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Aim: The purpose of the thesis is to find out more about Gefle IF football club’s values and see 
how these can be used in a better way within the organization to strengthen the brand. 
  
Method: We have chosen to do a case study in three steps. We started the study by attending a 
discourse by Gefle IF’s coach and sports director, Pelle Ohlsson. We did this to get more 
acquainted with the matter and to get a better understanding of the challenges that Gefle IF faces. 
The next step was to perform five interviews with employees of the organization. The interviews 
were a way of getting a deeper insight of the organization and their work with the brand. Our last 
step was to visit one of Gefle IF’s home matches. In that way we got to experience the product 
and got in on the perceived reality that the respondents had indicated.          
 
Results and conclusion: Our findings show that the core values are not sufficiently pronounced 
internally within the organization, for us to get a proper response to what they are. How these 
could be used in a better way is therefore difficult to answer, however, we have come to the 
conclusion that these must be developed and communicated within the organization, to be 
able to use at all. Our theories have shown that all marketing communications must be 
consistent with the core values to provide a consistent picture of the brand. This means that 
without core values, the marketing communication fails. Our study has shown us proof of this, 
when Gefle IF has a problem of communicating to the market that they exist and that they are 
the only team north of Stockholm in the Premier Division.  
 
Suggestions for further research: In order to make the strategic brand platform complete, we 
want to give suggestions for further research to conduct a study that focuses more on the 
external part. That is, a study to determine if the consumer's image of what the brand stands 
for is consistent with the picture that Gefle IF wants them to stand for. This is of great 
importance to Gefle IF in order to build up the internal and external part to get the maximum 
brand equity. Other proposals for future research would be to review how other premier 
league teams are working on this, and do a comparison. An example would be to find out 
what it is that AIK does, that Gefle IF does not. Or have a look at how any other team in 
general is working with their brand internally, for an example Brynäs. 
 
Contribution of the thesis: Our contribution is an effort to demonstrate what can strengthen 
Gefle IF’s brand, by studying their values, and how these can be strengthened to acquire more 
stakeholders to the club. We believe that the brand Gefle IF can increase its commercial value 
through the additional sale of products and services that is generated by efforts to strengthen 
the brand, according to our chosen theoretical model. By developing the areas of the model, 
Gefle IF will be able to create greater brand awareness, recognition and promises of quality 
that customers will associate with the brand. 
 
Key words: Brand, creation of value, brand equity, core value, brand identity. 
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Sammanfattning  
Titel: Gefle IF – Myten om humlan som inte kan flyga 
 
Nivå: Kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi  
 
Författare: Carolin Melin och Ida Lundquist  
 
Handledare: Aihie Osarenkhoe 
 
Datum: 2010-06-01 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att ta reda på mer om Gefle IF fotbollsförenings värden och 
undersöka hur dessa på ett bättre sätt skulle kunna användas i organisationen för att stärka 
varumärket. 
 
Metod: Vi har valt att göra en fallstudie i tre steg. Vi började arbetet med att gå på ett 
föredrag som hölls av Gefle IF:s tränare och sportchef, Pelle Ohlsson. Detta gjorde vi för att 
komma in i ämnet och skapa oss en bild av problemet för Gefle IF. Nästa steg var att 
genomföra fem intervjuer med anställda inom föreningen. Intervjuerna var ett sätt att få en 
djupare förståelse för verksamheten och deras arbete med varumärket. Vårt sista steg var att 
göra ett besök på en av Gefle IF:s hemmamatcher. På så vis fick vi själva uppleva produkten, 
och ta del av den upplevda verkligheten som respondenterna uppgett.  
 
Resultat och slutsats: Vårt resultat visar på att Gefle IF:s kärnvärden inte är tillräckligt 
uttalade internt inom organisationen, för att vi ska kunna få ett ordentligt svar på vilka de är. 
Hur dessa på ett bättre sätt skulle kunna användas blir därför svårare att svara på, dock kan vi 
komma fram till slutsatsen att dessa måste tas fram och kommuniceras inom organisationen, 
för att kunna användas överhuvudtaget. Våra teorier har visat på att all 
marknadskommunikation ska stämma överens med kärnvärdena för att ge en konsekvent bild 
av varumärket. Utan kärnvärden faller därför marknadskommunikationen. Det har vi fått flera 
bevis på i vår undersökning eftersom Gefle IF inte når ut med att de finns och verkar som det 
enda allsvenska laget norr om Stockholm. 
 
Förslag till fortsatta studier: För att göra den strategiska varumärkesplattformen komplett vill 
vi ge som förslag till fortsatt forskning att göra en undersökning som fokuserar mer på den 
externa delen. Det vill säga en undersökning som tar reda på om konsumentens bild av vad 
varumärket står för stämmer överens med den bild Gefle IF vill att de ska stå för. Detta är av 
stor vikt för Gefle IF för att kunna bygga ihop den interna och externa delen för att få ut 
högsta möjliga varumärkeskapital. Andra förslag till fortsatt forskning kan vara att se över hur 
andra allsvenska lag arbetar med detta, och göra en jämförelse. Ett exempel kan vara att ta 
reda på vad det är som AIK gör som Gefle IF inte gör. Eller se över hur något annat lag i 
allmänhet jobbar med sitt varumärke internt, exempelvis Brynäs hockey.  
 
Uppsatsens bidrag: Vårt bidrag är ett arbete för att påvisa vad som kan stärka just Gefle IF:s 
varumärke genom att ta reda på deras värden, och hur dessa kan stärkas för att locka fler 
intressenter till klubben. Vi tror att varumärket Gefle IF kan öka sitt kommersiella värde 
genom den extra försäljningen av produkter och tjänster som genereras på grund utav arbetet 
med att stärka varumärket enligt vår valda modell. Genom att utveckla områdena i modellen 
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kommer Gefle IF att kunna skapa större varumärkeskännedom, igenkännande samt löften om 
kvalitet som kunderna kommer att associera till varumärket. 
 
Nyckelord: Varumärke, värdeskapare, varumärkeskapital, kärnvärde, märkesidentitet 
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1. Inledning 
I detta kapitel introducerar vi vårt val av uppsatsämne, samt problem som väckt vårt intresse. 
Utifrån detta formuleras syftet med uppsatsen och de frågeställningar som vi vill utreda. 
Slutligen presenterar vi de avgränsningar vi gjort, samt upplägget av arbetet. 
 

1.1 Introduktion 
Varumärken är något som blir allt viktigare för alla organisationer. Den teknologiska 
utvecklingen har gjort att det blir allt lättare att imitera en produkts materiella egenskaper. 
Den nya konkurrenssituationen har därför lett till en viss förskjutning åt att fokusera på 
produktens immateriella tillgångar. Varumärket ses därför som ett mer uthålligt 
konkurrensmedel på dagens marknader.1 
  
Ett starkt varumärke gör det möjligt att konkurrera på fler sätt än bara via materiella 
egenskaper eller pris hos produkten. Ett starkt varumärke fångar konsumentens 
uppmärksamhet och intresse genom vad konsumenten sett, känt och hört om produkten sedan 
tidigare. Konkurrensen handlar om vad konsumenten associerar produkten med, vad som 
föregår i konsumentens huvud när den tänker på produkten. Om den differentiella effekten 
som produkten och dess varumärke har är av värde för kunden, betyder detta ofta mer än 
produktens materiella egenskaper och pris.2 
 
Om konsumenten finner värde i ett varumärke skapas en lojalitet och en möjlighet att bygga 
upp en långvarig relation. Den nya konkurrenssituationen har även påverkat sportindustrin, 
som i likhet med andra industrier även den blivit alltmer konkurrensdriven3. Vi ser alltså att 
det är viktigt även inom sportindustrin att förstärka och vårda sitt varumärke, för att utvecklas 
som organisation på bästa sätt. Vi tror att långvariga, lojala relationer är någonting som 
sportindustrin är beroende utav, både när det gäller relationer med supporters samt sponsorer. 
Ett varumärke kan ses som en värdeskapare både för konsumenten och för 
märkesinnehavaren. Varumärket står för ett antal värden produkten har och dessa värden 
kommuniceras med varumärket.4 Dessa kallas ofta för en organisations kärnvärden. Vi vet att 
idrotten har en mängd värden att erbjuda och engagerar idag miljontals människor, därför 
anser vi att detta är ett intressant ämne att titta närmare på, inte minst i den stad vi bor.  
 
Staden Gävle är idag representerade i två av de största och mest uppmärksammade idrotterna i 
Sverige, med Gefle IF i fotbollsallsvenskan och Brynäs IF i ishockeyns elitserie. Även om 
fotboll ofta kan ses som en större sport i Sverige5, och framför allt i världen6 känner vi att 
Gefle IF ofta spelar en mindre roll i staden Gävle, inte minst i jämförelse med ishockeylaget 
Brynäs. Under ett föredrag av Pelle Ohlsson, sportchef i Gefle IF, nämner han att de andra 
lagen i fotbollsallsvenskan som också kommer från mindre städer, inte har någon konkurrens 
av andra elitidrotter i samma stad7. Det är en ytterligare konkurrenssituation för 
fotbollsföreningen förutom att de konkurrerar med lagen i fotbollsallsvenskan. Vi undrar hur 
Gefle IF fotbollsförening skulle kunna ta större plats i staden och locka fler intressenter, för 
att bli mer konkurrenskraftiga både i staden och i fotbollsallsvenskan. 
                                                 
1 Melin, 1999, sid 19 
2 Keller, 2003, sid 60 
3 Forslund , 2009, sid 1-2 
4 Melin, 1999, sid 46 
5 Svenskfotboll, 2010 
6 Dunning, Maguire, 1993, sid 129 
7 Föredrag av Pelle Ohlsson, 100325 
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Tidigare har det skrivits om vilka faktorer som avgör byggandet av ett varumärke för en 
idrottsförening, bland annat i en C-uppsats av Svensson och Kristiansson 2007 samt en artikel 
om italiensk fotboll av Guenzi och Nocco 2006. Ofta handlar diskussionen om att för att 
lyckas krävs det sportsliga framgångar. Framgångar i form av bra resultat gör att intresset 
ökar från publik och sponsorer. Mer publik och sponsorer leder till en bättre ekonomi. Med en 
bättre ekonomi kan föreningen köpa in bättre spelare och ledare vilket leder till att laget blir 
bättre och varumärket stärks. För en förening som Gefle IF fotbollsförening, som idag inte har 
dessa framgångar och därmed inte en stark ekonomi8, tror vi att det är svårt att börja med att 
förbättra de sportsliga resultaten. Pelle Ohlson nämner även under sitt föredrag att publiken i 
Gävle har varit bortskämda med bra sportsliga resultat från övriga idrottsföreningar som 
representerar staden, och att det därför inte räcker med att enbart hålla sig kvar i allsvenskan 
för att locka publiken9. Hur kan då denna förening arbeta med att öka sina biljettintäkter och 
sponsorintäkter om de sportsliga framgångarna uteblir?  
 
Vad som särskiljer vår uppsats från tidigare undersökningar är att vi inriktar oss på att titta 
närmare på de värden som en idrottsförening kan använda sig av, förutom det sportsliga 
resultatet. Vårt bidrag är ett arbete för att påvisa vad som kan stärka just Gefle IF:s varumärke 
genom att ta reda på deras värden, och hur dessa kan stärkas för att locka fler intressenter till 
klubben. 

1.2 Syfte   
Eftersom Gefle IF fotbollsförening idag inte har den ekonomi som krävs för att konkurrera 
med de mer framgångsrika lagen i allsvenskan, lockar de därmed inte heller publik och 
sponsorer i samma omfattning. Därför vill vi se hur Gefle IF:s varumärke kan stärkas för att 
hävda sig i konkurrensen.  
 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på mer om Gefle IF fotbollsförenings värden och undersöka 
hur dessa på ett bättre sätt skulle kunna användas i organisationen för att stärka varumärket. 

1.3 Avgränsning 
Uppsatsen är avgränsad till att studera en organisation, Gefle IF. Gefle IF omfattar i sin tur 
Gefle IF Fotbollsförening, Gefle IF Friidrottsförening samt Gefle IF Aktivitetshus Helges. Vi 
har valt att fokusera enbart på det allsvenska fotbollslaget, på grund utav arbetets omfattning, 
samt att vi tror att det kan leda till en mer intressant studie. Vi kommer fortsättningsvis i 
arbetet att endast syfta på fotbollsföreningen när vi använder namnet Gefle IF.  
 
Vi kommer endast att diskutera med fotbollsföreningen själva, vad de anser är deras starka 
värden och inte med deras konsumenter, det vill säga publik och sponsorer bland annat. Vi har 
valt att avgränsa oss till det interna perspektivet. Dessutom har vi i denna uppsats valt att inte 
fokusera på den juridiska aspekten av ett varumärke för att vi tillsammans med Gefle IF inte 
anser att det är relevant för undersökningen. 

1.4 Disposition  
Kapitel 2 - Arbetsmetod 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för forskningsprocessen och de metoder vi har använt 
för att samla in data. 
 
                                                 
8 Föredrag av Pelle Ohlsson, 100325 
9 Ibid. 
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Kapitel 3 - Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer vi att göra en genomgång av den litteratur som behandlat kärnbegrepp 
och beståndsdelar som utgör det område uppsatsen handlar om.  
 
Kapitel 4 - Empirisk studie 
I detta kapitel redovisar vi den information som vi har samlat in om Gefle IF, genom 
sportchefens föredrag, intervjuer med utvalda respondenter, samt vårt besök på en av Gefle 
IF:s hemmamatcher. Viss information har vi även hämtat ifrån föreningens hemsida. 
 
Kapitel 5 - Analys  
I detta kapitel kommer vi diskutera och jämföra resultaten från den empiriska undersökningen 
med den teoretiska modell vi valt att presentera.  
 
Kapitel 6 - Slutsatser  
I detta kapitel kommer vi att besvara de frågeställningar som utretts, samt redogöra för de 
slutsatser vi har kommit fram till. Dessutom kommer vi att ta upp egen kritik och förslag till 
fortsatt forskning.  
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 2. Arbetsmetod 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för forskningsprocessen och de metoder vi har använt 
för att samla in data till vår undersökning. 
 
Med metod menar man det praktiska vetenskapliga arbetet, som insamling och bearbetning av 
data och övrig information om det objekt vi studerar. Metod kan ses som det vetenskapliga 
hantverket för undersökningen.10 Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning, genom en 
fallstudie av Gefle IF där vi har försökt ta reda på vad som sker i praktiken, det vill säga hur 
de arbetar med sitt varumärke och sina värden idag. Vi har intervjuat personer som vi tycker 
har varit relevanta för vår studie för att kunna se vilka utvecklingsmöjligheter det finns.  
 

