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Förord 

Vår studie handlar om alkoholrelaterad sponsring inom idrott. Vi har båda ett brinnande intresse 

för idrott och är uppvuxna i samhällen där idrotten spelar en central roll. Med utgångspunkt ur 

detta stod det tidigt klart att vi ville fokusera på idrottens värld i vår studie. Marknadsföring 

inom idrotten är något som fascinerat oss i samband med vår relation till idrotten. Idrotten är 

något som förenar, engagerar och anses allmänt hälsosamt. Trots detta förekommer det 

kontroversiella sponsorsamarbeten med företag som exempelvis förknippas med alkohol eller 

tobak. Vi tyckte att det skulle vara intressant att studera varför det är vanligt förekommande 

men framför allt hur det kan påverka synen på en idrottsförening. 

 

Tack till våra handledare vid högskolan i Gävle, Zahra Ahmadi och Akmal Hyder, för ert stöd 

under arbetets gång. Vi vill även tacka Borlänge HF som tillät oss att genomföra vår 

enkätundersökning i samband med deras match.  
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Sammanfattning 

 
Titel: Probably the Best Sponsorship in the World - En kvantitativ studie om hur en 

idrottsförenings varumärkesimage påverkas av alkoholrelaterad sponsring 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi 

Författare: Linus Hansson och Angelina Håkansson 

Handledare: Zahra Ahmadi och Akmal Hyder 

Datum: 2018 – maj 

  

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur sponsorer som förknippas med alkohol kan 

påverka en idrottsförenings varumärkesimage. Detta kontroversiella fenomen har blivit vanligt 

inom idrotten idag. Vi ville därför ta reda på vilken effekt det får på idrottsföreningens 

varumärke. 

  

Metod: En kvantitativ metod har använts och studiens data har samlats in genom en 

enkätundersökning. Analysen och redovisning av data har skett med hjälp av deskriptiv 

statistik, korrelationsanalys och regressionsanalys i programmet SPSS. 

  

Resultat & slutsats: Resultaten visar att sponsring från alkoholtillverkande företag generellt 

har en positiv påverkan på en idrottsförenings varumärkesimage. Detta trots att det är ett 

omdiskuterat och kontroversiellt förhållande mellan idrotten och alkoholen. Det beror på att 

förhållandet mellan respektive varumärkesimage inte är samstämmigt och kräver därmed mer 

tankekraft hos konsumenterna. På så vis befästs sponsorsamarbetet starkare i medvetandet och 

gynnar varumärkenas image. 

  

Examensarbetets bidrag: Idrottsföreningar bör resonera kring vilka sponsorer som ska 

exponeras. Resultatet visar att sponsorsamarbeten med varumärken som förknippas med 

alkohol gynnar idrottsföreningens varumärkesimage. Teoretiskt bidrar studien till den 

kumulativa forskningen inom marknadsföring och hur sponsring fungerar inom idrott. 

  

Förslag till fortsatt forskning: Studien undersöker hur en idrottsförenings varumärkesimage 

påverkas av sponsorer som förknippas med alkohol. Ett förslag till framtida forskning är att 

undersöka flera föreningar och idrotter för att ytterligare stärka den etablerade forskningen. Ett 
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annat förslag är att göra en liknande undersökning ur idrottsföreningars synvinkel för att ta reda 

på deras åsikt om sponsring. 

  

Nyckelord: Marknadsföring, varumärkesimage, sponsring, idrott, alkohol 
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Abstract 

Title: Probably the Best Sponsorship in the World - A quantitative study about the influence 

on a sports association’s brand image by alcoholic sponsorships 

Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Linus Hansson and Angelina Håkansson 

Supervisor: Zahra Ahmadi and Akmal Hyder 

Date: 2018 – May 

  

Aim: The aim of this study is to examine how sponsoring brands associated with alcohol can 

influence the brand image of a sports association. This controversial phenomena has become 

more common in the world of sports today. Consequently we wanted to investigate what effect 

it has on the brand image of the sports associations.   

  

Method: We have used a quantitative method with a survey design. Data was collected through 

a questionnaire. Analysis and presentation of data was done in the statistical software SPSS in 

the form of descriptive data, correlation analysis and regression analysis.   

  

Result & Conclusions: The results from our study show that sponsor partnerships with brands 

associated with alcohol have a positive influence on the brand image of the sports associations. 

Even though the partnership between the two is highly controversial. This is because the brand 

images are incongruent and require more cognitional energy of the consumers and therefore the 

partnership becomes fortified in the minds of consumers. 

  

Contribution of the thesis: Sports associations should consider which sponsorship agreements 

to be made. Brands associated with alcohol contribute to the brand image, despite the ethical 

aspect that they should not belong together. Our contribution to the theoretical framework is 

another examination to the cumulative research within marketing and how sponsorships work 

in the world of sports. 

  

Suggestions for future research: Our study examine how brands associated with alcohol 

influence sports associations brand images. A suggestion for future research is to investigate 

several other sports associations since our study is limited to a single one. Another suggestion 
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is to conduct a research through the perspective of the sports associations. It would be 

interesting to see the sports associations view of the matter.    

  

Key words: Marketing, brand image, sponsorship, sports, alcohol 
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1. Introduktion 
 

I introduktionskapitlet diskuteras sponsringens roll inom idrottsvärlden. Begreppet 

varumärkesimage förklaras och kopplas samman med de kontroversiella samarbeten som 

förekommer inom idrotten. Diskussionen koncentreras allt mer mot alkoholrelaterad sponsring 

och mynnar ut i studiens problemställning. 

  

”Probably the Best Beer in the World” är en välkänd slogan, bland annat inom idrottens värld. 

Alkoholtillverkaren Carlsberg har gjort sig kända genom att sponsra idrottsföreningar och andra 

evenemang. Med hjälp av sponsorsamarbeten har de lyckats förmedla en slogan som befästs i 

konsumenters medvetande. En slogan som även givit inspiration till vår titel. Cornwell och 

Maignan (1998) beskriver att sponsring innebär ett utbyte mellan sponsorn och den sponsrade 

organisationen. Den sponsrade erhåller ekonomiska medel och sponsorn får rätten att associeras 

med den sponsrade. Några av fördelarna med sponsring är enligt Yngfalk-Fyrberg (2014) att 

genom association till en verksamhet kan företagets försäljning öka både på befintliga och nya 

marknader. Zdravkovic och Till (2012) förklarar att mängden resurser som tillägnas till 

sponsring expanderar. Det finns många olika ändamål att sponsra, allt från konserter till 

forskning och välgörenhet. Dock är det ett område som dominerar sett till fördelningen av de 

ekonomiska resurserna. Zdravkovic och Till (2012) beskriver att 66 % av all sponsring 

förekommer inom idrotten. Yngfalk-Fyrberg (2014) berättar att sponsring är en fördel för 

idrotten i och med att den blir introducerad i nya sammanhang och på nya marknader. Ur 

företagets perspektiv är sponsringen en central drivkraft för att stärka sin varumärkesstrategi 

(Abreu Novais och Arcodia, 2013). Keller (1993) skriver att sponsring av idrott är ett effektivt 

sätt att kommunicera med konsumenter och samtidigt bygga en stark och positiv 

varumärkesimage. 

  

Nandan (2005) berättar att varumärkesimagen är det totala intrycket som människor fått från 

flera källor. Både Keller (1993) och Zdravkovic och Till (2012) definierar varumärkesimage 

som konsumenternas associationer till varumärket. Även om det råder delade meningar om hur 

varumärkesimage ska definieras menar Nandan (2005) att alla är överens om att det är en 

konsumentstrukturerad uppfattning av ett varumärke. Att skapa positiva, starka och 

fördelaktiga associationer leder således till en positiv varumärkesimage. Det finns olika sätt för 

varumärken att bygga denna image. Den här studien koncentreras kring hur varumärken 

använder andra varumärken och direkta upplevelser för att skapa positiva associationer och 
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därmed också en positiv varumärkesimage. Såväl Keller (1993) som Kelly, Ireland, Mangan 

och Williamson (2016) påstår att idrottens förmåga att befästa positiva associationer i 

människors medvetande gör sponsring av idrott attraktiv för företag. Keller (1993) och Kelly 

et al. (2016) förklarar att när två parter ingår ett sponsringsavtal kan associationerna till vardera 

part länkas samman och därmed överföra respektive parts varumärkesimage. 

  

Gwinner och Eaton (1999) och Kwon, Ratneshwar och Kim (2015) har studerat hur ett 

varumärkes image kan föras över och påverka ett annat varumärkes image. Författarna menar 

att detta är vanligt vid sponsring av bland annat idrott. I studien bekräftas att sponsring av event 

möjliggör att parternas varumärkesimage kan överföras mellan varandra. Kelly et al. (2016) har 

prövat denna teori och kommit fram till att ett varumärke med en negativ, neutral eller positiv 

image kan påverka en idrottsförenings image vid sponsring. Bland annat nämns att en 

idrottsförening med positiv varumärkesimage som sponsras av ett varumärke med en negativ 

image riskerar att skada sin egen varumärkesimage. Däremot beskriver flera forskare att en 

idrottsförening med en positiv image även kan gynnas av sponsring från ett varumärke med 

negativ image (Gwinner och Eaton, 1999; Kwon et al., 2015). Gwinner och Eaton (1999) menar 

att konsumenter avfärdar den negativa imagen eftersom det i grunden finns en positiv attityd 

till varumärkets image som konsumenterna försvarar. Resultatet blir att det negativa ignoreras 

och det positiva överkompenseras för att bibehålla den positiva varumärkesimagen. 

  

Yngfalk-Fyrberg (2014) förklarar att när företag och idrottsföreningar ingår sponsorskap 

innebär det att föreningen eller företaget ofta tvingas göra etiska kompromisser. För att etableras 

på elitnivå är föreningar beroende av de ekonomiska resurserna som sponsringen innebär. Det 

faktum att negativ image riskerar att överföras till det egna varumärket ignoreras för att stärka 

de ekonomiska resurserna. Macniven, Kelly och King (2015) understryker detta problem och 

förklarar att idrott i grunden är en hälsosam aktivitet men som ofta exponerar ohälsosamma 

företag som exempelvis alkoholtillverkare. I Riksidrottsförbundets (2017) policy står det 

skrivet att alkohol och idrott inte hör samman. Detta innebär att idrottsföreningar strider mot 

sitt egna styrande organ. Trots detta finns det föreningar som ingår sponsorsamarbeten med 

företag som säljer eller tillverkar alkohol (Yngfalk-Fyrberg, 2014).  

  

Kelly et al. (2016) beskriver att det under senare år inletts en granskning av alkoholexponering 

i samband med idrottsevenemang. De Bruijn (2014) kommenterar den pågående debatten och 

beskriver att ett förbud mot alkoholrelaterad sponsring har diskuterats på Irland. Ett förslag som 
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har mötts med stort motstånd. De Bruijn (2014) fortsätter att berätta att motståndarna till 

förslaget befarar att utan dessa ekonomiska medel riskeras det att halka efter i utvecklingen av 

sporten. Detta är ett tydligt exempel där etiska kompromisser vinner över idrottens värdegrund. 

Trots att idrottsrörelsen inte vill associeras med alkohol menar Yngfalk-Fyrberg (2014) och 

Kelly et al. (2016) att pengarna är av sådan vikt att idrottens egna policy mot alkohol ignoreras. 

Resultatet är att många idrottsföreningar väljer att inleda samarbeten med alkoholtillverkare. 

  

Macniven et al. (2015) förklarar att det inte råder samstämmighet mellan idrottsföreningens och 

alkoholtillverkarens varumärkesimage. Samstämmighet innebär enligt Cornwell, Weeks och 

Roy (2005) att det finns ett tydligt samband mellan idrottsförening och sponsor. Vid icke-

samstämmighet är sambandet inte lika tydligt. Keller (1993) menar att när det inte råder 

samstämmighet i ett företags varumärkesimage kan individer bli förvirrade och därmed 

påverkas varumärkesimagen negativt. Även Kelly et al. (2016) förklarar att samstämmighet 

mellan den sponsrade och sponsorn är viktigt för parternas varumärkesimage. Kelly et al. 

(2016) hävdar att när det inte råder samstämmighet kommer individer automatiskt att ändra sin 

attityd till en av parterna för att uppnå det. Detta skulle kunna utgöra en risk för en 

idrottsförening som ingår ett sponsoravtal med en partner vars varumärkesimage inte är 

samstämt med idrottsföreningens. Gwinner och Eaton (1999) skriver å andra sidan att ett 

varumärke kan gynnas av ett icke-samstämt förhållande eftersom människor lättare kommer 

ihåg förhållanden som inte samstämmer. Tidigare forskning visar alltså att icke-samstämmighet 

både kan hjälpa eller stjälpa ett varumärke.    

