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ABSTRACT 
 
Titel:  Hur påverkar sponsring ett varumärkes Brand Equity? En studie av Brynäs IF:s 
sponsorer. 
 
Nivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi  
 
Författare:  Peter Lövgren och Emil Rajala Malmgren 
 
Handledare: Aihie Osarenkhoe  
 
Datum: 09 – 05  
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att genom empirisk undersökning besvara frågan vilken 
mätbar effekt sponsring har på varumärkets värde, Brand Equity. Genom att besvara den 
frågan är också syftet att utveckla en modell som visar vilka faktorer samt vilka delar i 
varumärket som påverkas av sponsring. 

 
Metod: Vi har valt att genomföra detta arbete genom att använda fallstudier. Dessa har vi 
genomfört med hjälp av kvalitativa intervjuer med representanter för Gevalia, Läkerol 
och Länsförsäkringar Gävleborg, vilka samtliga sponsrar Brynäs. Vi har bearbetat 
intervjuerna för att sedan analysera dem mot vår teoretiska referensram. Vi har valt att 
dela upp analyserna efter huvudområden som rör sponsring och varumärke. 
 
Resultat & slutsats: Vi har utvecklat en modell som visar sponsringens effekter på Brand 
Equity, men dessa är dock inga tydliga mätbara effekter då vi inte kunnat uttyda några 
genom studien. Modellen bygger istället på antaganden som vi kommit fram till genom vår 
forskning. Modellen visar kopplingar mellan A-ERIC modellen och Brand Equity. Den 
visar också hur ett varumärke kan påverkas av sponsringen, bland annat genom att 
associationer skapas via upplevelsen i samband med ett event och att medvetenheten ökar 
genom exponering.    

 
Förslag till fortsatt forskning: Som fortsatta studier tycker vi att det skulle vara 
intressant att göra en jämförande studie för att kunna bekräfta eventuella samband mellan 
sponsring och dess påverkan på Brand Equity.   
 
Uppsatsens bidrag: Studien bidrar till en ökad kunskap om samspelat mellan sponsring 
och Brand Equity. Studien bidrar också till kännedom om Gevalias, Läkerols och 
Länsförsäkringar Gävleborgs sponsringsrelation till Brynäs samt hur detta påverkar 
respektive varumärke.  
 
Nyckelord: Brand Equity, Varumärke, Sponsring, A-ERIC 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT  
  
Title:  How does sponsorship influence Brand Equity? A study of Brynäs IF’s sponsors. 
 
Level: Final assignment for Master Degree in Business Administration 
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Supervisor: Aihie Osarenkhoe 
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Aim:  The purpose of this study is to answer, through an empirical research, which 
measurable effects sponsorships have on Brand Equity. The purpose is also to develop a 
model that shows the effects. 
 
Method: We have chosen to use case-studies in this research. We have done them 
through qualitative interviews with representatives for Gevalia, Läkerol and 
Länsförsäkringar Gävleborg, who are all sponsors of Brynäs IF. We have processed the 
interviews to be able to analyze them against our theory. We have chosen to divide the 
analysis into main parts according to sponsoring and brands.    
 
Findings & Conclusions: We have developed a model that shows the sponsoring effect 
on Brand Equity, but those are not clearly measurable because we didn’t find any in the 
study. The model is instead developed through assumptions that we have found in our 
research. The model clarifies connections between the A-ERIC model and Brand Equity. 
It also shows how a brand can be affected through sponsorship, e.g. by associations that 
are created through the experience of an event and that the awareness increases through 
exposure.          

 
Suggestions for future research: For further research we suggest a comparative study in 
order to confirm possible connections between the sponsoring effect and Brand Equity.  
 
Contribution of the thesis: This study has in particular conduced to knowledge about 
the connection between sponsoring and Brand Equity. The study also gains knowledge 
about Gevalia’s, Läkerols’s and Länsförsäkringar Gävleborg’s sponsoring relationship to 
Brynäs IF and how that influences the brands.  
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1. Inledning 
I detta avsnitt kommer vi att presentera introduktion, kortfattad bakgrund till studien, 
problemformulering samt syfte till uppsatsens studie. Avgränsningar för att studien ska bli 
hanterbar diskuteras också. 
 
En värdefull tillgång för många företag är dess varumärken. Kompetent och konsekvent 
varumärkesstrategi kan bidra till att öka värdet i varumärket. Förmågan hos varumärket att 
skapa värde har lett till att det idag är en strategisk betydelsefull fråga för företagen. Den 
intensiva konkurrensen som företagen idag upplever på de flesta marknaderna gör att ett 
starkt varumärke numera är ett centralt konkurrensmedel. Ett starkt varumärke är en tillgång 
och konkurrensfördel som håller på lång sikt.1 Förtjänsten av ett välkänt varumärke är att 
varumärket starkt förknippas till en specifik produktgrupp, en specifik produkts kännetecken 
eller en specifik användarsituation i kundens tankevärld. Sponsring fungerar som ett verktyg 
för varumärkesbyggnad eftersom det är ett effektivt sätt att förmedla associationer till 
varumärket.2 
 
Sponsring representerar idag ett av de snabbast växande områdena inom marknadsförings- 
aktiviteter. Sponsring används som ett sätt att kommunicera med marknaden.3 Sponsringen 
inom idrotten har ökat kraftig de senaste åren och spås även en fortsatt ökning framöver. 
Formerna för sponsringen har förändrats, förr var det mer mecenatverksamhet, ett företag tog 
en idrott eller en klubb under sina vingars beskydd utan att kräva någon motprestation. Idag 
handlar det mer om ett samarbete mellan företag och den/de sponsrade, så kallad strategisk 
sponsring, vilket handlar om att tänka i termer av associationer, relationer och exponering.4 
 

1.1 Bakgrund 
Historiskt sett har sponsring ofta blivit associerat med välgörenhet och osjälviskhet.5 Det 
finns en uppfattning bland många om att sponsring har funnits i århundraden. Det är dock en 
förväxling med fenomenet välgörenhet. Stöd i form av välgörenhet utan krav på motprestation 
har funnits en lång tid, men den form av sponsring som förekommer i dag är ett relativt nytt 
begrepp. Framförallt förekom välgörenhet inom kulturella kretsar redan på medeltiden. 
Idrotten fick däremot klara sig på egen hand framtill 1910-talet då företag började ge 
ekonomiskt stöd. Under andra världskriget började idrotten och näringslivet utveckla sitt 
samarbete och former som liknar dagens sponsring uppstod. 1978 kan ses som startåret för 
svensk sponsring, beslut som togs, i samband med en utredning som Riksidrottsstyrelsen lade 
fram, berättigade idrottssponsringen. Villkoret var att sponsorerna inte försökte styra 
idrottsrörelsens verksamhet.6  
 
I dagens samhälle ses sponsring som ett mycket viktigt marknadsföringsredskap för många 
organisationer och innebär även ömsesidiga relationer mellan parterna. Företaget ger något i 
form av stöd och den andra parten ger tillbaka en tjänst i någon form.7 Tidigare var sponsorer 
villiga till sponsring då det sågs som en filantropisk, med andra ord human, ansträngning som 

                                                 
1 Melin, F., (1999), Varumärkesstrategi, s. 9 f 
2 Roy D. P., Cornwell, T. B., (2003), Brand equity’s influence on responses to event sponsorships, s. 379 
3 Meenaghan, T., (2001), Understanding Sponsorship Effects, s. 95 
4 svenskidrott.se, Sponsring – Utseendet spelar roll 
5 Shilbury, D, m fl., (2001), Strategic Sport Management, s. 223  
6 Grönkvist, U, (2000), Sponsring & event marketing, s. 20  
7 Shilbury, D, m fl., (2001), Strategic Sport Management, s. 223 
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kunde förstärka företagets image och öka medvetenheten om företaget. Senare 
undersökningar visar däremot att idrottssponsrare eftersöker mer mätbara effekter av 
sponsorskapet, till exempel genom ökad försäljning eller ökade marknadsandelar.8  
 
Det finns för tillfället begränsad statistik vad gäller sponsring. Dock visar en undersökning 
som är gjord av IRM (Institutet för Reklam- och Mediestatistik, 2004 resp. 2007) att den 
totala omsättningen för sponsring i Sverige uppgick 2007 till ca 4,6 miljarder kronor med en 
total tillväxt från 2004 på ca 30%.9 För närvarande domineras uppskattningsvis sponsringen i 
Sverige av idrotten som innehar 60-65% av all sponsring som ges. Kultur innehar ca 15-20%, 
Sociala och humanitära delar innehar ca 8-10%, TV/Radio innehar ca 4-3%, festivaler, miljö 
samt forskning/utbildning innehar ca 2-3% vardera och resterande diverse delar innehar 
tillsammans ca 1-2%.10  
 
Sponsring inom idrotten är, som tidigare nämnts, sedan slutet av 1970-talet en mycket 
betydande och väl utvecklad etablerad företeelse. Exempel på stora satsningar beträffande 
sponsring inom idrotten, där tävlingar eller föreningar till och med antar sponsorers namn, är 
LG Hockey Games, Volvo Ocean Race, MoDo samt Plannja.11 Idrottssponsringen som, enligt 
International Events Group, innehar ca två tredjedelar av den totala sponsringen, växte under 
1990-talet med ca 25%, beräkningar visar också att tillväxten kommer att fortsätta.12 
 

1.2 Problemformulering 
”Varje problem inrymmer en fråga. Men inte omvänt: det finns många frågor som inte 
rymmer något problem” – Jenny Winter.  Problemet bör vara relevant för ämnet och praktiskt 
genomförbart och vara etiskt försvarbart. Problemet styr studiens undersökningsarbete.13 
 
I förhållande till hur stor utvecklingen är inom sponsring, är antalet efterforskningar inom 
ämnet relativt lågt. Mycket av litteraturen inom marknadsföring behandlar sponsring som en 
kortare del och nämns med bara några meningar i samband med reklam och PR.14 Genom 
efterforskning har det kommit till vår kännedom att det har gjorts relativt få studier inom 
sponsring som ämne och framförallt vad gäller sponsring inom idrotten, i synnerhet ishockey. 
Vi ser två delar inom sponsring som gör ämnet aktuellt och som gör att en studie skulle vara 
betydelsefull. Den första delen är hur viktigt det är för företag idag med ett starkt varumärke 
på konkurrensutsatta marknader och den andra delen är hur viktigt det är för 
idrottsföreningarnas ekonomi med företagens stöd genom sponsring. Sponsring är, med andra 
ord, viktigt för flera parter i samhället.  
 
Tidigare forskning har visat att det finns tydliga kopplingar mellan ett starkt varumärke och 
företagets rörelsekapital. En studie som genomfördes på Ekonomihögskolan vid Lunds 
universitet, där 77 stycken varumärkesansvariga har tillfrågats om hur de arbetar med sina 
varumärken, visade att de flesta anser att de fysiska faktorerna är viktigast att lyfta fram. Det 
fanns en tydlig ambition att fokusera på rationella och hårda argument och inte på 
känslomässiga faktorer. Det kan tyckas förvånansvärt då ett varumärkes styrka ofta handlar 
om emotionella värden. Niklas Persson, varumärkesforskare vid Lunds universitet, menar att 
                                                 
8 Irwin, L R, m fl., (2008), Sport promotion and sales management, s. 12 
9 irm-media.se, Totala reklaminvesteringar i Sverige 
10 Antonsson, J, Båvall, B, (2008), Representation & Sponsring, s. 181 
11 Påhlsson, R, (2000), Sponsring, s.15 
12 Irwin, L R, m fl., (2008), Sport promotion and sales management, s. 12 
13 Winter, Jenny, (1992), Problemformulering, undersökning och rapport, s. 13 ff 
14 Olkkonen, R., Forging links between marketing and sponsorship, s. 19  
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de starkaste varumärkena är byggda på en kombination av fysiska och emotionella värden och 
att det oftast finns en tydlig balans mellan dessa.15 Ett sätt att påverka den emotionella delen 
är genom sponsring då konsumenter kan sammankoppla ett varumärke med en viss händelse.  
Inom idrotten finns det mycket känslor inblandade, vilket enligt oss gör det till ett mycket 
intressant område att studera.  
 
I och med att företag på senare år har valt att lägga mer och mer resurser på sponsring har 
också kraven på mätbara resultat ökat. Olika företag har olika mål med sponsringen. 
Exempelvis kan det vara en ökad försäljning eller för att förbättra eller förändra företagets 
image och då krävs olika mätmetoder. I dag finns det inte någon allomfattande mätmetod.16  
 
Vi vill genom vår studie utveckla tydliga mätbara effekter på varumärkets värde (Brand 
Equity) av sponsring som kan användas som argument varför sponsring bör nyttjas. Företagen 
får en tydligare bild av varför sponsring stärker ett varumärke och idrottsföreningarna får ett 
argument varför företag ska stödja dem. Samtidigt har det även gjorts relativt få 
undersökningar som grundar sig på sambandet mellan sponsring och starka varumärken. 
Sålunda känner vi att en studie rörande effekten på starka varumärken som exponeras genom 
sponsring inom ishockey är intressant och värd att genomföra. 
 

1.3 Frågeställning  
De frågeställningar som vi nedan formulerar kommer att ligga till grund för vår studie. 
 

• Hur påverkas varumärkets värde, Brand Equity, hos Brynäs IF´s sponsorer Gevalia, 
Läkerol samt Länsförsäkringar i och med samarbetet med föreningen? 

• Vilka delar i varumärket påverkas av sponsring? 
• Vilka mätbara effekter kan sponsring ha på varumärkets värde? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att genom empirisk undersökning besvara frågan vilken mätbar effekt 
sponsring har på varumärkets värde, Brand Equity. Genom att besvara den frågan är också 
syftet att utveckla en modell som visar vilka faktorer samt vilka delar i varumärket som 
påverkas av sponsring. 
 

1.5 Avgränsningar 
Sponsring är som vi tidigare nämnt ett stort och omfattande fenomen som finns överallt i vårt 
samhälle. Vi har, som vi anger i syftet, valt att se på sponsring inom idrotten. För att göra 
arbetet mer hanterbart har vi valt att begränsa oss till Brynäs IF och några av deras största 
sponsorer såsom Gevalia, Läkerol och Länsförsäkringar.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 e24.se, Mjölk ger starkt varumärke 
16 Busby, R, Windfield, D. W, (2002), Measuring Successful Sponsorship, s. 17 
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2. Metod 
I detta kapitel tydliggör vi vårt ämnesval samt redogör för den metod som vi använder för att 
insamla och analysera den empiriska informationen. Kritik och kommentarer angående 
metoden kommer också att klargöras. 
 
Metod är ett redskap som används för att finna lösningar på problem och följaktligen generera 
ny kunskap. Vår metod syftar till att öka kunskapen om hur sponsring av en idrottsförening, i 
vårt fall Brynäs IF, påverkar ett varumärkes värde. Allt som kan bidra till att uppnå syfte och 
mål är metod. Dock kan olika metoder variera i hur hållbara och tåliga de är gentemot kritik. 
Några krav som kan ställas på en metod är följande punkter: 17 
 

• Studiens innehåll måste stämma överens med verkligheten 
• Den information som ska behandlas i studien måste väljas ut på ett systematiskt sätt 
• Informationen måste användas och analyseras på bästa sätt  
• Resultaten ska presenteras på ett sätt som ger andra möjligheten till att kritisera 

hållbarheten i studien 
• Resultaten ska möjliggöra ny kunskap och generera medvetenhet om de problem som 

studien behandlar, samt kunna ligga till grund för fortsatt forskning och djupare 
förståelse. 

 
Vi kommer löpande i metodkapitlet att redogöra för hur vi uppfyller dessa krav. Detta 
kommer vi att göra i samband med teoriredogörelse och vårt tillvägagångssätt beträffande 
kraven.  
 
Metod avses vara ett vetenskapligt sätt att komma närmre det ämne, sponsringens effekter på 
ett varumärke, som berörs i studien och förstå hur det ska behandlas. Metoden påverkar och 
sätter sin prägel på hela uppsatsen, då den genomsyrar alla delar av studien och beskriver vårt 
tillvägagångssätt som vi genomgående använt oss av. 
 

2.1 Ämnesval 
Under våra år på högskolan har det hos oss vuxit fram ett stort intresse framförallt för 
marknadsföring. Vi har valt denna inriktning på utbildningen då vi båda hoppas kunna arbeta 
med det i framtiden.  
 
Vi är båda intresserade av idrott och funderade på hur vi kunde kombinera det med våra 
studier inom företagsekonomi och marknadsföring. Genom att göra en studie inom sponsring 
kan vi kombinera dessa två intressen. Vi var tidigt överens om att den förening vi skulle 
koncentrera oss på var Brynäs IF på grund av flera anledningar. Först och främst är Brynäs IF 
en elitklubb vilket gör dem intressantare för företag att sponsra och således också för oss att 
studera. Deras huvudsponsorer är välkända etablerade företag som har fleråriga samarbeten 
med föreningen. Närheten till Brynäs IF, som är stationerade i Gävle, gör också att våra 
möjligheter till en väl genomförd studie ökar då de största sponsorerna även de är anknutna 
till regionen.    
 

                                                 
17 Holme, M. I., Solvang, K. B., (1984), Forskningsmetodik, s. 12 f 
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2.2 Metod val 
Metodvalet baseras på vilken typ av studie som ska genomföras. Vilken typ av information 
behövs för att kunna svara på de frågor som ställts inledningsvis? Informationen kan samlas 
in antingen genom ett kvalitativt eller kvantitativt tillvägagångssätt. För denna studie har vi 
valt att använda ett kvalitativt tillvägagångssätt på grund av flera anledningar. Syftet med 
studien är att skapa förståelse av verkligheten, svara på frågor som hur och varför, inte 
beskriva den på ett generellt sätt eller genom siffror.18 Genom att studera hur sponsringen av 
Brynäs IF påverkar ett företags varumärke kan vi utesluta kvantitativ data eftersom vi inte har 
för avsikt att genomföra en övergripande studie. Vi har valt att närma oss det hermeneutiska 
synsättet då vi anser att den kan besvara syftet med denna studie på ett tillfredställande sätt.   
 
Hermeneutiken kan definieras som en lära där forskaren studerar, tolkar och försöker förstå 
mänskligt vara.19 Detta har även tagit sig uttryck i valet av den teori som presenteras i 
uppsatsen. Vi har läst, tolkat och valt ut relevanta delar av litteraturen som använts i studien. 
Vi har till exempel sökt efter vetenskapliga artiklar i databasar och studerat dessa för att sedan 
välja ut de delar som vi anser var av vikt för vår teoretiska referensram. Artiklarna behandlar 
bland annat varumärke, sponsring samt sponsringens effekt på varumärket.    
 
Människors upplevelser och erfarenheter förmedlade genom språk och livsyttringar är centralt 
i hermeneutiken. Förhållningssättet i vetenskapliga framställningar byggs på inlevelse, 
värderingar och subjektivitet. Forskaren är en del av verkligheten som studeras och tolkas.20 
Detta kan påverka den analys och de slutsatser vi kommer att göra i slutet av studien eftersom 
våra värderingar och uppfattningar påverkar vår syn på den verklighet som vi har studerat.  
 
Förförståelsen påverkar hur forskaren uppfattar och förstår teorin som denne intar. När 
forskaren möter en ny tanke eller ny teori blir denna omöjlig att förstå om inte någon lämplig 
grund av kunskap, förförståelse, innehas. För att förstå måste forskaren ha en fungerande 
förförståelse. Citatet beskriver detta: ”För att förstå måste man redan ha förstått”. Det är detta 
som kallas den hermeneutiska cirkeln.21 Vad gäller oss som forskare har vi en förförståelse 
för ämnet genom studier på Högskolan i Gävle inom marknadsföring och framförallt genom 
studier inom Brand Management. Detta påverkar hur vi uppfattar och väljer ut relevant teori 
och följaktligen analysen av det empiriska materialet gentemot den teoretiska referensramen. 
Den nivå av kunskap som vi besitter inom ämnet påverkar den nivå av teori som vi väljer ut 
samt anser vara av vikt för studien. Den teori som vi använt oss av är sådan teori som vi, med 
hjälp av vår tidigare kunskap, kunnat förstå och på det viset förmått bedöma om den har varit 
relevant. Utöver våra studier har vi båda två ett stort intresse för idrotten vilket gör att vi har 
en tidigare koppling till sammanhang där sponsring används. Vi har inte studerat sponsring i 
sig tidigare men vi har kommit i kontakt med ämnet genom att vi har läst kurser inom 
marknadsföring samt tagit del av diskursen beträffande sponsring.  
 