2.1 Val av Företag 
Vi fick en idé och ett intresse för att undersöka Gefle IF när de nyligen tillsatte en ny 
klubbdirektör, som en av oss författare tidigare har studerat med. Efter ett samtal med den nya 
klubbdirektören frågade vi om det fanns något som hon kände att hon ville ha hjälp med att 
undersöka när hon hade tillträtt sin nya position. Vi kände till sedan tidigare från media att 
Gefle IF har haft svårt att locka publik bland annat, och resonerade oss fram, tillsammans med 
klubbdirektören, till att föreningens varumärke skulle vara intressant att studera. Vårt mål 
med undersökningen är att ge en bild av vad Gefle IF själva anser är deras starka värden och 
sedan se på hur de ska kunna utveckla arbetet med sitt varumärke, för att locka mer publik 
och stärka sin position på marknaden. För att kunna veta vad de behöver utveckla hämtar vi in 
olika teorier från tidigare forskare för att se vilka områden som bör fokuseras. Detta ser vi 
som ett unikt tillfälle för oss att med våra kunskaper få bidra till Gefle IF:s arbete med att bli 
mer konkurrenskraftiga.  

2.2 Fallstudie 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ fallstudie, för att vårt mål är att göra en rättvis 
undersökning genom att samla in, presentera och analysera data med så hög validitet och 
reliabilitet som möjligt. Eftersom vi ville göra en studie på Gefle IF:s nuvarande situation, ser 
vi att en fallstudie är en bra metod i vårt fall. Desto mer en undersökning handlar om en 
nuvarande omständighet, desto mer är en fallstudie relevant som metod.11 
 
Vi har valt att göra en fallstudie i tre steg. Vi började arbetet med att gå på ett föredrag som 
hölls av Gefle IF:s tränare och sportchef, Pelle Ohlsson. Detta gjorde vi för att komma in i 
ämnet och skapa oss en bild av problemet för Gefle IF. Nästa steg var att genomföra fem 
intervjuer med anställda inom föreningen. Intervjuerna var ett sätt att få en djupare förståelse 
för verksamheten och deras arbete med varumärket. Vårt sista steg var att göra ett besök på en 
av Gefle IF:s hemmamatcher. På så vis fick vi själva uppleva produkten, och ta del av den 
upplevda verkligheten som respondenterna uppgett.  
 
En fallstudie undersöker en nutida företeelse på djupet, i ett verkligt sammanhang. Eftersom 
detta är någonting som vi anser att vår studie är, tror vi att detta är en bra metod för oss. 
Motargument till att använda denna metod är att undersökningen kan bli slarvigt gjord ifall vi 

                                                 
10 Svenning, 2000, s 25 
11 Yin, 2009, s 3-4 
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inte följer en systematisk procedur ordentligt, vilket vi måste vara noggranna med att göra.12 
För att en undersökning skall vara tillförlitlig måste två undersökningar med samma syfte och 
samma metod ge samma resultat13. Andra motargument kan vara att undersökningen influeras 
av våra egna värderingar, och att analyser och slutsatser på så sätt blir felaktiga. Det är därför 
väldigt viktigt att vi som forskare arbetar hårt för att rapportera all fakta rättvist, och inte 
lämnar ute vissa delar.14 För att öka tillförlitligheten har vi använt oss av öppna intervjuer, där 
vi har försökt att inte påverka respondenternas svar. Vi har återgett vad respondenterna sagt, 
till och med ordagrant i vissa fall, allt för att undersökningen inte ska påverkas av våra egna 
värderingar. 

2.3 Kvantitativ metod och kvalitativ metod 
Det är syftet med undersökningen som avgör om man ska använda sig utav en kvalitativ eller 
en kvantitativ forskningsmetod.15 Vårt syfte med undersökningen är att ta reda på vilka som är 
Gefle IF:s starka värden, som kan användas för att stärka varumärket? Och: Hur ska Gefle IF 
använda dessa värden för att stärka varumärket? Om undersökningen istället innefattar frågor 
som hur ofta, hur många eller hur vanligt, ska man använda sig utav en kvantitativ metod. 
Om det däremot gäller frågor som vi har, där man försöker förstå eller hitta mönster, så är den 
kvalitativa forskningsmetoden mer väsentlig att använda sig utav. Vi vill med vår studie 
försöka förstå människors sätt att resonera, reagera och agera, därför anser vi att det är en 
kvalitativ metod som är mest relevant för vårt syfte. 16 
 
Om vi istället skulle ange frekvenser, jämföra statistisk, till exempel visa att ett visst antal 
procent av en befolkning tycker på ett sätt, medan resten tycker på ett annat, då skulle vi ha 
använt oss utav en kvantitativ metod, som fokuserar på kvantiteter.17 En kvantitativ 
forskningsmetod angriper problemet genom att analysera relationer mellan variabler, och inte 
mellan människor som den kvalitativa forskningsmetoden gör.18  
 
Den kvalitativa metoden är den vi har valt för att undersöka vårt objekt. Vi har varit ute på 
plats och undersökt verkligheten, och hur människorna resonerar kring Gefle IF:s varumärke 
idag, och försökt analyserat och dragit slutsatser kring hur detta skulle kunna förändras för att 
kunna förbättras.  

2.4 Källor 
En källa är skriftligt nedtecknat material som tillkommit på grund av en viss uppgift, och 
utgör grunden för denna uppgifts sakkunskap. Vi har en enorm tillgång till källmaterial över 
information om en mängd olika teorier om varumärken. Det vi bör vara aktsamma med är 
kvaliteten på innehållet av källorna, samt hur tillförlitliga de är. Är vi bara medvetna om detta 
och de begränsningar som detta medför, kan vi använda oss av en hel del information.19 Att få 
en överblick över vad för information som finns att tillgå samt vilken som är relevant för just 
vår studie är därmed viktigt, bland all den mängd information som finns tillgänglig.20 
 

                                                 
12 Yin, 2009, s 14-18 
13 Svenning, 2000, s 63 
14 Yin, 2009, s 14 
15 Trost, 1997, s 15 
16 Ibid, s 15-16 
17 Ibid, s 15 
18 Ibid, s 10 
19 Holme, Krohn Solvang, 1997, s 124-126 
20 Ibid, s 130 
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Vår insamling av källmaterial började med att vi undersökte de teorier som finns kring 
varumärkesbyggande. I vårt material har vi funnit en modell som vi ansåg vara relevant för 
vår studie. Denna modell kommer vi att presentera utförligare i vår teoridel. Efter att vi 
studerat modellen använde vi denna för att utforma vår empiri och de intervjufrågor som vi 
har använt oss av för att samla in ytterligare material. 

2.4.1 Primärkälla 
Vi har valt, som förstahandskälla, eller primärkälla,21 att gå på ett föredrag med Gefle IF:s 
tränare, att använda oss utav intervjuer med anställda i fotbollsföreningen, samt att gå och se 
en av Gefle IF:s matcher. På dessa vis får vi information som kommer direkt från den levda 
vardagen22. Primärkällor är dessutom att föredra före sekundärkällor, då dessa är de mest 
ursprungliga beskrivningarna, de som är mest relevanta för studien, eftersom de källorna 
uppkommit i uppgift av det specifika syftet23. Vårt syfte är att analysera vad Gefle IF har för 
starka värden på ett djupare plan. Med en kvalitativ metod som intervjuer kan respondenterna 
utveckla sina svar och gå djupare in på detaljer. Intervjuerna har därför varit det vi huvudsakligen 
valt att använda oss utav. Dessa hjälpte oss i arbetet för att se hur de idag arbetar med sitt 
varumärke. Syftet med föredraget och fotbollsmatchen var mer för att skapa en bättre förståelse 
för verksamheten. Detta tillvägagångssätt anser vi var det mest relevanta och ökar därmed också 
trovärdigheten i vårt arbete.  

2.4.2 Intervju 
Syftet med att använda sig utav kvalitativa forskningsintervjuer är att förstå respondenternas 
perspektiv på den levda vardagen.24 Vårt syfte med de kvalitativa intervjuerna är att vi vill ta 
reda på våra respondenters syn på Gefle IF och dess varumärke idag. Vi ville få en möjlighet 
att undersöka de anställdas tankar och uppfattningar kring ämnet. Den kvalitativa metoden 
underlättar för oss att fastställa vad Gefle IF själva anser vara deras starka värden och ger oss en 
inblick hur de idag arbetar med sitt varumärke. Utifrån detta kan vi sedan komma fram till hur de 
skulle kunna utveckla arbetet med sitt varumärke för att kunna stärka sin position i den 
konkurrens som de befinner sig i.  
 
Vår intervjuprocess började med att vi kontaktade vår första kontakt, klubbdirektören på Gefle IF 
och fick vår första intervju. Utifrån det tillfället fick vi en utförligare bild av hur organisationen är 
uppbyggd, och vi kom i kontakt med de övriga intervjurespondenterna som vi tyckte var passande 
för vår undersökning. Under alla intervjuer använde vi oss av samma frågemall, som finns med 
som bilaga 1 i slutet av detta arbete. Vi försökte att utföra intervjuerna på samma sätt, och mer 
som en diskussion kring Gefle IF och deras varumärke, utifrån den teorimodell vi valt att fokusera 
på.  
 
Antalet intervjupersoner man bör använda sig utav vid en studie beror på undersökningen i 
sig. Vi bör intervjua så många personer som behövs för att ta reda på det vi vill ha reda på. 
Om vi har ett för lågt antal blir det svårt att generalisera och pröva hypoteser om skillnader 
mellan grupper medan om antalet är för högt kan nödvändigheten av intervjuerna ifrågasättas, 
och de kan ses som bortkastad tid. Efter en viss punkt når man en mättnadsgrad, där fler 
intervjuer ger allt mindre ny väsentlig kunskap. En studie blir inte mer vetenskaplig för att 
den innefattar fler intervjuer. Den tid och de resurser som finns tillgänglig för undersökningen 
är även faktorer som spelar en roll för antalet intervjuer.25 På grund utav omfattningen av vår 

                                                 
21 Holme, Krohn Solvang, 1997, s 132 
22 Kvale, Brinkmann, 2009, s 39 
23 Holme, Krohn Solvang, 1997, s 125, 136 
24 Kvale, Brinkmann, 2009, s 39 
25 Ibid, s 129-130 
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studie, den tid och de resurser vi haft, samt syftet med undersökningen, har vi valt att 
genomföra fem intervjuer. Vi anser att detta antal var tillräckligt för att ta reda på det vi vill ha 
reda på, och alla gav oss väsentlig information och kan inte ses som bortkastad tid.  
 
Vi valde att intervjua personer från flera delar i fotbollsföreningens organisation. Detta för att 
kunna se om det finns en samsyn kring varumärket och föreningens värden och för att kunna 
undersöka de skillnader som eventuellt finns. Vi har valt personer från de färgade delarna i 
organisationen: 
 

 
 

Figur 1. Organisationsschema Gefle IF fotbollsförening 
(Källa: Eva von Schéele-Frid, klubbdirektör Gefle IF) 

 
Våra respondenter var Eva von Schéele – Frid, klubbdirektör, Magnus Lindmark, 
marknadschef, Urban Hammar, fotbollstränare Gefle IF A-lag, Lars Magnusson, 
ekonomiansvarig och Ivars Jegers, vice styrelseordförande. 
 
Det finns flera sätt att registrera intervjuer för att kunna dokumentera dem och senare 
analysera informationen man fått. Forskaren kan föra anteckningar, använda sig utav 
ljudbandspelare och videobandspelare eller helt enkelt genom att komma ihåg. Vi har valt att 
använda oss av en ljudbandspelare, för att på så sätt kunna återvända för omlyssning. Exakta 
formuleringar, ord, tonfall, pauser, etcetera, kan vara svåra att memorera, och en 
ljudinspelning kan därför vara av stor vikt för oss vid arbetet av dokumentationen och 
analyseringen av den empiriska datan. Vi har även valt att använda oss av anteckningar, men 
inte i för stor omfattning, på grund utav att det kan leda till distraktion ifall det går ut över det 
fria samtalsflödet.26 Videobandsinspelning anser vi inte är metod som är nödvändig i vår 
undersökning, då vi känner att det skulle vara överflödigt. 

                                                 
26 Kvale, Brinkmann, 2009, s 194-195 
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2.4.3 Sekundärkälla 
Våra andrahandskällor, eller sekundärkällor som man även benämner dem27, är tidigare 
forskares slutsatser och teorier. Vi har fått denna information från böcker, artiklar samt via 
Internet. Dessa källor har tillkommit i ett annat syfte än vad vår studie har, det är de tidigare 
forskarnas syften som har präglat dessa teorier. Därför kan vi inte enbart använda oss utav 
sekundärkällor om vi ska kunna dra slutsatser om vår studie, men vi kan däremot stödja och 
analysera vårt källmaterial med hjälp av båda typer av källor genom att ställa dem emot 
varandra.28 
 
Vi har samlat sekundärdata från vetenskapliga artiklar som rekommenderades under 
metodföreläsningarna i introduktionen av examensarbetet. Vi har gått via bibliotekets sökverktyg 
och hämtat artiklarna i sökmotorer som Academic Search Elite och Emerald. 
 
Vi letade information bland tidigare kurslitteratur, övrig litteratur på biblioteket vid 
Högskolan i Gävle och har även tittat på tidigare utförda examensarbeten som vår handledare 
gav oss. Utifrån dessa källor resonerade vi oss fram vad som var mest relevant för vår studie.  

2.5 Förförståelse  
Tolkningen av källor är en viktig del i metodarbetet. Vi har analyserat vad källan säger, och 
vad upphovsmannen har menat med sitt material. Som forskare bör man se till källans 
ursprungssituation för att försöka få en så rak och reliabel bild av informationen som 
möjligt.29 Analysen av källinformationen blir speglad av vår egna förförståelse. Förförståelse 
är det vi vet sedan innan, vår förkunskap, vårt sätt att uppleva verkligheten. Den är ofta 
omedveten. Det vi tycker är självklart bygger på vad vi har lärt oss sedan barndomen, och 
detta kan skilja sig mycket åt mellan olika människor, som därför tolkar samma information 
olika. Utan förförståelse skulle vi inte kunna förstå någonting, så den är viktig, men det vi bör 
vara medvetna om är att vår egna förförståelse inte behöver vara den rätta.30 Vi är medvetna 
om att vår studie kommer att präglas av vår egen förförståelse, men ska försöka att ha ett 
öppet sinne, och på bästa sätt försöka att göra en så opåverkad studie som vi kan. För att på ett 
opåverkat sätt ta reda på mer om Gefle IF fotbollsförenings värden och undersöka hur dessa på 
ett bättre sätt skulle kunna användas internt i organisationen, har vi haft öppna intervjuer och 
undvikit ledande frågor. 