  

Det är uppenbart att det inte råder samstämmighet mellan idrottens och alkoholtillverkares 

varumärkesimage. Baserat på diskussionen ovan testar den här studien empiriskt huruvida 

idrottsföreningens varumärkesimage gynnas eller missgynnas av ett icke-samstämt 

sponsorsamarbete med alkoholtillverkare.   

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka hur sponsring från alkoholtillverkare påverkar en 

idrottsförenings varumärkesimage. 
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1.2 Avgränsning 

 

Eftersom syftet med studien är att förklara hur sponsring från alkoholtillverkare påverkar en 

idrottsförenings varumärkesimage har vi valt att avgränsa studien till en enskild idrottsförening 

för att göra en mer precis och trovärdig forskning. Avgränsningen baseras på tid och resurser. 

För att få fram ett mer generaliserbart resultat skulle flera föreningar behöva studeras. Den 

idrottsförening studien studerar är Borlänge HF, ett folkkärt lag i Dalarna som har många 

besökare på matcherna i hemmaarenan. Eftersom studien gäller idrottsföreningar i allmänhet 

anser vi att vikten för valet av förening handlar om hur stort intresset för matcherna är. Vi anser 

att intresset för matcherna är av större intresse än till exempel hur stor föreningen är för 

resterande av landet. 
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2. Teoretisk referensram 
 

Teorikapitlet lyfter fram och diskuterar tidigare forskning inom studiens forskningsområde. I 

vår hypotetisk-deduktiva studie används teorin som utgångspunkt för utformningen av de 

hypoteser som prövas. 

 

2.1 Sponsring 

 

Enligt Fahy, Farrelly och Questers (2004) är sponsring något som växer bland företag. Således 

är marknaden för sponsring intensivt konkurrensutsatt och det blir utmanande att nå en 

konkurrensfördel. Fahy et al. (2004) menar att sponsorskap istället kan ses som en investering 

för företaget och deras marknadsföring. Forskare förklarar att ett välskött sponsorskap kan vara 

ett sätt för företag att skapa konkurrensfördelar (Fahy et al., 2004; Kelly et al., 2016). Sponsring 

kan även vara ett verktyg till att skapa goda relationer (Cliffe och Motion, 2005). Fahy et al. 

(2004) anser att det är svårt att veta exakt hur företagen ska gå tillväga för att skapa fördelar, 

men att det troligtvis handlar om att hitta den rätta kapaciteten. Kelly et al. (2016) menar dock 

att en viktig aspekt för hur konsumenterna ska uppfatta varumärket är förhållandet mellan 

sponsorn och företaget. 

  

Sponsring definieras på många olika sätt av olika forskare. Nickell, Cornwell och Johnston 

(2011) menar att det inte finns någon specifik definition men att de som forskar inom ämnet har 

en liknande bild av vad det innebär. Vidare berättar Nickell et al. (2011) att sponsring kan 

beskrivas som ett verktyg för företag att skapa fördelar på marknaden. Det sker genom att 

företagen differentieras från konkurrenterna med hjälp av relationerna till samarbetspartnern. 

Kelly et al., (2016) definierar sponsring som en indirekt form av 

marknadsföringskommunikation som är mer accepterad av konsumenter än traditionell reklam. 

Nickell et al. (2011) påpekar att sponsring bygger på att exponera varumärket, skapa relationer 

och känslomässiga associationer för att skapa fördelar och nå upp till mål. 

 

2.1.1 Sponsring och idrott 

 

Som tidigare nämnts berättar Zdravkovic och Till (2012) att 66% av all sponsring förekommer 

inom idrottsvärlden. De otillräckliga ekonomiska resurserna från samhället gör sponsring till 

en nödvändighet för idrottsföreningar som vill vara konkurrenskraftiga. Företagen i sin tur ökar 

medvetenheten om varumärken, förbättrar de ekonomiska resultaten och gynnar den allmänna 
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imagen av företaget. Dessa faktorer kombinerat har fått sponsringen av idrott att kraftigt öka. 

Grohs, Wagner och Vsetecka (2004) förklarar att företagen tidigare endast värderade 

exponeringen av varumärket som sponsring innebär. På senare tid har sponsring utvecklats till 

något mer än bara exponering av ett varumärke. Sponsringen påverkar konsumenters beteende 

vilket har lett till att det primära målet med sponsring av idrott har blivit att förbättra företagets 

varumärkesimage. Henseler, Wilson och Westberg (2011) menar att supportrar inte bara får en 

varumärkeskännedom genom att se sponsorer i samband med idrottsevenemang. Forskarna 

påpekar att det även påverkar supportrarnas preferens till det sponsrade företagets produkter. 

Genom att sponsra idrotten kan det alltså uppstå en psykologisk uppfattning om ett företag och 

produkterna genom stimulans av de känslor som väcks av idrotten (Henseler et al. 2011). 

  

Bloxome, Voge och Pope (2011) menar att en av de största anledningarna till varför företag 

väljer att sponsra idrott är den stora målgruppen med liknande intressen de når ut till.  En annan 

anledning till att sponsring är stort inom idrott är att det har en positiv effekt på hur konsumenter 

uppfattar ett varumärke (Smith, 2004). Smith (2004) påstår att det till exempel kan visa sig 

genom att supportrar till ett lag känner större attraktion till ett varumärke som förknippats och 

visats tillsammans med ett lag än andra varumärken. Grohs et al. (2004) förklarar att detta beror 

på att idrottens image sprids till det sponsrande varumärket. Idrottens image beskrivs som bland 

annat hälsosam, ungdomlig, engagerande, frihet, och laganda. 

  

Det finns alltså många positiva associationer som varumärken vill ta del av. Henselser et al. 

(2011) förklarar det som att idrotten har en unik förmåga att väcka dessa starka känslor och 

involvera människor. Amis, Slack och Berrett (1999) berättar att ju mer sponsorn och 

idrottsföreningen syns tillsammans framför publiken, desto större är sannolikheten att 

sponsorskapet blir framgångsrikt. Det sponsrande företaget och idrotten betraktas som en 

sammanlänkad enhet vilket gör att varumärken kan dra nytta av idrottens positiva image. Den 

etablerade teorin har lett fram till hypotes ett.  

  

H1: Åskådarnas besöksfrekvens har en positiv påverkan på attraktionen till 

idrottsföreningens sponsorer. 
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2.1.2 Sponsring och etik 

 

Sponsring medför många etiska problem och överväganden som varumärken behöver ta 

ställning till (Yngfalk- Fyrberg, 2016; Cornwell och Maignan, 1998). Yngfalk-Fyrberg (2016) 

beskriver att mindre idrotter ofta exkluderas och istället sponsras stora och vanligtvis manliga 

idrotter som ofta visas i TV. Ett av företagets syften med sponsorsamarbeten är att skapa tillväxt 

och maximera vinst genom att differentiera sig mot andra företag (Cornwell och Maignan, 

1998). Yngfalk- Fyrberg (2016) menar istället att idrottens värld bör präglas av delaktighet, 

demokrati, tillgänglighet, öppenhet och respekt för det ideella arbetet. Dessa två mål med 

sponsringen är inte alltid förenliga vilket leder till att idrottsföreningar och företag tvingas till 

etiska kompromisser för att möta samarbetspartnerns önskemål (Yngfalk-Fyrberg, 2016). 

  

Kelly et al., (2016) berättar att alkoholrelaterade sponsorsamarbeten ökar inom idrottsvärlden. 

I många länder används sponsring som en väg runt lagstiftningen för att marknadsföra 

kontroversiella produkter, exempelvis alkohol (Cornwell och Maignan, 1998; Meenaghan, 

1991). Smith (2004) menar att alkoholtillverkande företag som sponsrar idrotter förskönar 

bilden av alkohol genom att framhäva fördelarna som sponsringen tillför idrotten (Smith, 2004; 

Cody och Jackson, 2014). Cody och Jackson (2014) förklarar att många idrottsföreningar är 

beroende av de ekonomiska medel som ställs till förfogande av alkoholrelaterade företag. 

Samtidigt slår Riksidrottsförbundet (2017) fast i sin policy att alkohol och idrott inte hör 

samman. Yngfalk- Fyrberg (2014) menar att ökningen av sponsorsamarbeten med 

alkoholrelaterade företag betyder att många föreningar strider mot idrottens styrande organ och 

gör därmed etiska kompromisser för ekonomisk vinning. Kelly et al. (2016) undersökte 

relationen mellan alkoholrelaterad sponsring inom idrott och hur det påverkar sponsorn samt 

den sponsrade. De menar att acceptera sponsring av ett alkoholtillverkande företag kan ha sitt 

pris på hur konsumenterna ser på idrottsföreningen. 

  

Brown (2016) tar upp en annan aspekt av alkoholrelaterad sponsring. Forskning visar att 

exponering av alkoholrelaterade företag ökar sannolikheten att konsumtionen av alkohol ökar. 

Cody och Jackson (2016) menar att det finns en kultur som associerar alkohol med sport. Amis 

et al. (1999) förklarar att vid sponsring sammanflätas parternas varumärkesimage till en enhet. 

När alkoholrelaterade sponsorer exponeras i samband med idrott sammanflätas respektive 

image. Alkoholen betraktas då som en naturlig del av idrottens kultur. Den kulturen kommer 

att vara svår att förändra eftersom alkoholtillverkande företag erbjuder stora ekonomiska medel 
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som idrottsföreningarna inte kan tacka nej till om de vill konkurrera på toppnivå. Cody och 

Jackson (2016) förklarar att det framförallt är svårt för mindre föreningar att tacka nej till 

alkoholrelaterade sponsorer eftersom det är svårt att få in en motsvarande summa pengar från 

andra sponsorer. Den etablerade teorin leder fram till att hypotes två har formulerats.  

  

H2: Det finns en positiv relation mellan åskådarna som uppmärksammat 

alkoholrelaterad sponsring och attityden till etiska kompromisser inom idrott. 

 

2.2 Varumärkesimage 

 

Varumärkesimage består av konsumenters uppfattningar om ett varumärke. Detta avspeglas i 

vilka minnen och associationer som konsumenterna har i relation till varumärket (Keller, 1993; 

Belén del Río, Vázquez och Iglesias, 2001; Zdravkovic, 2012). Det innebär att allt det som 

konsumenter i sitt medvetande länkar till ett varumärke utgör varumärkesimage. Belén del Río 

et al. (2001) förklarar att en viktig del i skapandet av ett varumärke är förmedlingen av en unik 

varumärkesimage. Konsumenter kommer att associera varumärket med dess image. Därmed 

kommer också denna image att associeras med varumärkets alla produkter. På detta sätt kan 

varumärket skapa ett mervärde för konsumenter genom att associeras med en positiv image. 

Konstruktionen av associationer till varumärket sker på olika sätt. Touminen (1999) förklarar 

att de kan vara produktrelaterade eller icke-produktrelaterade attribut som genererar ett 

funktionellt eller symboliskt värde. Anselmsson, Vestman Bondesson och Johansson (2014) 

beskriver exempelvis att konsumenter är beredda att betala mer för varumärken med en positiv 

image. De varumärken som har en positiv image kan således göra en större ekonomisk vinst. 

En mer symbolisk aspekt är det värde som uppstår när konsumenter väljer ett varumärke baserat 

på att de vill identifieras med dess image. Amis et al. (1999) beskriver till exempel att Nike har 

använt Tiger Woods och Michael Jordan för att förmedla en speciell och unik image. Nike är 

ett exempel på hur varumärken kan dra nytta av ett symboliskt värde som tillförs av 

varumärkesimagen. Dessa olika dimensioner och typer av associationer leder till en komplex 

konstruktion som utgör ett varumärkes image. 

  

En varumärkesimage kan vara antingen positiv eller negativ. Touminen (1999) förklarar att 

varumärkesimage är summan av intrycken som konsumenter har i relation till varumärket. 

Således är varumärkesimage något subjektivt som kan variera från konsument till konsument. 

En positiv image gör att konsumenter reagerar positivt när ett varumärke identifieras. En 
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negativ image leder följaktligen till en negativ reaktion hos konsumenten. Därmed är en positiv 

varumärkesimage något som varumärken strävar efter. Keller (1993) förklarar att en positiv 

varumärkesimage kräver gynnsamma, starka och unika associationer. Zdravkovic (2012) 

beskriver att associationer är en grogrund för ett varumärkes värde. Exempelvis kan en 

association som upplevs positiv av konsumenterna leda till att varumärkets image stärks. Batra, 

Hauvia och Bagozzi (2012) berättar att det kan bero på att positiva associationer är starkt 

förknippat med känslor av kärlek till ett varumärke.  Det motsatta förhållandet kan råda när en 

association uppfattas som negativ. Nandan (2005) menar att varumärkesimage är skapat av 

mottagarna, men att mottagarna kan påverkas av varumärkeskommunikation.  