Genom vår förförståelse av ämnet, de berörde varumärkena samt vårt starka idrottsintresse har 
vi på både ett direkt och indirekt sätt upplevt hur konsumenterna ser på den här företeelsen, på 
sponsringen till Brynäs IF. När vi nämner konsumenter i studiens analys och slutsats utgår vi 
från oss själva som konsumenter och våra erfarenheter av hur omgivningen upplever det. Vi 
har inte för avsikt att generalisera våra tankar och åsikter. För att kunna göra det skulle det 
krävas en omfattande undersökning bland berörda konsumenter.    
                                                 
18 Bryman, A., Bell, E., (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 322 
19 Patel, R., Davidsson, B., (1991), Forskningsmetodikens grunder, s. 25  
20 Ibid., s. 28 
21 Carlsson, B., (1990), Grundläggande forskningsmetodik, s. 22 
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2.2.1 Fallstudier 

En fallstudie är en empirisk undersökning som studerar en företeelse i dess verkliga 
sammanhang.22 Då syftet med vår studie är att undersöka hur sponsring påverkar ett 
varumärkes Brand Equity anser vi att fallstudier är ett lämpligt tillvägagångssätt. För att 
kunna besvara våra frågeställningar är målet med våra intervjuer är att respondenten berättar 
om hur verkligheten ser ut. Fallstudier är den metod som generellt är att föredra vid frågor 
som hur eller varför ska besvaras23.  
 
Fallstudier genomförs med fördel genom kvalitativa intervjuer. Förespråkare för fallstudier 
menar att ostrukturerade intervjuer är att föredra då de i sin natur liknar mer ett vardagligt 
samtal.24 Vi valde dock att använda oss av semi-strukturerade intervjuer eftersom vi ville ha 
specifik information, t ex hur Brynäs image påverkar varumärkets image och vad kärnvärdet i 
varumärket är, som krävde att vi hade i förväg formulerade frågor.           
     
Vid sidan av de fördelar som fallstudier för med sig så finns det även nackdelar. En nackdel är 
att fallstudier kan vara väldigt tidskrävande för forskaren samt bli mycket omfattande. En 
annan är att fallstudier kan tendera att ge läsaren en felaktig bild då denne uppfattar studien 
som en helhet, men i själva verket endast utgör en del av verkligheten. Åsikten om att 
resultatet från en fallstudie går att generalisera eller inte går isär.25 I och med det har vi valt att 
vara försiktiga med att generalisera våra analyser och slutsats.    
 

2.3 Kvalitativ metod 
Som vi nämnt tidigare har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod i form av intervjuer 
för att samla in empirisk information. I detta avsnitt kommer vi att ta upp teori kring vad som 
är viktigt vid en intervju samt egna tankar och reflektioner kring genomförandet av våra 
intervjuer. 

2.3.1 Val av företag och intervjupersoner 
Som vi nämnt tidigare har vi i den här studien valt att fokusera på Gevalia, Läkerol och 
Länsförsäkringar. Varför vi har valt just dessa företag beror på flera anledningar. För det 
första ville vi ha varumärken som är kända för de allra flesta människor och dessutom riktar 
sig till konsumenter. För att studien ska bli så trovärdig som möjligt valde vi också de företag 
som har starkast samarbete med Brynäs IF. Ju starkare samarbete desto tydligare bör också 
eventuella effekter synas. Gevalia valde vi på grund av att de under lång tid varit 
huvudsponsor till föreningen, Läkerol och Länsförsäkringar för att även de hör till de största 
sponsorerna, de hör till den så kallade ”första femman”. Slutligen ville vi också studera både 
varumärken som erbjuder produkter (Gevalia och Läkerol) och varumärken som erbjuder 
tjänster (Länsförsäkringar) för att se vad det finns för likheter och skillnader. 
 
Efter att ha valt företag kontaktade vi dem med en förfrågan om kontaktuppgifter till den 
inom företaget som hade hand om sponsringsfrågor. Då företagen vi valt är stora och 
rikstäckande valde vi även att förklara vårt syfte för att säkerställa att vi skulle komma i 
kontakt med rätt personer då det kan vara olika personer som har hand om olika former av 
sponsring. De personer vi intervjuat presenterar vi närmare i de följande styckena.     
 
                                                 
22 Yin, R. K., (2007), Fallstudier: design och genomförande, s. 31 
23 Yin, R. K., (2007), Fallstudier: design och genomförande, s. 17 
24 Bryman, A., Bell, E., (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 72 
25 Merriam, S. B., (1994), Fallstudien som forskningsmetod, s. 47 f 
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För att studera hur LEAF och Läkerol arbetar med sponsring intervjuade vi Per-Arne 
Melander som är Key Account Manager. Han arbetar inom organisationen för export som 
bland annat säljer till IKEA runt om i världen och till turistmarknader, men han är också 
ansvarig för sponsringsfrågor för koncernen LEAF och dess varumärken.  
 
Melander har arbetat med sponsringsfrågor i koncernen i cirka tio år. Just nu är dock 
exportfrågor den största sysselsättningen. Inom sponsringsområdet drev han bland annat 
igenom Läkerol Arena i samarbete med Brynäs 2006 som ett separat projekt i koncernen. 
Förutom arbetet med sponsring till Brynäs arbetar han också med sponsring till Svenska 
fotbollsförbundet och Malmö FF.  
 
För att studera Länsförsäkringar och deras relation till sponsringen av Brynäs IF intervjuade 
vi Jan Hellström, som har ansvaret för sponsringsverksamheten i Gävleborgs län. Jan har 
jobbat inom Länsförsäkringar sedan 1984 och har sedan 2,5 år tillbaka ansvaret för 
sponsringsverksamheten i Gävleborgs län. Jan har själv en bakgrund inom föreningslivet, 
framförallt inom idrotten, vilket gör att han funnits på andra sidan många gånger och känner 
väl igen sig i situationen hos dem som vill bli sponsrade. 
 
För att undersöka Gevalia och hur de arbetar med sponsring intervjuade vi Karima Gilali. Hon 
är Brand Manager för Gevalia och har varit det sedan två år tillbaka. Hon är anställd av Kraft 
Foods, som är en koncern där Gevalia tillsammans med andra starka varumärken ingår.  

2.3.2 Intervju 
En intervju är ett unikt möte, som innefattar en förhandling mellan främlingar där sociala 
roller och referensramar bestäms. En intervju kan definieras som en speciell typ av samtal 
med syfte att samla in information. Mål med kvalitativa intervjuer är att finna företeelser, 
egenskaper och betydande fenomen.26 En lyckad kvalitativ intervju har sin grund i att 
situationen under mötet blir så lik ett vardagligt samtal som möjligt. Som intervjuare ska 
forskaren hålla strukturen på samtalet men inte styra för mycket. Det gäller att finna en 
balans. Personen som intervjuas måste tillåtas påverka samtalets utveckling men samtidigt är 
det viktigt för forskaren att få svar på de frågor som formulerats i förväg.27 
 
Frågorna ställdes inte en efter en under intervjun, utan användes istället som en grund. Vi 
ville ha en viss struktur i intervjun men ändå låta samtalet utveckla sig på ett naturligt sätt. 
Frågeunderlaget användes på samma sätt under våra samtliga intervjuer, dock blev 
telefonintervjuerna något mer strukturerade då dessa inte var något personligt möte. 
 
Intervjun med Per-Arne Melander angående Läkerol och dess sponsring av Brynäs IF 
genomfördes via telefon på grund av det geografiska avståndet då han är stationerad på Leafs 
huvudkontor i Malmö. Vi anser att intervjun flöt på bra trots att den inte blev så lik ett 
vardagligt samtal, som den hade blivit om vi hade haft ett personligt möte. För att få så 
mycket information som möjligt samt så tydliga och verklighetsspeglande svar som möjligt 
valde vi att i samspråk med Per-Arne att skicka frågorna i förväg i ett förberedande syfte. Det 
gjorde att intervjun gick smidigt då båda parter var väl förberedda på det huvudsakliga målet 
med intervjun. 
 

                                                 
26 Svensson, P-G., Starrin, B., (1996) Kvalitativa studier i teori och praktik, s. 52 ff 
27 Holme, M. I., Solvang, K. B., (1984), Forskningsmetodik, s. 110 
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Beträffande intervjun med Karima Gilali och Gevalia hade vi samma upplägg som med Per-
Arne. Även denna intervju genomfördes via telefon på grund av det geografiska avståndet 
men också då ett personligt möte i detta fall hade varit tidskrävande då vi hade varit tvungna 
att resa till och från intervjun och båda parter hade välfylld agenda. Vi skickade frågorna i 
förväg även inför denna intervju. 
 
När det handlar om intervjuer där forskaren inte ser motparten, t ex telefonintervjuer, kan det 
vara svårt att vara helt säker på att den intervjuade verkligen är den som han eller hon uppger 
sig för att vara. Vi är medvetna om denna risk, men anser att den var minimal i vårt fall. 
Anledningen till detta är att de personer som vi intervjuade gav sådana svar att ingen kunde ha 
svarat med den informationen om denne inte hade haft detta som sin arbetsuppgift. Att någon 
skulle kunna svara så direkt och uttömmande på relativt specifika frågor om sponsringen 
inom företaget, utan att vara den som jobbar med detta, anser vi vara osannolikt. Risken för 
att den intervjuade inte är den denne utger sig för att vara finns även vid personliga möten 
även om vi tror att sannolikheten för detta är mindre. Om inte den intervjuade legitimerar sig 
finns det även i detta fall en viss osäkerhet. I vårt fall har vi ingen anledning att tvivla nu 
heller. Detta på grund av att Jan, likt Gilali och Melander, gav oss svar som vi anser att andra 
inte kunnat ge. 
 
Den tredje och sista intervjun, med Jan Hellström och Länsförsäkringar, gjordes via att 
personligt möte på plats på länskontoret i Gävle. Precis som inför telefonintervjuerna valde vi 
i samspråk med Jan att skicka frågorna i förväg i förberedande syfte. Intervjun flöt på 
obehindrat från början till slut och vi fick svar på de frågor vi formulerat i förväg. Att vi 
lyckades efterlikna intervjun vid ett vardagligt samtal blev tydligt då vårt gemensamma 
intresse för idrott gjorde att även detta ämne diskuterades.     
 
Under en intervju bör den som intervjuar vara så objektiv som möjligt i frågeställningen för 
att inte de egna uppfattningarna ska påverka utgången av intervjun. Som intervjuare gäller det 
att lyssna och vara lyhörd samt att försöka skapa en öppen dialog, som formas av ömsesidig 
tillit och respekt. Det får inte bli så att respondenten ger de den information som han eller hon 
tror att intervjuaren vill höra. För att intervjun ska generera så mycket som möjligt kan det 
vara fördelaktigt att visa sig något ovetande trots att stora kunskaper i ämnet innehas. 28 Vad 
som händer i intervjun beror på hur intervjuaren och respondenten interagerar med varandra. 
Frågorna bör vara så öppna som möjligt från början då detta kan leda till spontana svar om 
bland annat attityder, företeelser och egenskaper.29 
 
Vi började varje intervju med att den intervjuade fick presentera sig själv och vad hans/hennes 
relation till sponsring var inom företaget. Sedan fortsatte vi med öppna frågor inom ämnet 
innan vi specificerade oss mer. Anledningen till detta upplägg var att vi ville få igång samtalet 
så att det kändes mer avslappnat när det väl var dags att ställa de viktiga frågorna som är av 
tyngd för studien.  
 
Förmågan att kunna ställa frågor är viktig, men att lyssna aktivt på respondenten är den 
viktigaste egenskapen hos intervjuaren. För att underlätta det aktiva lyssnandet är 
anteckningar eller inspelning av intervjun alternativ. Att aktivt lyssna kan hjälpa intervjuaren 
att forma frågor som ger intervjun rytm och mening. Intervjuaren måste hålla en balans när 
det gäller att avbryta och styra respondenten eller när det gäller att avvakta. Ett sätt att 

                                                 
28 Holme, M. I., Solvang, K. B., (1984), Forskningsmetodik, s. 110 
29 Svensson, P-G., Starrin, B., (1996), Kvalitativa studier i teori och praktik, s. 63 
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undvika att avbryta respondenten är att anteckna nyckelord som kan följas upp senare under 
intervjun.30 
 
Som ett sätt att dokumentera intervjun kan forskaren, som vi nämnt ovan, antingen välja att 
anteckna eller att spela in diskussionen. Forskaren bör alltid föra anteckningar oavsett 
intervjuns omfattning. Dock kan det vara bra att lägga ifrån sig penna och papper för en stund 
för att förbättra kontakten och samspelet med den intervjuade. Fördelen med anteckningar är 
att det förenklar för forskaren när sammanställning av intervjun ska göras. Nackdelarna med 
att endast använda sig av inspelning är att intervjun måste lyssnas igenom ytterligare en gång 
samt att den intervjuade kan hämmas. Dock är den stora fördelen med inspelning att ingen 
information går förlorad.31 
 
Vi valde att spela in telefonintervjuerna med Per-Arne och Karima, efter att det blivit godkänt 
av dem båda, då vi ville koncentrera oss på vad de sade och kunna ställa relevanta följdfrågor. 
Att anteckna anser vi lämpar sig bättre vid personliga möten med de intervjuade då de kan bli 
hämmade av en inspelning. Den risken anser vi inte är lika stor vid telefonintervjuer då det 
inte finns någon synlig inspelningsapparatur. 
 
Innan intervjun med Jan, diskuterade vi huruvida vi skulle spela in samtalet eller inte. Vi 
beslutade oss till slut för att spela in även denna intervju vilket även gick bra för Jan. Vi valde 
att göra det på grund av att vi ville ha en bibehållen kontakt med intervjupersonen och kunna 
koncentrera oss på det som sades. Vi har i tidigare studier valt att inte spela in intervjuerna 
och då har vi upplevt det som relativt stressade situationer. Efter intervjun anser vi att vi 
gjorde rätt som spelade in den. Vi upplevde det som att vi kunde vara mer närvarande under 
intervjun och att vi inte behövde koncentrera oss på annat än att lyssna. Vi fick en känsla av 
att även Jan uppskattade detta.  
 
Tidsmässigt gick telefonintervjuerna betydligt fortare att genomföra. Båda telefonintervjuerna 
tog ungefär 25 minuter medan det personliga mötet med Jan tog drygt en timme.  
  

2.4 Presentation av empirisk data 
I detta avsnitt har vi för avsikt att diskutera och reflektera kring hur vi väljer att presentera 
empirisk data. 
 
Hur forskaren väljer att presentera materialet är ett strategiskt betydelsefullt metodval. 
Presentation av empirisk data kan variera och ta uttryck på många olika sätt. Den kan ha 
formen av en berättelse, det kan vara en fallbeskrivning, den kan bygga på matriser och 
figurer eller innehålla ordagrant återgivna samtal och intervjuer. Presentationen kan vara 
objektiv eller aktivt reflektera forskarens subjektiva föreställningar och perspektiv. Materialet 
som återges kan vara detaljerat eller bearbetat.32 Som vi nämnt tidigare har vi i detta arbete 
genomfört en fallstudie och genomfört denna genom kvalitativa intervjuer. Vi har valt att inte 
återge intervjuerna ordagrant utan vi har bearbetat det inspelade materialet och återgivit dem 
med våra egna ord, detta för att utesluta upprepningar samt ge en struktur som vi anser 
lämplig för denna studie. Det är med andra ord empirins röst som talar genom forskarens röst. 
Strukturen har vi utformat utifrån de huvudområden vi undersöker.  
 

                                                 
30 Ibid., s. 66 ff 
31 Nylén, J-A, (2004), Att få svar, s. 40 
32 Nylén U., (2005), Att presentera kvalitativa data, s. 13  
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Vi har valt att använda oss av samma struktur i analysen för att göra det så tydligt och 
överskådligt som möjligt för läsarna. För att analysera vilken effekt sponsringen har på ett 
varumärke har vi sammanfattat teorin genom att framställa en modell som visar sambanden 
mellan Brand Equitys olika delar med A-ERIC modellen, som illustrerar vilka delar som 
sponsring består av. Vi kommer att presentera A-ERIC modellen närmare i teorikapitlet (3.4). 
 
För läsaren är det empiriska materialet den enda förbindelsen mellan den utforskade miljön 
och den analys och slutsats som forskaren arbetar fram. Således blir denna presentation 
väsentlig för forskningens uppfattade trovärdighet. För att presentationen av empiriskt 
material ska bli så trovärdig som möjligt nämns ofta fylliga och detaljerade redogörelser. 
Genom att återge så mycket som möjligt av det empiriska materialet till läsarna ökar insynen i 
forskningsprocessen, vilket i sig ökar potentialen till en delad uppfattning mellan forskaren 
och läsaren.33 Vi tror att vår studie uppfattas som trovärdig då vi spelat in de intervjuer vi 
genomfört. Vi har i och med det haft en möjlighet att återge allt empiriskt material med 
fylliga och detaljerade redogörelser.     
 
Även sättet forskaren skriver empiriavsnittet på är förenat med studiens trovärdighet. En 
kvalitativ forskning måste läsas i sin helhet för att syftet med själva forskningen ska framgå. 
En viktig faktor vad gäller författandet är att texten måste tilltala läsaren, sättet att skriva ska 
sålunda göra empirin givande att läsa.34 För att vår studie ska kunna läsas i sin helhet har vi 
som vi nämnt ovan valt att strukturera empirin efter fem huvudområden istället för att 
redogöra för varje fråga var för sig vilket skulle försvåra läsbarheten. 
 

2.5 Metodkritik 
Vad gäller den metod som vi valt, kvalitativa intervjuer, anser vi fortfarande efter den 
genomförda studien att denna metod lämpar sig bäst för den här typen av studie eftersom den 
är av en förklarande karaktär.  
 
Som helhet anser vi att alla tre intervjuerna gick bra och att vi fick den information vi var ute 
efter. Dock tycker vi att det var svårare att genomföra en telefonintervju än att träffa 
intervjupersonen personligen. Det kändes lite konstigt till en början att inte se den person som 
vi intervjuade men det gick bättre och bättre ju längre intervjuerna gick. Vi tror att det beror 
på att vi inte har någon tidigare erfarenhet av telefonintervjuer utan de intervjuer vi gjort 
tidigare, under våra studier på Högskolan i Gävle, har alla varit via personliga möten.  
 
Skillnaden mellan telefonintervjuerna och intervjun med Jan hos Länsförsäkringar var att vi 
närmade oss de viktiga frågorna fortare i telefonintervjuerna. Vi anser att det vid personliga 
möten uppstår någon form av kemi mellan de inblandade parterna, som inte går att uppnå via 
telefon, vilket leder till att intresset för den andra parten blir större. Vi tror även att det följer 
fler öppna frågor i inledningen. 
 

2.6 Källkritik 
Vid genomförandet av undersökningar är det viktigt att använda källor som är trovärdiga. Då 
vår studie handlar om sponsring av Brynäs IF var det naturligt för oss att kontakta de personer 
som är ansvariga för dessa frågor hos respektive företag. De har störst insyn i 
sponsringsverksamheten och besitter förmodligen även störst kunskap inom ämnet. Vi anser 

                                                 
33 Nylén U., (2005), Att presentera kvalitativa data, s. 13 f  
34 Ibid., s. 14 f  
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att de är trovärdiga och att det inte finns någon eller några som skulle kunna svarat mer riktigt 
på våra frågor. 
 
Litteraturen som vi har använt oss av i denna studie betraktar vi som trovärdig. Flera av 
författarna har till exempel skrivit flera böcker i ämnet vilket vi anser tyder på trovärdighet. 
De litterära källor vi använt är till största delen publicerade på 2000-talet även om några är 
äldre. De äldre har vi valt att ta med då vi anser att de är väsentliga för studien samt att 
teorierna fortfarande är aktuella.   
 