2.6 Källkritik  
I undersökningsarbetet ställer vi teoretiska begrepp mot empiriska resultat, då vi vill jämföra 
de tankar vi har om verkligheten med data om verkligheten. Vi ställer Gefle IF:s agerande och 
tankar kring deras varumärke mot vad tidigare forskare sagt om hur man skapar ett 
fungerande och slående varumärke. Det vi bör vara uppmärksamma på är att alltid kritiskt 
granska de källuppgifter vi baserar vårt arbete på. Att vara källkritisk är att pröva validiteten, 
relevansen och reliabiliteten av källuppgifterna. Källkritik är en urvalsmetod för skribenten, 
där man bedömer det material man samlat in, rensar bort det som inte är nödvändigt, och 
behåller det man anser vara av relevans. Detta har vi gjort genom att titta på vad ett flertal 
forskare sagt och undersökt om varumärken och marknadsföring i allmänhet, för att sedan 
välja ut de källuppgifter vi tycker har verkat mest relevanta, reliabla och av högst validitet för 
vår undersökning. Syftet med källkritik är att undersöka om källan är valid, dvs. mäter det den 

                                                 
27 Holme, Krohn Solvang, 1997, s 132 
28 Ibid, s 134-136 
29 Ibid, s 134 
30 Thurén, 2007, s 58-62 
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utger sig för att mäta, om den är relevant, dvs. väsentlig för den egna frågeställningen, och om 
den är reliabel, dvs. fri från systematiska fel.31 

2.6.1 Validitet och reliabilitet 
Det är viktigt att välja rätt metod till sin undersökning, för att man på bästa sätt verkligen tar 
reda på det man är ute efter att undersöka. Om vi misslyckas med att koppla teori och empiri, 
blir studien meningslös. Denna koppling kallas för validitet, att man verkligen mäter det man 
avser att mäta.32 Det är lättare att uppnå validitet i en kvalitativ undersökning jämfört med en 
kvantitativ, på grund av att den kvalitativa metoden tillåter oss att komma nära den empiriska 
miljön. Jämförbarheten mellan data och vad som verkligen sker ute på plats blir närmare. 33  
 
Vi har fått en möjlighet att observera de anställda i deras dagliga liv, lyssna till vad de har att 
säga och fått en inblick i deras verksamhet. Den kvalitativa undersökningen har gett oss en 
starkare kunskap om Gefle IF och deras syn på varumärket. Eftersom våra intervjuer har sin 
utgångspunkt i den teoretiska modell som vi presenterat, är vi säkra på att vi mäter det vi 
avsett att mäta. Det betyder att vi har en hög validitet i vårt arbete 
 
En annan viktig del i att välja rätt metod är att undersökningen ska uppnå en så hög 
tillförlitlighet som möjligt. Tillförlitligheten kallas för reliabilitet. Ett flertal faktorer kan 
påverka undersökningens reliabilitet, såsom att intervjuformulär eller andra mätinstrument är 
felaktiga, intervjuarens påverkan, miljön där intervjun äger rum, med mera.34 
 
För att öka reliabiliteten i vår studie har vi har redogjort för våra tillvägagångssätt både vad gäller 
sekundärdata och primärdata. Vi ville göra detta för att undvika missförstånd och för att öka 
trovärdigheten. När det gäller primärdata har vi använt oss av en bandspelare vid alla intervjuer 
för att inte missa viktig information. Sekundärdata är lättare att gå tillbaka i och läsa ytterligare. 
För att på bästa sätt skapa en hög reliabilitet till vårt arbete har vi försökt att ha så öppna 
intervjuer som möjligt, och mer skapa en dialog och ett samtal med respondenterna, för att 
försöka att ta reda på deras upplevda verklighet. Vi har försökt att inte använda oss av ledande 
frågor för att få fram något svar som vi vill ha, utan vi har arbetat på ett sådant sätt som vi tror 
ska leda till att vi får fram svar på hur det verkligen är. Samma frågemall har använts vid alla 
intervjuer. Vi har försökt att utföra intervjuerna på samma sätt för att vår studie ska få en hög grad 
av trovärdighet och för att lättare kunna jämföra resultaten. Under intervjuerna har vi försökt att 
skapa en diskussion kring Gefle IF och deras varumärke, utifrån den teorimodell vi valt att 
fokusera på.  
 
 

                                                 
31 Eriksson, 2006, s 167  
32 Svenning, 2000, s 59 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de teorier som är relevanta för vår forskning, för 
att skapa en förståelse för varumärket som en värdefull tillgång. En modell kommer att 
presenteras som sedan kommer vara underlag för vår empiriska undersökning. 
 
Vi har i vår inledning nämnt att vi sett att sportindustrin behöver arbeta med varumärken för 
att klara en allt hårdare konkurrens på marknaden. För att fördjupa oss i varför ett varumärke 
är viktigt har vi undersökt vad andra forskare anser är grunderna i varumärkesbyggande. Detta 
hjälper oss att i fortsättningen få en bättre förståelse för hur Gefle IF arbetar med sitt 
varumärke idag. Dessutom kan vi sen i vår jämförelse mellan teori och empiri se vad 
fotbollsföreningen skulle behöva arbeta mera med. 

3.1 Varumärket – en värdefull tillgång 
För att förstå vikten av ett varumärke vill vi belysa de centrala delar som andra forskare tagit 
upp om varumärket som en värdefull tillgång. Därför kommer vi här att undersöka vilka de 
delarna är och varför de har betydelse inom varumärkesbyggande. 
 
Richelieu och Pons skriver i sin artikel om två legendariska idrottslag, Toronto Maple Leafs 
och Barcelona FC, och deras väg till ett starkt varumärke. Där definierar de ett varumärke 
som ett namn, ett ord, ett tecken, en symbol, en bild eller en kombination av alla dessa som 
syftar till att identifiera varor och tjänster från ett företag och som differentierar dem från 
konkurrenterna.35 
 
Varumärken har funnits till i århundraden för att skilja på en producents varor och tjänster 
från en annan.36 Det som skiljer ett varumärke från en produkt som inte har ett varumärke, är 
det extra värdet som varumärket åstadkommer genom konsumenters föreställningar och 
känslor om produktens egenskaper och hur de presterar. Detta, enligt Keller, innefattar även 
konsumenternas föreställningar och känslor angående varumärkets namn och vad det står för, 
samt organisationen som förknippas med varumärket.37 Han fortsätter med att säga att ett 
varumärke är något som existerar i konsumenternas sinne. Genom att skapa sig ett starkt 
varumärke genereras fördelar för organisationen varje gång konsumenten är i en 
beslutssituation mellan det egna varumärket och övriga alternativ. Starka varumärken har fått 
en hög övertygande effekt på konsumenternas beslut, som ofta väljer ett välkänt varumärke 
över ett annat, trots att detta enbart är en skillnad som existerar i deras sinne.38   
 
Melin skriver att under senare år har värdet av starka varumärken uppmärksammats allt mer. 
En starkt bidragande orsak till det ökade intresset har varit genomslagskraften av begreppet 
”brand equity” som Melin översätter till ”varumärkeskapital”. Det stora intresset kring detta 
begrepp grundar sig främst i att det kan ses både från konsumentens och 
varumärkesinnehavarens perspektiv. Denna diskussion om varumärkeskapital har varit viktig 
då den bidragit till en ökad kunskap kring varumärket som en värdefull tillgång. Melin menar 
att i de flesta företag används varumärket som ett taktiskt hjälpmedel istället för en strategisk 
tillgång, vilket han menar att det faktiskt är.39  
                                                 
35Richelieu, Pons,  2006, s 233 
36 Keller, 2003, s 3 
37 Ibid, s 4 
38 Ibid, s 13 
39 Melin, 1999, s 15-16 
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I en artikel om varumärken och idrottsklubbar skriver Guenzi och Nocco att 2000 till 2010 
kommer att vara det årtionde som de professionella idrottsledningarnas aktiviteter kommer att 
utvecklas från ett fokus på att vinna, och få kortsiktiga inkomster, till att fokusera på strategier 
kring lagets varumärke och ett långsiktigt ekonomiskt värde. Författarna beskriver att i 
idrottslag med en varumärkesfokuserad strategi kunde de se att trots att de flesta lagen 
förlorade pengar ökade deras ekonomiska värde och lojaliteten hos fansen ökade. På grund av 
lägre biljettpriser och en hög omsättning på spelare styrdes fokusen mot en mer vinstgivande 
marknad med företagskunder, istället för fans. Huvudsakligen genom mediarättigheter, 
lyxsviter och sponsring.40 
 
Utvecklingen inom varumärkesområdet har visat en förskjutning från en fokus på materiella 
tillgångar till fokus på de immateriella tillgångarna, enligt Melin. Anledning till detta är den 
förändrade konkurrenssituation som uppstått. Den grundar sig i att en produkts materiella 
överlägsenhet lätt kan kopieras och imiteras med hjälp av den snabba teknologiska 
utvecklingen. Melin menar att varumärket därför ses som ett mer uthålligt konkurrensmedel. 
Varumärket är det som skapar kontinuitet, underlättar nyintroduktioner och garanterar plats i 
distributionssystemen.41 

3.2 Varumärket som värdeskapare 
Melin menar att varumärket idag är allmänt accepterad som en värdefull tillgång. För att 
förstå vari detta värde ligger, behövs ett helhetsperspektiv som innehåller ett internt och ett 
externt perspektiv. I det interna perspektivet står varumärkesinnehavaren i centrum medan det 
externa perspektivet centreras kring konsumenten. Utgångspunkten enligt Melin är att all 
varumärkesuppbyggnad har som målsättning att skapa långsiktig märkeslojalitet. Det betyder 
ett värde för båda parter. Om konsumenten finner ett värde i produkten gynnar detta också 
varumärkesinnehavaren. Det är just det gemensamma värdet som han kallar 
varumärkeskapital eller ”brand equity”.42 Enligt Melin saknar brand equity en allmänt 
vedertagen definition men ofta beskrivs det som det ökade värde som ett varumärke förser 
produkten med. Han visar på att utvecklingen av begreppet kommer från att integrera 
varumärkets finansiella värde med dess grundläggande styrka.43  
 
Henseler et al skriver i sin artikel om varumärkets roll för sponsring. Till skillnad från Melin 
definierar de brand equity som ett antal tillgångar och eventuella nackdelar som är kopplade 
till ett varumärkes namn och symboler, som bidrar till eller minskar det värde som produkten 
eller tjänsten ger företaget och konsumenten.44 
 
I likhet med Melin säger Richelieu och Pons att ett varumärke har ett finansiellt värde. Det har 
enligt dem både ett bokföringsvärde samt ett kommersiellt värde. Bokföringsvärdet är 
betydelsefullt vid sammanslagningar, förvärv och uppdelningar av företag, då beräkningar 
över hur mycket företaget är värt utförs, bland annat beroende på hur starkt varumärket 
beräknas vara. Ett varumärkes kommersiella värde beräknas genom den extra försäljningen av 
produkter och tjänster som genereras på grund utav varumärkeskännedom, igenkännande samt 
på grund av de löften om kvalitet som kunderna associerar till varumärket.45 

                                                 
40 Guenzi, Nocco, 2006, s 252-253 
41 Melin, 1999, s 19-20 
42 Ibid, s 44-45 
43 Ibid, s 45 
44 Henseler, Wilson, Götz, Hautvast,  2007, s 323 
45Richelieu, Pons, 2006, s 233 
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Keller visar på ett sådant kommersiellt värde och menar också att ett konsumentbaserat 
varumärkeskapital skapas när konsumenten har en hög varumärkeskännedom och 
igenkännande av varumärket, samt innehar starka, positiva och unika associationer till 
varumärket. För att varumärkesstrategier ska vara lyckade bör man övertyga konsumenterna 
om att det finns meningsfulla skillnader mellan olika varumärken. Det grundläggande är att få 
konsumenterna att inte tro att vilket varumärke man än väljer gör detsamma.46 Melin menar 
att om varumärket skapar värde för konsumenten visar det sig i form av märkeslojalitet, vilket 
är ett centralt begrepp inom brand equity-diskussionen.47  
 
Värdet av varumärken är någonting som man utnyttjar inom sportindustrin allt mer, enligt 
Keller. Numer lägger idrottsföreningar inte allt sitt hopp om överlevnad på resultaten, utan 
många av dem arbetar hårt för att bygga märkeskännedom, image, och lojalitet. Detta för att 
skapa ett finansiellt värde och försäkra sig om fortsatta inkomster, oavsett hur det går 
resultatmässigt. Varumärkessymboler och loggor är speciellt någonting som blivit extra stort 
inom sportindustrin, som de använder sig utav för att identifiera sig bland mängden och skapa 
värde.48  

3.3 Den strategiska varumärkesplattformen 
Efter genomgången av de centrala delarna i varumärket som en värdefull tillgång har vi hittat 
en modell som vi anser passar vår undersökning. Detta för att den innehåller både ett internt 
och ett externt perspektiv. Framförallt anser vi att det interna perspektivet är viktigt för oss då 
det är syftet med vårt arbete, att se vad Gefle IF själva anser är deras starka värden som de 
kan använda för att utveckla sitt varumärke. Det har dock varit svårt att hitta ett internt 
perspektiv bland andra modeller och därför gav denna modell oss en bra helhetsbild över 
varumärkesbyggande. Melin är forskaren som skapat modellen för att beskriva varumärket 
som värdeskapare. Han kallar den för den strategiska varumärkesplattformen.  
 
Vi börjar med att presentera den varumärkesuppbyggande processen i konsumentens 
medvetande, trots att vi i den fortsatta undersökningen kommer att se till det interna 
perspektivet. Anledningen till att vi även gått in på den externa delen är att påvisa den viktiga 
kopplingen och samarbetet som de två delarna har med varandra. De står och faller med 
varandra, och det går inte bortse från hur de påverkar varandra, även om undersökningen 
fokuserar mer på en utav delarna. 