 

2.2.1 Gynnsamma associationer 

 

Gynnsamma associationer uppstår när konsumenter känner att varumärket uppfyller deras vilja 

och behov (Touminen, 1999; Keller, 1993). Keller (1993) förklarar att ett 

marknadsföringsprogram är beroende av gynnsamma associationer eftersom ett varumärke 

måste uppfylla ett behov eller en vilja hos konsumenten för att bli framgångsrikt. När 

konsumenterna upplever att behov eller vilja uppfylls bidrar det till en övergripande positiv 

varumärkesimage. Alkoholrelaterade sponsorer skapar ett behov och en vilja hos konsumenter 

att köpa deras produkter i samband med idrott. Cody och Jackson (2016) förklarar att det i 

många kulturer är vanligt att dricka alkohol i samband med idrottsevenemang. På så vis byggs 

ett behov och en vilja upp hos konsumenter att dricka alkohol. Forskarna beskriver att 

alkoholrelaterade sponsorer erbjuder ekonomiska resurser som få andra kan matcha. Därmed 

kan de fortsätta att bygga gynnsamma associationer genom att sponsra idrotten, vilket leder till 

gynnsamma associationer till varumärket.  

 

2.2.2 Starka associationer 

 

Styrkan av associationerna bestäms av kvantiteten och kvaliteten på associationerna (Keller, 

1993). Kvantiteten beror på i vilken utsträckning konsumenterna tänker på varumärket. 

Kvaliteten innebär vad konsumenterna tänker och känner i relation till varumärket. Graden av 

styrka är resultatet från summan av kvantiteten och kvaliteten kombinerade (Keller, 1993; 

Bivainiene och Sliburyte, 2008). Zdravkovic (2012) beskriver att starka associationer bygger 

på hög samstämmighet mellan sponsorn och den sponsrade.  Cornwell et al. (2005) resonerar 

däremot att ett icke-samstämmigt sponsorsamarbete kräver mer tankekraft av konsumenter för 
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att bearbeta. Det skulle då innebära att det skapas en starkare association än ett samstämmigt 

förhållande. Keller (1993) förklarar att styrkan i ett företags varumärkesimage är en funktion 

av mängden tankekraft som konsumenterna ägnar åt ett varumärke. 

  

Amis et al. (1999) beskriver hur Budweiser och National Football League (NFL) flutit samman 

under Super Bowl till en enhet under benämningen “Bud Bowl”. Budweiser har lyckats bygga 

en stark association till NFL.  Idrottens image framställs som framför allt hälsosam (Grohs et 

al., 2004). Alkoholens image betraktas däremot inte som hälsosam utan snarare som något 

skadligt. Trots motsatsförhållandet har Budweiser lyckats förknippa sin varumärkesimage med 

den image som präglar NFL. Forskarna förklarar att den unika associationen mellan Budweiser 

och Super Bowl skulle vara svår att imitera för andra varumärken även om samarbetet skulle 

avslutas. Detta eftersom associationen är så pass starkt förankrat i konsumenters medvetande. 

Oavsett om ett annat varumärke skulle ta över sponsringen kommer Super Bowl fortsätta att 

benämnas Bud Bowl. 

 

2.2.3 Unika associationer 

 

Associationer kan vara unika eller delas med andra varumärken (Keller, 1993; Touminen, 

1999). Aaker (1996) och Keller (1993) beskriver att det är de unika associationerna till ett 

varumärke som ger kunderna en tilltalande anledning till att köpa just det varumärket. Unika 

associationer skapar konkurrensfördelar gentemot övriga på marknaden. De unika 

associationerna kan byggas på flera olika sätt. Forskarna nämner att en av de mest effektiva 

metoderna är att använda associationer till andra varumärken genom sponsring. 

  

Sponsring av direkta upplevelser, exempelvis idrottsevenemang, ger speciellt starka och unika 

associationer som varumärket kan dra nytta av (Keller, 1993; Cornwell, Weeks, och Roy, 2005; 

Roy och Cornwell, 2003).  Amis et al. (1999) förklarar hur sponsringen kan skapa unika 

associationer och därmed bidra med hållbara konkurrensfördelar gentemot konkurrerande 

varumärken. En hållbar konkurrensfördel är något unikt och svårt för andra att imitera. Amis et 

al. (1999) exemplifierar detta genom att beskriva samarbetet mellan alkoholtillverkaren 

Budweiser och NFL i USA. Som vi tidigare har nämnt kallas den årligen återkommande finalen 

Super Bowl för Bud Bowl i folkmun. Det är ett exempel på hur sponsring av idrott kan leda till 

starka men också unika associationer som inte är möjligt att imitera.    
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2.2.4 Överföring av varumärkesimage 

 

Överföring av varumärkesimage är ett av de vanligaste målen inom sponsring (Gwinner, 1997; 

Abreu Novais och Arcodia, 2013). Grohs et al. (2004) förklarar att överföring av 

varumärkesimage innebär att associationerna till parternas varumärken förs över och 

sammanlänkas. Sponsring av kändisar och idrottsevenemang är vanligt förekommande med 

målsättningen att väcka positiva känslor och attityder hos konsumenterna (Abreu och Arcodia, 

2013; Grohs et al., 2004). Det innebär enligt Gwinner (1997) att varumärken som använder 

sponsring förväntar sig att parternas varumärkesimage ska föras över mellan varandra. 

  

Grohs et al. (2004) förklarar att idrottens varumärkesimage innefattar många positiva 

associationer. Därmed vill många företag ta del av den positiva varumärkesimagen genom att 

sponsra idrottsföreningar och evenemang. Zdravkovic och Till (2012) beskriver att omtyckta 

föreningar och evenemang utgör en möjlighet för varumärken att ta del av den positiva imagen. 

Exempelvis det som tidigare nämnts om NFL och Budweiser (Amis et al., 1999). Gwinner 

(1997) beskriver att forskning visar att populära och omtyckta kändisar kan göra 

marknadsföringen mer övertygande. Det fungerar på samma sätt vid sponsring av idrott. 

Populära evenemang och föreningar inom idrotten har samma positiva inverkan på varumärkets 

image. 

  

Återigen är Amis et al. (1999) beskrivning av Super Bowl ett exempel på hur ett populärt 

idrottsevenemang kan påverka ett varumärkes image positivt. Super Bowl är ett populärt 

evenemang som årligen ses av miljontals människor vilket gör det attraktivt för varumärken att 

sponsra. Gwinner (1997) diskuterar huruvida det är själva idrotten eller associationerna till 

idrotten som har denna positiva påverkan på varumärken. Eftersom målet är att väcka positiva 

känslor och associationer till det egna varumärket spelar typen av idrott mindre roll (Gwinner, 

1997; Abreu Novais och Arcodia, 2013; Grohs, 2004). Varumärken söker efter en idrott som 

har en varumärkesimage som de vill ta del av. Exempelvis förklarar Amis et al. (1999) att Super 

Bowl associeras med bland annat tuffhet. Med hjälp av Super Bowls varumärkesimage har 

Budweiser påverkat sin egen varumärkesimage positivt. 

 

Eftersom att den etablerade forskningen säger att åskådarnas associationer till idrottsföreningen 

har en direkt påverkan på dess varumärkesimage så spelar sponsorerna en viktig roll. Vid 

konstruktionen av varumärkesimage är sponsorsamarbeten ett verktyg för att bygga 
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associationer till varumärket. När företag och idrottsförening exponeras tillsammans knyts även 

associationer mellan de två parterna. Således är åskådarnas attityd till idrottsföreningens 

sponsorsamarbeten en viktig faktor för föreningens varumärkesimage. Vad som utgör en positiv 

eller negativ association varierar från individ till individ. Att det däremot är viktigt att knyta 

positiva associationer till idrottsföreningen för att gynna dess varumärke står klart.  Utifrån 

denna diskussion och etablerad teori har hypotes tre formulerats.  

  

H3: Idrottsföreningens varumärkesimage påverkas positivt av åskådarnas 

besöksfrekvens och åskådarnas attityd till sponsorsamarbeten  

 

2.3 Samstämmighet 

 

Samstämmighet definieras som i vilken utsträckning ett varumärkes image delar mening och 

innebörd med ett annat varumärkes image (Keller, 1993; Gwinner och Bennet, 2008; Cornwell 

et al., 2005). Detta påverkar hur väl konsumenter minns ett varumärke och hur lätt nya 

associationer kan länkas till varumärket. Därmed har samstämmighet en direkt påverkan på ett 

varumärkes image. Ett samstämmigt förhållande inom sponsring kan exempelvis vara att ett 

varumärke som tillverkar löparskor sponsrar en löpartävling. Meningarna går isär huruvida 

samstämmighet är det lämpligaste sättet för att bygga varumärkesimage. Keller (1993) förklarar 

att ett samstämmigt förhållande generellt är det bäst lämpade och som konsumenter lägger på 

minnet. Ett motsatt förhållande kan däremot leda till att mer information bearbetas i 

konsumenternas medvetande och skulle därför befästas starkare kontra det samstämmiga 

förhållandet. Touminen (1999) hävdar att varumärken bör sträva efter ett samstämmigt 

förhållande vid exempelvis sponsringsavtal och att detta leder till en stark och enhetlig 

varumärkesimage. Cornwell et al. (2005) och Kellers (1993) å andra sidan hävdar att ett icke-

samstämmigt förhållande kan vara mer fördelaktigt för styrkan av ett varumärkes image. 

  

Ett icke-samstämmigt förhållande beskrivs av Amis et al. (1999). Forskarna förklarar hur en 

tillverkare av alkohol, Budweiser, sponsrar NFL och den årliga finalen Super Bowl. Alkohol är 

något som har bevisats vara skadligt för människor. Idrott däremot präglas av bland annat god 

hälsa, ungdomlighet och frihet (Grohs et al., 2004). Trots den uppenbara konflikten mellan 

parternas varumärkesimage har detta samarbete tagits emot positivt av konsumenterna och 

därmed stärkt deras varumärkesimage. 
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Det finns också exempel på samstämmiga förhållanden mellan parterna som lett till lyckade 

samarbeten. Amis et al. (1999) beskriver hur Nike utvecklades till det företag som vi känner 

det idag. Nike är en tillverkare av sportutrustning och har genom åren sponsrat olika stjärnor 

inom idrotten. Under 80-talet dalade Nikes resultat och de behövde en kraftfull image att 

associeras med. Då inleddes ett sponsringsavtal med basketspelaren Michael Jordan. De 

lanserade kollektionen “Air Jordan” som är den mest lyckade sport-kollektionen någonsin. 

Parternas respektive samstämmiga varumärkesimage sammanflätades och sågs som en enhet. 

Nike associeras med Michael Jordan och Michael Jordan associeras i sin tur med Nike. 

 

Utifrån diskussionen kring teorin om samstämmighet formuleras hypotes nummer fyra. När 

åskådare besöker ett idrottsevenemang flätas sponsorn och idrottsföreningens 

varumärkesimage samman till en enhet. Det innebär att associationerna till vardera part länkas 

samman i konsumenternas medvetande. På så vis kommer sponsorns, men även 

idrottsföreningens, varumärkesimage att påverkas. Trots att alkoholens och idrottens respektive 

image inte är samstämmiga är det enligt teorin möjligt för idrottsföreningar att bygga en positiv 

varumärkesimage med hjälp av varumärken som förknippas med alkohol. Det som blir 

avgörande är hur åskådarna tar emot detta samarbete. Huruvida konsumenter upplever att 

associationen mellan idrottsföreningen och alkoholrelaterade varumärken är positiv eller 

negativ bestämmer utfallet av samarbetet. Hypotes nummer tre behandlade attityden till 

associationer vid sponsring generellt sett. Hypotes nummer fyra är i sin tur inriktad mot 

alkoholrelaterade sponsorsamarbeten. Därmed kan vi jämföra skillnaden mellan attityderna till 

generell sponsring kontra alkoholrelaterad sponsring.  

 

H4: Idrottsföreningens varumärkesimage påverkas positivt av åskådarna som 

uppmärksammat alkoholrelaterad sponsring och åskådarnas attityd till 

alkoholrelaterade sponsorsamarbeten. 