I arbetet har vi också använt oss av publicerade artiklar. Vi har ingen anledning att tvivla på 
trovärdigheten på dessa artiklar då de granskas innan publicering. Majoriteten av artiklarna är 
publicerade på 2000-talet men precis som med viss litteratur är några av dessa artiklar något 
äldre men ger intressanta infallsvinklar för studien. Utöver publicerade artiklar har vi även 
använt oss av olika Internetkällor med ”vanliga” artiklar. Vi anser att tillförlitligheten hos 
dessa källor är bra, trots att de ej blivit vetenskapligt granskade, då de är författade av 
personer med goda kunskaper i ämnet. 
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3. Teoretisk referensram 
Vi kommer i detta kapitel att ta upp intressanta och relevanta teoriavsnitt gällande sponsring 
och varumärken. Avsnittet innefattar även teori som behandlar hur sponsring påverkar 
varumärken samt hur effekten av sponsring kan mätas. 
 

3.1 Vad är sponsring?  
Nedan kommer vi att förklara vad sponsring är genom dels litteratur men också genom citat 
av personer väl insatta i ämnet. Vi kommer även att föra en kort diskussion angående de olika 
definitionerna samt förklara hur sponsringen idag är en del av företags strategiska 
marknadsföring. 

3.1.1 Definition av sponsring 
Tidigare har sponsring haft en mer filantropisk definition som inneburit ett välgörenhets- 
perspektiv där företag har donerat ekonomiskt stöd utan krav på motprestation.35 I och med 
utvecklingen av att företagen efterfrågar någon form av motprestation från mottagaren av 
sponsringen och de möjligheter som finns i sponsringen har dagens definitioner utvecklats. 
Definitionerna varierar dock och för att nyansera detta har vi valt att presentar några citat som 
följer nedan. 
 
“Sponsorship is an important tool of marketing communication that seeks to achieve 
favourable publicity for a company and/or its brands within a certain target audience via the 
support of an activity not directly linked to the company's normal business.”36 – Roger Bennet 
 
”Sponsring är associationsmarknadsföring; en affärsmässig metod för kommunikation, 
marknadsföring och försäljning. Sponsring bygger på ett kommersiellt avtal mellan (normalt) 
två parter där ett företag betalar för kommersiella rättigheter att utnyttja en association (med 
t.ex. ett evenemang, en person, organisation, ett projekt etc.)” 37 – Sponsrings- och 
eventföreningen 
 
”Sponsorship is a business relationship between a provider of funds, resources or services 
and an individual, event or organisation which offers in return some rights and association 
that may be used for commercial advantage” 38 – S. Sleight  
 
“Event sponsorship provides a different kind of communication option for marketers. By 
becoming part of a special and personally relevant moment in consumers’ lives, sponsors can 
broaden and deepen their relationship with their target market.” 39 – K. L. Keller 
 
Begreppet sponsring syftar till en kommersiell aktörs finansiering eller stödjande av till 
exempel idrottsliga eller kulturella aktiviteter där ett av syftena är att på sikt åstadkomma en 
positiv effekt på dennes kommersiella verksamhet.40 Ekonomistyrningsverket har liknande 
grundtanke angående sponsring men definierar detta på ett mer konkret sätt. De beskriver 
sponsring som en överenskommelse där en sponsor tillhandahåller den sponsrade parten 

                                                 
35 Grönkvist, U, (2000), Sponsring & event marketing, s. 20 
36 Bennett, R., (1999), Sports sponsorship, spectator recall and false consensus, s. 291 
37 gyllenehjulet.se, Definitioner 
38 Shilbury, D, m fl., (2001), Strategic Sport Management, s. 224 
39 Keller, K-L, (2008), Strategic Brand Management, s. 261   
40 Påhlsson, R, (2000), Sponsring, s.15 
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kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot exponering av ett företagsnamn eller 
varumärke samt eventuellt andra förmåner.41   

3.1.2 Definitions diskussion  

Den definition på sponsring som rent intuitivt kommer till oss är att sponsring har den 
innebörd att ett företag ger ett stöd till en förening/organisation och i gengälld får sitt 
varumärke synligt, till exempel, när det gäller ishockey, på matchdräkten eller i arenan. 
Definitionerna som vi valt ut ovan skiljer sig ifrån varandra i vissa delar, men grunden i dem 
är att sponsring är ett sätt att kommunicera med marknaden. Genom att exponera varumärket i 
samband med en idrottsförening kan företagen öka värdet på varumärket, bland annat genom 
att medvetenheten om varumärket ökar. Hur sponsring påverkar varumärket på olika sätt tas 
upp senare i detta kapitel. 

3.1.3 Sponsring, en del av strategisk marknadsförin g 

Historiskt sett kan sponsring ses som en del av reklam eller public relations, som i sin tur är 
en del av den så kallade promotionmixen. Men med tanke på den utveckling som skett inom 
sponsring är numera sponsring en egen och central del i promotionmixen. Med andra ord 
skiljer sig sponsring ifrån de andra delarna och kan potentiellt bli det mest använda 
marknadsföringsverktyget. Skillnaden mellan reklam och sponsring är att företaget genom 
sponsring kan sända specifik information till marknaden. Framförallt är skillnaden hur 
informationen når marknaden.42 Sponsring kan framstå för kunden som mindre kommersiell 
än vanlig reklam. Dock finns risken att innebörden av kommunikationen med marknaden 
försvagas efter att det sponsrade företeelsen är över, till exempel att ishockeysäsongen tar slut 
och således att exponeringen av varumärket upphör.43  
 
Genom att kommunicera med marknaden kan företaget positionera sig och dess varumärke. 
För att positioneringen ska bli framgångsrik är det avgörande att den valda positionen är 
kommunicerbar.44 Sponsring är ett verktyg som kan ge fördelaktig publicitet för företaget 
eller dess varumärke med en specifik målgrupp. Det är en indirekt form av promotion då 
företaget eller varumärket syns i samband med en förening, person eller arrangemang.45.  
 
Ett stort motiv för sponsring och även en stor del av målet med sponsring är att synliggöra 
företagets eller varumärkets image för en specifik målgrupp. Då många varumärken idag 
liknar varandra är det speciellt viktigt för företagen att inneha en unik identitet för 
varumärket. Identiteten blir således central eftersom det är den största faktorn som skiljet ett 
varumärke från ett annat.46 Imagen och ryktet för varumärket kan följaktligen ge företaget 
konkurrensfördelar och sponsring inom idrotten har visats vara ett effektivt verktyg till att 
förändra och utveckla imagen och ryktet.47 Sponsring kan informera kunderna om fördelarna 
med varumärket, samt var och hur de ska uppfatta varumärket.48  
 
Sponsring kan också etablera ett löfte för varumärket som blir kärnan i marknads- 
kommunikationen. Därför har sponsring möjligheten att lyfta ett varumärke över den vanliga 

                                                 
41 Antonsson, J, Båvall, B, (2008), Representation & Sponsring, s. 186 
42 Shilbury, D, m fl., (2001), Strategic Sport Management, s. 226 
43 Bennett, R., (1999), Sports sponsorship, spectator recall and false consensus, s. 292 
44 Melin, F., (1999), Varumärkesstrategi, s. 101 
45 Bennett, R., (1999), Sports sponsorship, spectator recall and false consensus, s. 291 
46 Ibid., s. 291 
47 Amis, J., m fl., (1999), Sport sponsorship as distinctive competence, s. 251 
48 Dolphin, R., R.,(2003), Sponsorship: perspectives on its strategic role, s.  
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reklamen, som existerar i kundens omgivning och sammankoppla varumärket till en förening, 
individ eller arrangemang som en viss kundgrupp kan identifiera sig med.49 Litteraturen inom 
idrottsmarknadsföring menar att idrottssponsring dessutom kan generera ytterligare värden, 
till exempel ökad medvetenhetsnivå, ökade försäljnings- och marknadsandelar samt 
möjligheter till att utveckla kundrelationer.50  
 
Sponsring i sig kan ta form på flera olika vis. Från en relativt enkel nivå med ekonomiskt stöd 
som har begränsad association till sponsorns varumärkesstrategi, till en avsevärt djupare 
etablerad integrering till strategin för varumärket, så till den grad att relationen till den 
sponsrade parten närmare kan beskrivas som co-branding.51  
 
Sponsring är dock bara en potentiell möjlighet till konkurrensfördelar om den förmedlar 
kunderna de fördelar som de efterfrågar. Om inte företaget förstår och förbättrar de fördelar 
som kunderna upplever med varumärket kommer troligen många försök, av att använda ett 
verktyg som sponsring, visa sig vara ineffektiva.52  
 
Vid sidan av de fördelar som sponsring innebär finns det även vissa nackdelar. En av dem är 
att det kan vara väldigt tidskrävande och att det kräver mycket förberedelser och planering. 
Det är mycket saker som måste tänkas på om alla bitar ska falla på plats. Det är viktigt att 
tydligt definiera syften, som visar varför sponsringen är nödvändig och vilka mål som ska 
uppnås, vilket formar grunden för strategin innan projektet börjar. Finns det osäkerhet kring 
effekten eller om kunskap om planering inte är tillräcklig kan det leda till att sponsringen 
istället ter sig som en belastning. Den enskilt mest betydande nackdelen med sponsring är att 
det krävs mycket arbete och kunskap för att bli effektivt.53  
 
Eftersom exponering är den vanligaste fördelen med sponsring är sponsringen i sig själv ofta 
svag som budbärare. Ibland finns till exempel enbart möjligheten att visa varumärkets logga 
utan att samtidigt förmedla något budskap. För många kan det vara ett argument för att inte 
använda sig av sponsring, framförallt hos dem som inte har en klar bild över sponsring som 
metod. Om ett företag använder sig av sponsring och skapar ett tema som är kommunicerbart 
via olika media kan sponsringen bli en mycket starkare budbärare.54     
 

3.2 Varumärke 
Ett varumärke är det som kännetecknar ett företag eller en vara och även differentierar dessa 
från andra. Det kan vara ett namn, en logotyp, symbol, design eller en kombination av dessa 
delar som utmärker sig och kan identifieras med en viss produkt.55 Vi kan jämföra ett företags 
varumärke med människors utseende och beteende. Det är dessa faktorer som styr hur vi läser 
och uppfattar varandra och avgör om en person är förtroendeingivande eller inte. Det handlar 
om utstrålning, personlighet och synliga delar som klädsel. Samma sak är det för ett företag 
då det är varumärket som står för dessa delar.56 
 

                                                 
49 Alexander N., (2009), Defining brand values through sponsorship, s. 346 f. 
50 Papadimitriou, D., m fl., (2008), Event sponsorship as a value creating strategy for brands, s. 212 
51 Alexander N., (2009), Defining brand values through sponsorship, s. 346 f. 
52 Amis, J., m fl., (1999), Sport sponsorship as distinctive competence, s. 253 
53 Roos, M., Jiffer, M., (1999), Sponsorship, s. 44 
54 Ibid., s. 44 f 
55 Keller, K-L, (2008), Strategic Brand Management, s. 2    
56 foretagande.se, Tänk på varumärket del 1: Börja med ditt varumärke 
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Ett starkt varumärke skapar inte enbart värde för ett företag utan det har även ett värde för 
kunderna. Det känns lättare att köpa då kunderna slipper överväga andra alternativ samt att de 
vet vad de får. Starka varumärken känns också ofta mer lustfyllda att köpa än andra, många 
använder till exempel ett visst varumärke för att öka sin egen status. Kort sagt kan det sägas 
att ett starkt varumärke ökar kundernas köptillfredsställelse.57 
 
Att ett starkt varumärke är viktigt råder det inga tvivel om. I stora multinationella företag som 
Coca Cola, Nike och Apple satsas det hundratals miljoner kronor per år på att bygga och 
upprätthålla varumärkena vilket också verkar löna sig. I Sverige har det gjorts en studie bland 
de femhundra största företagen och resultatet visade att de som målmedvetet satsar på sitt 
varumärke också har betydligt högre rörelsemarginal än de som inte gör det.58        
  

3.3 Brand Equity 
Som vi nämnt ovan är det varumärket som kännetecknar ett företag eller en produkt. Det är 
också varumärket som människor har en relation till. Brand Equity är den positiva 
differentiella effekten som igenkännandet av varumärket har på kundernas respons på en 
produkt. Brand Equity kan förklaras som ett sammanvägt värde baserat på faktorer så som 
kännedom om namnet (Brand Awareness), associationer, upplevd kvalitet och lojalitet till 
varumärket.59       
 
I vissa fall är kännedom om ett varumärke ensamt tillräckligt för att skapa fördelaktig respons 
från konsumenter. I de flesta fall spelar dock även unika associationer till varumärket en 
betydande roll i uppbyggandet av Brand Equity. Att skapa en positiv image av varumärket i 
människors ögon genom starka och unika associationer, går hand i hand med skapandet av 
kännedom om varumärket för att tillsammans frambringa Brand Equity.60 
 
Litteraturstudier visar att det idag finns flera olika inriktningar vad gäller Brand Equity. 
Utifrån Philip Kotlers ursprungliga beskrivning av Brand Equity, grundad på de fyra faktorer 
vi nämnt ovan, har andra författare gjort egna tolkningar eller anpassningar av uttrycket. En 
av dem är till exempel Kevin Lane Keller som myntat uttrycket Customer Based Brand 
Equity som är mer specifikt kundbaserad. Utöver detta har det även myntats andra uttryck, så 
som Grocery Brand Equity och Financially-based Brand Equity. Vi har valt att fokusera på 
Kotlers ursprungliga beskrivning för att inte blanda in för många olika variabler vilket skulle 
riskera att vår studie blir ostrukturerad och otydlig. Efter att ha studerat de olika uttrycken är 
vår uppfattning att alla har sin grund i den ursprungliga beskrivningen och att flertalet 
variabler även är väldigt lika varandra.  

3.3.1 Kännedom ( Brand Awareness )  

Denna faktor handlar om hur många människor som känner till varumärket och vad det står 
för samt känner till de produkter eller tjänster de tillhandahåller. Ett varumärke utan 
kännedom kan liknas vid något som fastnat på en produkt, någonting meningslöst och 
förstummat.61  
 

                                                 
57 foretagande.se, Tänk på varumärket del 1: Börja med ditt varumärke 
58 Ibid. 
59 Kotler, P, m fl., (2008), Principles of Marketing, s. 521 f  
60 Keller, K. L., (2008), Strategic Brand Management, s. 54 f 
61 Kapferer, J-N., (2004), The new Strategic Brand Management, s. 159 
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Brand Awareness innebär att kunderna tänker på varumärket när de hör talas om en viss 
produktkategori eller liknande där företaget är verksamt. Ett exempel på kännedom om ett 
varumärke är Kelloggs Corn Flakes, när en kund tänker på frukost eller flingor ska denne 
tänka på just Kelloggs som det självklara valet, vare sig kunden befinner sig i en matbutik 
eller hemma vid köksbordet.62    
 
Brand Awareness kan delas in i fyra olika nivåer beroende på hur stark 
kännedomen är. Den högsta nivån där kännedomen är starkast kallas 
”Top of the mind” och hit hör de varumärken som konsumenterna 
först tänker på i en viss kategori. Till näst starkaste nivån, ”Brand 
Recall”, hör de varumärken som konsumenterna spontant anger i en 
produktkategori, men det är inte det första de anger. Nästa nivå är 
”Brand Recognition” och innebär att konsumenterna känner igen 
varumärket och vilken produktkategori det tillhör, men endast när 
någon nämner det. Sista nivån är ”Unawareness of Brand” vilket 
innebär att konsumenterna inte känner igen varumärket.63   
 
De olika nivåerna av kännedom passar olika bra in i olika situationer. 
Nivåerna Recall och Recognition är beroende av konsumenternas köp 
process. Om en kund ännu inte har bestämt sig för vilket varumärke 
som han eller hon ska köpa vid ankomsten till butiken blir Recognition 
viktigt. Bestämmer kunden sig istället redan hemma innan denne beger 
sig till butiken blir det istället Recall som är viktigt.64   
 
Genom att skapa kännedom om sitt eget varumärke kan ett företag skaffa sig viktiga fördelar 
gentemot andra varumärken. Undersökningar har visat att när en kund ska köpa en produkt 
väljer denne oftast det som konsumerats tidigare medan det dock finns ytterligare ett fåtal 
varumärken som han eller hon kan tänka sig att köpa. För att vara bland dessa varumärken 
gäller det följaktligen att kunderna har kännedom om dem. En hög nivå av kännedom kan 
även påverka kunderna att välja en produkt enbart på grund av att namnet är bekant, även då 
inga associationer spelar in.65       
 
Som kan förstås av resonemanget ovan är kännedom om ett varumärke en viktig del i 
skapandet av Brand Equity. Kännedom behöver dock inte alltid ha en positiv inverkan på ett 
varumärke. I vissa fall kan det till exempel vara känt på grund av dålig kvalitet och är då 
följaktligen inte värdeskapande.66   
 
I det abstrakta skapas kännedom genom upprepad exponering, även om det är mer effektivt 
för Recognition än Recall. Ju mer konsumenterna upplever ett varumärke genom att se det, 
höra det eller tänka på det ju större är sannolikheten att det fastnar djupt i deras minne. Allt 
som gör att kunderna upplever ett varumärkes namn, symbol, logga mm, till exempel genom 
reklam och annonsering, sponsring och event, publicitet och PR, kan höja kännedomen om 
varumärket.67   

                                                 
62 Keller, K. L., (2008), Strategic Brand Management, s. 54 f 
63 Apéria, T., Back, R., (2004), Brand Relations Management, s. 44 f 
64 Ibid., s. 45 
65 Keller, K. L., (2008), Strategic Brand Management, s. 54 f 
66 Chen, A., C-H., 2001, Using free association to examine the relationship between the characteristics.…, s. 439 
67 Keller, K. L., (2008), Strategic Brand Management, s. 55 
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3.3.2 Associationer ( Brand Associations ) 

En av de viktigaste tillgångarna för ett varumärke är de associationer som det skapar hos 
konsumenterna. De är direkt eller indirekt lagrade i minnet och sammankopplade med 
varumärket eller dess ägare. Vissa associationer kan ha effekt på köpbeslut genom en växande 
tilltro till varumärket. Andra kan medföra positiva känslor vilka sedan överförs på 
varumärket. En betydelsefull del gällande associationer är att de som finns kring ett 
varumärke bör vara sammanhängande. Om de inte är det kan konsumenterna bli förvirrade 
och då inte heller känna igen vad varumärket står för.68  
 
Uppfattningen om ett varumärke återspeglar sig i de associationer som finns i konsumenternas 
minne och skapar en image för varumärket, där faktorer som unikhet, favoritskap och styrkan 
på associationerna är avgörande för ett varumärkes framgång. Associationer utvecklas från 
flera olika källor, till exempel användning av produkten, informationskällor (reklam, 
förpackning, hörsägen mm) samt andra företeelser. Till de andra företeelserna hör framförallt 
sponsring. När ett varumärke förknippas med ett event kan de associationer och känslor som 
följer med eventet (trivsamt, trevligt, besvikelse, avslappnande mm) bli sammankopplade 
med ett varumärke i konsumenternas minne.69      
  
Ett sätt att skilja mellan associationer är genom hur abstrakta de är, dvs. hur mycket 
information som finns summerat i associationen. I linje med detta kan associationer till 
varumärken delas in i tre huvudkategorier: kännetecken, fördelar och attityder. Kännetecken 
är de beskrivande dragen som karaktäriserar ett varumärke, som vad konsumenterna tycker 
varumärket är eller har och vad som är involverat med ett köp eller förbrukning av produkten. 
Fördelar är de personliga värden som konsumenterna kopplar till kännetecken, vad 
varumärket kan göra för dem. Attityden är konsumenters helhetsbedömning av varumärket. 70 
 
Tidigare undersökningar har visat att associationer till ett varumärke har en positiv påverkan 
på konsumenternas val, prioriteringar och intention att köpa samt att de blir villiga att betala 
ett högre pris för varumärket och rekommendera det till andra.71 

3.3.3 Upplevd kvalitet ( Perceived Quality )  

Upplevd kvalitet hänger till viss del ihop med kännedom om varumärket. Stark kännedom 
fungerar som en kvalitetssignal hos konsumenterna då de sammankopplar kvalitet med något 
de är väl bekanta med.72 
 
Konsumenternas upplevda kvalitet är den mest betydande individuella faktorn vad gäller 
framtida lönsamhet. Flertalet undersökningar har visat att det finns starka samband mellan 
upplevd kvalitet och ekonomiska resultat. Upplever konsumenterna kvaliteten som positiv har 
det även en positiv effekt på lönsamheten. Detta hör också ihop med lojalitet som till stor del 
skapar denna lönsamhet.73  
 