3.3.1 Det externa perspektivet  
Melin börjar med att säga att för att lyckas med att skapa en märkesprodukt med ett unikt och 
beständigt mervärde, är det viktigt att märkesinnehavaren förstår hur varumärket kan skapa 
värde för konsumenten.49  
 
 
               

                                                 
46 Keller, 2003, s 67 
47 Melin, 1999, s 46 
48 Keller, 2003, s 27-28 
49 Melin, 1999, s 51 
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                       Figur 2. Varumärkesplattformens externa del (Källa: Melin, 1999) 
 
 
Engagemang och märkeskänslighet 
För att skapa stark och varaktig märkeslojalitet behövs det väckas ett engagemang för 
märkesprodukten. Vid lågengagerande produkter är konsumenterna passiva mottagare av 
information medan de högengagerande varorna gör att konsumenten aktivt söker information 
om varan. De fyra variabler som Melin anser vara avgörande för engagemanget är personligt 
intresse, upplevd risk, symbolvärde och njutningsvärde. För att öka graden av engagemang 
kan märkesinnehavaren påverka dessa variabler.50 
 
Melin fortsätter att beskriva märkeskänslighet som att konsumenten ska lägga större vikt vid 
varumärket i sitt val av märkesprodukt. Varumärket är den primära informationskällan och för 
att skapa en varaktig märkeslojalitet bör märkesinnehavaren sträva efter att öka 
märkeskänsligheten. Detta för att en låg märkeskänslighet baseras på preferenser och 
lojaliteten kan därför lätt brytas.51  
 
Enligt Keller är ett aktivt engagemang från konsumenten det ultimata steget i att skapa ett 
starkt varumärkeskapital. Om konsumenten är villig att lägga ner sin tid, energi, pengar eller 
andra resurser i varumärket, är det en stark indikation på att konsumenten innehar en stor 
lojalitet inför varumärket. Exempel på detta kan vara hur ofta konsumenten besöker 
varumärkets hemsida, om de går med i en klubb som är centrerad till varumärket, om de 
utbyter information och erfarenheter angående varumärket med andra, eller om dem formellt 
eller informellt representerar varumärket. På detta sätt blir konsumenten en slags ambassadör 

                                                 
50 Melin, 1999, s 51-52 
51 Ibid, s 52 
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för varumärket, och hjälper därmed till att kommunicera ut information om varumärket till 
andra och stärker bandet mellan konsumenterna och varumärket.52  
 
Märkeskännedom och märkesassociationer 
Att medvetandegöra märkesproduktens existens är en av märkesinnehavarens väsentligaste 
uppgift. Melin menar att det är det som innebär att skapa märkeskännedom. Definitionen på 
märkeskännedom beskriver han som ”den potentiella köparens förmåga att komma ihåg att ett 
visst varumärke är en del av en viss produktkategori”. Detta är det första steget i att 
sammanbinda konsumenten och märkesprodukten genom märkesassociationer.53  
 
Henseler et al är inne på samma spår som Melin, och menar att märkeskännedom syftar till 
den styrka av närvaro som ett varumärke har i konsumenternas medvetande. Detta kan mätas 
på olika sätt, så som igenkännande och ihågkommande av varumärket, samt vilket varumärke 
som man först kommer att tänka på och vilka som är dominanta. 54   
 
Genom att bearbeta konsumenten med påminnande marknadsföring befrämjas 
märkeskännedom. Det Melin dock poängterar är att det inte räcker med att påminna med 
namnet på produkten utan marknadsföringen ska skapa positiva märkesassociationer. 
Konsumenten ska förknippa märkesprodukten med starka och positiva värden. Det är viktigt 
att konsumenten får en bestämd uppfattning om ett varumärke även om denne inte har provat 
produkten. En sådan uppfattning kan vara upplevd kvalitet som Melin påpekar är en av de 
viktigaste associationerna. Han menar att det är kvalitetsförväntningarna som är det centrala i 
marknadsföringen. Här påpekas också vikten av att faktiskt uppfylla konsumentens 
förväntningar. Andra viktiga märkesassociationer är de som baseras på emotionella värden 
som exempelvis livsstil och geografiskt ursprung. Enligt Melin bör märkesinnehavaren 
fokusera på ett helhetsintryck av som resulterar i en stark image.55 
 
Även Henseler et al menar på att upplevd kvalitet är en varumärkesassociation som har hög 
status bland andra associationer. Det har nyligen visats att det är det som driver den 
finansiella prestationen och hur ett varumärke uppfattas. De fortsätter att visa på att de 
varumärkesassociationer som konsumenter har till ett varumärke är integrerat med dess 
styrka. Dessa associationer kan vara produktattribut, en känd talesperson för märket, eller en 
speciell symbol.56 
 
Vi har även funnit fler forskarutlåtanden som menar på att märkesassociationer är av hög vikt. 
Guenzi och Nocco beskriver att inom fotbollen byggs brand equity till största del på att 
utveckla positiva associationer i konsumenternas medvetande. Trots detta kan det vara svårt 
att åstadkomma eftersom många lag har utvecklat ogynnsamma varumärkesassociationer, 
exempelvis finansiella svårigheter och försäljning av nyckelspelare. Detta är dessutom svårare 
för lag som inte är framgångsrika och som ofta är små regionala lag. Faktum är att trots att 
positiva varumärkesassociationer är en markant uppbyggnadsfaktor av varumärkeskapitalet, 
är det tydligt att vinna matcher gör att varumärkeskapitalet ökar.57 
 
 

                                                 
52 Keller, 2003, s 92-93 
53 Melin, 1999, s 53 
54 Henseler, Wilson, Götz, Hautvast,  2007, s 323 
55 Melin, 1999, s 55-56 
56Henseler, Wilson, Götz, Hautvast,  2007, s 323 
57 Guenzi, Nocco, 2006, s 253 
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Mervärde och märkeslojalitet 
En produkt ska tillfredsställa ett basbehov hos konsumenten. Melin påpekar att i 
konsumentens beslutsprocess är det märkesproduktens mervärde som avgör valet av produkt. 
De märkesassociationer som är kopplade till produkten menar han är utgångspunken för 
utvecklingen av ett mervärde. Det är sedan detta som skapar de preferenser som är 
förutsättningen för märkeslojalitet.58  
 
Märkeslojalitet är att kunden känner ett djupt engagemang för återköp av vissa prefererade 
produkter, och detta oavsett påtryckningar från andra håll att ändra detta beteende. 
Konsumenter har varierande nivåer av lojalitet till olika varumärken, företag och affärer. 
Nyckeln till att skapa en hög märkeslojalitet är att leverera en hög kundnytta.59   
 
Melin beskriver märkeslojalitet som ett komplext begrepp vilket har många variabler. Dessa 
kan vara i form av inköpsfrekvens och köpbeteende bland annat. Han påvisar att det är svårt 
att hitta en teoretisk definition som är praktiskt tillämplig. Men trots detta är hög 
märkeslojalitet det som märkesinnehavaren strävar efter för att skapa lönsamhet och ett 
långsiktigt positivt kassaflöde.60 När man värderar ett varumärke är märkeslojaliteten en 
grundläggande faktor då en stark lojal kundbas förväntas generera förutsägbara försäljningar 
och vinster.61 

3.3.2 Det interna perspektivet  
Efter att ha sett på den externa delen av varumärkesplattformen presenterar sedan Melin den 
interna delen. Det är den del som fokuserar på de områden som skapar värde för 
märkesinnehavaren. Detta är den del vi kommer att inrikta oss på i vår forskning för att vårt 
syfte med uppsatsen är att ta reda på mer om Gefle IF fotbollsförenings värden och undersöka 
hur dessa på ett bättre sätt skulle kunna användas i organisationen. 

                                                 
58 Melin, 1999, s 56-57 
59 Kotler, Keller, 2007, s 65 
60 Melin, 1999, s 57-58 
61 Henseler, Wilson, Götz, Hautvast, 2007, s 323 
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Figur 3. Varumärkesplattformens interna del (Källa: Melin, 1999) 

 
 
Produktattribut 
I grunden av alla bra varumärken finner man en bra produkt. Denna produkt är 
nyckelattributet i det man erbjuder marknaden. En produkt kan vara vad som helst som man 
kan erbjuda marknaden för att tillfredsställa ett behov. En produkt kan därmed vara en fysisk 
vara, en service, upplevelser, events, personer, platser, fastigheter, organisationer, information 
eller idéer.62  
  
De fördelar en produkt har att erbjuda kommuniceras och levereras via konkreta 
produktattribut som kvalité, funktion, stil och design. Dessa attribut har en väsentlig påverkan 
på konsumenters respons av en produkt, och är därför extremt viktiga för produkten och för 
organisationen att besluta om.63   
   
Melin beskriver också produktattribut som konkreta kännetecken vilka ska förmedla ett 
funktionellt mervärde till konsumenterna. Även här nämns produktkvaliteten som ett av de 
viktigaste attributen.64 För att en produkt ska vara konkurrenskraftig menar Melin att en hög 
och jämn kvalitet är en grundläggande förutsättning. Det skapar en tillförlitlighet till 
produkten. Dock fortsätter han med att uttrycka att kvalitetsrelaterade produktattribut inte är 
en långvarig konkurrensfördel. Detta grundar sig främst i att denna typ av attribut är lätta att 
imitera. Därför är kvalitetsattribut endast en begränsad konkurrensfördel.65 
 

                                                 
62 Kotler, Keller, 2007, s 178 
63 Kotler, Wong, Saunders, Armstrong, 2005, s 545  
64 Melin, 1999, s 125-126 
65 Ibid, s 210 
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Även Keller menar på att det är själva produkten och dess prestation som är ett av de 
viktigaste attributen när en organisation försöker skapa värde för konsumenten. För att kunna 
skapa märkeslojalitet måste produkten minst kunna möta konsumenternas förväntningar, om 
inte överträffa dem.66 Även om Melin uttrycker att kvalitetsrelaterade produktattribut inte är 
en långvarig konkurrensfördel,67 så menar Keller på att tidigare studier har visat att 
högkvalitativa varumärken oftast presterar bättre än andra finansiellt68.  
 
Andra attribut som design och logotyp är till för att individualisera märkesprodukten.69 Melin 
tar upp design och visuell identitet för att understryka dess betydelse i att skapa ett positivt 
första intryck. Dessa produktattribut ligger till grund för en del i arbetet för att skapa 
märkesidentitet.70 
 
Märkesidentitet 
Märkesidentitet är det som ett varumärke står för, enligt Melin. Det är det som ger varumärket 
mening och gör det unikt. Han visar på att vikten av märkesidentitet blivit allt viktigare då 
skillnaden mellan produkterna blir allt mindre eftersom det med dagens teknologi är lätt att 
imitera produktattributen.71 Även Keller återger vad Melin nämner, att identiteten är vem du 
är, och att detta är ett viktigt steg i att bygga ett starkt varumärke. Man kan inte kommunicera 
ut meningen med varumärket innan man har grundat identiteten för det.72 Identiteten är 
immateriell i sin natur och är därför svår att imitera. Att utveckla en stark märkesidentitet är 
extra viktigt för dem som inte kan konkurrera med kvalitet och inte vill konkurrera med pris.73  
 
I denna process är det viktigt att identifiera vilka identitetsbärare som ska prioriteras för att på 
bästa sätt kunna förmedla vad varumärket står för. Melin säger att för att identitetsbäraren ska 
kunna skapa en konkurrensfördel är det väsentligt att den är unik Den primära 
identitetsbäraren är varumärkets namn. De sekundära identitetsbärarna är logotyp, 
förpackning, symbol och dess marknadskommunikation, vilka har en mer stödjande 
funktion.74 
 
Fortsättningsvis pekar Melin på identitetsutvecklande faktorer och identitetsbegränsande 
faktorer. De identitetsutvecklande faktorerna är det historiska och geografiska ursprunget, 
personligheten och varumärkets användning. Användningen ska vara på frågor som när, var, 
hur, varför och av vem ska märkesprodukten användas? Denna del syftar till att konsumenten 
ska kunna identifiera sig med märkesprodukten och vad den står för.75 Av de 
identitetsbegränsande faktorerna som tas upp är den viktigaste faktorn produktens 
särskiljningsförmåga, distinktivitet som Melin kallar den. Det är denna del som gör 
märkesprodukten svår att imitera. Dessutom ska den vara kommunicerbar. Ytterligare en 
faktor som han tar upp är trovärdighet vilket är viktigt för att varumärket inte ska hamna i en 
identitetskris.76  
 

                                                 
66 Keller, 2003, s 81-82 
67 Melin, 1999, s 210 
68 Keller, 2003, s 81-82 
69 Melin, 1999, s 125-126 
70 Ibid, s 211-212 
71 Ibid, s 126 
72 Keller, 2003, s 75 
73 Melin, 1999, s 212 
74 Ibid, s 215-216 
75 Ibid, s 219-221 
76 Ibid, s 221-223 
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Keller menar på att det är av hög vikt att ta hänsyn till den identitet man utgett sig för att ha, 
och att man räknar med alla typer av associationer som konsumenterna har angående 
varumärket, i alla marknadsföringsåtgärder. Detta är extra viktigt för starka varumärken, då 
relationen till kunderna och deras känslor för varumärket är en stor tillgång för 
organisationen. Missar i detta led kan ha förödande konsekvenser då konsumenterna inte kan 
identifiera sig med varumärket.77    
 
Urde visar i sin artikel om kärnvärden att identiteten liksom kärnvärden går att dela in i tre 
nivåer: organisationens identitet, varumärkets identitet och konsumentens identitet. Dessa är 
starkt förknippade med kärnvärden då organisationens värden svarar på frågor som vad 
organisationen står för och vad som gör de till vilka de är. Detta är en viktig punkt för att 
kunna göra ett avsteg mot att identifiera kärnvärden som i sin tur, i motvänd ordning till 
Melin, summerar varumärkets identitet.78 
 
För att identifiera identiteten kan man göra en identitetsanalys för att se om identiteten 
överensstämmer med konsumentens bild av vad varumärket står för. Om företaget ser behovet 
av en förändring påpekar Melin här att det inte är lätt att ändra ett varumärkets identitet och 
att det kan ta lång tid.79 Det primära syftet med att utveckla en märkesidentitet är att skapa ett 
emotionellt mervärde till konsumenterna,80 medan Urde menar att det är lika mycket att skapa 
ett värde för organisationen. 
 
Kärnvärde 
Detta begrepp är centralt i varumärkesuppbyggnad enligt Melin. Han beskriver det som 
märkesproduktens primära konkurrensfördel. Det är sedan detta som ligger till grund för 
positioneringen och marknadskommunikationen, vilka är nästa steg i modellen.81 Han kallar 
kärnvärdet ett differentierande mervärde. Dessa kan väljas från början eller växa fram med 
tiden. De viktiga urvalskriterier som Melin tar upp är att de ska vara värdefulla för 
konsumenten och kommunicerbara. För att vara konkurrenskraftiga bör de också vara unika 
och svårimiterade. En kärnvärdesanalys görs för att identifiera de differentieringsfördelar som 
ska skapa en långsiktig konkurrensförmåga.82 
 
Keller menar att kärnvärdet är en sammansättning av de fem till tio viktigaste attributen och 
fördelarna som ett varumärke har att erbjuda. På grund av detta kan dessa kärnvärden fungera 
som en viktig grund i organisationens varumärkesstrategi. Keller menar även, liksom Melin, 
att kärnvärdet är en viktig bas till hur organisationen ska positionera sig.83  
 
Keller har två perspektiv på kärnvärden, ett externt och ett internt. För att ta reda på vilka 
kärnvärden den egna organisationen har, är det viktigt att försöka få en så bra 
verklighetsuppfattning som möjligt om vad kunderna associerar det egna varumärket med. 
Vad de har för attityd mot varumärket, deras tankar, känslor, åsikter, erfarenheter och upplevd 
image om organisationen och dess varumärke.84 Kärnvärdet påpekar hur viktigt det är med 
intern marknadsföring, där man säkerställer att alla som arbetar inom organisationen är 
medvetna om kärnvärdet och vad organisationen representerar. När man är väl medveten om 
                                                 
77 Keller, 2003, s 6-7 
78 Urde, 2003, s 1018-1019 
79 Melin, 1999, s 228-229 
80 Ibid, s 126 
81 Ibid, s 127 
82 Ibid, s 229-232 
83 Keller 2003, s 151 
84 Ibid. 
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detta internt, blir det lättare att få ett sammansvetsat arbetsteam som arbetar mot samma mål. 
Arbetet med att visa upp vilka kärnvärden som organisationen har att erbjuda, som de vill att 
kunderna ska associera organisationen med, blir då effektivare.85  
 
