andra varumärken 

Smith (2004) Relationen som uppstår mellan konsumenter 
och företag blir stark då delar av de positiva 
känslorna som konsumenterna har till sitt 
favoritlag överförs till sponsorerna  

Henseler, Wilson och 
Westberg (2011) 

Sponsring tillåter en psykologisk samhörighet 
till företaget och skapar en omedveten 
samhörighet mellan konsumenter och företag 

Helitzer (2000) 2 mål med sponsring: Förbättrad 
varumärkesimage och ökad 
varumärkesmedvetenhet 

Dobni och Zinkhan 
(1990) 

Relationen som byggs upp kan delas upp i 
symboliska och funktionella 
varumärkesövertygelser.   

Smith (2004) När konsumenter upplever och formar känslor 
kring ett varumärke så skapas även preferenser 
kring hur konsumenter uppfattar varumärken 

Varumärkes-
värde 

Buil, Martinez och 
Chernatony (2013) 

Varumärkesvärde utgår från ett 
konsumentperspektiv och är styrkan kring 
varumärket i konsumenternas medvetande  

Touminen (1999) Varumärkesvärde baseras på konsumenternas 
medvetande och vilka erfarenheter de har av 
varumärket 

Simon och Sullivan 
(1993) och 
Christodoulides och 
de Chernatony (2010) 

Varumärkesvärde är det ekonomiska värdet av 
ett varumärke som härleds från konsumenters 
medvetenhet och inställning till varumärket 

Aaker (1991) och 
Aakers (1996) 

Värdet för ett varumärke skapas genom 
varumärkesmedvetenhet, upplevd kvalité, 
lojalitet, associationer och tillgångar  

Keller (1993) Bilden och medvetenheten kring ett varumärke 
är de viktigaste delarna för varumärkets värde 

Keller (1993), 
Touminen (1999) och 
Sallam (2016), 

Varumärkeskännedom är nyckelbegreppet i 
skapandet av varumärkesvärde och innefattar 
medvetenhet och image.  
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Touminen (1999) Hur företaget väljer att kommunicera sitt  
budskap påverkar konsumenternas uppfattning 

Varumärkes-
kunskap 

Keller (1993), 
Touminen (1999) och 
Sallam (2016) 

Består av medvetenhet och image  

Buil et al. (2013) och 
Gustafsson och 
Chabot (2007) 

Varumärkesmedvetenhet är det första steget i 
värdeskapande och handlar om konsumenternas 
kännedom gällande varumärket 

Keller (1993) och 
Touminen (1999) 

Medvetenhet består av 
varumärkesigenkännande och minnen. Kunna 
bekräfta tidigare exponering och förknippa 
varumärken med en specifik produkt/tjänst 

Roy och Banerjee 
(2008) 

Varumärkesimage är konsumenters åsikter och 
känslor kring ett varumärke  

Keller (1993) Varumärkesimage är summan av de intryck 
som påverkar konsumenterna 

Touminen (1999) och 
Keller (1993) 

Varumärkesimage består av olika associationer: 
Starka associationer, gynnsamma associationer 
och unika associationer  

Faircloth et al. (2001) För att konsumenter ska kunna skapa en bild av 
ett varumärke krävs en kombination av starka, 
gynnsamma och unika associationer 

Keller (1993), 
Bivainiene och 
Sliburyte (2008) och 
French och Smith 
(2013) 

Starka associationer är styrkan i de kopplingar 
som konsumenterna förknippar varumärket 
med. De produkter eller tjänster som ett företag 
förmedlar 

Keller (1993) Gynnsamma associationer handlar om att 
placera varumärket i konsumenters sinnen och 
fördelar med varumärket 

Keller (1993) och 
Touminen (1999) 

Unika associationer är vad som gör varumärket 
unikt på marknaden, ett unikt säljerbjudande   

Relationen mellan 
medvetenhet och 
image 

Esch et al. (2006), 
Keller (2008) och Buil 
et al. (2013) 

Medvetenhet har en väsentlig roll i skapandet 
av image. Lättare för konsumenter att skapa en 
bild av ett företag då medvetenheten är hög 
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Enkätformulär  
 

Frågeformulär, kandidatuppsats – ”Konsumenters varumärkesuppfattning” 
Daniel Johansson, Fredrik Lundberg  
 
Denna undersökning har som syfte att samla in data till vår uppsats på kandidatnivå vid 
Högskolan i Gävle. Enkätundersökningen är helt anonym,  
tar cirka 1 minut att genomföra och är helt frivillig att delta i.  

 
1. Kön 

 
Man Kvinna 

 
2. Ålder  

 
15-24 25-34 35-44 44-54 55-64 65+     

 
3. Hur många gånger per säsong besöker du Gavlerinken i samband med att Brynäs IF spelar match?  
 

1-5   6-10   11-15 16-20 21+     
 

 
4. Vilket av dessa företag är huvudsponsor/partner till Brynäs IF? (Endast 1 svar) 

o City Gross Gävle 

o Stadium 

o Länsförsäkringar Gävleborg 

o Wikmans Bil i Gävle  

o Vet ej  
 

5. Baserat på ditt svar i fråga 4, vilken bransch är företaget verksam i? (Endast 1 svar) 

o Bilförsäljning 

o Bank och försäkring  

o Dagligvaruhandel 

o Sportartiklar 

o Vet ej 
 

6. Jag påverkas positivt av sponsring.  
 

 
 

Instämmer Instämmer helt  
inte alls 
 

Var god vänd blad à 
 
 

7. Jag har en positiv inställning till företag som sponsrar mitt favoritlag.  
 

 
 

Instämmer Instämmer helt  
inte alls 

 
8. Jag föredrar varumärken som sponsrar mitt favoritlag framför andra konkurrerande varumärken.  

 
 

 

                          1          2         3          4         5   

                          1          2         3          4         5   

                          1          2         3          4         5   



Daniel Johansson och Fredrik Lundberg  

75 
 

Instämmer Instämmer helt  
inte alls 
 

 
9.  Förknippar du Länsförsäkringar Gävleborg med någon specifik sport?  

(Endast 1 svar) 
 

Fotboll Motorsport Innebandy Hockey  Vet ej 
 

 
10. Jag uppfattar Länsförsäkringar Gävleborg positivt då de sponsrar Brynäs IF.   

 
 

 
Instämmer Instämmer helt  
inte alls 

 
 

11. Jag föredrar Länsförsäkringar Gävleborg då de sponsrar Brynäs IF, framför andra konkurrerande 
varumärken inom bank- och försäkringsbranschen.  
(Med utgångspunkt att pris och kvalité är detsamma)  
 

 
 

Instämmer Instämmer helt  
inte alls 

    
 

12. Vad förknippar du Länsförsäkringar Gävleborg med? (Max 2 svarsalternativ) 
 

Gävle Trygghet Brynäs IF Bank/försäkring Vet ej  
 

 
 
 

Tack för din medverkan!  
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