 

Här presenteras en sammanfattande figur hur hypoteserna och teorin hänger samman. 
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Figur 2.1- Hypotesmodell 

 

  



 

15 

 

3. Metod 
 

I metodkapitlet förklaras vilka metoder som tillämpats för att besvara studiens syfte. Bland 

annat beskrivs hur data har samlats in och analyserats, vilken population och urval som 

använts samt en kritisk diskussion av använda metoder. 

 

3.1 Angreppssätt  

 

Syftet med studien är att undersöka hur sponsring från alkoholtillverkare påverkar en 

idrottsförenings varumärkesimage. För att besvara syftet har vi använt en kvantitativ metod. 

Eliasson (2013) förklarar att kvantitativa metoder ger möjlighet till en bredd i studien. Det 

innebär att med relativt små medel kan ett brett resultat uppnås. Resultatet analyseras statistiskt 

och kan visa indirekta relationer mellan olika variabler. Eliasson (2013) hävdar att en 

kvantitativ studie saknar djupet som en kvalitativ studie ger. Vi anser dock att detta är den 

lämpligaste metoden för vår studie eftersom att vi vill säga något om en större population.   

I studien har fyra hypoteser formulerats med utgångspunkt i etablerade teorier och tidigare 

forskning. När hypoteser skapas genom tidigare forskning hävdar Eriksson och Hultman (2013) 

att en hypotetiskt-deduktiv ansats används. Då prövas teorin empiriskt med hjälp av hypoteser. 

Enligt Eriksson och Hultman (2013) är hypotetisk-deduktiv ansats förknippad med kvantitativ 

forskningsdesign. 

En kvantitativ metod med en hypotetisk-deduktiv ansats tillämpas i studien som utgångspunkt. 

Kvantitativa studier präglas av forskarens intersubjektivitet vilket betyder att resultatet ska vara 

oberoende av forskaren som utfört studien (Bryman och Bell, 2011; Sohlberg och Sohlberg, 

2013). Meningen är att en kvantitativ studie ska kunna återskapas med samma resultat som 

följd. Resultatet i den kvantitativa forskningen påverkas inte av personliga faktorer och stärker 

därmed dess trovärdighet. 

 

3.2 Datainsamling 

 

3.2.1 Pilotstudie 

 

För att säkerställa att enkätundersökningen var lätt att förstå och för att få tips till förbättringar 

genomfördes en pilotstudie. Respondenterna som valdes ut var 15 personer i vår närhet som 
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fanns tillgängliga vid den aktuella tidpunkten. Van Teijlingen och Hundley (2001) anser att 

respondenterna i pilotstudien bör likna det riktiga urvalet för att testet ska bli rättvisande. 

Därmed ställde vi som krav på respondenterna i pilotstudien att de tidigare besökt minst en 

ishockeymatch. Pilotstudien var även en möjlighet för oss att prova det praktiska 

genomförandet som enkätundersökningen innebär. Efter den genomförda pilotstudien 

korrigerades och förbättrades frågorna efter vad testpersonerna upplevt som svagheter och 

otydligheter. När korrigeringarna genomförts repeterades pilotstudien med samma 

respondenter som i den första omgången. 

 

3.2.2 Insamling av primärdata 

 

Enkätundersökning är en av de vanligaste metoderna för datainsamling vid kvantitativ 

forskning (Hackett, 1981; Bryman och Bell, 2011). Det är en insamlingsmetod som innebär att 

respondenterna på egen hand svarar på en rad frågor eller tar ställning till påståenden. Eftersom 

tolkningar och värderingar ska distanseras från kvantitativa studier anser vi att det är den 

lämpligaste insamlingsmetoden. Något som också påverkade valet av enkätundersökningen var 

bristande resurser i form av tid och pengar. Enkätundersökningens effektivitet och låga kostnad 

motiverade oss till det tillvägagångssättet (Eriksson och Hultman, 2014; Bryman och Bell, 

2017). Genom att använda ett internetbaserat enkät-instrument konstruerades enkäten snabbt 

och till en obefintlig kostnad. Under enkätundersökningen fanns enkäten tillgänglig dels som 

utskrivet pappersformat, dels genom en tvådimensionell kod (QR-kod). Genom att optiskt 

avläsa denna kod fanns möjlighet att kunna genomföra enkäten i respondentens egna 

mobiltelefon. 

Enkäten konstruerades med utgångspunkt i studiens syfte, nämligen att förklara hur 

varumärkesimagen påverkas. Bryman och Bell (2011) förklarar den här typen av 

insamlingsmetod som en tvärsnittsdesign. Det innebär enligt Bryman och Bell (2011) att ett 

bredare resultat erhålls vid undersökningen. Undersökningen sker på en och samma gång till 

skillnad från till exempel en intervju där undersökningen görs i omgångar. Enkätundersökning 

är en lämplig insamlingsmetod eftersom att besvarandet av syftet kräver en större population. 

Med en enkätundersökning erhålls ett brett och kvantifierbart resultat. Eftersom studien också 

ämnar behandla olika variabler på ett statistiskt sätt hävdar Eriksson och Hultman (2014) och 

Trost (2007) att en enkätundersökning är lämplig. 
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Vår enkätundersökning genomfördes vid Borlänge ishall under matchen mellan Borlänge HF 

och Västerås IK. Placeringen var i anslutning till entrén vid arenan från klockan 14:30 då 

insläppet startade. Insamlingen avslutades efter den första periodpausen. Deltagarna fick vid 

genomförandet en lott och därmed chansen att vinna ett pris. 

 

3.2.3 Population och urval 

 

En studies population utgör den målgrupp som studien ämnar att göra uttalanden om (Banerjee 

och Chaudhury, 2010; Eliasson, 2013; Trost, 2007). Banerjee och Chaudhury (2010) förklarar 

att populationen inte nödvändigtvis behöver vara individer utan kan utgöras av exempelvis 

mätenheter. Vad som är en lämplig population bestäms av studiens syfte och vad den ämnar 

undersöka. Populationen i studien utgörs således av individer som valde att besöka och delta i 

enkäten vid en av Borlänge HF:s hemmamatcher. Under matchen som närvarade 1500 personer 

varav 237 enkäter samlades in. Denna population avspeglar den målgrupp som studien ska 

undersöka. Valet föll på Borlänge HF på grund av att föreningen uppfyllde en rad kriterier som 

krävdes för att genomföra enkäten. Geografiska, ekonomiska och tidsmässiga begränsningar 

spelade in i beslutet av Borlänge.  Borlänge var också en av få kontaktade föreningar som var 

positivt inställda till vår studie. 

Populationen i studien består av de besökare som närvarade vid den aktuella matchen. Således 

innebär det att samtliga är på plats och har samma kända möjlighet att delta i undersökningen. 

Dessutom var placeringen i anslutning till entrén till idrottshallen vilket innebar att varje individ 

i populationen var tvungen att passera oss. I enlighet med Trost (2007) anser vi att resultatet 

blir representativt för den population studien ämnar undersöka. Trost (2007) menar att var och 

en av respondenterna ska spegla populationen vilket således innebär att urvalet är en miniatyr 

av den totala populationen. 

I och med att vi fanns på plats vid undersökningen kan en viss bias påverka utfallet. Även det 

faktum att vi aktivt sökte upp respondenter som valt att delta vid en ishockeymatch kan komma 

att påverka resultatet. Eftersom respondenterna och urvalet har ett tydligt intresse för 

ishockey försvåras möjligheten att dra generella slutsatser. Däremot kan vi dra slutsatser om 

populationen som besöker ishockeymatcher eller andra idrottsevenemang. Enkäterna delades 

aktivt ut i samband med insläppet till arenan. Således finns risken att inte samtliga besökare 
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fick möjlighet att delta i undersökningen. Det finns en möjlighet att några personer missades 

att tillfrågas eller personer som missade att lägga märke till att undersökningen ägde rum. 

Dessutom hade vi inte möjlighet att delta i ytterligare matcher för att dela ut enkäten på grund 

av begränsat med tid till den här studien.  

3.2.4 Sekundärdata 

 

Studiens problematisering och teori är baserad på sekundärdata. Sekundärdata utgör en god 

grund för ett arbete eftersom den data som samlats in är kvalitetskontrollerad. Forskarna har 

redan gått igenom alla processer i forskningen vilket underlättar vårt arbete (Ellram och Tate 

,2016; Bryman och Bell, 2017). Ellram och Tate (2016) förklarar att sekundärdatas verifierade 

trovärdighet kan öka studiens acceptans. Således ökar vår egna studies potential till att uppnå 

ett pålitligt resultat. Enligt Ellram och Tate (2016) är det även tidseffektivt att utgå från 

sekundärdata i en studie. Det lämnar mer tid för oss att fokusera på att ta fram den primära data 

som behövs för att lämna ett bidrag till forskningen. Ellram och Tate (2016) tar även upp att 

studiens trovärdighet ökar om insamlad data kombineras med sekundärdata. Sekundärdata i 

studien består av litteratur samt vetenskapliga artiklar inom ämnet sponsring och 

varumärkesimage. De vetenskapliga artiklarna har främst hittats via de elektroniska databaserna 

Discovery och Google Schoolar som funnits tillgängliga via Högskolan i Gävles bibliotek. 

Merparten av artiklarna i studien är peer reviewed vilket innebär att de är granskade och 

godkända av andra forskare inom ämnet. 

 

3.3 Källor och källkritik 

 

Eriksson och Hultman (2013) beskriver tre förhållanden som är relevanta när källor granskas. 

Förhållandena som bör studeras är om källan är giltig och representerar det som uppges i 

studien, om källan är väsentlig för frågeställningarna och om källan är tillförlitlig. Eriksson och 

Hultman (2013) menar att det också är viktigt att se över att originalkällan till dokumentet är 

pålitlig samt de eventuella hänvisade källorna i dokumentet. Genom att använda flera källor 

berättar Eriksson och Hultman (2013) att man kan få en uppfattning om hur trovärdig 

informationen är. 

Studien utgår från vetenskapliga artiklar. Majoriteten av dem är sökta genom databas där peer 

reviewed är markerat och dessa är därför granskade och godkända av forskare inom ämnet. Vi 

anser att det medför pålitlighet till de valda källorna och ökar källornas trovärdighet. Källorna 
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som används är hämtade från artiklar främst inom det företagsekonomiska forskningsområdet 

och som är aktuella för ämnet som studeras. Eriksson och Hultman (2013) påpekar även att det 

är viktigt med korrekt källhänvisning genom hela studien för att läsare ska kunna få en egen 

uppfattning om studiens äkthet. I studien har vi genomgående använt referenssystemet APA. 

Studien avslutas med en referensförteckning vilket gör det lätt för läsaren att granska de 

använda källorna. 

 

3.4 Analysmetod 

 

3.4.1 SPSS 

 

Insamlad data har analyserats i statistikprogrammet IBM Statistical Package for the Social 

Sciences version 24 (SPSS). Bryman och Bell (2011) menar att det kanske är det mest använda 

programmet för att analysera kvantitativ data inom samhällsvetenskapen. Genom SPSS togs 

det sedan fram tre olika analyser för att kunna svara på hypoteserna: deskriptiv statistik, 

korrelationsanalys och regressionsanalys. 

 

3.4.2 Deskriptiv statistik 

 

För att översiktligt beskriva insamlad data och underlätta förståelsen har deskriptiv statistik 

framtagits i programmet SPSS. Lind, Marchal och Wathen (2006) menar att den deskriptiva 

statistiken organiserar, summerar och presenterar insamlad data för att få en överblick över 

studiens resultat. Modellen för den deskriptiva statistiken presenteras i tabell 4.2 i avsnittet 

Resultat. Den deskriptiva statistiken visar hur många fullständiga svar studien fick. Tabellen 

visar även vilket som är det högsta respektive lägsta värdet som respondenterna svarade på 

varje fråga. Den visar även medelvärdet samt spridningsmåttet standardavvikelse. Tabellen 

med den deskriptiva statistiken har gjorts om i Excel för att få en tydligare och mer lättläst 

tabell. 

  

Standardavvikelsen är ett statistiskt mått som berättar hur mycket de olika värdena för en fråga 

avviker från medelvärdet. Vi har även valt att presentera könsfördelningen, ålder, sysselsättning 

(bilaga B), hur ofta respondenterna är på matcher under en säsong (figur 4.1) och hur många 

gånger de uppmärksammat alkoholrelaterad sponsring (figur 4.2). Det medför en större 

förståelse för den statistiska analysen som görs utifrån insamlad data. 
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3.4.3 Korrelationsanalys 

 

För att analysera studiens hypoteser har en korrelationsanalys (tabell 4.3) genomförts i SPSS. 