Till skillnad från de övriga säger Urde, som vi tidigare nämnt, att värden går att se från tre 
perspektiv; värden som är relaterade till organisationen, värden som summerar varumärket 
och värden som konsumenten upplever. Med värden som är relaterade till organisationen 
menas en form av företagskultur och principer som enar organisationen kring en mission och 
vision. En vinkel som Urde också tar upp är att det kan ses som en komponent i ett 
intellektuellt kapital. Kring värden som summerar varumärket visar han på vikten av att hitta 
varumärkets innersta värden. Det gäller att definiera och beskriva kärnan i varumärket. Urde 
refererar till Randazzo som beskriver det som att hitta varumärkets själ. 86 Keller kallar det för 
att hitta ett varumärkes mantra, tre till fem ord som fångar varumärkets väsentligaste 
egenskaper.87 Vad gäller värden som konsumenten upplever menar Urde att varumärket 
skapar ett mervärde för konsumenten. De kan vara funktionella eller emotionella. Det är det 
som avgör vad en konsument är beredd att ge för en produkt och som ger 
konkurrensfördelar88 
 
Positionering 
Denna process är den när märkesinnehavaren försöker nå en särskild position i 
konsumenternas medvetande. Melin förklarar att det är denna position som skapar 
märkeskännedom, märkesassociationer och märkeslojalitet i det externa perspektivet. Det 
handlar om en psykologisk positionering som innefattar hur konsumenten uppfattar en 
märkesprodukt i förhållande till andra.89 Han beskriver det som att utveckla ett associativt 
mervärde.90 
 
Melin gör också en skillnad mellan intern och extern positionering. Den interna 
positioneringen har till syfte att skapa konsensus i organisationen vad varumärket ska stå för 
och hur det ska differentieras i förhållande till konkurrenterna. En kärnvärdesanalys som 
beskrivits i det ovanstående avsnittet är en förutsättning för en framgångsrik positionering. 91 
 
Enligt Keller beskriver positionering hur ett varumärke effektivt kan konkurrera med en 
specifik grupp av konkurrenter på en specifik marknad. Till skillnad från Melin menar han 
dock att en organisation kan inneha flera olika positioner, men att de ändå hör samman, och 
att det är kärnvärdena som är den sammansvetsade länken mellan de olika positionerna.92 
Keller menar även, liksom Melin, att positionering i konsumenternas medvetande, och hur 
viktig den positionen är för konsumenten, ligger till grund för all marknadsföringsaktivitet 
som en organisation gör. En tydlig positionering är en av de viktigaste delarna i att skapa ett 
starkt varumärke. Här visar också Keller hur viktigt det är att positionera sig internt, hur man 
presenterar och förklarar varumärket och organisationens tänk, inom organisationen. 
Organisationen måste ha en öppen dialog med alla som arbetar för den, för att man ska kunna 
skapa positiva associationer till varumärket inifrån och ut.93   
                                                 
85 Keller 2003, s 151-159 
86 Urde, 2003, s 1018-1019 
87 Keller, 2008, s 39 
88 Urde, 2003, s 1019 
89 Melin, 1999, s 127 
90 Ibid, s 234 
91 Ibid, s 236-237 
92 Keller, 2003, s 150 
93 Ibid, s 156-159 
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Enligt Ballantyne sågs tidigare intern marknadsföring enbart som en inåtvänd extern 
marknadsföring, där de anställda ska ses som interna kunder, men att vi idag måste ha en 
bredare syn. Marknadsföring är till för att skapa och leverera värde till den externa 
marknaden, men för att lyckas med det är de interna medarbetarnas hjälp viktigt för att lyckas. 
Några av de grundläggande delarna i att skapa en bra fungerande intern kommunikation är att 
se till att organisationen lär sig samarbeta på ett bra sätt och att dela med sig av sin kunskap. 
För att uppnå detta bör de anställda kunna samarbeta mot samma mål, även om det innebär att 
bortse från personliga jobbinstruktioner, och hierarkigränser, för att tillsammans kunna lösa 
kundernas problem, skapa nya möjligheter samt förändra de interna procedurerna till de 
bättre. Det är därför av stor vikt att kärnvärden och positionering av organisationen är 
ordentligt uttalade internt, så de anställda är medvetna om dessa och de mål de tillsammans 
ska sträva mot så att viljan att samarbeta förstärks.94  
 
Marknadskommunikation 
Marknadskommunikation är den process som effektivt kommunicerar ut den informationen 
om produkten eller de idéer man har, till den valda målgruppen. All marknadskommunikation 
försöker ge konsumenterna information eller övertala dem att ändra sitt beteende eller attityd. 
Det finns alltid ett mål med kommunikationen, det kan vara att skapa varumärkeskännedom, 
leverera information, utbilda marknaden eller skapa en positiv image för varumärket eller 
organisationen. I grunden är målet att öka intäkterna och hålla organisationen vid liv.95  
 
Melin understryker reklamens vikt i varumärkesuppbyggnad. Han menar att dess uppgift är att 
informera, övertyga och påminna konsumenterna om märkesproduktens fördelar. För att 
bygga ett uthålligt varumärke bör en investering på reklam med en personlig särprägel vara 
högt prioriterat.96 Marknadskommunikationen ska öka märkeskännedomen som i sin tur är en 
förutsättning för att skapa märkeslojalitet, vilket Melin nämnde under den externa delen av 
modellen. Lojaliteten är sedan det som gör att en märkesinnehavare kan äga en stor 
marknadsandel och få en stark marknadsposition.97 
 
Varumärkets kärnvärde är det som ska vara den kommunikativa länken mellan 
märkesinnehavaren och konkurrenterna, menar Melin. Kärnvärdet är det som ska genomsyra 
all kommunikation. Han påpekar också att syftet med reklamen är att tillföra varumärket ett 
kommunikativt mervärde. Med detta menas att det med marknadskommunikation ska skapas 
ett känslomässigt engagemang som skapar mervärde för båda parter.98 Här understryker Melin 
också att reklamens kvalitet är långt viktigare än kvantiteten. Tyngdpunkten ska, som tidigare 
nämndes, läggas på att frambringa en reklam med en särpräglad kommunikativ identitet.99 
 
En av de viktigaste delarna i marknadskommunikationen enligt Burnett, är att numer är all 
kommunikation integrerad. Alla marknadskommunikationsverktyg måste vara allierade, från 
annonsering till förpackning, för att konsumenten ska få en konsekvent, övertygande bild av 
organisationen som förmedlar målet och nyttan som erbjuds. Om organisationen lyckas med 

                                                 
94 Ballantyne, 2004, s 153-157 
95 Burnett, Moriarty, 1998, s 3-4 
96 Melin, 1999, s 128 
97 Ibid, s 241 
98 Ibid, s 241-242 
99 Ibid, s 245 
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detta, kan de skapa synergi, för när alla verktyg arbetar allierat så skapas ett större värde, och 
konsumenten påverkas mer, än om de arbetade var och en för sig.100  
 
Även de Chernatony och Cottam menar, i likhet med Melin, på att det är viktigt att 
marknadskommunikationen av varumärket är i linje med varumärkets kärnvärde. De säger 
även att vad som lovas via marknadskommunikationen måste vara konsekvent med vad 
konsumenten faktiskt får och upplever vid alla kontakter med organisationen. Det är därför 
otroligt väsentligt att involvera de interna medarbetarna i konceptet med organisationens 
kärnvärden, för att det är de som ska uppfylla den bild av organisationen som kunderna har 
blivit lovade via marknadskommunikationen. 101 
 
Kotler och Keller håller sig även dem inom denna linje. De menar att den interna 
marknadsföringen kräver att alla i organisationen köper konceptet och målen med 
marknadsföringen och engagerar sig i att välja, tillge och kommunicera kundnyttan. Under 
åren har marknadsföringen utvecklats från att vara någonting som säljavdelningen arbetade 
med, till en komplex samling aktiviteter som är spridda genom hela organisationen.102  
 
Intern märkeslojalitet  
Intern märkeslojaliet är att märkesinnehavaren också är lojal mot sitt varumärke. Det är enligt 
Melin märkesinnehavarens åtagande mot det egna varumärket för att upprätthålla varumärkets 
kommersiella status.103 Med intern märkeslojalitet menar han att det är ”de åtgärder en 
märkesinnehavare måste vidta för att upprätthålla ett varumärkes juridiska och kommersiella 
status”. I denna uppsats har vi valt att inte fokusera på den juridiska aspekten av ett 
varumärke för att vi anser att det inte är relevant för Gefle IF. Däremot om vi ser till den 
kommersiella statusen innefattar det identiteten, imagen och lojaliteten. Dessa är viktiga delar 
för att skapa ett bestående mervärde för märkesinnehavaren.104 
 
Identiteten ska vara unik och kräver därför att det vidtas åtgärder för att den ska fortsätta vara 
det. Melin menar att det är viktigt att ha full kontroll över varumärket för att bibehålla 
identiteten. Det är den som ligger till grund för produktutveckling och 
varumärkesutvidgning.105 Imagen är den del där åtgärderna fokuseras på att konsumentens 
uppfattningar ska stämma överens med vad märkesinnehavaren vill att de ska stå för. För att 
kunna arbeta med detta är det enligt Melin centralt att undersöka konsumenternas 
uppfattning.106 Med lojaliteten menas den breda bas av märkeslojala konsumenter som ett 
varumärke har. Åtgärderna här fokuseras på att förvalta det förtroende som varumärket 
skapat. Här kan märkesinnehavaren satsa på att exempelvis belöna trogna konsumenter och att 
investera i märkesuppbyggande reklam. Det gäller att skapa ett relevant mervärde för att 
framkalla en behovstillfredsställelse hos konsumenterna för en fortsatt god lojalitet.107 
 
Även många andra forskare har kommit fram till att den interna märkeslojaliteten är en viktig 
faktor för att öka varumärkets prestationsnivå. de Chernatony och Cottam tar upp ett flertal 
undersökningar och forskarutlåtanden i sin artikel, som alla menar på att hur organisationen 
fungerar internt har ett samband med varumärkets prestation externt. De tar upp hur viktig 
                                                 
100 Burnett, Moriarty, 1998, s 14 
101 de Chernatony,Cottam, 2008, s 13-17 
102 Kotler, Keller, 2007, s 337 
103 Melin, 1999, s 128 
104 Ibid, s 246 
105 Ibid, s 248 
106 Ibid, s 249 
107 Ibid, s 250-251 
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varje kontakt med organisationen är för varumärkeskapitalet, och att det är de interna 
medarbetarna som har det yttersta ansvaret för att dessa möten sker enligt den uttalade 
märkesidentiteten. Det är en stor konkurrensfördel att vara en organisation med en stark 
kultur, som genomsyrar hela organisationen, som kärnvärdena är allierad med och som de 
anställda agerar utefter och är lojala mot. Detta hjälper till att säkerställa att varumärket 
levererar en konsekvent produkt och/eller service, vid varje kundkontakt.108   
 
Alla anställda måste vara väl medvetna om konceptet med varumärkesidentiteten och 
engagera sig i att agera utefter detta. Vad organisationen har lovat externt om varumärket, 
måste överensstämma med den upplevda erfarenheten som konsumenten får, vid varje 
kontakt. Detta drivs via organisationskulturen, och det är därför som det är så viktigt att 
kulturen är konsekvent internt och även integrerad med kärnvärdena.109 

3.3.3 Helhetsperspektivet  
Den varumärkesuppbyggande processen är som Melin tidigare nämnt, ett parallellt förlopp 
mellan märkesinnehavaren och konsumenten. Han fortsätter med att koppla samman de två 
processerna för att visa hur varumärkeskapital skapas för de båda parterna. 
 
 

 
Figur 4. Varumärkesplattformen (Källa: Melin 1999) 

 
Vi kommer att fokusera på den interna delen av den strategiska varumärkesplattformen i 
kommande forskning för att undersöka vad Gefle IF har för värden och hur de ska användas i 
organisationen, vilket är syftet med vår studie. Detta för att kunna se vilka områden som kan 
utvecklas och skapa värde för Gefle IF. 

                                                 
108 de Chernatony, Cottam, 2008, s13-17 
109 Ibid. 
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4. Empirisk studie  
I detta kapitel redovisar vi den information som vi har samlat in om Gefle IF, genom 
sportchefens föredrag, intervjuer med utvalda respondenter, samt vårt besök på en av Gefle 
IF:s hemmamatcher. Viss information har vi även hämtat ifrån föreningens hemsida. 

4.1 Verksamheten 
Gefle IF beskriver sig själva som den första idrottsföreningen i östra delen av landet som 
ägnade sig åt fotboll. 1902 erövrade de von Rosens pokal, som beskrivs som den tidens 
svenska mästerskap. Det dröjde till 1930-talet innan Gefle IF gjorde sig uppmärksammad 
inom fotbollen igen. Efter detta hamnade Gefle IF fotboll i en djup svacka. 1953 blev de 
tvångsnedflyttade till division fyra i samband med att serieindelningen ändrades. Detta gjorde 
till och med att diskussioner fördes om att lägga ner fotbollen. En nysatsning på 1960-talet 
ledde till allsvenskt kval 1965 där Gefle IF kom sist i kvaltabellen. Nästa vändning var att 
fotbollssektionerna i Gefle IF och Brynäs IF slogs samman 1978 och de bästa spelarna i de 
båda klubbarna samlades i ett och samma lag. Då lyckades laget kvala sig upp i allsvenskan, 
under namnet Gefle IF. Laget spelade i allsvenskan i två år men fick sedan 1983 nöja sig med 
spel i division ett, division två och Superettan. När Gefle IF spelat fyra säsonger i Superettan 
gjorde laget en sensation 2004 genom att återigen kvalificera sig till allsvenskan, efter 21 år. 
2005 lyckades laget klara sig kvar i allsvenskan vilket var starten till det de är idag; ett 
allsvenskt lag.110 Gefle IF fotbollsförening har idag 50 anställda och utav dessa är 26 personer 
de allsvenska fotbollsspelarna. Organisation är uppdelad i två delar, en sportslig del och en 
klubbdel.111 

  
 

Figur 5. Organisationsschema Gefle IF fotbollsförening 
(Källa: Eva von Schéele-Frid, klubbdirektör Gefle IF) 

                                                 
110 http://www.gefleiffotboll.se/historik/, 2010-04-20, 09:50 
111 Intervju med Eva von Schéele-Frid, klubbdirektör Gefle IF 
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4.1.1 90minuters filosofin 
Gefle IF har utvecklat en filosofi som de arbetar efter. Denna filosofi beskrivs som kärnan 
eller själen i föreningen. Den beskrivs som ”Vår alldeles egna kortsiktiga väg till långsiktig 
framgång”. Filosofin har sin grund i att om föreningen enbart skulle mäta framgångar i antal 
mål eller vinster skulle de kunna få anledning att ifrågasätta sig själva. ”Varje mindre lyckad 
match, varje tappad placering och varje ”mellansäsong” skulle bli en anledning att 
ifrågasätta vår existens och förmåga att lyckas. Precis som att varje seger skulle kunna leda 
till prestationsångest eller övermod. Så kortsiktigt tänker inte en av Sveriges äldsta 
idrottsföreningar. Vi tänker ännu kortare”. 112 
 
De beskriver att de har mål som rör gemenskap, inställning, personlig utveckling och känslan 
av att tillhöra en av Sveriges främsta idrottsföreningar. ”Trots att de är långsiktiga, tillåter de 
oss att alltid fokusera helhjärtat på den uppgift vi för tillfället har framför oss (den vi faktiskt 
kan påverka) – kvällens match, morgonens träningspass eller nästa klubbmöte.  Tänk dig att 
du för en stund helt och hållet kunde befinna dig i nuet, med totalt fokus på uppgiften. Att du 
kunde starta med ”ett vitt papper”. Då börjar du närma dig kärnan i 90-minutersfilosofin.” 