Upplevd kvalitet skiljer sig från den verkliga kvaliteten på flera olika sätt. En är till exempel 
att konsumenter påverkas av de erfarenheter de haft tidigare gällande varumärket. Den 
upplevda kvaliteten har sin grund i både interna och externa faktorer. Dels påverkas vi av en 

                                                 
68 Apéria, T., Back, R., (2004), Brand Relations Management, s. 48 ff 
69 Gwinner, K., (1997), A model of image creation and image transfer in event sponsorship, s. 146 
70 Iglesias, V., (2001), The effects of brand associations on consumer response, s. 411 
71 Ibid., s. 413 
72 Kapferer, J-N., (2004), The new Strategic Brand Management, s. 63 
73 Apéria, T., Back, R., (2004), Brand Relations Management, s. 46 f 
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produkts fysiska sammansättning, det interna, men vi påverkas även av det externa som inte 
är en del av själva produkten, som pris, annonsering och själva varumärket i sig.74      
 
Upplevd kvalitet kan sammanfattas som kundernas helhetsuppfattning om en produkt eller 
tjänst i jämförelse med andra alternativ och med hänsyn till vad den är avsedd för. Det har 
gjorts många studier för att försöka förstå hur konsumenter bildar sin uppfattning om 
kvaliteten. Specifika kännetecken för kvaliteten på en produkt kan skilja sig från kategori till 
kategori men det finns vissa som är generella. Dessa är:75 
 

• Prestation, nivå för hur de grundläggande egenskaperna fungerar (låg, medel, hög 
eller mycket hög) 

• Egenskaper, sekundära egenskaper som kompletterar de grundläggande 
• Överrensstämmelse, hur väl produkten möter förväntningar och är problemfri 
• Pålitlighet, hur konsekvent prestationen är över tid från köp till köp 
• Hållbarhet, förväntad ekonomisk livslängd 
• Servbarhet, hur enkelt produkten kan servas 
• Stil och Design, utseende och känsla av kvalitet 

3.3.4 Lojalitet ( Brand Loyalty ) 

Hjärtat i Brand Equity är konsumenternas lojalitet till varumärket, vilket påverkas och skapas 
med hjälp av de andra delarna inom Brand Equity. Lojaliteten kan delas in i fyra olika nivåer 
beroende på hur stark den är. Först har vi de konsumenter som köper varumärket regelbundet 
men inte har något speciellt band till det. Sedan har vi de som anser sig vara nöjda men kan 
byta varumärke lite då och då. Till nästa nivå hör de som enbart väljer ett annat varumärke i 
de fall där deras favorit inte finns tillgänglig. För den här gruppen innebär det en ”mental 
kostnad” att behöva välja ett något annat. Den starkaste nivån av lojalitet innebär att 
konsumenterna ser varumärket som en vän och skulle hellre gå någon annanstans än att vara 
illojal.76    
 
Det finns två olika typer av lojalitet, kalkylerad och affektiv. Den kalkylerade lojaliteten 
bygger på ekonomiska orsaker och inte på varumärket i sig medan den affektiva lojaliteten 
bygger på känslomässiga faktorer, vilket är den vi syftar till när vi använder ordet lojalitet i 
denna studie. För att kunna skapa lojalitet är det en förutsättning att kunderna har kännedom 
om varumärket. Om varumärket inte är känt uppstår inte någon efterfrågan och då kan heller 
inte någon lojalitet uppstå. Lojalitet uppnås genom att varumärket levererar ett budskap som 
motsvarar konsumenternas behov och det är det upplevda budskapet som spelar roll för 
lojaliteten. Ju större grad konsumenter upplever att varumärkets egenskaper uppfyller dennes 
behov desto starkare blir lojaliteten.77   
 
Undersökningar visar att kundens upplevda självöverensstämmelse med ett varumärke eller 
en produkt har positiv inverkan på en stor del av kundens beteende som till exempel attityd 
till varumärket, preferenser för varumärken, köpmotiv, tillfredsställelse av varumärket samt 
lojalitet för varumärket. Resultat från studien visar också att kundens självöverensstämmelse 
med en sponsrad företeelse har positiv påverkan på lojaliteten för ett varumärke genom att 
medvetenheten för företaget som sponsrar företeelsen ökar samt kundens involvering i 

                                                 
74 Apéria, T., Back, R., (2004), Brand Relations Management, s. 47 f 
75 Keller, K. L., (2008), Strategic Brand Management, s. 195 
76 Apéria, T., Back, R., (2004), Brand Relations Management, s. 51 
77 Treffner, J, Gajland, D, (2008), Varumärket som värdeskapare, s. 40-47 
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företeelsen. Kunder av ett visst varumärke är benägna att utveckla känslor som lojalitet när de 
kan känna igen sig i de företeelser som företaget sponsrar.78  
 
Som vi nämnt påverkas lojaliteten av de andra delarna men det är inte alltid som den kan 
kopplas ihop med Brand Equity. Ett exempel på detta är att konsumenter ibland köper ett och 
samma varumärke gång efter gång utan att egentligen tänka på det.79   
 

3.4 A-ERIC 
Vi har valt att presentera A-ERIC modellen, Figur 2, då vi anser att modellen är omfattande 
och rymmer mycket av det sponsring kan generera. Vi kommer att ta upp de delar som finns i 
modellen och ta upp teori om hur dessa påverkar varumärket. Vi kommer även att 
komplettera dessa delar med ytterligare teori och modeller för att belysa fler perspektiv. 
 
Sponsring är A-ERIC. Närmare bestämt består sponsring av fyra element: Associationer, 
Exponering, Relationer samt Integrerad kommunikation. Modellen kan användas både som ett 
analytiskt verktyg, som ett utvärderingsverktyg samt som en grund vid planering av 
sponsring.  
 

 

                                                 
78 Sirgy., M., J., m fl, (2008), Effect of self-congruity with sponsorship on brand loyalty, s. 1091 ff 
79 Chen, A., C-H., (2001), Using free association to examine the relationship between the characteristics., s. 440 
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3.4.1 Associationer 

Associering är kärnan och den allra viktigaste delen i sponsring. Trots detta fokuserar många 
på hur varumärket kan exponeras och i vilket sammanhang det exponeras. Dessa sponsorer 
vill på sätt och vis också associeras, de vill synas med vinnare, det vill säga framgångsrika 
individer eller föreningar. Det kan dock vara riskfyllt då sponsorn är beroende på den/det 
sponsrades resultat.80  
 
Sponsring handlar till stora delar om att associera företaget eller varumärket med ett 
arrangemang, idrottsförening eller organisation etc.81 Association kan beskrivas som den 
samling värderingar som sponsringen representerar och den aktivitet som den för med sig. De 
värderingar som kommuniceras förknippar målgruppen med varumärket. När inriktningen på 
sponsringen och varumärket inte överensstämmer med varandra finns ingen naturlig koppling 
mellan dem. Det är associationerna som länkar dessa samman och därför bör företag fokusera 
på detta då de väljer vad som ska sponsras. Sponsring och associering är utmärkta verktyg till 
att påverka och skapa image, preferenser och attityder till varumärket.82  
 
Dock bör företag vara vaksamma på vilka värderingar som kommuniceras genom 
sponsringen. Ibland när företag genom sponsring försöker associera sig med något de inte är 
kan målgruppen bli förvirrad om värderingarna inte stämmer överens med företagets övriga 
kommunikation med marknaden.83 
 
För att förstå effektiviteten av sponsring är det viktigt att förstå hur associering fungerar. 
Närmare bestämt förstå hur minne och erinring av varumärket hos kunden är en funktion av 
associering som uppstår mellan det sponsrade objektet och varumärket. Om ett varumärkes 
image och en relaterad användarsituation kan kopplas till de fördelaktiga känslor som kunden 
kommer ihåg från sponsringen samt om det kan etableras ett långsiktigt perspektiv på vad den 
sponsrade företeelsen står för, kan starka associationer uppstå. Genom att förstå den 
associativa aspekten kan företag upptäcka betydelsefulla strategiska insikter inom sponsring.84 
 
Associationer kan påverka varumärkets image 

Associationer till varumärket kan kopplas till dess image. Imagen för varumärket (Brand 
Image) kan definieras som en förnimmelse av varumärket som reflekteras av de associationer 
som kunden har i sitt minne. När ett varumärke blir associerat med ett event, till exempel 
genom sponsring, kan associationer som är specifika för eventet bli förknippade i kundens 
tankar med varumärket. Figur 3, som ses nedan, visar hur imagen för ett event påverkas av ett 
antal interna respektive externa faktorer. Genom sponsring kan imagen för ett event, vilken är 
förhållandevis tydlig för olika målgrupper, överföras genom associationer till ett företags 
varumärke eller produkt. Som ses i modellen kan ett flertal faktorer påverka styrka i 
överförandet av imagen.85  
 
Imagen för eventet påverkas av vilken typ av arrangemang det är, vilken karaktär 
arrangemanget är av samt ett antal individuella och unika faktorer. På grund av det stora antal 
faktorer som påverkar imagen för eventet och hur olika dessa tolkas, kan ett event ha olika 
image för olika individer. Undersökningar visar att varje sport har sin egna individuella image 
                                                 
80 Roos, M., Jiffer, M., (1999), Sponsorship, s. 58 
81 Ibid., s. 51 
82 Ibid., s. 58 
83 Ibid., s. 51 
84 Quester, P., Farrelly, F., (1998), Brand association and memory decay effects of sponsorship, s. 543 
85 Gwinner, K., (1997), A model of image creation and image transfer in event sponsorship, s. 146 ff 
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och att sponsorer försöker vinna fördelar genom att använda sig av imageöverföring. Som 
modellen visar har ett event tre individuella faktorer: Antalet olika associationer som 
individer har till arrangemanget, styrkan i dessa associationer samt den tidigare historia som 
den enskilde individen har till arrangemanget.86 
 
Styrkan i överföringen av imagen kan påverkas av likheterna mellan arrangemanget och 
varumärket, nivån av sponsringen, hur ofta arrangemanget återkommer samt hur mycket 
produkten involveras i sponsringen.87  
 

 
 

3.4.2 Exponering 
Sponsring förknippas vanligtvis med exponering och då främst i form av idrotts- och 
arenasponsring. Sponsring innebär ett flertal möjligheter för sponsorn att synliggöra sig. En 
typ av exponering i sin enklaste form är att varumärket är synligt för publiken på plats eller 
för tv-publiken. Exponeringen av varumärkets namn fungerar för kunden som en påminnelse 
om ett redan känt varumärke och förmedlar inte vanligtvis något speciellt meddelande. Denna 
typ av exponering kan användas för att informera om nya produkter osv. Att exponera 
varumärket genom sponsring kan förbättra den upplevda kvaliteten för varumärket hos 
konsumenterna. Produkter används ofta i sponsringen för att exponera och demonstrera dess 
kvalitet. Sponsring av större företeelser kan också ge publicitet, vilket leder till att det är 
viktigt att se till nyhetsvärdet vid val av vad som ska sponsras.88   
 
Exponering kan ske på många sätt, till exempel genom att ha varumärket synligt på arenan, 
matchstället eller i matchprogrammet.89 I utvädringen av de möjligheter som finns till 
exponering är det viktigt att se till vad som ger bäst resultat snarare än att bara försöka synas 
för sakens skull.90  
 

                                                 
86 Gwinner, K., (1997), A model of image creation and image transfer in event sponsorship, s. 148 ff 
87 Ibid., s. 152 ff 
88 Roos, M., Jiffer, M., (1999), Sponsorship, s. 51 f 
89 Ibid., s. 59 
90 Ibid., s. 67 
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Genom återkommande exponering av varumärket kan medvetenhet, Brand Awareness, 
skapas. Exponering påverkar och kan förbättra framförallt brand recognition. Ju mer en 
konsument upplever varumärket genom att se det, höra det eller tänka om och kring det, ju 
större chans är det att konsumenten registrerar varumärket i minnet. Allt som gör att 
konsumenten upplever varumärkets namn, logo, karaktär, förpackning eller slogan, till 
exempel genom sponsring, reklam eller event, kan öka medvetenheten och igenkänningen av 
varumärket.91 

3.4.3 Relationer 

Sponsring kan leda till möjligheter för den som sponsrar att skapa viktiga relationer i trevliga 
och spännande situationer. Specificerade målgrupper är grunden för den valda sponsrade 
aktiviteten och de bör ha ett intresse för detta. Vissa sponsrade evenemang som Olympiska 
Spelen och friidrotts VM förmedlar hög status och möjligheter för olika VIP events för extra 
värdefulla kunder.92  
 
Relationerna skapas då en sponsor har möjlighet att, genom den sponsrade aktiviteten, skapa 
viktiga affärsrelationer. Aktiviteten i sig ses som ett medium där budskapet från sponsorn 
förmedlas till publiken, deltagarna och inbjudna gäster.93  
 
Ett viktigt motiv vid sponsring är att hitta en ny och annorlunda mötesplats där kunderna kan 
bli underhållna. Sponsring av ett stort event skapar inte enbart associationer till det som 
sponsras, utan sponsorn kan även bli sammankopplat med andra varumärken vilket kan vara 
fördelaktigt. Att synas i ett sammanhang med ”rätt” varumärke kan till exempel ge en viss 
prestige.94 
 
Den gemensamma erfarenheten av ett sportevenemang förser marknadsföraren med en 
möjlighet att skapa relationer på en grundläggande nivå. Den erhållna kopplingen mellan 
varumärket och det sponsrade evenemanget eller laget kan bidra med betydande möjligheter 
att skapa eller förändra en företagsidentitet eller image.95  

3.4.4 Integrerad Kommunikation 

Eftersom sponsring definieras som A-ERIC står det klart att det inte är ett medium utan en 
arbetsmetod. Kommunikation genom sponsring använder traditionella media som TV, 
tidningar och radio. A-ERIC modellen visar också att sponsring är en fråga om målmedvetet 
beteende av kommersiell karaktär i en trevlig miljö. För att sponsringen ska lyckas är det 
väsentligt att sponsorn och den/det sponsrade har en god relation som båda parter tjänar på. 
Det bör även finnas ett på förhand definierat mål för att möjliggöra en utvärdering av 
resultatet.96 
 
En av skillnaderna mellan sponsring idag och tidigare är att företag nuförtiden letar efter ett 
gemensamt tema som kan användas i olika kampanjer. På det sättet finns det möjligheter för 
sponsorn att leverera ett visst budskap till en vald målgrupp. Sponsring kan också användas 
för att skapa goodwill och att positivt påverka ett varumärkes image. Sponsring av exempelvis 

                                                 
91 Keller, K. L., (2008), Strategic Brand Management, s. 55 
92 Roos, M., Jiffer, M., (1999), Sponsorship, s. 28 
93 Ibid., s. 38 f 
94 Ibid., s. 53 
95 Nicholas, A., (2009), Defining brand values through sponsorship, s. 347 
96 Roos, M., Jiffer, M., (1999), Sponsorship, s. 28 f 
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ett fotbollslag medför ofta att företaget uppfattas som en donator och den ideala effekten är då 
någonting i stil med att ”utan sponsorn skulle mitt lag ha gått i konkurs”.97 
 
Genom att använda sponsring som en kanal för att sända sitt budskap kan sponsorn 
kommunicera utan kommersiella media som TV, radio och tidningar där mottagaren med 
lätthet kan byta kanal eller sida i tidningen utan att ha bildat sig en uppfattning om 
varumärket. Genom att sponsra ett event kan inte mottagaren ”stänga av” meddelanden på 
samma sätt. Har dessutom media bevakning av eventet kan det leda till starka effekter för 
varumärket.98 
 
Sponsring av idrott ger företag möjligheter att kommunicera och förmedla sitt budskap och 
sin image externt. Ett exempel är det franska företaget Wurth France som genom sponsring av 
en professionell idrottsklubb formar sin image både externt och internt. Till varje match 
bjuder de in ca hundra kunder att följa matchen på plats med försäljningscheferna, helt enkelt 
för att ha en glad och trevlig stund. En sportslig inverkan kan bli ett ”absolut fantastiskt” 
kommunikationsverktyg.99      
 

3.5 Mätbara effekter på varumärket genom sponsring  
Sponsring som marknadsföringsverktyg växer hela tiden och i samband med det  
efterfrågar marknadsförare undersökningar som visar mätningar på det affärsmässiga värdet 
av denna typ av marknadskommunikation.100 Sponsring kan utvärderas, det är valet av 
utvärderingsmetod samt mätmetod som är problemet. Metoder för utvärdering av sponsring 
måste innehålla en förståelse för hur sponsring fungerar och skiljer sig ifrån reklam.101    
 
Varför är det svårt att mäta effekten av sponsring? 

Svaret är relativt enkelt, det finns ingen universal mätmetod. Företag sponsrar av olika 
anledningar, till exempel kan anledningarna vara att öka försäljningen, förändra 
konsumentbeteende eller så kan anledningen vara att motivera de anställda. Följaktligen kan 
inte ett enda mått täcka alla varierande anledningar som företagen har med sponsring. Även 
om det är svårt att mäta effekten av sponsring så är det bättre att försöka göra det än att inte 
göra det. Sponsorerna använder alltmera mätningar och undersökningar som en del av 
beslutsunderlaget för dessa marknadsföringsinvesteringar.102  
 
Att använda sig av försäljningsmodeller som en indikator på effekten av sponsringen är 
mycket problematisk då bland annat andra marknadsaktiviteter, effekter av tidigare reklam, 
förändrade ekonomiska förhållanden samt förändrad av konkurrenssituation kan ha påverkat 
varumärket och resultatet.103  
 
När mätningar av sponsring diskuteras uppstår frågor som; Vilka delar påverkas genom 
sponsringen? Kan dessa delar ha nått den aktuella effekten genom andra marknadsaktiviteter 
som företaget genomför? Vad är relativa måttet för effekten av sponsring?104  

                                                 
97 Roos, M., Jiffer, M., (1999), Sponsorship, s. 53 f 
98 Ibid., s. 54 
99 Pichot, L., Pierre, J., (2009), Management practices in companies through sport, s. 140 
100 Harvey, B., (2001), Measuring the Effects of Sponsorships, s. 51 
101 Busby, R, Windfield, D. W, (2002), Measuring Successful Sponsorship, s. 17 
102 Harvey, B., (2001), Measuring the Effects of Sponsorships, s. 51 
103 Bennett, R., (1999), Sports sponsorship, spectator recall and false consensus, s. 295 
104 Stotlar, K, D, (2004), Sponsorship Evaluation: Moving from theory to practice, s. 61  
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Vad kan mätas och utvärderas? 

Delar som brukar nämnas som mätbara är förändring i medvetenhet (awareness) och image, 
effekt gentemot andra marknadsaktiviteter, påverkan på försäljning samt påverkan på Brand 
Equity. Det som är aktuellt för den här studien är förändring i medvetenhet och image samt 
påverkan på Brand Equity.105  
 
Dessa delar har tydliga samband då medvetenheten och imagen är viktiga delar av Brand 
Equity. Därmed ger förändringar i medvetenheten och imagen också förändringar i Brand 
Equity. För att kunna se vilka effekter sponsring har måste företaget mäta påverkan. Påverkan 
kan beskrivas som förmåga att positivt influera kundernas attityd till ett varumärke.106 
 
Resultat av sponsring värderas vanligtvis i termer som uppnådda medvetenhetsnivåer, 
skapade eller förändrade attityder, frivillig eller ofrivillig erinring av varumärkets namn eller 
mängden exponering i media. Att analysera sponsringens effekt genom att studera hur mycket 
varumärket exponerats i media ger snarare ett resultat i form av vad det skulle ha kostat att 
köpa exponeringen än resultat i form av vilken effekt exponeringen har haft på varumärket.107 
 
En sätt att utvärdera effekten på sponsring är att dela upp undersökningen i tre steg:108  

1. Fastställ företagets nuvarande position på marknaden och situation vad gäller 
medvetenhet och image för varumärket innan sponsringen. 

2. Försök spåra förändringar i attityden mot varumärket och företaget 
3. Jämför situationen efter sponsringen med varumärkets eller företagets initiala situation 

som fastställs i punkt ett. 
 