De Veaux, Velleman och Bock (2008) menar att korrelation mäter styrkan mellan två eller fler 

kvantitativa variabler. De Veaux et al. (2008) förklarar att utifrån analysen utläses den positiva 

eller negativa korrelationen mellan studiens frågor som utgör analysens variabler. Det går även 

att genom korrelationen utläsa hur starka sambanden är. Korrelationen varierar mellan -1 till 

+1, -1 betyder att det är ett perfekt negativt samband och +1 betyder att det är ett perfekt positivt 

samband och 0 visar på inget samband alls (De Veaux et al, 2008). De Veaux et al. (2008) 

berättar att ett annat mått som är viktigt att undersöka är signifikansnivån. Signifikansnivån har 

stor betydelse för generaliserbarheten och trovärdigheten för resultatet. I korrelationsanalysen 

är mindre starka samband, där signifikansnivån är 0,05, markerat med *. Starka samband, där 

signifikansnivån är 0,01, har markerats med **. Tabellen för korrelationsanalysen som tagits 

fram genom SPSS har förbättrats i Excel för att få en tydligare och mer lättläst tabell. 

 

3.4.4 Regressionsanalys 

 

För att undersöka hur sponsring från alkoholtillverkare påverkar en idrottsförenings 

varumärkesimage har, utöver korrelationsanalysen, en regressionsanalys (tabell 4.4) 

genomförts. Enligt De Veaux et al. (2008) används regressionsanalysen som ett verktyg för att 

mäta effekten av den oberoende variabeln på den beroende variabeln. Regressionsanalysen 

visar på ett positivt eller negativt samband mellan den oberoende och beroende variabeln. Den 

ger även ett mått på hur väl resultatet stämmer överens med övrig population.  De Veaux et al. 

(2008) berättar att för att möjliggöra en regressionsanalys behövs en beroende samt en 

oberoende variabel identifieras. De Veaux et al. (2008) förklarar att den oberoende variabeln är 

den variabeln som kan tänkas påverka den beroende variabeln. 

  

Innan regressionsanalysen inleddes söktes det efter multikollinearitet. Sökandet gjordes genom 

att analysera korrelationsanalysen och plocka bort de värden mellan oberoende variabler som 

hade en korrelation som översteg 0,70. Körner och Wahlgren (2005) menar att det är viktigt att 

söka efter multikollinearitet i och med att en stor korrelation mellan oberoende variabler kan 

medföra ett snedvridet resultat. 
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3.5 Operationalisering 

 

Syftet med studien är att se hur en idrottsförenings varumärkesimage påverkas av sponsring 

från företag som tillverkar eller säljer alkohol. Således blir varumärkesimage studiens 

nyckelord. Begreppet varumärkesimage behöver dock kvantifieras och göras mätbart för att vi 

ska kunna svara på syftet. Bryman och Bell (2017) styrker detta och menar att om ett begrepp 

ska användas i en kvantitativ undersökning måste det på något sätt mätas. Denna fas i studien 

kallas operationalisering och beskrivs av Holme och Solvang (1997) som kopplingen mellan 

teorin och den konkreta samhällspraxisen. För oss innebär detta att det som presenterats i den 

teoretiska referensramen ska göras mätbart. För att precisera och möjliggöra mätning av 

begreppet varumärkesimage fick respondenterna ta ställning till olika påståenden och frågor 

kopplade till varumärkesimage. Begreppet varumärkesimage bröts ned i delar som påverkar 

densamma, exempelvis attityder och associationer.   

Utifrån resultatet analyserade studien hur idrottsföreningens och alkoholtillverkarens 

varumärkesimage påverkar varandra vid samarbete. Dessa delar beskrivs av Bryman och Bell 

(2017) som indikatorer. Genom att formulera en rad frågeställningar och påståenden kring 

idrottsföreningens respektive alkoholtillverkarens varumärkesimage som respondenterna får ta 

ställning till kan vi sedan analysera hur parternas varumärkesimage påverkas. Bryman och Bell 

(2017) och Trost (2007) menar att en Likertskala är lämplig att använda. Respondenterna kan 

då instämma i olika hög grad, ofta på en skala 1–5. 

 

3.6 Kvalitetskriterier 

 

3.6.1 Validitet/reliabilitet 

 

Reliabilitet beskrivs av Bryman och Bell (2017) och Trost (2007) som följdriktighet, 

överensstämmelse och pålitlighet hos ett mått på ett begrepp. Således innebär detta att samma 

eller liknande resultat bör uppnås om studien upprepas flera gånger. Om forskare i framtiden 

exempelvis vill göra en studie på en annan idrottsförening bör ett liknande resultat uppnås. För 

att säkerställa en god reliabilitet har vi detaljerat beskrivit tillvägagångssättet för att möjliggöra 

framtida forskning med samma metod. Trost (2007) beskriver att förfarandet bör vara 

standardiserat vid enkätundersökningar för att säkerställa att slumpen inte påverkar resultatet. 
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Genom att i hög grad standardisera enkäten och insamlingsprocessen samt utförligt redogöra 

för hur data samlats in anser vi att reliabiliteten är god. 

Validitet avser hur väl frågorna mäter det som ska mätas (Trost, 2007; Bryman och Bell, 2017). 

Enligt Holme och Solvang (1997) uppstår god validitet när den teoretiskt definierade variabeln 

och den operationaliserade variabeln sammanfaller i största möjliga utsträckning. Genom att 

utforma enkäten med utgångspunkt i teorin säkerställer studien att syftet besvaras med enkäten. 

För att ytterligare stärka validiteten genomfördes en pilotstudie för att testa utformningen av 

enkäten och åtgärda eventuella brister. Bryman och Bell (2017) förklarar att en pilotstudie gör 

att frågorna kan testas i förväg och därmed exempelvis identifiera frågor som är svåra att förstå. 

Detta bidrar också till ökad validitet eftersom att vi säkerställer att frågorna mäter de begrepp 

som studien ämnar.  

 

3.6.2 Bortfallsanalys 

 

Bortfall är ett vanligt förekommande problem vid enkätundersökningar (Eriksson och Hultman, 

2007; Bryman och Bell, 2017; Holme och Solvang, 1997). Eftersom vi fanns på plats utanför 

arenan med enkäten minskades risken för bortfall eftersom frågor kunde besvaras och det fanns 

möjlighet till att driva in svar på plats. Totalt fanns 1500 personer på plats i arenan under 

matchdagen. Efter genomförande av enkätundersökningen gjordes en genomgång av de 237 

besvarade enkäterna och tog bort de enkäterna som innehöll frågor/påståenden som inte 

besvarats eller som besvarats med två svar eller fler. I vissa fall fanns det svar där 

respondenterna själva lagt till ett svar, de svaren räknades som icke-besvarade. Totalt fanns ett 

bortfall på 16 enkäter. Efter bortfall fick studien 221 besvarade enkäter. 

 
 

Antal Procent 

Total population 1500 100% 

Antal respondenter 237 16% 

Andel bortfall av respondenter 16 7% 

Antal fullständiga svar av totalt antal besökare 221 15% 

Tabell 3.1- Antal svar och bortfall 
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3.7 Metodkritik 

 

Eriksson och Hultman (2013) menar att metoden ofta är starkt kopplad till studiens syfte. 

Därmed är det viktigt att välja en passande metod men att samtidigt kritiskt granska den valda 

metoden för att reliabiliteten i studien ska bli högre. 

Bryman och Bell (2011) tar upp att det är vanligare med bortfall vid enkätundersökning än vid 

intervjuer vilket kan ses som kritik mot enkätundersökningen. Bryman och Bell (2011) påpekar 

att genom att författa ett tydligt introduktionsbrev, hålla enkäten kort samt att erbjuda någon 

form av kompensation kan bortfallen minimeras. Gummesson (2005) berättar att en kvantitativ 

undersökning ger ett högre vetenskapligt värde inom marknadsföringen men behöver oftast 

stödjas upp med kvalitativ undersökning för att få ett djup. Med den här studien ville vi snarare 

ha en bredd än ett djup. Vi ville samla mycket information från många respondenter, vilket hade 

varit svårare med en kvalitativ forskningsmetod. Däremot finns potential till att genomföra en 

studie med en kombinerad kvalitativ och kvantitativ metod i framtiden. 

Vid genomförandet av enkätundersökningen upptäcktes att många av besökarna som fick 

enkäten i handen upplevde enkäten som lång och tung. Många av respondenterna var 

bekymrade över att frågorna var för många och svåra att svara på eftersom respondenterna 

verkligen fick tänka efter innan de kunde ta ställning till påståenden. Ytterligare en kritik under 

genomförandet var att det fanns en miss gällande att ge respondenterna valmöjligheten att aldrig 

ha sett alkoholrelaterad reklam i samband med idrott. Respondenterna som ville svara detta 

skrev till alternativet på enkäten, vilka vi senare valde att räkna som bortfall i och med att alla 

respondenter inte fått det alternativet i enkäten. Det uppmärksammades även när några av 

respondenterna pratade med varandra att de aldrig upplevt att alkoholrelaterad sponsring 

förekommit i samband med idrott, enbart reklam för alkohol med texten “alkoholfri” under. 

Några av respondenterna valde då att se den sponsringen som icke-alkoholrelaterad. 

 

3.8 Etik 

 

Bryman och Bell (2011) tar upp några etiska regler som är viktiga att ta hänsyn till vid 

undersökningar. Bryman och Bell (2011) menar att de här reglerna rör frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet för deltagarna som medverkar i studien. Enkätundersökningen 

var frivillig, anonym och inkräktade inte på någons integritet. I och med att studien kommer att 
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läsas av andra innebär det att undersökningen inte är fullständigt konfidentiell. Däremot är 

respondenterna anonyma vilket vi anser uppfyller regeln om konfidentialitet. 

Eriksson och Hultman (2013) påstår att etik vid forskning även kan innebära att man ber 

deltagarna om samtycke innan deltagande. Eriksson och Hultman (2013) menar även att det är 

viktigt att ta upp olika tänkbara konsekvenser om försöken. Det är därför viktigt att presentera 

syfte och genomförande av undersökningen för deltagarna. I studien hade vi tagit kontakt med 

föreningen innan genomförandet för att se om vi var välkomna och utföra undersökningen hos 

dem. Vi berättade om syftet med undersökningen och vilken typ av undersökning det handlade 

om. Föreningen hade även möjlighet att få ta del av det färdiga resultatet när studien var 

genomförd. Under själva undersökningen fick deltagarna ta del av vad undersökningen 

handlade om i stora drag innan de beslutade sig för att delta. 
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4. Resultat 
 

Här redogörs för studiens statistiska resultat. Data presenteras bland annat genom deskriptiv 

statistik, korrelationsanalys och regressionsanalys.  Hypotesprövningen genomförs och 

beskrivs. 

 

4.1 Redovisning av resultat 

 

Utifrån resultaten från enkätundersökningen där 221 respondenter deltog presenteras resultaten 

för hypoteserna i avsnittet. Figurerna och tabellerna är framtagna genom IBM SPSS Statistics 

24. För att analysera data har frågorna från enkätundersökningen som tillhör respektive hypotes 

konverterats till ett gemensamt medelvärde: 

Hypotes Frågor 

 

 

Hypotes 1 

6.1 Jag föredrar de varumärken som sponsrar mitt favoritlag framför andra varumärken. 

6.2 Jag är beredd att betala mer för ett varumärke som sponsrar mitt favoritlag istället för ett billigare varumärke som inte 

sponsrar mitt favoritlag. 

6.3 Jag undviker varumärken som sponsrar ett konkurrerande lag. 

6.4 Jag skulle ändra inställning till ett varumärke som jag tidigare ogillat om det varumärket började sponsra ett idrottslag 

som jag supportrar. 

 

 

Hypotes 2 

6.5 Jag anser att alkoholrelaterad sponsring är bra för idrotten. 

6.6 Jag anser att man bör förbjuda alkoholrelaterad sponsring till idrottsföreningar. 

6.7 Jag förväntar mig reklam för alkohol när jag besöker ett idrottsevenemang. 

6.8 Jag förknippar idrottsföreningar med varumärken som tillverkar eller säljer alkohol. 

6.9 Jag anser att man bör minska på alkoholrelaterad sponsring vid idrottsevenemang. 

 

Hypotes 3 

6.10 Jag uppmärksammar ofta vilka sponsorer som syns i samband med idrott. 

6.11 Jag kommer lätt ihåg varumärken som jag uppmärksammar i samband med idrott. 

6.12 Sponsring från varumärken som jag ogillar gör att jag undviker att besöka 
föreningens matcher. 

Hypotes 4 6.13 Jag accepterar att företag och organisationer sponsrar idrottsföreningar  

6.14 Jag accepterar att återförsäljare eller tillverkare av alkohol sponsrar  
Idrottsföreningar 

Tabell 4.1- Hypoteser och frågor 

 

4.1.1 Redovisning av data 

 

Redovisningen av de första fem frågorna i enkäten visas i form av cirkeldiagram. Först 

presenteras hur ofta deltagarna besökt en ishockeymatch, hur ofta de uppmärksammat 
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alkoholrelaterad reklam i samband med idrott samt fakta kring vilka deltagarna var. I den 

genomförda undersökningen definierades 65,16% som män, 31,22% som kvinnor och 3,62% 

som annat. Åldern på de flesta som deltog i undersökningen var mellan 31–40 år (25,34%) och 

mellan 41–50 år (22,62%). Av deltagarna var 20,36% av studerande, medan den största andelen 

(55,66%) uppgav en annan sysselsättning än alternativen som fanns vid undersökningen. 