113 
 
Gefle IF vill med denna filosofi formulera mål som fokuserar mindre på siffror och enskilda 
säsonger och mer på de bestående värden som formar Gefle IF i ett längre perspektiv. Utifrån 
detta menar de att de ”skapar ett tankesätt som sätter prestation före resultat”. Denna filosofi 
går ut på att utifrån lagets och individens förutsättningar ska de göra sitt bästa för att lösa 
varje enskild uppgift här och nu. ”Lyckas vi med det kommer resultaten av bara farten.” 114 
 
De understryker dessutom vikten av att ha starka samarbetspartners och trogna supporters för 
att kunna nå de framgångar som de tror att hela staden hoppas på. Detta för att det ger en 
trygg ekonomi och en pålitlig organisation, som leder till ”att vi ska kunna fortsätta att arbeta 
mot de mål som gör Gefle IF till en förening att trivas i och vara stolt över. En förening att 
aktivt söka sig till för att utvecklas som människa och idrottare. Och som år efter år tar fram 
nya talanger. 90 minuter i taget.”115 
 

                                                 
112 http://www.gefleiffotboll.se/resources/gif/documents/1259227809GIF-90-min.filosofin.pdf, 2010-04-20, 
09:56 
113 Ibid. 
114 Ibid. 
115 Ibid. 



 30

4.2 Undersökning 

4.2.1 Föredrag 
Som start på vår undersökning, besökte vi Hofors AIF:s årsmöte där Gefle IF:s tränare och 
sportchef, Pelle Ohlsson höll ett föredrag. Föredraget gick ut på att ge en bild av Gefle IF:s 
verksamhet och deras utmaningar. Den grundläggande utmaningen för verksamheten är de 
begränsade resurserna. Det gör att de inte har möjligheterna att betala höga spelarlöner, och 
därmed rekryterar de sina spelare lokalt. Detta för att spelare med lokal anknytning oftare har 
andra anledningar att stanna kvar i klubben än en hög spelarlön. När de väl har hittat en bra 
spelare som utvecklats till en talang, växer även kraven på en högre lön. Eftersom detta inte är 
någonting som Gefle IF kan konkurrera med gentemot andra klubbar, leder det oftast till att 
talangerna söker sig vidare. Detta är ett dilemma då spelare behövs för att lyfta laget mot 
bättre resultat, samtidigt som de är beroende av att få in pengar via spelarförsäljningar för att 
kunna fortsätta med verksamheten. Pelle Ohlsson nämner att en stor del av inkomsterna är 
spelarförsäljningar. Media och fans reagerar ofta negativt på detta, men Pelle nämner att de 
har resonerat utifrån att ett allsvenskt år inte får kosta föreningens existens. 
 
Ytterligare en anledning till att de har begränsade resurser är att de även konkurrerar med 
hockeylaget Brynäs när det gäller sponsorer. Dessutom går det inte att jämföra komforten och 
kvaliteten på de båda lagens arenor. Vikten av en ny arena var därför en central del i det som 
togs upp under föredraget.  En arena är ingenting som Gefle IF kan finansiera själva, utan 
hoppas på ett samarbete med sponsorer och kommunen inom en snar framtid. Strömvallen 
skulle kunna bli en samlingsplats för mer än bara fotboll. Dess centrala läge är perfekt för 
andra arrangemang som kultur, konferens, hotell med mera. Avslutningsvis nämner Pelle att 
de vill skapa ett större intresse kring fotbollen i regionen. Gefle IF försöker därför att synas 
och medverka på de små klubbarnas arrangemang, så långt det är möjligt.  

4.2.2 Intervjuer 
Vår intervjuundersökning hos Gefle IF grundar sig i den modell som vi tagit upp i teoridelen. 
Vi har, som vi tidigare nämnt, endast fokuserat på den interna delen i den strategiska 
varumärkesplattformen för att se vilka områden som skapar värde för Gefle IF som 
märkesinnehavare.  
 
Vi har intervjuat fem personer från olika delar av organisationen:  
 

• Eva von Schéele – Frid, klubbdirektör sedan mars 2010.  

• Magnus Lindmark, marknadschef sedan 2006.  

• Urban Hammar, fotbollstränare Gefle IF A-lag sedan 2009.  

• Lars Magnusson, ekonomiansvarig sedan 1997. 

• Ivars Jegers, vice styrelseordförande, varit styrelsemedlem sedan 2005.  
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Intervjuerna gjordes utifrån den interna modellen och frågorna är ställda med utgångspunkt i 
varje del i modellen. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
Figur 6. Varumärkesplattformens interna del (Källa: Melin, 1999) 

 
 
Produktattribut  
Det genomgående svaret vi fick vid intervjuerna var att produkten som Gefle IF har att 
erbjuda är produkten fotboll. Den beskrevs som en immateriell produkt, en upplevelse och en 
känsla. Upplevelsen består av att gå på en fotbollsmatch och känslan är den publiken har för 
fotbollsklubben. 
 

”Fotboll är teater, ett skådespel åt folket”116 
 
Samtliga respondenter pratade mycket om att själva arenan, Strömvallen, och vad som föregår 
där under en matchdag var det som bidrog till de olika aspekterna av produktattributen. De 
ansåg att arenan med allt ifrån läktare, VIP tält, kiosk och biljettkö, alla bidrog till att vara en 
del av produkten. Även om det är själva matchen och den fotboll som spelas som är 
huvudpunkten. De har nyligen bytt färg på matchtröjan, från ljusblå till vit, och den togs bland 
annat upp som ett produktattribut som kan liknas med en slags förpackning av produkten.  
 
När vi diskuterar kvaliteten på produkten menar flera av respondenterna att fotbollsmässigt så 
håller laget en hög kvalitet med hjälp av tränarna som har ett otroligt engagemang och hjärta 
för klubben. De upprepar ofta att med de små resurser som de innehar borde det vara omöjligt 
att bedriva en så högkvalitativ fotboll som de faktiskt gör.  
 

                                                 
116 Urban Hammar, fotbollstränare Gefle IF A-lag 
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De menar även att produkten de säljer är en färskvara, som består av kortsiktiga prestationer. 
Inom elitidrottsvärlden är det, det senaste som har hänt, och vem som är bäst just nu, som 
gäller. Ibland kan konsumenten godta prestationen, även om laget förlorar matchen, ifall den 
var väl utförd. Men man måste se till att vinna matcher, för det är inte ofta som förluster 
godtas.  
 
Strömvallen är idag en väldigt nedgången arena, vilket gör det svårt att hålla en hög kvalitet 
på upplevelseprodukten, ansåg de flesta respondenterna.  
 

”Den ser ut som en övergiven campingplats”117 
 
De har idag ett VIP-tält där de serverar mat och dryck till slutna sällskap av sponsorer i 
samband med matcher, vilket fungerar som en extra tjänst till fotbollsupplevelsen. Detta är 
ingenting som föreningen tjänar in några större summor pengar på, utan någonting som de 
levererar på grund utav att deras sponsorer ser detta som ett produktattribut som tillhör 
upplevelsen. Deras högsta önskan är att en ny arena ska byggas, som skulle underlätta för 
föreningen att skapa en högre kvalitet på upplevelsen för konsumenterna.  
 

”Arenan ger oss dåliga förutsättningar och sätter stopp för 
utvecklingen.”118 

 
De jämför Strömvallen med Brynäs hockeys hemmaarena, Läkerol Arena, där företag har 
köpt in sig i egna loger och kan bjuda med sina kunder på en idrottsupplevelse av en betydligt 
högre komfort än vad Strömvallen har att erbjuda.  
 
Föreningen känner en stor respekt inför sina trogna supportrar. De anser att dessa personer 
inte bryr sig om varumärket i sig, utan kommer troget till varje match för att se på fotboll och 
ha trevligt. Det är även för dessa människor som föreningen känner att en nya arena skulle ge 
ett mervärde tillbaka. Att kunna ge en högre komfort i form av en bättre arena, skulle öka 
värdet på upplevelsen som de har att erbjuda.  
 
De nämnde även att spelarna i laget är ett attribut, och en av respondenterna känner att detta 
är någonting som de borde arbeta mer med. Spelarprofiler som skapar uppmärksamhet, 
känslor och som blir idoler skulle kunna skapa ett större intresse för fotbollen hos barn och 
ungdomar. Barn och ungdomar är framtidens publik, företagsledare och sponsorer. Redan 
idag arbetar föreningen med att försöka nå allmänheten med att komma ut och prata om 
fotbollen och Gefle IF vid olika arrangemang. Vissa spelare besöker bland annat 
fotbollsskolor som anordnas för barn och ungdomar under somrarna, och vi som skriver 
denna uppsats var med när tränaren Pelle Ohlson var och höll ett föredrag vid lilla 
fotbollsföreningen Hofors AIF:s årsmöte. Några av respondenterna tycker dock att detta är ett 
område som det kan göras mer inom, och de nämner förslag som att visa upp sig mer vid 
skolor och i stadens centrum. Genom detta vill de grunda ett större intresse och en närhet 
mellan allmänheten och laget, för att få fler att samlas kring Gefle IF:s matcher och träningar. 
De vill med detta skapa en supporterkultur som de känner saknas i staden Gävle idag. En av 
respondenterna nämner bland annat Leksand och Sandviken som två andra städer där de finns 
starka supporterkulturer, där hela staden är stolta över sitt lag och vill kännetecknas med det. 
Denna kultur existerar inte idag i Gävle enligt respondenterna och det är en nackdel för Gefle 
IF.   
                                                 
117 Ivars Jegers, vice styrelseordförande Gefle IF 
118 Magnus Lindmark, marknadschef Gefle IF 
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Märkesidentitet 
Gefle IF är en av Sveriges äldsta idrottsföreningar, och startades redan år 1882. Just nu 
beskrivs föreningen som att de skriver fotbollshistoria eftersom föreningen aldrig någonsin 
spelat elitfotboll under en lika lång tid. I diskussionerna kring Gefle IF:s märkesidentitet fick 
vi höra mycket angående deras 90-minuters filosofi, som vi nämnt ovan.  De satsar inte på att 
vinna allsvenskan, utan satsar på att vinna varje match. De är en klubb som gör det omöjliga 
möjligt genom att spela fotboll på en så hög nivå trots de små resurser de innehar.  
 

”Vi är humlan som inte ska kunna flyga”119 
 
Deras sportsliga resultat ligger på en mycket högre nivå än deras organisatoriska arbete, och 
detta mycket på grund av att de inte har hunnit ställt om från att vara en ideell förening till en 
professionell förening.  
 

”Nu har vi ett fotbollslag i allsvenskan och vi behöver därför ha ett 
kansli i allsvenskan”120 

 
Det flera av respondenterna ser som negativt med deras 90-minuters filosofi är att det är svårt 
att anpassa den till det organisatoriska, då man där bör se mer långsiktigt och skapa en 
trygghet i organisationen. Även sponsorer och supportrar tror de vill se en mer långsiktig 
vision för att få en försäkran om att laget kommer att finnas kvar i allsvenskan, och inte enbart 
satsar på en match i taget. En av respondenterna säger att det är just framåtanda och 
utveckling som Gefle IF vill signalera.  
 
För tre år sedan började de att arbeta för mer kontinuitet i deras uttryck. De började arbeta 
utefter någonting de kallar för deras guideline, som innebär att alla dokument, typsnitt, loggor 
och övrigt som hjälper till att kommunicera ut deras budskap och information, ska följa vissa 
riktlinjer. Även den förändrade färgen på matchdräkten är ett steg i detta. Syftet är att skapa 
en bättre struktur, och ett igenkännande av att detta är någonting som kommer ifrån Gefle IF. 
Den ändrade matchtröjan hade dock vissa supportrar svårt att acceptera. 
 
En av respondenterna nämner att Gefle IF är en förening som är nationellt känd på ett sådant 
sätt att alla som är insatta i fotboll känner till Gefle IF. Gefle IF har dock fått stämpeln av att 
vara lite tråkiga. Det är ett okej lag, som kämpar på bra utan att dra till sig någon allt för stor 
uppmärksamhet.  

 
”Gefle IF väcker inte starka känslor”121 

 
De har ibland chockat allmänheten med att göra vissa humoristiska inslag. Ett exempel är när 
fotbollsspelaren Lantto filmades när han visade upp sin lilla lägenhet i Gävle som om det vore 
en stor världsstjärnas lyxiga hem, i samklang med tv-programmet ”Cribs” som visas på MTV. 
Detta var ett inlägg på Gefle IF:s hemsida som fick stor uppmärksamhet då detta inte var en 
överensstämmande bild med ”tråkiga Gefle IF”.   
 
I jämförelse med andra allsvenska lag fokuserar Gefle IF på breddfotboll. De rekryterar sina 
spelare ofta från regional nivå, och helst när spelarna har vuxit till sig i deras hemmalag så att 
                                                 
119 Ivars Jegers, vice styrelseordförande Gefle IF 
120 Ibid. 
121 Magnus Lindmark, marknadschef Gefle IF 
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regionen har många bra lag. Anledningen till detta är dels för att få en regional identitet till 
laget, där allmänheten känner till spelarna, men självklart har även ekonomin en stor roll i 
detta. Det är helt enkelt billigare att försöka utnyttja det spelarmaterial man har på hemmaplan 
än att locka till sig spelare utifrån. Spelare som har en lokal anknytning tenderar även att 
stanna kvar i laget längre, även om de skulle få en högre ersättning av att gå till ett annat lag.  
 
En annan del som lyfts fram som unikt för Gefle IF, i jämförelse med de andra allsvenska 
lagen, är att de har en kvinnlig klubbdirektör. Hon är en av de två kvinnliga klubbdirektörerna 
i Allsvenskan, vilket får föreningen att synas lite extra. 
 
I övriga idrottsvärlden idag så fokuseras det mycket på att identifiera sig via profiler. Många 
satsar på att bli igenkänd via en idrottsprofil, och fotbollslag via deras spelare. Detta är 
ingenting som Gefle IF medvetet har satsat på, och har istället kört på utefter sin ödmjuka 
vision att ”visst vann vi matchen idag och spelarna var bra, men vi får se hur det går i nästa 
match”. Klubben har haft mentaliteten ”ingen individ får vara större än klubben”, och vid 
rekrytering har detta varit en medveten faktor till att man rekryterar personligheter som inte 
vill ta allt för mycket plats. I idrottssammanhang skapas det ändå alltid hjältar, så självklart 
identifieras laget av vissa spelarprofiler, men det är en marknadsföring som kommer gratis, 
och ingenting som de använt hittills som en medveten strategi.  
 