 

 
                                                 
105 Bennett, R., (1999), Sports sponsorship, spectator recall and false consensus, s. 295 
106 Ibid., s. 295 
107 Ibid., s. 295 
108 Ibid., s. 295 
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Mätningen av effekten kan också, enligt Figur 4, delas in i fem kategorier som baseras på 
konsumentens köpprocess; Uppmärksamhet, Intresse, Beslut, Action samt Efter köpet. 
Styrkan i modellen finns i att fokus ligger på att förflytta konsumenten från att vara 
omedveten om produkten och dess varumärke till att köpa den. Modellen belyser att sponsring 
påverkar konsumenterna olika beroende på var i processen som de befinner sig.109  
 
Studier visar att mätningar av effekten på sponsring måste göras på lång sikt. Ofta görs felet i 
medvetenhetsstudier som ligger till grund för sponsringsundersökningar att de görs på kort 
sikt. Spontan medvetenheten om ett arrangemang eller om en sponsor kan vara väldigt låg 
initialt. Effekter på långsikt kan bli märkbara först några år efter att sponsringen upphört. 
Följaktligen då det kan ta tid för konsumenter att koppla ett företags eller varumärkes image 
till en sponsrad företeelse kan denna association som uppstår hos konsumenten bli både 
långvarig och meningsfull.110  
 

3.6 Teoridiskussion: A-ERIC vs. Brand Equity 
Studerar vi Brand Equity och de faktorer den påverkas av och jämför detta med hur A-ERIC 
modellen är uppbyggd ser vi att det finns tydliga samband. Detta innebär också att det finns 
tydliga samband mellan sponsring och varumärkets värde, då A-ERIC modellen rymmer det 
sponsring handlar om. Vi har valt att utveckla en egen modell som översiktligt visar hur 
Brand Equity kan påverkas av sponsring. I analysen har vi för avsikt att utveckla modellen 
genom att koppla den till mer konkreta effekter av sponsring på varumärkets Brand Equity 
som vi funnit genom vår fallstudie.  
 

 
 
                                                 
109 Shilbury, D, m fl., (2001), Strategic Sport Management, s. 247 
110 Quester, P., Farrelly, F., (1998), Brand association and memory decay effects of sponsorship, s. 542 
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För att framställa Figur 5 valde vi att utgå ifrån A-ERIC modellen och dess faktorer som vi 
skrivit om i den teoretiska referensramen. För att se vilka effekter respektive sponsringsfaktor 
i A-ERIC modellen har på varumärkets värde valde vi att utgå ifrån de fyra kategorier som 
bildar Brand Equity. Modellen visar vilka delar av Brand Equity som påverkas av respektive 
kategori i A-ERIC modellen. Till exempel påverkar Exponering faktorerna Brand Awareness 
och Brand Associations.  
 
Genom de fyra element som A-ERIC modellen bygger på kan vi dra paralleller till de fyra 
faktorer som Brand Equity påverkas av. En betydande faktor/element vad gäller både 
sponsring och varumärken är associationer. Sponsring genererar enligt A-ERIC associationer 
vilka också är en viktig del av Brand Equity, nämligen Brand Associations. Associationer 
påverkar också den upplevda kvaliteten (Perceived Quality) då de tankar som konsumenten 
har kring varumärket och dess kvalitet reflekteras av deras associationer till varumärket.  
 
De andra faktorerna kan även de kopplas till A-ERIC modellen. Kännedom om varumärket 
(Brand Awareness) bygger bland annat till stor del på exponering. Sponsring handlar mycket 
om att på flera sätt synas i väl valda sammanhang som företaget tror kan gynna varumärkets 
värde. Framförallt kan Brand Recognition skapas genom exponering, med andra ord kan 
sponsring öka konsumentens förmåga att känna igen varumärket. Vi menar också att Brand 
Associations påverkas av den exponering som sponsring ger. Som vi nämnt tidigare skapas 
associationer bland annat genom att varumärket exponeras i vissa specifika sammanhang, 
vilket kan göras genom sponsring. 
 
Vi har också sett kopplingar som gör att Associationer och Exponering är grundstenar i det 
som kallas image transfer. Det vill säga att varumärkets image påverkas och förändras av den 
sponsrade företeelsens image. Imagen, som bygger på kundens uppfattning om varumärket, 
kan förflyttas genom associationer som skapas av den exponering som sponsring ger. 
 
A-ERIC modellen tar upp en kategori som benämns Relationer, som bygger på att nya 
mötesplatser nätverk kan skapas och nya kunder kan nås genom sponsring. Vi tror att genom 
dessa typer av aktivteter kan lojalitet till företaget och dess varumärke skapas. Genom att ha 
aktiviteter i samband med sponsringen kan också öka medvetenheten för varumärket. På det 
sättet kan nya kunder nås. 
 
Slutligen ser vi samband med sista delen i A-ERIC modellen, Integrerad kommunikation, med 
samtliga delar som bygger och förstärker Brand Equity. Integrerad kommunikation handlar 
om att kommunicera med marknaden och i synnerhet med konsumenten genom sponsring. 
Det kan ske på fler sätt som också A-ERIC modellen visar. Vi anser att en stark 
kommunikation med marknaden stärker alla delar i Brand Equity. Kommunikationen ökar 
medvetenheten, förmedlar associationer och skapar en upplevd kvalitet genom externa 
faktorer. I den teoretiska referensramen tar vi upp att Brand Awarness, Brand Associations 
och Perceived Quality till grund för Brand Loyalty vilket gör att integrerad kommunikation 
även har effekter på konsumentens lojalitet gentemot varumärket. 
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4. Empiri 
Vi kommer i detta kapitel behandla det empiriska material som samlats in genom våra 
intervjuer. Även viss sekundär data kommer att användas i företagspresentationerna.  
 

4.1 Företagspresentationer 
Vi presenterar nedan de valda företagen i studien genom sekundär data kompletterat med 
primär data som erhållits genom intervjuer. 

4.1.1 Gevalia 

1853 startade Victor Theodor Engwall en rörelse som handlade med produkter som tobak, 
rysk kaviar, brännvin, kryddor och kaffe. Rörelsen växte och när sonen Ernst tog över efter 
sin fader ägde företaget ett varuhus, några kvarnar och ett skepp som hade namnet Gevalia, 
som är det latinska namnet för Gävle. Ernst koncentrerade senare rörelsen på kaffe och mat. 
Som en följd av det byggdes 1913 en kafferostmaskin och sju år senare skapades varumärket 
Gevalia. 1971 köptes Gevalia av General Foods som senare bytte namn till dagens Kraft 
Foods. Kraft Food är en stor koncern med många olika varumärken och produkter. Gevalia är 
idag marknadsledande i Sverige och har också varit det de senaste 35 åren. Gevalia är ett av 
de starkaste varumärkena på den svenska marknaden.111 

4.1.2 Läkerol 

1909 introduceras halspastillen Läkerol på den svenska marknaden och det blev succé direkt. 
Mannen som startade företaget och produktionen hette Adolf Ahlgren som var en entreprenör 
med idéer inom både affärer och marknadsföring. Det ”A” som finns på förpackningarna och 
på produkterna är en kvalitetsstämpel och ett minne av just Adolf Ahlgren. Läkerol profileras 
1920 som en medicinsk produkt men 1950 förändras profileringen till att pastillen är 
uppfriskande för andedräkten.112 1985 säljs företaget och efter ytterligare försäljningar och 
sammanslagningar äger idag koncernen LEAF rättigheterna till produkten och varumärket 
Läkerol. Idag är Läkerol ett mycket välkänt varumärke och finns i en mängd varianter och 
smaker.113    

4.1.3 Länsförsäkringar 
1801 bildas det första ömsesidiga och lokala länsförsäkringsbolaget. 1917 bildar elva 
länsförsäkringsbolag en förening som samlar företagen. 1992 samlas den gemensamma 
verksamheten i en gemensam koncern som får namnet Länsförsäkringsbolagens AB.114 
Länsförsäkringar AB består i dag av tjugofyra lokala, självständiga och kundägda bolag som 
samverkar i en koncern.115 Länsförsäkringar är idag marknadsledande inom sakförsäkringar i 
Sverige och har en marknadsandel på cirka trettio procent. Liv- och pensionsförsäkringar 
innehar cirka tolv procent medan bankverksamheten innehar cirka tre procent av 
marknaden.116 Länsförsäkringar Gävleborg består av ett huvudkontor i Gävle samt 
försäljningskontor i Sandviken, Bollnäs, Ljusdal, Söderhamn och Hudiksvall. Dessa har 
sammanlagt 178 anställda varav ca 90 av dem jobbar på huvudkontoret.117  

                                                 
111 gevalia.se, Om Gevalia 
112 lakerol.se, Historia 
113 leafsweden.se, Vår historia 
114 lansforsakringar.se, Historia 
115 lansforsakringar.se, Om oss 
116 lansforsakringar.se, Organisationsöversikt 
117 Intervju, Jan Hellström 
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4.2 Varumärke 

4.2.1 Gevalia 

Karima Gilali menar att varumärket är av stor betydelse för de flesta företagen. Dock varierar 
betydelsen av varumärket. I många fall är just varumärket ett företag, t ex Nike eller Adidas 
och i dessa fall är varumärket verkligen allt. Gevalia tillhör Kraft Foods, som är ett 
multinationellt företag som har en strategi att samla starka varumärken under en koncern, t ex 
Gevalia, Marabou, Oboy samt tidigare också Estrella. Gilali menar själv att hon jobbar på 
Kraft Foods med Gevalia som varumärke, inte på Gevalia som ett eget företag. Varumärket är 
i detta fall trots allt det koncernen säljer. 
 
Vad gäller kärnvärdet för varumärket Gevalia är begreppet ”Gemenskap” det centrala. 
Gevalia är produkten som underlättar det sociala umgänget. Kraft Foods jobbar med att 
Gevalia ska vara ”det som förenar” i det sociala. Gevalia för människor till varandra, med 
andra ord ger Gevalia gemenskap, ett motiv till att träffas och vara tillsammans. Kraft Foods 
arbetar även med andra kärnvärden för varumärket. Den röda färgen som kännetecknar 
Gevalia är också ett kärnvärde. Även hög kvalitet samt ”Oväntat besök” -reklamen, som 
funnits under 25 år, är kärnvärden för varumärket Gevalia.  
 
Gilali menar att Kraft Foods vill att konsumenterna ska associera Gevalia med deras 
kärnvärden, gemenskap, röda färgen, hög kvalitet samt Oväntat besök. Gevalia ska vara ett 
kaffe som man dricker tillsammans med någon, så som sin familj, sina vänner eller nära och 
kära. För att veta hur konsumenterna tänker och känner kring varumärket Gevalia lägger Kraft 
Foods enorma resurser på att göra undersökningar kring detta. Genom dessa undersökningar 
har de tämligen bra kunskaper om hur konsumenterna tänker, både hur lojala samt olojala 
konsumenter resonerar.   
 
För att skapa associationer använder Gevalia till mesta del reklam i TV och media. Ett 
exempel på det är ”Oväntat besök” -reklamen, som återupptogs som kampanj igen hösten 
2008. Kraft Foods beslutade att göra en förändring efter 20 år genom att sluta med ”Oväntat 
besök” reklamen då de trodde att konsumenterna var trötta på reklamen. De gjorde sedan en 
konsumentundersökning och det visade sig att majoriteten ville ha tillbaka reklamen, därför 
började de med den igen. Ett annat exempel på att skapa associationer är den ”fikaturné” som 
ska genomföras i sommar. Andra kanaler som t ex trademarketing i affärerna används också. 
Gilali uttrycker att de försöker använda så många kanaler som möjligt för att nå 
konsumenterna.  
 
När det kommer till den upplevda kvaliteten för varumärket har intressanta undersökningar 
gjorts. I blindtester där inte varumärket tillkännages är inte Gevalia alltid i topp. Men om 
testet istället visar vilket varumärke varje kaffe har hamnar Gevalia nästan alltid högst upp. 
Det här, menar Gilali, visar hur starkt varumärket Gevalia är. När konsumenten vet att kaffet 
är Gevalia smakar också kaffet bättre. Med andra ord påverkar varumärkets upplevda kvalitet 
också produktens kvalitet. 
 
Designen på förpackningarna är också viktig. Kraft Foods genomförde en förändring på 
Bistroprodukter där de skrev att det var mörkrost istället för mellanrost då kaffet var något 
mörkare rostat jämfört med annat mellanrostat kaffe. Det var fortfarande exakt samma kaffe 
som tidigare i förpackningen, men företagets konsumenttjänst blev nedringda av konsumenter 
som sade att de hade druckit Bistro i 25 år och att Gevalia nu hade förstört kaffet och att det 
nu inte går att dricka. Gilali menar att om de ändrar design kommer kaffet att smaka helt 
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annorlunda för många konsumenter. Ett annat liknande exempel är Cafe Olé som ändrades till 
India Malabar. I det fallet blev kaffet mycket godare, det blev till och med det godaste folk 
hade druckit trots att det vara samma kaffe som förut. Designen spelar extremt stor roll. Priset 
kan också spela roll. Om kaffet är lite dyrare så tänker kunderna ”Oj, det här var verkligen 
premium” trots att det kanske inte riktigt är det. Gilali anser att det är mycket psykologi 
angående dessa delar av varumärket.  

4.2.2 Läkerol 

Varumärkena betyder nästan allt för LEAF. Framförallt Läkerol, som har funnits i över 
hundra år, är viktigaste varumärket för koncernen. Per-Arne Melander menar att varumärket 
blir allt viktigare och viktigare för alla företag och utan ett starkt varumärke klarar du dig inte, 
framförallt inte i dessa dagar med gällande situation på marknaden. 
 
Varumärket Läkerols kärnvärdering är kvalitet. Läkerol är inte den billigaste produkten inom 
halstabletter men den välkända kvaliteten gör att konsumenterna ändå väljer Läkerol. 
Melander anser att konsumenten vet att de får vad de betalar för när de köper Läkerol. 
 
Huvudmålet är att varumärket ska associeras med kvalitet, som Melander uttryckte det 
”riktiga grejer”. Varumärket Läkerol är, som tidigare nämnt, väldigt starkt och har funnits 
länge, därför måste produkterna hålla hög kvalitet för att upprätthålla varumärkets goda rykte. 
Konsumenten måste ha kännedomen om att Läkerol är och står för kvalitet. Varumärket ska 
signalera att Läkerol är bäst. Undersökningar som LEAF har genomfört visar att kunderna till 
stor del upplever att Läkerol står för just kvalitet. Således är konsumenternas associationer till 
varumärket till stor del överensstämmande med vad företaget vill att varumärket ska 
associeras med. 
 
LEAF jobbar till största delar med TV-reklam för att marknadsföra Läkerol. Huvudmålet med 
marknadsföringen är att exponeras genom TV och media för att öka medvetenheten. De har 
även cirka 75 säljare runt om i landet, som har till uppgift att se till att varumärket exponeras i 
butikerna. De jobbar bland annat med att Läkerol ska synas på strategiska platser i butikerna 
och med skyltning i butikerna för varumärket. Vid kampanjer används TV- och 
tidningsreklam samt sampling, det vill säga utdelning av varuprover, för att bygga och stärka 
varumärket. Dessa delar av marknadsföringen är mycket större än vad sponsringen är i 
koncernen. 

4.2.3 Länsförsäkringar  

Jan Hellström berättade att Länsförsäkringar jobbar med förtroende och trygghet då de 
förmedlar försäkringar och banktjänster där försäkringar är kärnverksamheten. Det 
Länsförsäkringar vill förmedla till konsumenter och företagare är trygghet och förtroende. Det 
är viktigt att kunna leva upp till det, och det är även detta som är värdet i varumärket. Till 
helheten hör också etik och moral.  
 
Länsförsäkringar vill att de ska uppfattas som ett företag som levererar banktjänster och 
försäkringar men också ett företag som ser till kundens behov. Det handlar om att ge den 
trygghet som kunden förväntar sig och vara tillgängliga när kunderna försöker kontakta dem. 
Jan svarar både ja och nej på om kunderna uppfattar det på samma sätt som Länsförsäkringar 
vill. Anledningen till det är att olika regioner har olika tillgänglighet då det finns fler kontor 
på landsbygden än till exempel i storstäderna och då också uppfattas olika, även om det finns 
tillgänglighet via Internet och telefon. Jan tror dock att kunderna känner likadant som 
Länsförsäkringar när det handlar om förtroende och trygghet vilket också siffror har visat. 
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Att skapa associationer till Länsförsäkringar genom sponsringen av Brynäs menar Jan är 
svårt. Vad är det Länsförsäkringar ska förmedla till kunderna? Han förklarar det med att 
Länsförsäkringar säljer något som du som kund varken kan ta eller se på och förhoppningsvis 
aldrig kommer att använda dig av, där är bara vid någon form av skada som Länsförsäkringar 
levererar sin produkt. Det innebär att Länsförsäkringar måste tänka på andra sätt att jobba och 
Jan förklarar att Brynäs är villiga att gå utanför sina normala ramar. Jan kan t ex ha ett 
samarbete med andra föreningar som kan kopplas ihop med Brynäs, att de kan hjälpa 
varandra. Samarbetet med andra kan t ex vara att anordna en cup där alla intäkter går till 
barncancerfonden i Gävle Dala regionen vilket gör att Länsförsäkringar associeras med detta.  
  

4.3 Sponsring 

4.3.1 Gevalia 

Sponsringen till Brynäs är av historisk karaktär för Gevalias del. Företaget, som skapade 
varumärket Gevalia 1920, startades i Gävle. Fabriken, närmare bestämt kafferosteriet, ligger 
fortfarande kvar i Gävle. Sponsringen handlar för Kraft Foods om att skapa lokalförankring 
till invånarna i Gävleregionen. Det har, enligt Gilali, alltid varit en självklarhet. Målet med 
sponsringen är och har varit att skapa en lokalförankring och på det sättet visa att Gevalia 
kommer ifrån Gävle. Dessutom är också Brynäs ett anrikt och omtyckt lag i serien.  
 
Gilali tror inte att sponsringen har förändrats som företeelse vad gäller Gevalias sponsring till 
Brynäs. Gilali menar att sponsringen inte var välgörenhet från början. Hon har svårt att se att 
Gevalia gav pengar till Brynäs som ren välgörenhet, Gilali tror att det alltid funnits någon 
form av motprestation från Brynäs som krav när Gevalia givit föreningen ekonomiska 
resurser i form av sponsring. Motprestationen har troligen alltid varit av en karaktär som tros 
stärka varumärket på ett eller annat sätt. 
 
Gilali kan inte exakt säga hur stor del av marknadsföringsbudgeten för Gevalia som sponsring 
utgör på grund av koncernens policy att aldrig ge ut siffror. Sponsringen är långt ifrån den 
största delen för varumärket Gevalia då Brynäs IF är den enda föreningen som de sponsrar. 
Koncernen spenderar till exempel mycket ekonomiska resurser på TV-reklam.  
 
Sponsringen till Brynäs är, som tidigare nämnt, något Kraft Foods gör historiskt och inte 
arbetar aktivt med. Karima Gilali tror dock att de skulle kunna använda sponsringen betydligt 
mer aktivt. Sponsringen skulle kunna användas mycket mer effektivt om uppföljningar av de 
genomförda aktiviteterna gjordes mer regelbundet. Om utvärderingarna kunde generera 
kopplingar till hur konsumenternas tankar och beteende påverkas av sponsring skulle 
sponsringen kunna bli ett mycket mer effektivt marknadsföringsverktyg för varumärket 
Gevalia. Men det gör de inte idag.  

4.3.2 Läkerol 

Huvudmålet med sponsring i LEAF:s fall är att exponeras i samband med aktivteter där idrott, 
rörelse och hälsa står i centrum. De vill framförallt synas i samband med aktiviteter där 
ungdomar rör på sig. Målet är att visa konsumenterna att de ska kunna äta en påse godis eller 
en ask Läkerol om de rör sig och är aktiva regelbundet. Enligt Melander har LEAF valt att 
fokusera på hälsotänkandet som finns i dagens samhälle. Malaco, ett annat välkänt varumärke 
i koncernen LEAF, figurerar även det där ungdomar aktiverar och rör sig. 
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Melander menar att sponsring tidigare handlade om ren välgörenhet men att det i dag handlar 
mer om att ge och ta, med andra ett djupare samarbete. Om företag investerar genom 
sponsring krävs idag motprestationer från den sponsrade parten, företaget vill ha något 
tillbaka. I Läkerols fall gentemot Brynäs har dock inte målet med sponsring förändrats 
avsevärt då det är en strategisk åtgärd från LEAF att visa lojalitet mot invånarna i 
Gävleregionen. Sponsringen genererar i detta fall också en nationell exponering tack vare att 
Brynäs spelar i elitserien. 
 