  

Diagrammen nedan visar att 47,96% av deltagarna går på fler än 20 ishockeymatcher per säsong 

medan det enbart var 15,85% som går på 1–5 matcher per säsong. Av deltagarna uppgav 

48,42% att de sett alkoholrelaterad reklam visas tillsammans med idrottsföreningar 1–2 gånger. 

 

 
Figur 4.1- Antal gånger ishockeymatcher/säsong SPSS      Figur 4.2- Alkoholrelaterad reklam och idrott SPSS 

 

4.2 Deskriptiv statistik 

 

Den deskriptiva statistiken visar en överskådlig bild av det insamlade resultatet. Tabellen visar 

hur de 221 respondenterna valt att svara på frågorna som hade en Likertskala som 

svarsalternativ. I tabellen (4.2) visas hur respondenternas valt att svara i form av minimum- och 

maximumvärde, medelvärde samt standardavvikelse. På frågorna där Likertskalan använts är 

minimumvärdet 1 och maximumvärdet 4–5. Det lägsta medelvärdet hittas vid frågan om 

alkoholrelaterad sponsring är bra för idrottsföreningar. Det högsta medelvärdet hittas vid frågan 

om sponsorer överlag accepteras i samband med idrott. Standardavvikelsen i tabellen visar att 

resultaten i studien ofta skiljer sig från varandra och att personernas åsikter inom ämnet ofta 

varierar. Den deskriptiva statistiken är en av analyserna som utgör grunden för 

resultatdiskussionen. 
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Deskriptiv Statistik 
  N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

1: Föredrar varumärken 221 1 5 3,83 1,131 

2: Betala mer för ett varumärke  221 1 5 3,47 1,122 

3: Konkurrerande lag 221 1 5 2,62 1,300 

4: Varumärke som jag tidigare ogillat 221 1 5 3,25 1,232 

5: Alkoholrelaterad sponsring är bra 221 1 4 1,49 0,790 

6: Förbjuda alkoholrelaterad sponsring 221 1 5 4,23 1,047 

7: Förväntar mig reklam för alkohol  221 1 5 1,65 0,935 

8: Förknippar idrott med alkohol 221 1 5 1,60 0,882 

9: Begränsa alkoholrelaterad sponsring 221 1 5 2,40 1,497 

10: Uppmärksammar sponsorer 221 1 5 3,05 1,190 

11: Kommer ihåg varumärken  221 1 5 2,86 1,436 

12: Sponsorer jag ogillar 221 1 5 1,90 0,897 

13: Accepterar sponsorer 221 1 5 4,50 0,835 

14: Accepterar alkoholsponsorer 221 1 5 2,22 1,160 

Valid N (listwise) 221         

Tabell 4.2- Deskriptiv statistik 

 

4.3 Hypotesprövning 

 

Nedan presenteras korrelationsanalysen. Den tillsammans med den deskriptiva analysen och 

regressionsanalysen är grunden för diskussionen kring hypoteserna. I analysen nedan har 

korrelationer som inte är statistiskt signifikanta plockats bort för att enbart se de korrelationer 

som är tillförlitliga. 

 

** Korrelationen är signifikant vid 0,01 nivån 

* korrelationen är signifikant vid 0,05 nivån 

Tabell 4.3- Korrelationsanalys  

Nedan visas en samlad modell av regressionsanalysen för de analyser studien tar upp.  I studien 

bedöms tillförlitligheten utifrån 95% nivån. 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4: Alkohol spons ,141* 1,000

5: Sysselsättning 1,000

1: Jag föredrar varumärken ,164* ,267** 1,000

2: betala mer för ett varumärke -,251** ,154* 1,000

3: Konkurrerande lag ,243** -,315** ,179** -,145* 1,000

4: Varumärke som jag tidigare ogillat ,240** ,213** 1,000

5: Alkoholrelaterad sponsring är bra ,208** -,134* ,299** -,135* 1,000

6: Förbjuda alkoholrelaterad sponsring ,257** ,220** -,255** 1,000

7: Förväntar mig reklam för alkohol ,168* ,579** -,181** -,308** ,426** -,133* 1,000

8: Förknippar idrott med alkohol -,207** -,244** ,232** ,247** 1,000

9: Begränsa alkoholrelaterad sponsring ,621** ,163* ,166* ,282** ,443** 1,000

10: Uppmärksammar sponsorer ,183** ,212** -,141* -,148* 1,000

11: Kommer ihåg varumärken ,157* ,142* ,209** -,181** -,201** -,149* ,268** 1,000

12: Sponsorer jag ogillar ,264** -,211** ,259** ,190** 1,000

13: Accepterar sponsorer ,193** ,182** ,136* ,219** ,326** ,166* -,153* 1,000

14: Accpeterar alkoholsponorer ,215** -,156* ,427** -,217** ,136* ,158* 1,000

Korrelation- Spearman's Rho
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Hypoteser Β sig t-värde ANOVA df Status 

H1 0,190 0,005 2,869 8,230 219 Bekräftad 

H2 0,645 0,000 12,477 155,665 219 Bekräftad 

H3 0,079 0,244 1,167 1,363 219 Ej bekräftad 

H4 0,181 0,007 2,719 7,391 219 Bekräftad 

Tabell 4.4- Regressionsanalys 

4.4 Hypotes 1 

 

Åskådarnas besöksfrekvens har en positiv påverkan på attraktionen till idrottsföreningens 

sponsorer. 

 

4.4.1 Korrelationsanalys 

 

För hypotes 1 analyseras korrelationen mellan variablerna. I korrelationstabellen kan vi se att 

det finns en positiv korrelation mellan antal besökare och de som föredrar varumärken som 

sponsrar favoritlaget samt de som undviker varumärken som sponsrar ett konkurrerande lag. 

Sambanden är 99 % statistiskt signifikanta. 

 

4.4.2 Regressionsanalys 

 

I regressionsanalysen för hypotes 1 analyserades den oberoende variabeln mot den beroende 

variabeln. Innan analysen gjordes undersöktes multikollinearitet genom att analysera 

korrelationstabeller för att se om korrelationer över 0,70 fanns. Inledningsvis visar t- värdet= 

2,869 att hypotesen är statistisk signifikant på 99% nivån, F- värdet uppgår till 8,230. För 

hypotes 1 uppgår frihetsgraden till 219, alltså antalet observationer minus antalet medelvärden 

som analysen gjorts utifrån. Slutligen är Beta-värdet för hypotes 1 Beta=0,190. Det betyder att 

om åskådarnas besöksfrekvens ökar med 1 påverkar det attraktionen till idrottsföreningens 

varumärke positivt med 19%. Efter analysen av hypotes 1 kan hypotesen bekräftas. 

 

 

4.5 Hypotes 2 

 

Det finns en positiv relation mellan åskådarna som uppmärksammat alkoholrelaterad 

sponsring och attityden till etiska kompromisser inom idrott. 
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4.5.1 Korrelationsanalys 

 

För hypotes 2 återfinns positiva samband. Sambanden finns mellan åskådarna som 

uppmärksammat alkoholrelaterad sponsring och de som anser att alkoholrelaterad sponsring är 

bra, de som förväntar sig att se alkoholrelaterad sponsring samt de som anser att man bör 

begränsa alkoholrelaterad sponsring. Alla samband är även statistiskt signifikant vid 99%. 

 

4.5.2 Regressionsanalys 

 

För att testa studiens andra hypotes har en beroende variabel och en oberoende variabel 

analyserats i en regressionsanalys. Även här undersöktes multikollinearitet för att säkerställa 

att regressionsanalys skulle vara möjlig att genomföra. Analysen visade på t-värde= 12,477 och 

att hypotesen är statistiskt signifikant på 99% nivån. F- värdet uppgick till 155,665 och 

frihetsgraden 219. Frihetsgraden visar antalet observationer minus antalet medelvärden som 

analysen för hypotes 2 gjorts utifrån. Till sist tog Beta- värdet för hypotes 2 fram. Beta= 0,645 

visar att om åskådarna som uppmärksammat alkoholrelaterad sponsring i samband med idrott 

ökar med 1 påverkar det attityden till etiska kompromisser positivt med 64,5%. Efter analysen 

av hypotes 2 kan hypotesen bekräftas. 

 

4.6 Hypotes 3 

 

Idrottsföreningens varumärkesimage påverkas positivt av åskådarnas besöksfrekvens och 

åskådarnas attityd till sponsorsamarbeten 

 

4.6.1 Korrelationsanalys 

 

Hypotes 3 analyserades och visade ett positivt samband. Samband fanns mellan besöksfrekvens 

och de som uppmärksammar sponsorer. Sambanden var även statistiskt signifikant på 99% 

nivån. 

 

4.6.2 Regressionsanalys 

 

I regressionsanalysen för hypotes 3 togs den oberoende och den beroende variabeln fram. 

Multikollinearitet undersöktes för att säkerställa att regressionsanalys skulle vara möjlig att 
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genomföra. Analysen visade på t-värde= 1,167 och att hypotesen inte är statistiskt signifikant. 

F- värdet uppgick till 1,363 och frihetsgraden 219. Frihetsgraden visar antalet observationer 

minus antalet medelvärden som analysen för hypotes 3 gjorts utifrån. Till sist tog Beta- värdet 

för hypotes 3 fram. Beta= 0,079 visar att om antalet besökare ändras med 1 påverkar det 

åskådarnas attityd till sponsorsamarbeten och idrottsföreningens varumärkesimage positivt med 

7,9%. Efter analysen av hypotes 3 kan hypotesen inte bekräftas eftersom hypotesen inte är 

statistiskt signifikant. 

 

4.7 Hypotes 4 

 

Idrottsföreningens varumärkesimage påverkas positivt av åskådarna som uppmärksammat 

alkoholrelaterad sponsring och åskådarnas attityd till alkoholrelaterade sponsorsamarbeten. 

 

4.7.1 Korrelationsanalys 

 

I analysen för hypotes 4 hittades även där ett positivt samband. Sambandet hittades mellan 

åskådare som uppmärksammat alkoholrelaterad sponsring och de som accepterar 

alkoholrelaterade sponsorer. Korrelationen var statistiskt signifikant på 99% nivån. 

 

4.7.2 Regressionsanalys 

 

I regressionsanalysen för hypotes 4 analyserades den oberoende variabeln mot den beroende 

variabeln. Innan analysen gjordes undersöktes multikollinearitet genom att analysera 

korrelationstabeller för att se om korrelationer över 0,7 fanns. Inledningsvis visar t- värdet= 

2,719, att hypotesen är statistisk signifikant på 99% nivån och F- värdet uppgår till 7,391. För 

hypotes 4 uppgår frihetsgraden till 219, alltså antalet observationer minus antalet medelvärden 

som analysen gjorts utifrån. Slutligen är Beta-värdet för hypotes 4 Beta=0,181. Det betyder att 

om besökarna som uppmärksammat alkoholrelaterad sponsring ökar med 1 påverkar det 

åskådarnas attityd till alkoholrelaterade sponsorsamarbeten och idrottsföreningens 

varumärkesimage positivt med 18,1%. Efter analysen av hypotes 4 kan hypotesen bekräftas. 
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5. Diskussion 
 

I denna del presenteras varje hypotes och kopplas samman med teorin samt vårt egna resultat 

och reflektioner. 

  

Syftet med studien var att undersöka hur sponsring från alkoholtillverkare påverkar en 

idrottsförenings varumärkesimage. För att undersöka detta genomfördes en kvantitativ 

undersökning i form av enkäter. Dessa delades ut i samband med en ishockeymatch. 

Enkätundersökningen utgör grunden för att svara på studiens syfte genom framtagna hypoteser 

som formulerats med utgångspunkt i teorin. 