Utöver detta har Gefle IF vunnit Fair Play flera gånger, som betyder att de är det lag som 
domarna anser spelar schystast av alla lag. Ett par av respondenterna vill lyfta fram att det är 
en identitet som de vill ha både på och utanför planen. De vill vara öppna och genomskinliga 
och inte hålla på med några konstiga spelaraffärer, i linje med fair play. Fair play - linjen, 
deras kollektiva tänk, samt att de innehar bra tränare och är därmed ett lag som kan ge bra 
utvecklingsmöjligheter för unga spelare, är någonting som de vill identifiera sig med utåt sett.  
 
Kärnvärde 
När vi frågade vad som gör Gefle IF unika upplevde vi att samtliga respondenter hade svårt 
att svara på detta. En respondent upplevde inte alls att denne var inblandad i diskussionen om 
unika värden och tyckte att det hörde mer till marknadsavdelningen. 90-minuters filosofin 
kände denne inte till och trodde att de diskussionerna mest hölls i ledningsgruppen. Alla 
påpekade att kärnverksamheten är fotboll, men vid intervjuerna fick vi till svar att föreningen 
inte har några särskilda kärnvärden uttalade. En respondent upplever dock att det sprids 
kärnvärden i form av att de ska ha en tillsammans-tanke, en riktning i kollektivet, som 
beskrivs som ”Tillsammans mot mål”.  
 
Det som de övriga respondenterna känner hör till föreningens kärnvärden är att alla ska få 
vara med, och att de ser till individerna. De vill alltid vara ödmjuka, realistiska och uttrycka 
sunda värderingar, istället för att slå sig för bröstet och skryta över sina prestationer. Återigen 
nämns 90-minuters filosofin, men som de samtidigt känner inte riktigt håller på det 
organisatoriska planet. Det är svårt att följa en så kortsiktig vision där eftersom de redan idag 
måste tänka på 2011 års sponsorer.  
 
Positionering 
Den position som lyfts fram att föreningen eftersträvar idag, är att vara den lilla klubben, med 
små resurser och lokalt rekryterade spelare, men som ändå är ett av de 10 bästa lagen av 
Sveriges 3 500 lag. Ett lag som gör det omöjliga möjligt. En klubb fylld av individer som har 
ett otroligt hjärta och engagemang för föreningen. De vill att alla ska få vara med och att alla 
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ska få synas som individer. De vill vara en förening som har ett starkt stöd där föräldrar ska 
känna att det skulle vara positivt för deras barn att vara en del i föreningen. 
 
De nämner att de ofta jämförs med hockeylaget Brynäs, som har Läkerol Arena som 
hemmaarena, vilket gör att publiken hellre besöker den mer komfortabla hockeyarenan när de 
vill se livesport, än att göra ett besök på den nedgångna Strömvallen. För att få bort denna 
position i konsumenternas medvetande, nämner några av respondenterna att de borde fokusera 
mer på att kommunicera att de är det enda allsvenska fotbollslaget norr om Stockholm.  
 

”Det får inte bli en självuppfyllande profetia. Vi måste bryta mönstret 
och komma ur det.”122 

 
De har även varit inne kring diskussioner om samarbete med Brynäs, för att få upp ett större 
sportintresse i staden. Fotboll spelas ju ändå på sommaren, och hockey på vintern, så dessa 
bör inte alltid ses som konkurrenter. Att en stad representeras av både ett lag i 
fotbollsallsvenskan och ett i elitserien i hockey är det bara Stockholm, Göteborg och Gävle 
som är ensamma om, och detta är någonting som en av respondenterna nämner som en unik 
sak som de inte utnyttjar idag.   
 
Faktumet är ändå att dessa två lag konkurrerar om samma sponsorer i mångt och mycket. 
Brynäs är ett av Sveriges mest kända lag, och tar därför upp stor uppmärksamhet i regionen. 
En lösning som några av våra respondenter ser, är att Gefle IF borde söka sig till sponsorer 
som befinner sig lite längre ut än just de allra lokalaste företagen, som är de som de använder 
sig av idag. Eftersom de är det enda allsvenska fotbollslaget norr om Stockholm borde de 
utnyttja detta mer, och söka sig till sponsorer i de angränsande landskapen som Dalarna och 
Hälsingland, men även mer runt om i Gästrikland med. De kallar det idag för att de har många 
”vita fläckar”, där de har outforskade resurser som de ännu inte har lagt tillräcklig energi till.  
 
Ett exempel på att Gefle IF inte alltid uppmärksammas kommer upp under en intervju. Det 
regionala tv-programmet Gävle Dalas nyheter, har varje dag en punkt där de tar upp 
evenemang som sker i regionen under dagen. Vid Gefle IF:s seriepremiär i år, mot det 
välkända laget Elfsborg, nämns inte detta överhuvudtaget i programmet. 
 

”Det kändes otroligt ledsamt. Men detta kan också vara ett exempel 
för oss där vi kan vara självkritiska.”123 

 
Marknadskommunikation 
För att kommunicera ut sitt budskap idag använder de sig av bland annat av reklam via lokala 
medier som tv, radio, tidningar och framförallt den egna hemsidan. De har även Gefle IF-
flaggor på stadsbussarna vid matchdagarna, så att alla ska se när det är matchdag. Det är en 
strategi som Brynäs började använda sig utav, som har gett positiva reaktioner så att även 
Gefle IF har tagit efter. Dessutom finns en taxibil i Gävle som blivit reklampelare för Gefle 
IF. I deras nuvarande marknadskommunikation har de hittills inte valt att använda spelarna i 
laget i reklamen, samt att de anser att hemsidan har en alldeles för låg besökfrekvens som det 
är idag. 
 
Den senaste strategin har varit att marknadsföra en familjebiljett, vilket innebär billigare 
biljetter för hela familjen. Detta har man velat satsa på för att locka till sig åskådare från alla 
                                                 
122 Eva von Schéele-Frid, klubbdirektör Gefle IF 
123 Urban Hammar, fotbollstränare Gefle IF A-lag 



 36

åldrar, och speciellt barn och ungdomar som är nästa generations åskådare, supportrar och 
sponsorer. De vet att idag är den typiske besökaren en man som är 40 år eller äldre och har en 
lite högre inkomst än medel.  
 
Självklart får laget uppmärksamhet i media idag, då de ligger i allsvenskan, men långt ifrån 
den uppmärksamhet som storlag som exempelvis AIK och Djurgården får. Om en Gefle-
match visas på tv är det oftast när de möter något av storlagen.  
 

”Det är en orättvis fördelning av tv-matcherna. Våra sponsorplatser 
skulle kunna bli värda så mycket mer om de fick synas mer.”124 

 
Media uppmärksammar de idrottsprestationer som är bäst, eller de som är sämst, och Gefle IF 
har all fokus på att få denna uppmärksamhet genom att prestera bra. Det förs också 
diskussioner kring detta med tv-tider på andra plan. 
 
För att nå ut till sina sponsorer arbetar Gefle IF idag med olika sponsorpaket. Som sponsor 
kan man köpa in sig på olika typer av annonsplatser runt kring arenan, på matchtröjor 
etcetera. För att ge mervärde har Gefle IF ett VIP tält för sponsorer under matchdagarna, där 
personer från föreningen är representerade och pratar om föreningen. De anordnar med mat 
och dryck så sponsorerna kan ta med kunder till matcherna. Varje fredag morgon anordnas 
även sponsorfotboll, där personer från föreningen spelar fotboll och äter frukost med 
sponsorerna innan man börjar arbeta. Andra aktiviteter som anordnats för sponsorerna har 
varit chokladprovning, samt resor till bortamatcher och landskamper. 
 
Undersökningar har gjorts på hur mycket Gefle IF hjälper sina sponsorer att synas, i 
jämförelse mot andra kommunikationskanaler. Dessa mätningar visar föreningen upp för 
sponsorerna för att förklara och ge den verkliga bild av uppmärksamheten som kan skapas 
genom att vara sponsor till Gefle IF. Det har även gjorts så kallade nöjd-kund-index, av 
sponsorerna till klubben, och de resultaten visar på höga siffror, vilket föreningen tror beror 
på det nära, personliga samarbetet de har med sina sponsorer.  
 
Trots detta arbete känner dock vissa respondenter att de inte når de riktigt stora sponsorerna. 
En respondent menar på att det finns en brist i nätverket och i kompetensen. Gefle IF behöver 
bli mer affärsmässiga. Problemet är att de inte har råd att skaffa sig den kompetens som 
behövs, i form av utbildningar eller rekrytering. 
 
Några av respondenterna berättar även att de i framtiden vill arbeta mer med att nå ut och visa 
sig kring skolor och bland ungdomar. Integration i samhället är en viktig del som de vill 
arbeta med.  
 

”Vi vill samverka i invandrarprogram, fotbollen kan användas som 
gemensamt språk.”125  

 
De vill skapa en samhörighet med hela samhället Gävle, och tror att en nya arena skulle kunna 
ses som en ny samlingsplats med arrangemang för hela staden, mitt i centrum. De försöker 
även att ge tillbaka till allmänheten genom att besöka barnsjukhus för att bidra till ett bättre 
samhälle.  
 
                                                 
124 Magnus Lindmark, marknadschef Gefle IF 
125 Ibid. 
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På arena Strömvallen finns en studio där föreningen skulle kunna göra webbsändningar till sin 
hemsida. Dessa skulle kunna innefatta allt om hur läget i laget ligger till och annan 
information som supportrar skulle ha ett intresse utav. Ett annat kommunikationsförslag som 
kommer upp är att det vore roligt ifall några utav spelarna sätter sig på några utav 
stadsbussarna kring matchdagarna och pratar med allmänheten om fotboll.  
 
Intern märkeslojalitet  
Inom organisationen är det inte ofta som de tar krafttag i att kommunicera kärnvärdena, men 
det ligger alltid på agendan att diskutera vad varumärket står för. Som vi tidigare nämnde 
tyckte dock en respondent att denne inte alls var inblandad i diskussionen om unika värden 
och tyckte att det hörde mer till marknadsavdelningen. En annan respondent menar dock på 
att det är svårt att ha kontroll över sitt varumärke och att det är konsumenterna som äger det. 
Det som ändå lyfts fram är att de har en positiv klubbkultur, och anser att detta är någonting 
som bara är och är svår att ändra på. Alla ställer upp på allt och de är noga med att det de gör 
blir bra för att behålla anseendet. De anstränger sig för att ha nöjda kunder, det vill säga 
publik och sponsorer. De är sympatiska, har en småskalighet, en omvårdnad för individer och 
korta beslutsnivåer som leder till en god intern kommunikation. En respondent menar på att 
det finns en stolthet över att arbeta i föreningen.  
 
Under en av intervjuerna får vi ta del av att de alltid har utvärderingssamtal med spelarna efter 
varje match. Oavsett om spelaren har spelat hela matchen, eller suttit på bänken, så får var och 
en ett samtal med tränarna. I Gefle IF utser man heller inga syndabockar eller matchhjältar. 
Allt detta enligt den kollektiva andan som finns i organisationen.  
 
Vad varumärket står för tar tid att fästa, och vi får en kommentarer om att slogans och 
liknande är kortlivade strategier som man bör vara försiktig med.  
 

”Det som är bestående är själva verksamheten och den värdegrund 
den är baserad på.”126 

 
Här tas återigen måttligheten och ödmjukheten upp, att Gefle IF vill vara verklighetsbaserad 
och ge sunda uttalanden, och inte vill försöka framstå som någonting de inte är. De tror inte 
på att man kan ”prata upp” ryktet och prestationerna genom att skryta. Den enda strategi som 
fungerar är det sportsliga resultatet.  
 
Personerna i organisationen försöker utåt sett vara engagerade och skapa lobbying via 
tidningar genom att ge dem saker att skriva om, allt för att de vill att det ska pratas fotboll 
dagarna ut, året om. Ett exempel som kommer upp under en intervju är att de började prata 
med en grupp ungdomar när de var ute på stan och åt lunch. Där började de fråga om 
ungdomarna skulle på matchen som var senare samma dag, vilket ungdomarna inte kände till. 
Detta utökades till ett samtal om hur Gefle IF skulle nå ut med sin information.  
 

”Vi måste hitta rätt kanaler för att nå ungdomarna. Just nu är vi alldeles 
för traditionella och gör det för att det alltid har gjorts.”127 

 
Även om klubbkulturen är av en positiv sort så anses det att de har verksamhetsproblem. 
Inom organisationen saknas en samsyn, för de resurser de har att röra sig med är ingenting 
som man egentligen kan bedriva en professionell fotbollsförening med. De har, som nämnts 
                                                 
126 Urban Hammar, fotbollstränare Gefle IF A-lag 
127 Magnus Lindmark, marknadschef Gefle IF 
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tidigare, inte hunnit med att ställa om från att vara en ideell förening till en professionell 
förening. De olika funktionerna inom verksamheten kan ibland ha olika inställningar vilket 
gör att de inte samverkar. Detta är någonting som vissa av respondenterna nämner som en 
viktig del att jobba med i alla beslut som görs, från hur många spelare och tränare som de ska 
ha, till hur många som ska arbeta med marknadsföringen och hur detta skall skötas.  
 
Inom intern märkeslojalitet tas också de ideella krafterna upp som är otroligt viktiga för 
föreningen. De har börjat arrangera resor till bortamatcher i samverkan med supportrarna, och 
andra avslutningsresor, som tack till de ideellt aktiva. 

4.2.3 Besök på hemmamatch 
Den 16 maj besökte vi Strömvallen och såg Gefle IF:s hemmamatch mot IFK Göteborg. Solen 
lyste och dagens match hade lockat 4700 besökare, vilket var publikrekord för säsongen. Det 
fanns dock lediga platser och särskilt kring Gefle IF:s fanclub som bestod av cirka 20 
personer. Dessa hade skyltar med spelarna på och ropade deras namn samt hejade hela 
matchen. För att få uppleva produkten i sin helhet hade vi fått VIP biljetter och kunde röra oss 
fritt över hela området. Sponsortältet var fullbokat och över hela arenan fanns sponsorskyltar 
överallt. På alla läktarplatser fanns företagsreklam, och dagens matchvärdar syntes i 
matchprogrammet och nämndes ett flertal gånger i högtalarna. Det fanns en mängd ideella 
medarbetare som delade ut matchprogram, skötte kioskverksamheten, biljetter, samt övriga 
funktionärer. Vad gäller matchen var den var väldigt underhållande, med mycket målchanser 
och en stark kämparanda. Resultatet blev dock 0-0. 
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5. Analys 
I detta kapitel kommer vi diskutera och jämföra resultaten från den empiriska undersökningen 
med den teoretiska modell vi valt att presentera 
 
Den grundläggande utmaningen för Gefle IF som vi sett, är de begränsade resurserna. Att 
stärka varumärket kan vara svårt när man saknar tillräckligt med finansiella tillgångar. I vår 
teori har vi också sett att Guenzi och Nocco nämner att finansiella svårigheter och försäljning 
av nyckelspelare, även kan skapa ogynnsamma varumärkesassociationer.128 Det första 
exemplet på det fick vi redan vid föredraget. Pelle Ohlsson nämnde att en stor del av 
inkomsterna är spelarförsäljningar. Detta är ett dilemma då spelare behövs för att lyfta laget 
mot bättre resultat, samtidigt som de är beroende av att få in pengar via spelarförsäljningar för 
att kunna fortsätta med verksamheten. Guenzi och Nocco nämner att det är tydligt att vinna 
matcher gör att varumärkeskapitalet ökar 129. Eftersom Gefle IF tappar de bästa spelarna, tror 
vi att de kan ha svårt att hålla en jämn och hög kvalitet på den sportsliga sidan. Det leder till 
att möjligheten att öka varumärkeskapitalet blir en utmaning. Vi kommer att komma in mer på 
klubbens organisatoriska del i kommande avsnitt, där vi analyserar svaren från intervjuerna. 