Sponsringen är i LEAF:s fall en liten del av den totala marknadsföringsbudgeten för 
varumärket Läkerol. Den största delen läggs på TV-reklam, de flesta andra företagen gör 
likadant menar Melander. Cirka fem procent av marknadsföringsbudgeten läggs på sponsring. 
Även andra marknadsföringsaktiviteter som till exempel att synas i butiker genom säljare och 
skyltning är också större än sponsring. Melander tror att det finns skillnader mellan företag 
beroende vilken bransch företaget agerar i, till exempel använder sig försäkringsbolag och 
banker av sponsring i en större utsträckning. 
 
LEAF har valt att sponsra Brynäs eftersom fabriken för tillverkning av Läkerol ligger i Gävle. 
Om inte fallet hade varit detta hade förmodligen inte, enligt Melander, LEAF valt att sponsra 
just Brynäs. En stor satsning som LEAF gjorde i samarbete med Brynäs är Läkerol Arena som 
började byggas 2005 och invigdes 2006. Resonemanget återkommer även här, hade inte 
fabriken legat i Gävle hade inte investeringen i arenan gjorts. Melander menar att Läkerols 
sponsring till Brynäs är av en strategisk natur. 
 
Den strategiska natur som föreligger sponsringen till Brynäs grundar sig i att LEAF vill 
fokusera på det lokala och på det viset skapa lojalitet mot invånarna i Gävleregionen då 
fabriken finns där. Fabriken som tillverkar Läkerol har funnits i hundra år i Gävle och 
koncernen vill genom investeringar i Gävleregionen visa att det finns en historia för företaget 
som invånarna är delaktiga av. Melander uttrycker att det är mycket viktigt för företaget att 
visa detta. Det är också viktigt att visa den övriga nationen att Läkerol finns i Gävle. En 
mycket stor fördel är att Brynäs inte bara exponeras lokalt utan också i hela Sverige i 
samband med elitserien. Det ger således en automatisk nationell publicitet. Om inte Brynäs 
hade varit den anrika, traditionsrika och elitmässiga föreningen som de är idag hade inte 
exponering alls skett på samma vis och företaget hade, enligt Melander, förmodligen tänkt 
annorlunda vad gäller sponsring och investeringar i föreningen. 

4.3.3 Länsförsäkringar 
Innan 2000-talet ägnade sig inte Länsförsäkringar alls åt sponsring utan fokus låg på att bygga 
om kontor i länet och det var dit pengarna gick. Det är först 2007 som Länsförsäkringar 
började synas på marknaden. Varför valet föll på att sponsra Brynäs är för att det är det 
starkaste varumärket i regionen och Länsförsäkringar vill vara med och stärka deras 
verksamhet på lång sikt. Genom att stödja idrotten kan Länsförsäkringar stimulera ungdomar 
att vara aktiva inom idrotten och på det sättet även skadeförebygga. 
 
En av punkterna i sponsringsavtalet med Brynäs är att Länsförsäkringar ska få möjlighet att 
anordna informationsträffar för medlemmar, t ex aktiva i en förening eller funktionärer, där de 
kan berätta vad de har för produkter och tjänster att erbjuda. Jan menar att det här sättet att 
arbeta med sponsring är annorlunda jämfört med det mer traditionella då företag bidrar med 
en summa pengar och får sin logga synlig någonstans. Det tror inte Jan räcker i deras 
verksamhet utan de måste jobba lite annorlunda, utanför de traditionella ramarna för 
sponsring. Där ligger t ex dessa informationsträffar.  
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Jan berättade att de gånger informationsträffar är inskrivet i kontraktet är hans önskan att ha 
2-3 stycken träffar med olika målgrupper där föreningen ska se till att fylla dessa 
informationsträffar med människor. Jan menar att om någon skulle få frågan om att komma 
och lyssna på försäkringar så låter inte det så jätteupphetsande. Föreningen måste förmedla ut 
till sina medlemmar att det är något som de måste ge tillbaka till Länsförsäkringar som 
sponsrar dem. Länsförsäkringar är inte bara ett företag som ger något i form av en gåva utan 
de vill ha någon annan möjlighet att knyta kontakter på.  
 
Jan berättade att de har informationsträffar med utländska spelare som kommer till Brynäs. 
De har bland annat en tjej som är bra på engelska som samlar dessa och förklarar att när de 
bor någonstans så måste de ju också ha en boendeförsäkring och att de får en kontaktperson 
hos Länsförsäkringar. Det är dock inget tvång för spelarna att välja just Länsförsäkringar utan 
det är upp till företaget att göra sig så attraktiva som möjligt. Jan tror att detta samarbete är 
bra för både Länsförsäkringar, som får fler kunder och för Brynäs då spelarna har någon att 
vända sig till om de vill. Han menar också att det är ett sätt för Brynäs att göra ett bra första 
intryck för spelarna som är på väg in.  
 
I och med sponsringen av Brynäs når Länsförsäkringar ut till flera målgrupper inom idrotten. 
Förutom funktionärer och aktiva spelare utgör även till exempel de aktivas respektive och 
kanslipersonalen målgrupper. Jan menar att det finns väldigt många potentiella målgrupper 
och Länsförsäkringar jobbar mycket åt det hållet, att nå ut till dessa.  
 
Vad kan föreningar erbjuda som de är duktiga på? Jan menar att de måste sälja in sig från det 
hållet också. Han menar att det finns mycket saker som de kan hjälpa varandra med och i 
slutändan vill ju Länsförsäkringar få fler kunder och Brynäs vill få möjlighet att spela en 
ishockey som attraherar mer publik. Jan menar också att Länsförsäkringar som företag har ett 
samhällsansvar till varför privatpersoner ska bosätta sig i regionen och då tror han att idrotten 
är ett bra sätt som engagerar mycket människor på alla nivåer. Vidare menar Jan att även 
företag ska känna att det är intressant att etablera sig i regionen. Om det inte finns några 
företag leder det till färre människor och med det så har Länsförsäkringar färre potentiella 
kunder eftersom de endast är verksamma inom Gävleborgs län. Det gäller för 
Länsförsäkringar att göra regionen mer attraktiv att bo i. 
 
Jan berättade att en stor del av marknadsföringsbudgeten går till sponsring. Han berättade att 
de använder sig av mycket lokala annonseringar men även mycket av sponsring och att 
Länsförsäkringar på senare tid har flyttat fram sina positioner för att synas mer vilket Jan 
också märkt av då han får höra av folk att de sett dem här och där. Med att ha sett 
Länsförsäkringar menar de att de sett loggan. Frågan är vad loggan innehåller? Jan menar 
återigen att det gäller för Länsförsäkringar att få ut ett budskap också, och att det inte är någon 
lätt sak, men att trenden är god och att det går åt rätt håll vad gäller varumärket. 
 
Som en sammanfattning kan sägas att huvudmålet med Länsförsäkringars sponsring av 
Brynäs är att visa att de finns och vad de har att förmedla. De vill naturligtvis få fler kunder 
och med hjälp av Brynäs och deras nätverk kan det generera affärer på sikt. Länsförsäkringar 
ser sponsringen som väldigt viktig för den här regionen.  
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4.4 Hur påverkar sponsringen varumärkets Brand Equi ty? 

4.4.1 Gevalia 

Gilali kan uppleva nackdelar med sponsring eftersom Kraft Foods är en internationell 
koncern. I Sverige är det självklart att koncernen ska sponsra Brynäs av tidigare nämnda 
historiska skäl. Men, till exempel, när en italiensk kvinnlig chef i koncernen kom på besök 
förra året undrade hon vad kaffe hade med ishockey att göra. Enligt Gilali är det svårt att 
förklara vad som är fördelarna med sponsring och vilka positiva effekter den har för 
varumärket. Gilali menar att det är ett problem att de inte kan bevisa hur mycket mer kaffe de 
säljer tack vare att de sponsrar Brynäs, med andra ord kunna visa hur mycket pengar Kraft 
Foods tjänar på att det står Gevalia på Brynäs tröjor. Koncernen kan visserligen se hur många 
gånger Gevalia har exponerats i TV och media och se vad det är värt i jämförelse med TV-
reklam. Men denna typ av undersökning svarar fortfarande inte på vad sponsringen lett till för 
effekter på varumärket.  
 
Gilali menar att det är svårt att säga om kännedomen för Gevalia ökar för att varumärket finns 
på Brynäs tröjor. Hon menar att det är mycket svårt att få sponsring mätbart. Kraft Foods har 
inga specifika associationer de vill skapa till varumärket Gevalia genom sponsringen till 
Brynäs. Som tidigare nämnts sker sponsringen av historiska skäl och tack vare att fabriken 
ligger i Gävle. Att sponsringen sker till Brynäs är till följd av att det är ett elitlag ifrån Gävle.  
 
Vad gäller vilken effekt sponsringen har på lojaliteten till varumärket Gevalia tycker Gilali är 
svårt att svara på. Det finns inbitna Brynäsare som väljer Gevalia endast på grund av att de 
sponsrar Brynäs men de är oftast gävlebor och är troligen ändå lojala på grund av att Gevalia 
kommer ifrån Gävle samt den historiska kopplingen till Gävle. Frågan blir då om 
konsumenterna dricker Gevalia tack vare att de är Brynäsare eller tack vare att de bor i 
Gävleregionen. De lojalaste kunderna finns vanligtvis där fabrikerna ligger, så är det även för 
konkurrenterna, till exempel Löfbergs Lila som ligger i Karlstad.  
 
Brynäs image påverkar inte nämnvärt Gevalias image. När det var turbulent ett tag i Brynäs 
som förening när bland annat tränaren fick avgå och ekonomin var ett problem ringde 
sportjournalister och frågade hur det påverkade Gevalia. Enligt Gilali var svaret att det inte 
påverkade Gevalia någonting. Hon menar att Gevalia är ett så starkt varumärke att det inte 
påverkas av sådana händelser. Gilali menar att Brynäs har sitt eget varumärke som i dessa fall 
påverkas mer direkt. Gilali tror inte att Brynäs varumärke har någon större påverkan på 
varumärket Gevalia.  
 
När det kommer till de sportsliga resultaten tror inte Gilali att det spelar så stor roll hur 
Brynäs spelar för varumärket Gevalia. Dock skulle det nog bli svårare att motivera varför 
Gevalia skulle sponsra Brynäs om resultaten skulle bli svaga och nedflyttning till lägre serier 
skulle ske. Även om Gilali tycker att det är självklart att Gevalia ska sponsra Brynäs, oavsett i 
vilken division de spelar, blir det svårare att förklara för högre instanser i företaget varför 
sponsringen ska användas om de inte syns i TV och media i lika stor grad som i dagsläget. 

4.4.2 Läkerol 

LEAF har inga specifika associationer som de vill skapa genom sponsringen till Brynäs i den 
mening att det är just ishockeyföreningen Brynäs som de sponsrar. Att det är just Brynäs som 
de sponsrar beror, som tidigare nämnts, på att fabriken finns i Gävle och att Gävle har ett 
elitlag i elitserien. Det är således en mer strategisk åtgärd än att det är en åtgärd som ska 
stärka varumärket genom att bland annat skapa en image eller specifika associationer. Läkerol 
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har, som tidigare nämnts, sponsrat Brynäs sedan 1970-talet och 2006 förstärktes den 
sponsringen genom investeringen i namnet på den nya arenan. 
 
Melander menar att om inte fabriken som tillverkar Läkerol hade funnits i Gävle hade det inte 
funnits någon anledning till att exponera varumärket genom just Brynäs och dess verksamhet. 
Det är idag en naturlighet för koncernen att vara lojala mot regionen eftersom det finns en 
gemensam historia mellan företaget och invånarna. 
 
Nackdelar med sponsring till en förening kan vara hur spelarna, i synnerhet de så kallade 
stjärnorna i laget som vanligtvis för med sig störst rubriker i media om något skulle inträffa, 
och hur Brynäs som förening sköter sig. Om det till exempel skulle uppdagas att en spelare 
använder eller har använt droger eller narkotika och uppgifter om detta publiceras i media och 
det i samband med dessa uppgifter publiceras bilder på spelaren där denne har Läkerol-loggan 
på sig är naturligtvis inte bra för varumärket. 
 
Det kan finnas nackdelar med sponsring men i och med att Brynäs som förening drivs på ett 
bra sätt så är det för det mesta endast fördelar med sponsringen. I och med att konsumenterna 
kan koppla samman varumärket med vad som händer i föreningen som sponsras är det viktigt 
för varumärket Läkerol hur föreningen agerar. När det uppstår problem, som när Brynäs hade 
ekonomiska svårigheter, talade media med Läkerol om hur de såg på det som hände. LEAF:s 
inställning till detta är att de har ett sponsringsavtal med Brynäs men att föreningen ska sköta 
dessa interna bitar själv. Det vill säga att LEAF har en tillit till Brynäs att föreningen sköts på 
ett bra och korrekt sätt. 
 
Brynäs resultat påverkar varumärket i den meningen att om laget går till slutspel får laget 
spela fler matcher inför publik i arenan, sänds fler matcher i tv och utrymmet för laget i media 
blir större. Således ökar exponeringen av varumärket för konsumenterna. Det kan också ske 
vid negativa resultat, då laget tvingas spela i kvalserien (nedflyttningsserie från elitserien) och 
matchantalet även där ökar. Melander uttrycker det som att ”Det är nästan bättre för Läkerol, 
i exponeringssyfte, att Brynäs spelar i kvalserien än att de missar slutspel och säsongen tar 
slut tidigt.” 

4.4.3 Länsförsäkringar 
Som svar på frågan om Brynäs idrottsliga resultat påverkar Länsförsäkringar svarade Jan med 
att först berätta att de började samarbetet när arenan byggdes och att de hyr en loge med 
namnskylt ovanför, vilken de använder strikt för kundaktiviteter (8 kunder och 2 anställda) 
med syftet att bygga nätverk och knyta kontakter. I samband med förra säsongen, då Brynäs 
hamnade i kvalserien, gjorde Länsförsäkringar om sitt treåriga avtal med föreningen vilket 
innebar att de kom in med sin logga på byxorna. Vid det tillfället hade Brynäs ett sportsligt 
ansträngt läge och Jan berättade att Länsförsäkringar funderade på vad som skulle hända och 
vilka konsekvenser det skulle få om Brynäs åkte ner i Allsvenskan. De kom fram till att de 
trodde på Brynäs och att de ansåg att det var viktigt för regionen att ha både bredd och 
elitidrott. Jan menade att Länsförsäkringar jobbar med risker och att det alltid finns en risk för 
att en förening ska åka ner en division. Enligt Jan är de sportsliga resultaten naturligtvis 
viktiga för regionen men att Länsförsäkringar inte var rädda för att gå in med det avtal som de 
gjorde, trots det sportsliga läget.    
 
Vad gäller sponsring och dess effekt på lojaliteten till Länsförsäkringar hoppas Jan att det har 
effekt men han har inte någonsin hört någon säga att de är kunder hos dem på grund av att de 
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sponsrar Brynäs. Jan menar att det dock finns riktigt inbitna supportrar som kanske gör på sitt 
sätt men att han trots allt har svårt att se det när det gäller Länsförsäkringar. 
 
Angående sponsring och eventuella nackdelar svarar Jan att det kan finnas sådana. Han menar 
att när de väljer samarbete tittar de på vad motparten står för, det kommer in på frågor som 
etik och moral. För att gardera sig mot eventuella faktorer som bryter mot detta har 
Länsförsäkringar en klausul inskriven i kontraktet som innebär att de har rätt att säga upp 
avtalet om till exempel en spelare skulle åka fast och dömas för dopning, vilket de inte 
accepterar eller vill förknippas med. Jan menar att känslan är att det är negativt att synas i 
samband med sådana saker och att det kan smitta av sig på varumärket, men att det är svårt att 
mäta.  
 
När det gäller Länsförsäkringar menar Jan att de även måste tänka sig för innan de ingår några 
avtal då det finns många olika länsavdelningar, vilket kunderna oftast inte känner till. Om 
något länskontor gör något tokigt kan det påverka resterande kontor då många uppfattar 
Länsförsäkringar som ett och samma. Ett exempel är när de fick en förfrågan om att vara med 
i kampanjen varannan vatten som innebär just att ta varannan vatten om man dricker alkohol. 
Materialet bestod av mestadels bilder på ölglas och vinglas vilket inte är något som 
Länsförsäkringar vill sammankopplas med. Här tänkte de också på vad det skulle kunna ha 
för konsekvenser för Länsförsäkringar utanför Gävleborg. Jan menar att det gäller att vara 
försiktig med den biten och ha det i åtanke. 
 

4.5 Hur mäts och utvärderas sponsringens effekt på varumärket? 

4.5.1 Gevalia 

Kraft Foods genomför utvärderingar en gång per år. De undersökningarna visar hur många 
gånger Brynäs visas i TV och media och således hur ofta Gevalia exponeras i samband med 
Brynäs i TV och media. Genom denna undersökning får de svar på hur mycket Gevalia 
exponeras, men vad det i sig genererar är svårt att mäta. De mäter inte vilken effekt 
sponsringen har på varumärket. Gilali nämner att det är mycket svårt att mäta dessa effekter 
bland annat på grund av Gevalia redan är ett så starkt varumärke. 

4.5.2 Läkerol 

Utvärderingar av sponsring sker efter varje säsong genom ett externt företag som undersöker 
hur mycket varumärket har exponerats i form av TV-tid, tidningsurklipp och övrig media 
genom sponsringen. Sedan beräknas ett värde som avspeglar hur mycket sponsringen i form 
av dessa möjligheter till exponering är värt. Detta jämförs sedan med vad sponsringen är värd 
gentemot till exempel tv-reklam. 
 
Det går nästan inte att mäta vilka effekter som sponsringen ger på varumärket. Enligt 
Melander är det nästan omöjligt att säga hur mycket sponsring ger tillbaks i försäljning. Det är 
lika svårt att säga hur mycket tv-reklam påverkar försäljningen. Dock är det lättare att mäta 
om försäljningen har påverkats under några veckor när tv-reklam har använts för att 
marknadsföra en kampanj än att mäta hur sponsring under en längre tid påverkar varumärket 
och försäljningen. Melander menar att nackdelen med sponsring är att det är mycket svårt att 
mäta försäljningsförändringar. 
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4.5.3 Länsförsäkringar 

Jan berättade att i nästan alla samarbetsavtal har Länsförsäkringar informationsmöten vilka 
tillsammans blir 30-50 per år. De mäter inte på något vis vad dessa genererar för möjliga 
affärer utan målet är att de ska implementera vilka produkter och tjänster Länsförsäkringar 
erbjuder och förhoppningsvis förmedla det till de personerna som sedan kan vända sig till 
dem på kort och lång sikt. Jan tror dock att dessa möten är en bidragande orsak till att 
Länsförsäkringar får mer marknadsandelar och fler helkunder. Han menar att det är en del 
som påverkar deras resultat, att de får en lönsam tillväxt. 
 
Länsförsäkringar har inte gjort någon lokal jämförande studie, innan sponsringen och sedan 
under den, angående vilka effekter sponsringen av Brynäs har haft på varumärket. Generella 
undersökningar angående varumärket Länsförsäkringar har dock visat att trenden ökar i 
positiv riktning, att människor ser dem som ett bra alternativ när det gäller bank- och 
försäkringstjänster.   
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5. Analys och Diskussion 
 I detta kapitel kommer vi att analysera det teoretiska material vi har använt oss av och 
jämföra detta med det som framkommit under intervjuerna, det empiriska materialet. Vi 
kommer utöver detta föra en diskussion kring analysen utifrån vår förförståelse av ämnet. 
 
Vi har valt att dela upp analyskapitlet efter de delar vi har studerat. Detta har vi gjort för att 
göra det mer överskådligt och för att läsarna lättare ska få ett grepp om vart och ett utav dem. 
Som avslutning kommer vi att jämföra varumärkena för att klargöra eventuella likheter och 
skillnader. 
 

5.1 Varumärke 
Samtliga respondenter menar att varumärket är mycket betydelsefullt. Det är det som säljer 
produkten eller tjänsten. En undersökning, genomförd av företagande.se118, visar också att de 
mest framgångsrika företagen har ett starkt varumärke. Melin119 menar att utan ett starkt 
varumärke är det svårt att klara sig i den starka konkurrensen som råder idag.       