 

 
Modell 5.1- Hypotesresultat 

 

Utifrån undersökningen ges stöd för att bekräfta hypotes 1, att åskådarnas besöksfrekvens har 

en positiv påverkan på attraktionen till idrottsföreningens sponsorer. Eftersom att åskådarnas 

besöksfrekvens har en positiv påverkan på attraktionen till idrottsföreningens sponsorer anser 

vi att åskådarna känner en större attraktion till de varumärken som visas i samband med laget 

de stöttar (Smith, 2004). I undersökningen visades att 47,96% av de som svarade på 

enkätundersökningen besöker fler än 20 matcher per säsong. Den höga andelen frekventa 

besökare ökar möjligheten att uppmärksamma varumärken som exponeras i samband med 

idrottsföreningens evenemang. Kelly et al. (2016) beskriver, jämfört mot andra metoder, att 

sponsring via idrott är en mer accepterad form av marknadsföring som tas emot väl av 

konsumenter. Vi hävdar att detta beror på Henselsers et al. (2011) teori som handlar om att 

idrottens känslomässiga karaktär överförs till det sponsrande varumärket. Inom idrotten har 

direkta upplevelser bevisats vara en av de bästa metoderna för att bygga en positiv 

varumärkesimage (Keller, 1993; Cornwell, Weeks, och Roy, 2005; Roy och Cornwell, 2003). 
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Detta bekräftas även av vår studie. I och med att sponsorer till idrottsföreningen anses mer 

attraktiva än övriga varumärken påverkar det också föreningens egna varumärkesimage 

positivt. Eftersom att ett lyckat samarbete mellan två varumärken ofta leder till en positiv 

enhetlig image hävdar vi att detta är ett sätt för sponsorn, men även idrottsföreningen, att stärka 

sin image (Amis et al., 1999). Vårt resultat styrker därmed att exponering av ett varumärke 

tillsammans med en idrottsförening bygger en positiv varumärkesimage för både sponsorn och 

den sponsrade. 

  

Amis et al. (1999) hävdar att ju mer idrottsföreningen och sponsorn exponeras för 

konsumenterna, desto mer lyckosamt blir samarbetet. Även vårt resultat pekar på att en högre 

besöksfrekvens leder till en mer positiv påverkan på idrottsföreningens sponsrande varumärken. 

På det sättet utsätts konsumenterna för en större exponering av sponsorerna till föreningen. Som 

Henselser et al. (2011) beskriver spelar psykologin en stor roll i konstruktionen av den positiva 

varumärkesimagen. Med utgångspunkt i vårt resultat hävdar vi att en högre besöksfrekvens 

leder till fler starka upplevelser och därmed befästs sponsorsamarbetet starkare i 

konsumenternas medvetande. 

  

Hypotesen bekräftas men vi anser samtidigt att mer studier krävs för att dra generella slutsatser. 

En stor andel av respondenterna besöker fler än 20 matcher per säsong. Vi hävdar att de som 

besöker många matcher tillhör de mest hängivna supportrarna vilket kan ha påverkat 

utfallet.  Eftersom många av åskådarna frekvent besöker matcher bidrar det till att de oftare ser 

sponsorn tillsammans med idrottsföreningen. Det i sin tur kan bidra till att sponsorerna upplever 

att åskådarna uppskattar sponsorskapet mer (Amis et al., 1999). I studien valdes respondenter 

som självmant valt att besöka en ishockeymatch. Många kan antas vara hängivna supportrar till 

de föreningar som spelade, vilket kan ha en påverkan på studiens resultat. 

  

Hypotes 2 bekräftas, att det finns en positiv relation mellan åskådarna som uppmärksammat 

alkoholrelaterad sponsring och attityden till etiska kompromisser inom idrott. Den positiva 

relationen mellan åskådarna som uppmärksammat alkoholrelaterad sponsring och attityden till 

etiska kompromisser inom idrott anser vi beror på idrottens kultur, där alkoholen ofta förskönas 

(Cody och Jackson, 2016). Vi hävdar att åskådarna som uppmärksammat alkoholrelaterad 

sponsring i samband med idrott ser det som en naturlig del av marknadsföringen. Kelly et al. 

(2016) menar att överföringen av respektive parts varumärkesimage sker i båda riktningarna 

vid sponsring. Yngfalk-Fyrbergs (2014) teori om att alkohol och idrott inte hör samman 



 

33 

 

motsäger resultatet från denna studie. Resultatet från studien visar att förhållandet mellan idrott 

och alkohol tas emot väl av konsumenterna. Som ett resultat av den rådande kulturen hävdar vi 

likt Amis et al. (1999) att parternas varumärkesimage flutit samman till en gemensam enhet. 

Konsumenterna ser och upplever alkoholen i samband med idrott och accepterar därmed även 

sponsringen när den uppmärksammas. Vi har studerat teori som både talar för och emot denna 

hypotes. Med exempelvis Riksidrottsförbundets (2017) policy som grund bör hypotesen inte 

bekräftas. Resultatet från hypotesprövningen stämmer däremot överens med teorin att 

alkoholen kommit att betraktas som en naturlig del av idrottens kultur (Amis et al., 1999). 

Teorin säger att det finns risker med att acceptera sponsring från ett alkoholtillverkande företag 

eftersom att det kan påverka en idrottsförenings varumärkesimage negativt (Kelly et al., 2016). 

Dock motsäger resultatet denna teori. En möjlig förklaring kan vara att hela 48,42% av 

respondenterna endast har uppmärksammat alkoholrelaterad sponsring 1–2 gånger. Det är 

därmed möjligt att många av respondenterna anser att det inte finns något problem gällande 

etiska kompromisser och idrott. Detta eftersom att de inte uppmärksammat dessa samarbeten i 

tillräckligt stor utsträckning för att uppfatta det som ett etiskt problem.  

  

Hypotes 3, idrottsföreningens varumärkesimage påverkas positivt av åskådarnas 

besöksfrekvens och åskådarnas attityd till sponsorsamarbeten, bekräftas inte. Att en 

idrottsförenings varumärkesimage påverkas positivt av åskådarnas besöksfrekvens och deras 

attityd till sponsorsamarbeten stöds inte genom studien. Enligt analysen finns en positiv 

relation, men inte tillräckligt stark för att vara statistisk signifikant. Orsaken till varför hypotes 

3 inte bekräftas kan bero på att attityd är starkt förknippad med känslor till ett varumärke (Batra, 

Hauvia och Bagozzi, 2012). Det skulle betyda att besöksfrekvensen inte är den enda faktorn 

som påverkar besökarnas attityd till idrottsföreningens varumärkesimage.  

  

Enligt Nandan (2005) kan konsumenterna påverkas via olika typer av 

varumärkeskommunikation. Därmed finns det flera olika sätt att kommunicera 

varumärkesimagen till konsumenterna. Studien visar att attityden till sponsorsamarbeten inte är 

beroende av besöksfrekvensen. Besöksfrekvensen har en positiv påverkan men att det finns 

flera andra sätt för idrottsföreningen att bygga positiva associationer. Keller (1993) beskriver 

att det krävs gynnsamma, starka och unika associationer för att konstruera en positiv 

varumärkesimage. Utifrån teorin kring direkta upplevelsers effektivitet vid konstruktionen av 

en positiv varumärkesimage bör denna hypotes kunna bekräftas (Keller, 1993; Cornwell, 

Weeks, och Roy, 2005; Roy och Cornwell, 2003). Däremot visar resultatet av studien inte en 
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tillräckligt stark relation för att bekräfta hypotesen. Således drar vi slutsatsen att konsumenter 

kan skapa positiva associationer och attityder utan att fysiskt besöka en match eller ett 

evenemang. Exempelvis hävdar vi att idrott via TV:n är ett sätt för idrottsföreningar och deras 

sponsorer att marknadsföra samarbetet. Sändningarna håller hög kvalité och vi anser att detta 

kan vara en förklaring till det svaga sambandet mellan besöksfrekvens och byggandet av 

föreningens varumärkesimage. Touminen (1999) förklarar att varumärkesimage och 

associationer konstrueras subjektivt. Således varierar det från konsument till konsument vad 

som bidrar till positiva associationer. Konstruktionen av associationer och varumärkesimage är 

unik för varje enskild konsument. Detta kan också förklara det svaga sambandet mellan 

besöksfrekvens och att idrottsföreningens varumärkesimage påverkas positivt av attityderna till 

sponsorsamarbeten. Attityderna skiljer sig åt och det finns helt enkelt inget samband som är 

starkt nog för att vara statistiskt signifikant. Gwinner (1997) resonerar att ett varumärkes image 

kan stärkas när det visas och associeras tillsammans med något som konsumenter gillar. Det 

finns en rad alternativa metoder att göra detta bortsett från direkta upplevelser, exempelvis via 

TV eller traditionell marknadsföring i tryckt media. Vad som konsumenter föredrar är något 

som varierar mellan individer. Medelvärdena i vårt resultat bekräftar detta och visar att 

respondenternas åsikter varierar från individ till individ. Därmed byggs positiva associationer 

inte enbart via direkta upplevelser. 

  

Hypotes 4, idrottsföreningens varumärkesimage påverkas positivt av åskådarna som 

uppmärksammat alkoholrelaterad sponsring och åskådarnas attityd till alkoholrelaterade 

sponsorsamarbeten, bekräftas.  Med stöd av vår studie kan vi hävda att idrottsföreningens 

varumärkesimage gynnas av att konsumenter uppmärksammar att föreningen sponsras av 

företag som förknippas med alkohol. Trots att alkoholrelaterade sponsorer och 

idrottsföreningars respektive varumärkesimage definieras av olika innebörder gynnas 

idrottsföreningen av detta förhållande. Grohs et al. (2004) förklarar att idrottens image bland 

annat kännetecknas som hälsosam. Alkoholen däremot har en väldokumenterad image som 

kännetecknas som ohälsosam och skadlig. Trots det uppenbara motsatsförhållandet bekräftas 

vår hypotes om att idrottsföreningens varumärkesimage påverkas positivt av att åskådare 

uppmärksammar alkoholrelaterade sponsorsamarbeten. Resultatet går därmed i linje med 

Cornwells et al. (2005) och Kellers (1993) teorier om att ett samarbete med varumärken som 

förknippas med alkohol kan vara fördelaktigt för idrottsföreningens varumärkesimage. 
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Respondenterna i studien som uppmärksammat alkoholrelaterade sponsorer har accepterat detta 

förhållande mellan sponsor och idrottsförening. Det går i linje med exempelvis Amis et al. 

(1999) beskrivning av förhållandet mellan Budweiser och NFL. Resultatet bekräftar teorin om 

att sponsorsamarbetet tas emot väl av konsumenterna och således leder till en enhetlig och stark 

varumärkesimage (Cornwell et al. 2005; Keller 1993).  Amis et al. (1999) beskriver att 

miljontals konsumenter har uppmärksammat Budweiser i samband med Super Bowl vilket har 

lett till benämningen “Bud Bowl” och en gynnsam påverkan på NFLs varumärkesimage. Även 

om vår studie skett med en mindre population och urval visar den på samma resultat. En 

idrottsförenings varumärkesimage som associeras med alkoholrelaterade företag kan bidra till 

en gemensam och positiv varumärkesimage. Således gynnas idrottsföreningen av att fler 

konsumenter uppmärksammar föreningens sponsorer som förknippas med alkohol. Detta kan 

bero på att samarbeten mellan varumärken som saknar samband kräver mer tankekraft av 

konsumenter (Cornwell et al., 2005; Keller, 1993). När konsumenter lägger mer tankekraft på 

ett förhållande leder det till en starkare association och gynnar därmed idrottsföreningens 

varumärkesimage. Samtidigt motsäger det teorin om att varumärken med ett tydligt samband 

är att föredra vid byggandet av varumärkesimage (Touminen, 1999). Det ska dock påpekas att 

även dessa förhållanden kan bli framgångsrika. Amis et al. (1999) lyfter exempelvis samarbetet 

mellan Nike och Michael Jordan samt Tiger Woods. Däremot visar vår studie att 

sponsorsamarbeten med varumärken som saknar ett naturligt samband med idrottsföreningens 

varumärkesimage har större potential att nå framgång.   
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6. Slutsats 
 

I avsnittet besvaras syftet genom studiens teoretiska och praktiska bidrag. Bidragens 

trovärdighet och framtida forskning presenteras också. 