5.1.1 Kännedom ( Brand Awareness )  
Vad gäller medvetenheten om varumärket ligger Gevalia i framkant. Vi anser, med hänsyn till 
Apéria och Backs120 indelning av medvetenhet, att Gevalia kan placeras i den högsta nivån av 
medvetenhet, ”Top of the mind”. När en konsument tänker på kaffe så nämns ofta Gevalia 
som första alternativ. Detta fenomen är ofta starkast i de områden där fabriken som tillverkar 
produkterna ligger. Gevalia ligger i Gävle vilket leder till att Gävleborna är lojala och i första 
hand förknippar ordet kaffe med Gevalia. Detta torde vara på samma vis i, till exempel, 
Karlstad där invånarna förknippar ordet kaffe med varumärket Löfbergs Lila som har fabriken 
placerad där. Gevalia är, som Gilali nämner i intervjun, ett mycket starkt varumärke vilket gör 
att medvetenheten om varumärket också är mycket starkt. Detta stämmer även överens med 
vad Keller121 anser. Exponeringen av varumärket Gevalia är av en bevarande karaktär snarare 
än att försöka nå en ny nivå av medvetenhet, då de ligger i den högsta nivån av Apéria och 
Backs indelning.   
 
Likt Gevalia är Läkerol ett väletablerat varumärke och har funnits på den svenska marknaden 
i över hundra år. Dock anser vi att Läkerol hamnar något längre ner i medvetenhetsnivå, även 
då vi anser att varumärket är lika välkänt som Gevalia. Detta eftersom det finns fler starka 
varumärken inom samma produktkategori som Läkerol jämfört med Gevalia. Vi anser att i 
jämförelse med andra alternativ i snarlika produktkategorier, som till exempel halstabletter, är 
troligen Läkerol i många av fallen inte det första varumärket som nämns av konsumenten. 
Läkerol är så pass etablerat att varumärket spontant nämns av konsumenten när Läkerols 
produktkategori kommer på tal. Dock anser vi att Läkerol troligen i många fall nämns i andra 
eller tredje hand vilket enligt Apéria och Backs122 indelning placerar varumärket högt upp i 
den andra nivån av medvetenhet, ”Brand recall”.   
 
Vad gäller varumärket Länsförsäkringar och medvetenhet anser vi att varumärket kan placeras 
in i nivån ”Brand recall”. Vi menar dock att konsumenten i många fall troligen spontant 

                                                 
118 foretagande.se, Tänk på varumärket del 1: Börja med ditt varumärke 
119 Melin, F., (1999), Varumärkesstrategi, s. 9 f 
120 Apéria, T., Back, R., (2004), Brand Relations Management, s. 44 f 
121 Keller, K. L., (2008), Strategic Brand Management, s. 54 f 
122 Apéria, T., Back, R., (2004), Brand Relations Management, s. 45 
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nämner andra försäkringsbolag i första och andra hand. Detta torde dock variera i olika 
regioner då varumärkenas styrka troligen varierar i olika delar i landet. Exponering kan enligt 
Keller123 stärka medvetenheten vilket vi också anser stämmer i Länsförsäkringars fall. För 
Länsförsäkringar som har en abstrakt produkt tror vi att endast exponering inte räcker som 
marknadsföring vilket också Jan Hellström bekräftar. Detta stämmer överens med Keller124 
som menar att exponering kan räcka i vissa enstaka fall men att det oftast också krävs mer, till 
exempel unika associationer. 
 
Sammanfattningsvis anser vi att Gevalia är det varumärke som har högst nivå av 
medvetenhet. Därefter kommer Läkerol samt slutligen Länsförsäkringar. 

5.1.2 Associationer ( Brand Associations ) 
Gevalia vill att konsumenterna ska associera varumärket med framförallt gemenskap och den 
röda färgen. De vill uppfattas som ”det som förenar” i det sociala. Gevalia arbetar framförallt 
med TV-reklam för att skapa och bevara associationerna. De arbetar inte aktivt med sponsring 
för att skapa dessa. Enligt Iglesias125 kan associationer delas in i tre huvudkategorier: 
kännetecken, fördelar och attityder. Gevalia är starkt i alla dessa delar. Varumärket har enligt 
Gilali tydliga kännetecken, bland annat den röda färgen. Vad gäller fördelar med varumärket 
är det den höga kvaliteten som associeras till varumärket som utmärker sig. Attityden till 
varumärket, som är konsumentens helhetsbedömning, är att Gevalia är ett välkänt och starkt 
varumärke.  
  
Läkerol vill att varumärket främst ska associeras med kvalitet, vilket också är varumärkets 
kännetecken på marknaden. Läkerol är ett välkänt och starkt etablerat varumärke och bör 
enligt oss ha inriktningen på att bibehålla de positiva associationer som idag finns bland 
konsumenterna. Som Gwinner126 menar kan associationer skapa en image för varumärket 
vilket vi också kan tyda i Läkerols fall. Kvalitetsassociationerna som Läkerol kopplas 
samman med är så pass starka att de har skapat en image för varumärket hos konsumenten, 
vilket även Gwinners resonemang styrker. Vi tror att samarbetet med Brynäs, vars image är 
en anrik och ansedd klubb, kan påverka Läkerols image positivt. Detta stämmer med 
Gwinner127 som anser att imagen kan utvecklas genom de associationer som ett sponsrat event 
medför. Den fördel som konsumenterna upplever med Läkerol är, enligt Melander, att de får 
den höga kvalitet som de betalar för. Attityden till varumärket anser vi också vara den höga 
kvaliteten.  
 
Länsförsäkringar vill att konsumenterna sammankopplar dem med trygghet och förtroende. 
Enligt Jan är det svårt för Länsförsäkringar att skapa tydliga associationer till sitt varumärke 
eftersom produkterna de säljer är abstrakta. Apéria och Back128 menar att sammanhängande 
och tydliga associationer är viktigt för ett varumärke så att inte konsumenterna blir förvirrade. 
Detta tror vi är extra viktigt vad gäller Länsförsäkringar just på grund av deras abstrakta 
produkter. Det som vi anser kännetecknar Länsförsäkringar är den regionala förankringen. 
Vilka fördelar som finns med varumärket tycker vi är oklart eftersom produkterna och 
tjänsterna består av så pass många delar. Istället för att nämna olika delar i en försäkring som 
fördelar för konsumenten vill Länsförsäkring förmedla att företagets största fördel är 

                                                 
123 Keller, K. L., (2008), Strategic Brand Management, s. 55 
124 Ibid., s. 54 f 
125 Iglesias, V., (2001), The effects of brand associations on consumer response, s. 411 
126 Gwinner, K., (1997), A model of image creation and image transfer in event sponsorship, s. 146 
127 Ibid., s. 146 
128 Apéria, T., Back, R., (2004), Brand Relations Management, s. 48 ff 
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tillgängligheten på den lokala marknaden. Vi tror att attityden till varumärket är att 
konsumenten känner till vad Länsförsäkringar gör men inte vad de egentligen står för. 
 
Jämför vi varumärkena kan vi konstatera att Gevalia är det av dem som har tydligast 
associationer som de vill bli förknippade med. Dock tycker vi att det är Läkerol som står för 
den strakaste imagen bland dessa varumärken. Länsförsäkringar har mer abstrakta 
associationer vilket kan göra det något mer otydligt för konsumenten. 

5.1.3 Upplevd kvalitet ( Perceived Quality ) 

Enligt Kapferer129 fungerar stark kännedom som en kvalitetssignal hos konsumenterna då de 
sammankopplar kvalitet med något de är väl bekanta med. För Gevalias del anser vi att den 
starka kännedomen som finns tack vare varumärkets långa historia generar en mycket hög 
upplevd kvalitet. Som Gilali nämnde i intervjun hamnar Gevalia ofta i toppen i tester där 
namnet på kaffet anges men ofta något längre ner i blindtester. Detta anser vi tyder på att 
varumärket höjer den upplevda kvaliteten, i det här fallet smaken.  
 
Även för Läkerol bör framförallt det väletablerade varumärket höja den upplevda kvaliteten. 
Melander menar att undersökningar bland konsumenter bekräftar att det är kvaliteten som 
upplevs som det bästa med Läkerol. Det är svårt att resonera kring den upplevda kvaliteten för 
Länsförsäkringar eftersom produkterna är abstrakta. Dessutom upplever försäkringskunderna 
inte nivån på kvaliteten förrän försäkringen måste utnyttjas. Det gör att erfarenheterna av 
produkterna, vilka enligt Apéria och Back130 är en del av den upplevda kvaliteten, är 
begränsade. 

5.1.4 Lojalitet ( Brand Loyalty ) 

Lojalitet bygger enligt Apéria och Back131 på de tre övriga delarna av Brand Equity. De 
menar att om dessa delar är starka är också lojaliteten till varumärket stark. Vi anser att 
Gevalia är starkt i samtliga delar vilket leder till att de torde ha lojala kunder. Gilali menar att 
de lojalaste kunderna för Gevalia är invånarna i Gävleregionen eftersom fabriken ligger i 
Gävle. Självöverensstämmelsen med varumärket kan leda till lojalitet, vilket bekräftas av 
Sirgy et al132, vilket i detta fall visar sig då invånarna känner en koppling till Gevalia och 
Brynäs. 
 
Lojaliteten för Läkerol bör bygga till största delen på den höga kvalitet som konsumenterna 
upplever med varumärket. Vi anser att det är Läkerols största styrka. Även varumärkets långa 
historia bör ha skapat en viss lojalitet på marknaden. Vårt resonemangs stöds av Treffner och 
Gajland133 som anser att lojalitet skapas genom kännedom och hur väl konsumenterna 
upplever att varumärkets budskap överrensstämmer med deras behov. 
 
I Länsförsäkringars fall menar vi att det är annorlunda beträffande lojalitet. Om en kund 
tecknar en försäkring behöver denne förhoppningsvis inte utnyttja denna på en längre tid. Det 
gör enligt oss att konsumenten blir lojal trots att denne inte aktivt använder produkten. Så 
länge inte försäkringen behöver utnyttjas kommer konsumenten inte uppleva kvaliteten på 
produkten vilket gör att det inte finns någon anledning att byta försäkringsbolag. Detta 
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133 Treffner, J, Gajland, D, (2008), Varumärket som värdeskapare, s. 40-47 
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resonemang anser vi bekräftas av Chen134 som menar att lojalitet inte alltid kan kopplas ihop 
med Brand Equity, utan att konsumenter ibland använder sig av samma varumärke gång efter 
gång utan att tänka på det. Här menar vi att Länsförsäkringar har en tuff uppgift att skapa en 
anledning till varför kunden ska välja dem eftersom kunderna ofta inte har några erfarenheter 
av försäkringarna och dess innehåll. 
 
Lojalitet skiljer sig något ifrån varandra beroende på vilken produkt som finns under 
varumärket. Gevalia och Läkerol är något som används dagligen och är lättare att skapa en 
relation till medan Länsförsäkringar är något abstrakt som sällan används. Lojaliteten för en 
försäkring blir ofta lång från och med undertecknandet medan val av kaffe och halstabletter 
sker dagligen. 
 

5.2 Sponsring   
Sammanfattar vi våra intervjuer kan vi konstatera att det är Länsförsäkringar som arbetar mest 
aktivt med sponsring då syftet är att synas mer. Gevalia och Läkerol däremot sponsrar Brynäs 
av strategiska skäl då de har sitt ursprung i regionen. De arbetar inte aktivt med sponsringen 
och förväntar sig heller inte några större effekter.  

5.2.1 Associationer 

Enligt Roos och Jiffer135 är sponsring ett sätt att påverka hur ett varumärke ska uppfattas. 
Vidare menar de att värderingarna som kommuniceras via t ex en förening förknippar 
målgruppen sedan med varumärket. Det finns inga specifika associationer som Läkerol vill 
skapa i och med sponsringen av Brynäs IF, utan att det mer är en strategisk åtgärd. Samma 
sak gäller även för Gevalia. Som vi nämnt tidigare sponsrar de Brynäs på grund av historiska 
skäl och har inga uttalade associationer som de vill skapa via samarbetet.  
 
Vi anser att sponsringen skapar associationer vare sig de arbetar aktivt med det eller bara syns 
i samma sammanhang som föreningen. Genom att konsumenten förknippar varumärket med 
ett visst sammanhang skapas det specifika associationer, vilket bekräftas av Roos och 
Jiffer136. Enligt vår mening skulle Läkerol och Gevalia kunna arbeta mer aktivt med att skapa 
associationer då de har stora möjligheter till detta i och med att de är en av de sponsorer som 
syns mest, och Läkerol även är innehavare av arenanamnet. Vi tror att de missar en möjlighet 
här. Enligt Apéria och Back137 samt Roos och Jiffers A-ERIC modell138 är skapandet av 
associationer ett sätt att skapa lojalitet och ett sätt att stärka eller förändra en image, som kan 
förmedlas via känslor och positiva kopplingar. Vi anser att sponsring av Brynäs innefattar 
båda dessa då det är mycket känslor inom idrotten där många engagerar sig och kopplingen 
till Brynäs i sig är positiv då det är en ansedd och omtyckt förening. 
 
Som vi nämnt ovan påverkar det sponsrades image ett varumärkes image, s.k. Image transfer. 
Gwinner139 nämner fyra variabler som påverkar styrkan i överföringen. Vad gäller graden av 
likhet mellan sponsorn och den sponsrade är det främst Gevalia som i och med sin röda färg 
har en viss likhet. Nivån av sponsring är hög hos de tre företag vi studerat då de minst tillhör 
”första femman”. Hur ofta ett arrangemang återkommer är nästa variabel. Genom att sponsra 
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Brynäs får företagen en kontinuitet i och med de återkommande hemmamatcherna, minst 27 
stycken per säsong, vilket gör att konsumenterna varje gång påminns om kopplingen. Sista 
variabeln är hur involverad produkten är. Den produkt som är mest involverad är Gevalias 
kaffe då det är det enda kaffet som serveras i caféer, kiosker och restauranger i arenan. Även 
Läkerols produkter finns att tillgå i kioskerna men det finns även komplementprodukter till 
dessa. Länsförsäkringar är de som är minst involverade på grund av att deras produkt är en 
tjänst. Vi anser att det finns stora möjligheter för företagen att genom sponsringen skapa en 
image för varumärket som kan sammankopplas med Brynäs. Genom att studera de fyra 
variablerna i förhållande till företagen kan vi konstatera att framförallt Gevalia och Läkerol 
har starka variabler som de skulle kunna utnyttja.   

5.2.2 Exponering 
Enligt Roos och Jiffer140 sammankopplas sponsring först och främst med exponering. Detta 
torde enligt oss vara ett självklart mål med sponsringen då den ökar kännedomen om 
varumärkena, vilket Keller141 bekräftar. I Länsförsäkringars fall stämmer det, som vi tidigare 
nämnt, då de vill synas mer. Beträffande Läkerol och Gevalia är de redan så välkända att de 
mer är ute efter att bibehålla denna kännedom. Genom att sponsra Brynäs får de en enligt våra 
mått stor exponering av varumärket. Deras loggor syns på spelarnas matchdräkter och i 
arenan, vilket enligt Roos och Jiffer142 är bra sätt at exponeras på, samt även i TV och 
tidningar på grund av det mediala intresset för Brynäs. Vi anser att det givetvis är bra för 
varumärkena att exponeras men vi tror också att de borde kunna utnyttja denna publicitet mer.  
 
Exponering är enligt Roos och Jiffer143 ett bra tillfälle för produktintroduceringar. Vad gäller 
samarbete med Brynäs IF kan det skapa kännedom hos publiken i en fullsatt arena, ca 8000 
personer per match. Vi tror att till exempel Gevalia skulle kunna vinna mycket på att i 
samband med matcherna erbjuda de produkter de tillverkar genom co-branding med 
exempelvis Marabou. På det sättet kan de nå ut till en stor målgrupp med människor, som inte 
är så förtjusta i kaffe, med att de även har något för dem. Roos och Jiffer144 menar att 
användningen av produkter i sponsringen är också många gånger ett sätt av att demonstrera 
kvalitet. Genom försäljningen av sina produkter under matcherna tror vi att Läkerol och 
Gevalia kan stärka den upplevda kvaliteten hos varumärkena då de sammankopplas med 
arrangemanget och med Brynäs.   
 
När det gäller försäljning under matcherna har inte Länsförsäkringar samma möjligheter som 
Gevalia och Läkerol då de inte tillhandahåller en produkt som används på samma sätt. För att 
skapa de fördelar Gevalia och Läkerol uppnår genom sin försäljning anser vi att 
Länsförsäkringar istället kan anordna någon aktivitet där publiken involveras, i samband med 
matcherna. Detta bekräftas till viss del av Keller145 som menar att ju mer konsumenten på 
olika sätt kommer i kontakt med ett varumärke, desto större är sannolikheten att det fastnar i 
minnet. 
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5.2.3 Relationer 

Roos och Jiffer146 menar att sponsring kan leda till möjligheter att skapa nätverk och 
relationer i trevliga och spännande miljöer. Det är precis detta Länsförsäkringar jobbar med. I 
samband med matcherna bjuder de med kunder till sin loge där de har en trevlig stund och 
samtidigt skapar en djupare relation till varumärket. Länsförsäkringar tar också 
relationsskapandet ett steg längre än just under själva matcherna. Som vi nämnt tidigare 
anordnar de i samarbete med Brynäs informationsträffar för olika grupper. Det tror varken vi 
eller Jan skulle vara möjligt utan deras koppling till föreningen. Enligt oss gör 
Länsförsäkringar rätt i att fokusera på att få ut sitt budskap genom att bygga relationer via 
möten, både under och vid sidan av match. Vi tror att det är väldigt svårt att förmedla det till 
en stor massa eftersom de är beroende av att knyta nära och långsiktiga relationer. 
 
Även Gevalia och Läkerol skapar relationer genom sin sponsring av Brynäs. Det är många i 
publiken som dricker kaffe eller äter en Läkerol i samband med den trevliga och spännande 
situation som en match för med sig. Det leder till att en relation skapas mellan varumärkena 
och det som konsumenterna upplever. Quester och Farrelly147 bekräftar att fördelaktiga 
känslor i en användarsituation skapar en positiv koppling mellan varumärke och upplevelse.     
 
Roos och Jiffer148 menar att relationer också kan innebära att varumärken syns tillsammans. 
De menar att exponering tillsammans med ”rätt” varumärke kan t ex ge en viss prestige. Vi 
anser att det enbart finns fördelar för t ex Länsförsäkringar att exponeras tillsammans med 
Gevalia och Läkerol. De två sistnämnda är som vi nämnt starkt knutna till regionen och har 
ett historiskt värde för många människor. Vi tror att det kan gynna Länsförsäkringar på så sätt 
att det sker en viss Image transfer även mellan varumärkena.       

5.2.4 Integrerad Kommunikation 

För att lyckas på bästa sätt med sponsringen är det enligt Roos och Jiffer149 viktigt att 
sponsorn och den sponsrade, i det här fallet Brynäs, har en god relation som båda tjänar på. 
Som vi nämnt ovan arbetar Länsförsäkringar mycket med att skapa relationer i sitt samarbete 
med Brynäs. Det är något som vi anser att båda parter tjänar på. Vi menar att 
Länsförsäkringar tjänar på det genom att de kommer i kontakt med potentiella kunder genom 
informationsträffarna samtidigt som Brynäs tjänar på det då det inger en trygghet hos de nya, 
framförallt de utländska, spelarna som kommer till föreningen.  
 
I Länsförsäkringars fall anser vi också att det är viktigt att kommunicera med publiken och 
försöka föra fram sitt budskap om att de bryr sig om regionen. Varumärket står för trygghet 
och förtroende och då Länsförsäkringar känner ett stort ansvar för Gävleborgs utveckling 
anser vi att de bör förmedla det på något sätt. Enligt Pichot och Pierre150 kan en sportslig 
inverkan bli ett ”absolut fantastiskt” kommunikationsverktyg. Det gäller bara för 
Länsförsäkringar att förstå hur de kan använda detta för att förmedla sitt budskap till den stora 
massan. Vi anser att ett sätt att göra det är, precis som Länsförsäkringar gjort, att skriva ett 
nytt avtal när det sportsligt går lite sämre. Det indikerar, enligt oss, på att varumärket tror på 
föreningen och bryr sig om regionen, vilket kan skapa och sammankopplas med trygghet och 
förtroende. 
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Enligt Roos och Jiffers A-ERIC modell151 kan en del i den integrerade kommunikationen vara 
att ett varumärke har en möjlighet att sälja sin produkt under eventet. Både Gevalia och 
Läkerol säljer sina produkter under matcherna vilket är en del av deras kommunikation med 
publiken. Vad gäller Länsförsäkringar säljer de inte sin tjänst i samband med matcherna utan 
de har, som vi tidigare nämnt, sina informationsträffar. Förutom att sälja sina produkter tror vi 
att Gevalia och Läkerol kan stärka kommunikationen genom att använda sig av sampling. 
Detta är enligt oss ett effektivt sätt att till exempel öka kännedomen om en befintlig eller ny 
produkt. För att ytterligare gå ett steg längre i kommunikationen anser vi att någon form av 
PR-aktiviteter, så kallade ”jippon”, i samband med matcherna kan hjälpa till att både förmedla 
varumärkenas budskap och image, vilket också bekräftas av Roos och Jiffers A-ERIC 
modell152. Detta tror vi skulle kunna ha en positiv påverkan hos både Gevalia, Läkerol och 
Länsförsäkringar.  
     

5.3 Hur påverkar sponsringen varumärkets Brand Equi ty? 
För att analysera effekterna av sponsring har vi valt att utgå ifrån de samband som vi funnit 
mellan varumärke och sponsring genom vår teoretiska referensram. 
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Associationer genom sponsring kan ge effekt på Brand Associations och Perceived Quality 

Gevalia, Läkerol och Länsförsäkringar har inte för avsikt att skapa specifika associationer i 
och med sponsringen till Brynäs. Vi anser att sådana ändå skapas i och med att varumärket 
syns i samband med Brynäs. Enligt Gwinner153 kan sponsringen skapa associationer som 
kopplar varumärket till den sponsrade företeelsen, i det här fallet Brynäs. Kopplingarna till 
Brynäs kan skapa känslor och värderingar hos konsumenterna vilket kan påverka deras attityd 
till varumärket, vilket även stämmer överens med vad Sirgy et al154 menar.  
 
Vi tror att Gevalia har stora möjligheter att lyckas förmedla de associationer som de vill 
förknippa med varumärket till konsumenterna via sponsringen av Brynäs. Varje match anser 
vi blir en form av social gemenskap där människor möts. Även den röda färgen anser vi kan 
förmedlas då Brynäs matchdräkter och omgivningen i Läkerol Arena har färgen.  
 
Trots att Läkerol inte arbetar med specifika associationer i och med sponsringen till Brynäs 
bör kopplingen till föreningen vara stark då varumärket ingår i arenanamnet. Genom att 
Läkerol kopplas till Brynäs anser vi också att de allmänna associationerna, kvaliteten, 
aktivitet och rörelse, som LEAF vill skapa till varumärket kan förstärkas. Länsförsäkringar 
har inte som mål att skapa några associationer till Brynäs utan vill snarare visa att de stödjer 
regionen. Vi anser att kopplingarna mellan Brynäs och Gevalia samt Läkerol är starkare än 
kopplingen mellan Länsförsäkringar och Brynäs. Det torde bero på att Länsförsäkringar har 
sponsrat Brynäs i endast två år och att således tydliga associationer ännu inte har utvecklats. 
 
Vi ser också kopplingar mellan de associationer som sponsringen ger och upplevd kvalitet. 
Associationer kan leda till att den upplevda kvaliteten av varumärket förändras då attityden 
till varumärket kan förändras. Apéria och Back155 menar att externa faktorer kan påverka den 
upplevda kvaliteten. Vi anser att associationer är en av dessa externa faktorer. 
 
Samtliga respondenter menar att en nackdel med sponsring kan vara att en spelare i Brynäs 
skapar negativ publicitet genom till exempel användande av droger. Om varumärket 
exponeras i media i samband med detta kan negativa associationer och kopplingar till 
varumärket skapas. Detta tycker vi visar att respondenterna menar att associationer till 
Brynäs, positiva som negativa, trots allt kan skapas till varumärket genom sponsring. Roos 
och Jiffer156 menar att en sponsor vill synas med vinnare och att de sportsliga resultaten 
således blir viktiga. Vad gäller resultaten anser inte någon av respondenterna att det har någon 
påverkan på varumärket. 
 
Exponering genom sponsring kan ge effekt på Brand Awareness och Brand Associations 

Att exponering bidrar till ökad medvetenhet bekräftar både den teoretiska referensramen, 
bland annat Keller157, och intervjuerna. Samtliga företag arbetar med TV-reklam för att 
exponera varumärket och således öka medvetenheten. Att exponera varumärket genom 
sponsring ökar också medvetenheten på ett liknande sätt, menar Roos och Jiffer158. 
Konsumenterna ser varumärket när de tar del av den sponsrade företeelsen. Gevalia och 
Läkerol menar att sponsringen av Brynäs är fördelaktig då den generar en nationell 

                                                 
153 Gwinner, K., (1997), A model of image creation and image transfer in event sponsorship, s. 146 ff 
154 Sirgy., M., J., m fl, (2008), Effect of self-congruity with sponsorship on brand loyalty, s. 1091 ff 
155 Apéria, T., Back, R., (2004), Brand Relations Management, s. 51 
156 Roos, M., Jiffer, M., (1999), Sponsorship, s. 58 
157 Keller, K. L., (2008), Strategic Brand Management, s. 55 
158 Roos, M., Jiffer, M., (1999), Sponsorship, s. 51 f 



- 47 - 

exponering tack vare att Brynäs är ett elitlag i högsta serien. Länsförsäkringar vill, i och med 
att de exponeras i samband med Brynäs, visa att de stödjer det lokala i sin region. Även i 
Länsförsäkringars fall sker en nationell exponering som generar medvetenhet för 
Länsförsäkringar Gävleborg men även för Länsförsäkringars gemensamma varumärke. 
 
Vi anser att associationerna, som skapas genom sponsring till varumärket, uppstår genom den 
exponering som sponsringen innebär. Gwinner159 menar att om ett varumärke exponeras i ett 
visst sammanhang skapas också associationer till varumärket, som gör att det förknippas med 
den sponsrade företeelsen. Exponeringen är, enligt oss, en av de största bidragande orsakerna 
till att associationer mellan varumärket och den sponsrade företeelsen uppstår. Detta bekräftas 
också till viss del av Keller160 som menar att ju mer exponering desto mer upplever 
konsumenterna varumärket.  
 
Med stöd av Gwinner161 anser vi att associationer och exponering, som uppstår i samband 
med sponsring, bidrar till den förflyttning av image som kan ske ifrån en sponsrad företeelse 
till ett varumärke. Dock menar samtliga i våra intervjuer att Brynäs image inte påverkar 
varumärkets image nämnvärt. Gilali menar till och med att Brynäs image inte har någon 
effekt alls på Gevalias image då Gevalia är ett så starkt varumärke. Vi tror inte att Brynäs 
image påverkar Gevalias eller Läkerols allmänna image men om vi ser ur vissa målgruppers 
perspektiv, till exempel supportrar till Brynäs, kan troligen uppfattningen av varumärket 
påverkas av sponsringen då deras koppling till Brynäs är starkare än hos andra. Detta 
överrensstämmer med Gwinner162 som menar att ju starkare associationer och själv- 
överrensstämmelse desto starkare image transfer. 
 
Relationer som skapas genom sponsring kan ge effekt på Brand Awareness och Brand Loyalty 

Enligt Keller163 skapas kännedom genom upprepad exponering. Vidare menar han att ju mer 
konsumenterna upplever ett varumärke desto större är sannolikheten att de också kommer 
ihåg det. Ju starkare relation ett varumärke skapar med Brynäs, desto mer exponeras de 
tillsammans och desto större blir sannolikheten att kännedomen ökar. Ett exempel kan vara att 
Gevalia under en lång tid varit så starkt förknippat med Brynäs att människor som tidigare 
inte varit så bekanta med varumärket fått upp ögonen då de tillsammans har exponerats 
mycket i media. Med andra ord, ju starkare relation desto oftare syns varumärket i samband 
med föreningen, vilket ökar kännedomen hos dem som är idrottsintresserade.  
 
Finns det en stark relation mellan ett varumärke och en förening kan det enligt Sirgy et al164 
skapa lojalitet hos konsumenterna då de känner en samhörighet med föreningen, och med det 
även med varumärket. Vi tror att dessa teorier stämmer och att lojaliteten blir starkare ju 
längre varumärket blivit förknippat med föreningen. Vi tror till exempel att Gevalia fått 
många lojala kunder genom sin mångåriga sponsring, varumärket har på ett sätt blivit 
synonymt med Brynäs. Roos och Jiffer165 menar att vid ett långvarigt samarbete kan 
uppfattningen hos supportrarna bli att ”vi klarar oss inte utan” en viss sponsor. När människor 
får den uppfattningen anser vi att det stärker lojaliteten ytterligare.     
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Integrerad Kommunikation genom sponsring kan ge effekt på samtliga delar av Brand Equity 

Sponsring i sig kan enligt oss beskrivas som kommunikationen mellan ett varumärke och 
konsumenterna, och där den sponsrade är kommunikationskanalen. Detta bekräftas av Pichot 
och Pierre166 som menar att sponsring är ett sätt att kommunicera och förmedla budskap. I det 
här fallet kommunicerar Gevalia, Läkerol och Länsförsäkringar med människor genom 
Brynäs. Olika varumärken har, som vi kan se utav denna studie, olika huvudmål med sin 
sponsring. Vare sig det har med associationer, kännedom, upplevd kvalitet eller lojalitet att 
göra så måste det förmedlas till konsumenterna, vilket görs via kommunikationen. 
Kommunikationen kan med andra ord påverka alla delar av Brand Equity, beroende på hur 
företagen väljer att använda den.   
 

5.4 Hur mäts och utvärderas sponsringens effekt på varumärket? 
Som Bennet167 nämner mäts ofta värdet av sponsringen i hur mycket varumärket har 
exponerats i TV och media genom sponsringen. Detta bekräftas också i våra intervjuer då 
både Gevalia och Läkerol gör denna typ av utvärdering varje år. Vi är eniga med Bennet168 
om att detta inte ger svar på vilka eventuella effekter sponsringen har haft på varumärket utan 
endast visar hur mycket sponsringen är värd i pengar jämfört med andra marknadsförings-
verktyg, till exempel TV-reklam. Länsförsäkringar har inte heller genomfört någon mätning 
av eventuella effekter på varumärket genom sponsringen till Brynäs.  
 
Om vi jämför företagens utvärderingar med Shilbury et al’s The SPONSEFFECT model169, 
kan vi se att de mätningar som görs hör till den första nivån av köpprocessen. Gevalia och 
Läkerol som mäter sponsring i hur mycket varumärket exponeras i TV och media inriktar sig 
på den första nivån i köpprocessen, det vill säga uppmärksamhet. Samtliga gör en allmän 
nationell undersökning för varumärket, som kan placeras in under nivåerna intresse och 
beslut, hur det uppfattas bland konsumenterna men som inte gäller för hur sponsringen 
uppfattas som enskild företeelse.  
 
Respondenterna menar att det är svårt, nästan omöjligt, att mäta vilka effekter som 
sponsringen har på varumärket. Att det är väldigt svårt stämmer överens med Harvey170. Han 
menar dock att det är bättre att försöka än att inte utvärdera alls. Melander menar dessutom att 
det är den största nackdelen med sponsring.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
166 Pichot, L., Pierre, J., (2009), Management practices in companies through sport, s. 140 
167 Bennett, R., (1999), Sports sponsorship, spectator recall and false consensus, s. 295 
168 Ibid., s. 295 
169 Shilbury, D, m fl., (2001), Strategic Sport Management, s. 247 
170 Harvey, B., (2001), Measuring the Effects of Sponsorships, s. 51 
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6. Slutsats 
I detta sista kapitel kommer vi att redogöra för vilka slutsatser vi har kommit fram till genom 
vår studie. Vi kommer att ge våra egna åsikter om hur sponsring påverkar ett varumärke och 
dess Brand Equity. Slutligen kommer vi också att ge förslag på fortsatta studier.  
 

6.1 Slutdiskussion 
Vi har för avsikt att presenta våra slutsatser genom att utveckla den modell som vi tagit fram 
genom den teoretiska referensramen. Genom tecken vi antytt i intervjuerna har vi genom stöd 
i teorin tagit fram följande konkreta effekter på varumärket som skulle kunna kopplas 
samman med sponsringen. 

 
Tendenser i studien visar att med-
vetenheten för varumärket kan öka och 
bevaras genom den exponering som 
uppstår i samband med sponsring. Vad 
gäller de varumärken som vi studerat kan 
vi konstatera att respondenterna och vi är 
eniga om att så är fallet.   
 
Associationer som kopplar samman 
varumärkena med Brynäs kan skapas i 
samband med att varumärkena exponeras 
genom sponsringen. Inget av de företag 
som vi har intervjuat arbetar med att 
skapa specifika associationer till just 
Brynäs. Vi anser trots allt att 

associationer skapas vare sig det ingår i syftet med sponsringen eller inte. Vi menar att de 
skulle kunna nå fördelar genom att ta vara på dessa associationer och utveckla dem.  
 
Genom att välja Brynäs som sponsringsobjekt kan företag påverka varumärkets image då det 
sammankopplas med Brynäs och föreningens image ”smittar av sig” via Image transfer. Vad 
gäller de varumärken vi studerat anser vi att det är Länsförsäkringar som i störst utsträckning 
påverkas av detta då de inte har ett lika starkt varumärke som Gevalia och Läkerol. Graden av 
hur mycket Brynäs image påverkar varumärket varierar troligen även beroende på målgrupp. 
 
I samband med att imagen förändras för varumärket kan också konsumenternas upplevda 
kvalitet förändras. Desto positivare konsumenterna uppfattar ett varumärke desto högre 
kvalitet upplevs. Sponsringen kan bidra till att öka den positiva uppfattningen.   
 
Sponsring är ett sätt att skapa lojalitet. Genom att sponsra Brynäs kan Gevalia, Läkerol och 
Länsförsäkringar skapa lojalitet hos dem som har positiva kopplingar till föreningen. Genom 
att sammankopplas med Brynäs starka och omtyckta varumärke kan de få konsumenterna att 
välja dem framför konkurrenterna då den positiva inställningen till Brynäs även influerar 
varumärket positivt.   
 
 
 
 
 

Påverkad 
Brand Equity 

Ökad lojalitet 
– Relationer  

Ökad och bevarad medvetenhet 
– Top of the mind, recall, recognition 

Nya eller förändrade associationer 
– Kopplingar till det som sponsras 

Ny, förändrad eller förstärkt image 
– Image transfer 

Förbättrad upplevd kvalitet 
– Självöverensstämmelse  
 

  Figur 6: Tolkade effekter av sponsring på Brand Equity 
  Källa: Egen konstruktion 
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Om vi kombinerar detta med vår tidigare modell får vi följande helhet. Modellen ses i större 
format i Bilaga 2. 
 

 

 
Sammanfattar vi intervjuerna anser vi att det endast är Länsförsäkringar som arbetar aktivt 
med sin sponsring då de vill synas och förmedla budskap. Gevalia och Läkerols sponsring 
anser vi mer lutar åt välgörenhet då deras syfte är lojalitet till regionen. Sponsringen generellt 
har gått från att vara mer välgörenhetsbaserad till att bli en viktig del i marknadsföringen. 
Gevalia och Läkerol i sin tur anser vi ligger någonstans mitt emellan detta. Givetvis får de en 
motprestation i och med att varumärket exponeras men de arbetar som sagt inte med att skapa 
specifika associationer.    
 
Våra slutsatser som vi har gjort genom denna studie grundar sig på de teorier som vi studerat. 
De intervjuer som vi genomfört visar att sponsring anses kunna användas för att stärka 
varumärket. Det finns dock inget som bekräftar detta men den gemensamma åsikten och det 
teoriska stödet tyder på att så är fallet. Även vi som författare instämmer i detta efter våra 
studier. En aspekt som styrker detta påstående är också att de flesta stora företag runt om i 
världen spenderar stora resurser på sponsring. För att kunna bekräfta om det finns kopplingar 
mellan sponsring och ett varumärke anser vi att jämförande undersökningar, före och efter 
sponsringen, mot konsumenter är nödvändiga.  
 
Syftet med studien var att ta fram vilka tydliga mätbara effekter som sponsring har på 
varumärket, genom att utveckla en modell som visar detta. Vi har tagit fram en modell som 
visar sponsringens effekter på Brand Equity, men dessa är dock inga tydliga mätbara effekter 
då vi inte kunnat uttyda några genom studien. Modellen bygger som vi nämnt ovan på 
antaganden som vi kommit fram till genom vår forskning.  
 
Varför vi inte kunnat uttyda några mätbara effekter beror på att varken Gevalia, Läkerol eller 
Länsförsäkringar gör några undersökningar kring detta. De kunde således inte heller ge oss 
någon information om hur deras sponsring påverkar respektive varumärke. För att vi på bästa 
sätt skulle kunna svarat på vårt syfte hade vi behövt ta del av någon form av jämförande 
studie, där konsumenternas uppfattning av varumärket innan och efter sponsringen studerats.  
 

BRAND EQUITY A-ERIC 

Exponering 

Associationer 

Relationer 

 
Integrerad 

kommunikation 

 
Brand Associations 
Perceived Quality 

 
Brand Awareness 

Brand Associations 
 

 
Brand Awareness 

Brand Loyalty 
 

Brand Associations 
Brand Awareness 
Perceived Quality 

Brand Loyalty 
 

Image 
transfer 

Påverkad 
Brand Equity 

Sponsring 

Ökad lojalitet 
– Relationer  

Ökad och bevarad medvetenhet 
– Top of the mind, recall, recognition 

Nya eller förändrade associationer 
– Kopplingar till det som sponsras 

Ny, förändrad eller förstärkt image 
– Image transfer 

Förbättrad upplevd kvalitet 
– Självöverensstämmelse  

  Figur 7: Sponsringens effekt på Brand Equity 
  Källa: Egen modell, utvecklad utifrån den teoretiska referensramen 
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Trots att vi inte kunnat visa några tydliga mätbara effekter anser vi att vår modell kan vara till 
hjälp för företag som vill använda sig av sponsring. Detta då de genom modellen kan se vilka 
delar av varumärket som påverkas av sponsringen och som sedermera bör utvärderas för att 
effektivisera sponsringen som marknadsföringsverktyg.  
 

6.2 Fortsatta studier 
Som fortsatta studier tycker vi att det skulle vara intressant att göra en jämförande studie för 
att kunna bekräfta eventuella samband mellan sponsring och dess påverkan på Brand Equity. 
Till skillnad från den här studien bör de fortsatta studier som vi rekommenderar rikta sig mot 
konsumenter.  
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Bilaga 1 - Intervju 
 
Inledning 
 

• Presentera dig själv lite kort samt din koppling till sponsring inom företaget. 
 

 
Varumärke 

 
• Vilken betydelse har varumärket för ett företag? 
 
• Vad är kärnvärdet i ert varumärke, vad står det för?  

 
• Vad VILL ni att kunden ska associera varumärket med? Vad TROR ni att de associerar 

med? Hur arbetar ni för att skapa associationer? Fler sätt än sponsring? 
 

• Hur arbetar ni för att öka medvetenheten för varumärket? 
 

• Vad tror Ni påverkar den upplevda kvaliteten? 
 

 
Sponsring 
 

• Varför använder ni sponsring överhuvudtaget? Vilka mål har ni med sponsringen, 
kort/lång sikt? (Nya kunder eller skapa/påverka image eller associationer?) 

 
• Varför har ni valt att sponsra just Brynäs? 

 
• Vilka för-/nackdelar medför sponsring? 

 
• Vilka associationer vill ni skapa till varumärket genom sponsringen till Brynäs? 

 
• Kan sponsring leda till lojalitet för varumärket? På vilket sätt i sådana fall? 

 
• Hur påverkar Brynäs image ert varumärkes image? 

 
• Påverkar Brynäs resultat på något sätt varumärket? (Påverkas varumärket negativt på 

något sätt om det går väldigt dåligt för Brynäs och de t ex hamnar i kvalserien jämfört 
med om de går till slutspel?)   

 
• Gör ni några utvärderingar av sponsringen? Hur? Vad tittar ni på? 

 
• Hur mäter ni eventuella effekter på varumärket av sponsringen till Brynäs? 

 
• Har målet/målen med sponsringen förändrats under åren? (Välgörenhet förr?) 
 
• Hur stor del av marknadsföringsbudgeten går till sponsring? 
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Bilaga 2 – Sponsringens effekter på Brand Equity 
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