 

6.1 Teoretiskt bidrag 

 

Studien har bidragit till teorin inom marknadsföring och sponsring inom idrotten. Syftet var att 

undersöka hur en idrottsförening kan påverkas av alkoholrelaterad sponsring. Studien bekräftar 

bland annat att en idrottsförening kan dra nytta av sponsring från varumärken vars image saknar 

ett naturligt samband med idrottsföreningens varumärkesimage (Cornwell et al., 2005; Keller, 

1993). Sponsring från varumärken som förknippas med alkohol är ett exempel på en 

varumärkesimage utan samband med idrottsföreningen. I teorin presenteras idrottsevenemang 

som gynnat sin varumärkesimage via sponsring från alkoholrelaterade företag (Amis et al., 

1999). Detta bekräftas också av vår studie som indikerar att exponering av alkoholrelaterade 

sponsorer bidrar till konstruktionen av en positiv varumärkesimage.  

  

I studien bekräftas att en idrottsförening kan dra nytta av sponsring från kontroversiella 

varumärken. En faktor som spelar in är den rådande kulturen inom idrotten där alkoholen anses 

vara en naturlig del (Cody och Jackson, 2016). Kulturen bidrar till att parternas 

varumärkesimage sammanflätas till en enhet (Amis et al., 1999). Således spelar psykologiska 

faktorer in i dessa kontroversiella samarbeten. Sponsorerna tar del av idrottens förmåga att 

väcka positiva och starka känslor (Smith, 2004; Henselser et al., 2011). När parternas 

varumärkesimage sammanlänkas blir det följaktligen en gynnsam effekt för både sponsorn och 

idrottsföreningen. 

 

Teorin påpekar att ju mer sponsorn och idrottsföreningen exponeras tillsammans desto mer 

attraktiv blir sponsorn för konsumenterna (Amis et al., 1999). Detta bekräftas även i vår studie. 

Däremot finns inget statistiskt signifikant samband mellan idrottsföreningens varumärkesimage 

och besöksfrekvens samt attityd till generella sponsorsamarbeten. Således finns det flera sätt än 

direkta upplevelser för idrottsföreningar att exponera sponsorsamarbeten. Konsumenterna 

behöver nödvändigtvis inte fysiskt besöka en match för att skapa en positiv varumärkesimage. 

Detta var ett oväntat resultat i hypotesprövningen.  Med utgångspunkt ur tidigare forskning och 

teorier förväntades att hypotesen skulle bekräftas. Den data som samlats in och sedan 

analyserats visade dock inte ett tillräckligt starkt samband för att bekräftas. Således skulle det 
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vara intressant för framtida forskning att undersöka detta förhållande. När något som motsäger 

tidigare forskning dyker upp så bör detta undersökas mer för att se om det endast är en 

tillfällighet eller om det indikerar på något annat. 

  

En faktor som är viktig att ha i åtanke i studien är risken för bias. Slutsatserna bör dras med 

försiktighet då vi valt ut respondenter som gjort ett aktivt val att delta vid en ishockeymatch. 

Eftersom vi även fanns på plats vid matchen då undersökningen genomfördes kan det ha 

påverkat vilka respondenter som var villiga att delta i undersökningen. Det finns en risk att inte 

alla som besökte matchen fick möjlighet att delta. Vi menar även att svårigheter finns att dra 

generella slutsatser eftersom att undersökningen endast genomförts under en enskild 

ishockeymatch.  

 

6.2 Praktiskt bidrag 

 

Det praktiska bidrag i studien antyder att det finns anledning för idrottsföreningar att överväga 

vilka sponsorer som ska exponeras tillsammans med föreningen. Studien visar att exponering 

av alkoholrelaterade sponsorer har en positiv påverkan på idrottsföreningens varumärkesimage. 

Genom att konsumenterna ägnar mer tankekraft åt sponsorsamarbeten som saknar samband 

befästs en stark association i medvetandet som leder till en gynnsam effekt på föreningens 

image. Konsumenter som ofta deltar vid föreningens evenemang upplever att sponsrande 

varumärken är mer attraktiva jämfört mot andra varumärken. Eftersom att sponsorns och 

idrottsföreningens varumärkesimage sammanlänkas vid exponering tillsammans gynnas 

idrottsföreningens varumärkesimage av sponsorer som konsumenter anser attraktiva. Därmed 

bör idrottsföreningen resonera kring vilka sponsorer som ska synas tillsammans med föreningen 

då det kan leda till att konsumenter upplever att varumärken som sponsrar är mer attraktiva. 

Exempelvis kan det handla om kontroversiella varumärken som förknippas med alkohol. 

Resultatet visar att idrottsföreningar inte påverkas negativt av att ingå i alkoholrelaterade 

sponsoravtal. Därför kan idrottsföreningar dra nytta av det då det inte påverkar åskådarnas syn 

på idrottsföreningens varumärkesimage. Något som däremot spelar in är idrottens moral och 

etik som föreningarna måste ta ställning till.   

  

Studien visar även ett intressant bidrag i samband med att hypotes 3 inte bekräftas. 

Besöksfrekvensen har i detta fall inte någon påverkan på konsumenternas attityd till en 

idrottsförenings varumärkesimage när de ingår sponsorsamarbeten. Med detta som grund bör 
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idrottsföreningar söka efter andra sätt att exponera sponsorsamarbeten. Det behöver inte 

nödvändigtvis vara direkta upplevelser för att stärka idrottsföreningens varumärkesimage. 

Således ligger det i föreningarnas intresse att hitta nya sätt att nå ut till konsumenter för att 

stärka sin varumärkesimage. Detta är endast spekulationer som måste stödjas med mer 

forskning. Därmed är detta ett aktuellt område för framtida forskning.  

 

6.3 Bidragets trovärdighet 

 

Genomgående har egna åsikter och reflektioner separerats från studien för att säkerställa ett 

opartiskt och objektivt resultat. Vi har studerat etablerad forskning vid forskningsfronten inom 

sponsring, marknadsföring och varumärkesimage. Utifrån detta har hypoteser och variabler 

framställts. Analysen av vårt empiriska material har skett mot de etablerade teorierna och 

forskningen. Eftersom att studien har använt teori och forskning som både talar för och emot 

våra hypoteser stärks studiens objektivitet. Undersökningen har dock endast genomförts vid ett 

tillfälle och i en enskild förening. Därmed är det svårt att veta om resultatet gäller för andra 

föreningar och idrotter eller om det endast är trovärdigt för den aktuella idrottsföreningen. Vi 

anser dock att ett trovärdigt och opartiskt bidrag lämnas till den kumulativa forskningen inom 

marknadsföring.   

 

Den sekundära data som använts är inhämtad från databaser där majoriteten är peer reviewed 

vilka därför anses vara av tillförlitlig karaktär, dock är det aldrig något som kan garanteras. 

Enkätundersökningen utfördes skriftligt av majoriteten av respondenterna. Det innebär att den 

kvantitativa data manuellt fördes över till Excel för att sedan importeras in i statistikprogrammet 

SPSS. Vi har ett flertal gånger gått igenom den manuellt införda data för att förhindra fel i 

överföringen av respondenternas svar. Det finns ingen garanti för att all data är korrekt, men 

med tanke på att analysen av eventuella fel har tagits på stort allvar så menar vi att inga större 

misstag begåtts.  

 

6.4 Studiens begränsningar och framtida forskning 

 

Studien undersöker hur en idrottsförenings varumärkesimage påverkas av sponsorer som 

förknippas med alkohol. Tre av hypoteserna kunde bekräftas med stöd av insamlade data. Det 

betyder utifrån studiens resultat att idrottsföreningar kan gynnas av att synas tillsammans med 

alkoholrelaterade företag. Huruvida detta gäller för övriga idrotter och föreningar kan dock 

ifrågasättas. Detta eftersom vi endast samlat data från respondenterna vid en enskild förenings 

match. Således skulle det vara intressant för framtida forskare att undersöka flera olika idrotter 
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och evenemang för att ytterligare stärka den redan etablerade forskningen. Att undersöka en 

förening vid upprepade tillfällen, exempelvis flera matcher under en säsong, skulle ge studien 

ett mer trovärdigt resultat. Vid upprepade undersökningar minskar risken för missvisande data. 

Framtida forskning skulle med fördel kunna utföras i kvalitativ form för att bidra med 

djupgående data.  

 

Resultatet visade att det inte fanns något samband gällande besöksfrekvens och åskådarnas 

attityd till att idrottsföreningen sponsras av varumärken. Därmed skulle det vara intressant att 

undersöka hur övriga åskådare, som tar del av idrotten på andra sätt, ser på idrottsföreningars 

sponsorsamarbeten.  
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8. Bilagor 
 

8.1 Bilaga A- Enkät 

 

 

 

 

 

 

Enkätundersökning 
 

Två studenter (Angelina Håkansson och Linus Hansson) på Ekonomprogrammet 

(kandidatuppsats) på Högskolan i Gävle genomför en enkät för att undersöka och se hur 

sponsring från alkoholtillverkare påverkar en idrottsförenings varumärkesimage. 

För att kunna nå ett bra resultat med enkäten är det viktigt att så många som möjligt svarar. Vi 

skulle därför vara tacksamma om du fyller i enkäten. Dina svar kommer att behandlas 

konfidentiellt så att inga enskilda svar kan identifieras. Det tar cirka 5 minuter för att svara på 

frågorna. Genom att svara på undersökningen har du möjlighet att vara med i utlottningen av 

presentkort på köpcentrumet Kupolen i Borlänge samt en signerad ishockeyklubba från #66 

Joel Källström Englund. 

 

Om du önskar att göra enkäten via mobiltelefon/surfplatta så kan du få tillgång till enkäten 

genom att scanna den här QR-koden. Många mobiltelefoner kan scanna koden direkt via 

kameran, annars krävs en app:  

 
 

 

 

 

Tack för att du deltar! 

  



 

B 

 

1. Kön 

❏ Kvinna 

❏ Man 

❏ Övrigt 

 

2.  Ålder 

❏ 20 eller yngre 

❏ 21-30 

❏ 31-40 

❏ 41-50 

❏ 51-60 

❏ 60+ 

 

3. Hur många gånger per säsong besöker du en hockeymatch? 

❏ 1-5  

❏ 6-10 

❏ 11-15 

❏ 16-20 

❏ Mer än 20 

 

4. Hur många gånger har du sett att vissa idrottsföreningar visas tillsammans med 

alkoholrelaterad reklam? 

❏ 1-2  

❏ 3-4 

❏ 5-6 

❏ 7-8 

❏ Mer än 8 

 

 

5. Ange vilket yrke du har: 

❏ Egenföretagare 

❏ Studerande 

❏ Administration 

❏ Sportrelaterat jobb 

❏ Annat 

 

 

 

 

 

 

 

     Var god vänd blad  



 

C 

 

6. Ange hur ni instämmer till följande påståenden när det gäller hur du upplever sponsring 

och idrott där 1 är instämmer inte alls och 5 är instämmer helt och hållet. 

  

1. Jag föredrar de varumärken som sponsrar mitt 

favoritlag framför andra varumärken. 

1 2 3 4 5 

2. Jag är beredd att betala mer för ett varumärke 

som sponsrar mitt favoritlag istället för ett 

billigare varumärke som inte sponsrar mitt 

favoritlag. 

1 2 3 4 5 

3. Jag undviker varumärken som sponsrar ett 

konkurrerande lag. 

1 2 3 4 5 

 

4. Jag skulle ändra inställning till ett varumärke som 

jag tidigare ogillat om det varumärket började 

sponsra ett idrottslag som jag supportrar. 

1 2 3 4 5 
 

5. Jag anser att alkoholrelaterad sponsring är bra för 

idrotten. 

1 2 3 4 5 
 

6. Jag anser att man bör förbjuda alkoholrelaterad 

sponsring till idrottsföreningar. 

1 2 3 4 5 

 

7. Jag förväntar mig reklam för alkohol när jag 

besöker ett idrottsevenemang. 

1 2 3 4 5 

 

8. Jag förknippar idrottsföreningar med varumärken 

som tillverkar eller säljer alkohol. 

1 2 3 4 5 

 

9. Jag anser att man bör minska på alkoholrelaterad 

sponsring vid idrottsevenemang. 

1 2 3 4 5 

 

10. Jag uppmärksammar ofta vilka sponsorer som 

syns i samband med idrott. 

1 2 3 4 5 
 

11. Jag kommer lätt ihåg varumärken som jag 

uppmärksammar i samband med idrott. 

1 2 3 4 5 
 

12. Sponsring från varumärken som jag ogillar gör att  

jag undviker att besöka föreningens matcher. 

1 2 3 4 5 
 

13. Jag accepterar att företag och organisationer sponsrar 

idrottsföreningar  
1 

2 3 4 5 

 

14. Jag accepterar att återförsäljare eller tillverkare av 

 alkohol sponsrar idrottsföreningar 

1 2 3 4 5 
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8.2 Bilaga B- Diagram 

 

 