5.1 Den strategiska varumärkesplattformen 
Vi använder även här den interna delen av den strategiska varumärkesplattformen för att 
analysera vad Gefle IF anser om sitt varumärke och hur de arbetar med det idag. Den interna 
delen är den som fokuserar på de områden som skapar värde för märkesinnehavaren. Denna 
metod passar vår undersökning bra därför att vårt syfte med uppsatsen är att ta reda på mer 
om Gefle IF fotbollsförenings värden och undersöka hur dessa på ett bättre sätt skulle kunna 
användas i organisationen för att stärka varumärket. 
 
Produktattribut 
Enligt teorin finner man en bra produkt i grunden av alla bra varumärken. En produkt kan 
vara en fysisk vara, en service, upplevelser, events, personer, platser, fastigheter, 
organisationer, information eller idéer.130 Gefle IF:s produkt är, enligt respondenterna, en 
fotbollsupplevelse. Det är mer en immateriell vara med fysiska attribut, så som arenan och 
spelarna. Vad gäller produktens kvalité, funktion, stil och design, menar respondenterna att 
arenan är ett stort problem som inte håller måttet. Strömvallen anses idag vara en väldigt 
nedgången arena, vilket gör det svårt att hålla en hög kvalité på upplevelseprodukten. Vad 
gäller stil och design görs en jämförelse med att den ser ut som en övergiven campingplats. 
Gefle IF:s högsta önskan är att en ny arena ska byggas, som skulle underlätta för föreningen 
att skapa en högre kvalitet på upplevelsen för konsumenterna.  
 
Laget, med tränare och spelare anser respondenterna håller en hög kvalitet, då de tillhör ett av 
de tio bästa fotbollslagen i Sverige. För att en produkt ska vara konkurrenskraftig menar 
Melin att en hög och jämn kvalitet är en grundläggande förutsättning, det skapar en 
tillförlitlighet till produkten 131. Idag spelar Gefle IF högkvalitativ fotboll på en nedgången 
arena, vilket skapar ojämnvikt i kvaliteten. Trots att de själva anser att de spelar fotboll av hög 
klass kommer det ändå fram att de ofta förknippas med tråkig fotboll av media och 
allmänheten. Vi hänvisar här till Keller som menar på att det är själva produkten och dess 
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prestation som är ett av de viktigaste attributen när en organisation försöker skapa värde för 
konsumenten. För att kunna skapa märkeslojalitet måste produkten minst kunna möta 
konsumenternas förväntningar, om inte överträffa dem. Tidigare studier har visat att 
högkvalitativa varumärken oftast presterar bättre än andra finansiellt132. Problemet för Gefle 
IF är återigen deras små resurser. För att kunna öka produktens prestation och tillförlitligheten 
till produktens kvalitet behövs resurser. Att bygga en ny, högkvalitativ arena är ingenting som 
Gefle IF kan klara av med egna medel idag. Dessutom tror vi att de behöver förstärka på 
spelarsidan för att uppnå bättre sportsliga resultat, vilket de inte heller har råd med idag. Detta 
är ett dilemma för föreningen som idag är i ett behov av att öka kvaliteten för att även kunna 
prestera finansiellt. 
   
Melin beskriver också att produktattribut ska ha konkreta kännetecken.133 Gefle IF har nyligen 
bytt färg på matchtröjan, från ljusblå till vit, och den togs bland annat upp av respondenterna 
som ett produktattribut, vilket kan liknas med en slags förpackning av produkten. Det gjordes 
i samband med att de började arbeta utefter någonting de kallar för deras guideline, som 
innebär att alla dokument, typsnitt, loggor och övrigt som hjälper till att kommunicera ut 
deras budskap och information, ska följa vissa riktlinjer. Syftet är att skapa en bättre struktur, 
och ett igenkännande av att detta är någonting som kommer ifrån Gefle IF. Attribut som 
design är till för att individualisera märkesprodukten enligt Melin. Design och visuell identitet 
är av stor betydelse i att skapa ett positivt första intryck. 134 Vi anser att arbetet med Gefle IF:s 
guildelines är en bra början på att skapa ett starkare varumärke, då det är i linje med vad 
teorierna säger om kontinuitet och kännetecken. 
 
Vad gäller fler konkreta kännetecken nämndes i intervjuerna även att spelarna i laget är ett 
attribut, och en av respondenterna känner att detta är någonting som de borde arbeta mer med. 
Denne menar att spelarprofiler som skapar uppmärksamhet, känslor och som blir idoler skulle 
kunna skapa ett större intresse för fotbollen hos barn och ungdomar. Dessa barn och 
ungdomar kan vara Gefle IF:s framtida publik, företagsledare och sponsorer. Spelarna skulle 
kunna användas som mer konkreta kännetecken i linje med vad våra teorier säger. Under 
intervjuerna märker vi att vissa inom organisationen vill arbeta mer med spelarprofiler och att 
detta är ett attribut som skulle kunna vara lönsamt för föreningen att satsa mer på. Vi upplever 
även att det finns en motpol till detta som säger att det är någonting som Gefle IF medvetet 
inte arbetar med, eftersom de vill köra genomgående på sitt kollektiva tänk, och att ingen 
enskild individ ska vara större än föreningen.  
 
Märkesidentitet 
Märkesidentitet är det som ett varumärke står för enligt Melin. Det är det som ger varumärket 
mening och gör det unikt.135 De genomgående svaren gällande identiteten grundande sig i 
deras 90-minuters filosofi, som vi nämnt ovan.  De satsar inte på att vinna allsvenskan, utan 
satsar på att vinna varje match. De är en klubb som gör det omöjliga möjligt genom att spela 
fotboll på en så hög nivå trots de små resurser de innehar, och jämför sig med humlan som 
inte ska kunna flyga. Dessutom är de unika med att ha en av endast två kvinnliga 
klubbdirektörer i fotbollsallsvenskan. 
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Keller påpekar att det inte går att kommunicera ut meningen med varumärket innan man har 
grundat identiteten för det136. Gefle IF:s sportsliga resultat ligger på en mycket högre nivå än 
deras organisatoriska arbete idag. De har inte hunnit ställt om från att vara en ideell förening 
till en professionell förening, och menar på att när de nu har ett fotbollslag i allsvenskan 
behöver de ett kansli i allsvenskan. I våra intervjuer har vi sett att det inte finns någon uttalad 
märkesidentitet i organisationen och heller ingen konsensus kring den. Vi vill här hänvisa till 
Melin som menar att utvecklingen av en stark märkesidentitet är extra viktigt för dem som 
inte kan konkurrera med kvalitet och inte vill konkurrera med pris.137 Vi har tidigare sett att 
kvaliteten på arenan och i viss mån fotbollen inte håller i konkurrensen. Dessutom har Gefle 
IF inte råd att sänka priset på biljetter och sponsring då de redan nu har en mycket ansträngd 
ekonomi. Därför ser vi i linje med Melin att det finns ett behov av att skapa en uttalad 
märkesidentitet för att kunna stärka varumärket. 
 
Melin pekar på identitetsutvecklande faktorer och identitetsbegränsande faktorer. Några av de 
identitetsutvecklande faktorerna är bland annat det historiska och geografiska ursprunget.138 
Vi har i våra intervjuer sett att Gefle IF:s historiska ursprung är något som flitigt tas upp. De 
flesta respondenterna vill belysa att Gefle IF är en av Sveriges äldsta idrottsföreningar. Det 
geografiska ursprunget är något som tas upp som unikt då Gefle IF är det enda allsvenska 
fotbollslaget norr om Stockholm. Av de identitetsbegränsande faktorerna som Melin tar upp 
är den viktigaste faktorn produktens särskiljningsförmåga, distinktivitet, som ska vara 
kommunicerbar och svår att imitera. Det respondenterna tar upp som särskiljande är att de 
rekryterar spelare lokalt för att kunna behålla dem längre. Dessutom inriktar de sig mer på en 
breddfotboll än de andra lagen, samt att de vunnit Fair-Play ligan flera gånger. De säger sig 
vilja vara ett schyst lag på både på och utanför planen. I linje med fair play vill de också vara 
öppna och genomskinliga och inte hålla på med några konstiga spelaraffärer.  
 
Ytterligare en faktor som Melin tar upp är trovärdighet vilket är viktigt för att varumärket inte 
ska hamna i en identitetskris.139 Gefle IF har inte medvetet satsat på att identifiera sig via 
profiler. De har istället kört på utefter sin ödmjuka vision att ”visst vann vi matchen idag och 
spelarna var bra, men vi får se hur det går i nästa match”. Klubben har haft mentaliteten 
”ingen individ får vara större än klubben”, och vid rekrytering har detta varit en medveten 
faktor till att man rekryterar personligheter som inte vill ta allt för mycket plats. Det är 
genomgående i de intervjuer vi haft att de vill vara realistiska och trovärdiga genom att inte 
utge sig för att vara större än vad de är. Vi tror att det är något som gör Gefle IF trovärdiga 
eftersom de inte vill framställa sig som något de inte kan leva upp till. 
 
Keller menar också på att det är av hög vikt att ta hänsyn till den identitet man utgett sig för 
att ha, och att man räknar med alla typer av associationer som konsumenterna har angående 
varumärket, i alla marknadsföringsåtgärder. Missar i detta led kan ha förödande konsekvenser 
då konsumenterna inte kan identifiera sig med varumärket.140 Gefle IF har utvecklat en 
guideline för att skapa kontinuitet i sitt varumärke och har därför också bytt färg på 
matchtröjan. Detta hade vissa supportrar starka åsikter om då de hade svårt att identifiera sig 
med den nya tröjan. Vi hittar ett sådant dilemma som Keller visar, eftersom vi ser att Gefle IF 
behöver arbeta fram ett konsekvent uttryck, en identitet, som ska vara genomgående i all 
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marknadskommunikation, men det kan ibland leda till att vissa trogna konsumenter har svårt 
att ta till sig det nya. 
 
Urde visar i sin artikel om kärnvärden att identiteten liksom kärnvärden går att dela in i tre 
nivåer: organisationens identitet, varumärkets identitet och konsumentens identitet. 141 Vi har 
istället sett två områden i våra intervjuer. Det kommer fram en skillnad mellan identiteten hos 
den sportsliga delen och hos den organisatoriska delen. 90-minuters filosofin är starkt 
förknippad med den sportsliga delen och är konkret och uttalad. Den är dock svårare att 
använda inom den organisatoriska delen. Den organisatoriska delen har heller inte samsyn i 
vad Gefle IF står för. Vi ser ett behov av en gemensam identitet som ska fungera för helheten. 
 
För att identifiera identiteten kan man göra en identitetsanalys för att se om identiteten 
överensstämmer med konsumentens bild av vad varumärket står för. Om företaget ser behovet 
av en förändring påpekar Melin att det inte är lätt att ändra ett varumärkets identitet och att det 
kan ta lång tid.142 I våra intervjuer kommer det fram att sponsorernas åsikter har undersökts i 
ett så kallat nöjd-kund-index. De resultaten visar på höga siffror, vilken föreningen tror beror 
på det nära, personliga samarbetet de har med sina sponsorer. Någon undersökning av 
publiken har inte gjorts. Som vi nämnt tidigare säger sig Gefle IF fått stämpeln av 
allmänheten att vara lite tråkiga. De är ett okej lag, som kämpar på bra utan att dra till sig 
någon allt för stor uppmärksamhet. En respondent menar att Gefle IF inte väcker starka 
känslor. En större konsumentundersökning skulle kunna ge en bättre bild av om det verkligen 
är så.  
 
Kärnvärde 
Detta begrepp är centralt i varumärkesuppbyggnad enligt Melin. Han beskriver det som 
märkesproduktens primära konkurrensfördel.143 Dessa kärnvärden ska fungera som en viktig 
grund i organisationens varumärkesstrategi.144 I våra intervjuer har vi till största delen till svar 
att Gefle IF inte har några uttalade kärnvärden i organisationen.  
 
Keller har två perspektiv på kärnvärden, ett externt och ett internt. Kärnvärdet påpekar hur 
viktigt det är med intern marknadsföring, där man säkerställer att alla som arbetar inom 
organisationen är medvetna om kärnvärdet och vad organisationen representerar. När man är 
väl medveten om detta internt, blir det lättare att få ett sammansvetsat arbetsteam som arbetar 
mot samma mål. 145  En respondent uttryckte att det finns en filosofi som sprids i föreningen 
vilken de kallar ”Tillsammans mot mål”. Den innebär att det ska finnas en gemensam riktning 
i kollektivet. Dock var det bara denne respondent som nämnde denna tillsammans-tanke. 
 
Urde visar på att värden går att se från tre perspektiv; värden som är relaterade till 
organisationen, värden som summerar varumärket och värden som konsumenten upplever. 
Med värden som är relaterade till organisationen menas en form av företagskultur och 
principer som enar organisationen kring en mission och vision.146 Det har vi sett väldigt lite 
av när vi gjort våra intervjuer. De flesta respondenterna tar upp 90-minutersfilosofin som de 
samtidigt säger inte håller på det organisatoriska planet, utan hör mer till den sportsliga delen. 
Kring värden som summerar varumärket visar Urde på vikten av att hitta varumärkets innersta 
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värden. Det gäller att definiera och beskriva kärnan i varumärket. Urde refererar till Randazzo 
som beskriver det som att hitta varumärkets själ.147 Keller kallar det för att hitta ett 
varumärkes mantra, tre till fem ord som fångar varumärkets väsentligaste egenskaper.148 De 
kärnvärden som respondenterna själva tar upp är att alla ska få vara med, att de ser till 
individerna, de vill alltid vara ödmjuka, realistiska och uttrycka sunda värderingar. Det finns 
också en tillsammans-tanke enligt en respondent i vad de kallar för ”tillsammans mot mål”. 
Det vi sett är alltså att det finns tankar om kärnvärdena, men att de inte gemensamt arbetats 
fram. 
 
Positionering 
Melin förklarar att denna process är när märkesinnehavaren försöker nå en särskild position i 
konsumenternas medvetande. Det handlar om en psykologisk positionering som innefattar hur 
konsumenten uppfattar en märkesprodukt i förhållande till andra.149 Den position som lyfts 
fram att föreningen eftersträvar idag, är att vara den lilla klubben, med små resurser och lokalt 
rekryterade spelare, men som ändå är ett av de 10 bästa lagen av Sveriges 3 500 lag. Ett lag 
som gör det omöjliga möjligt. En klubb fylld av individer som har ett otroligt hjärta och 
engagemang för föreningen. De vill att alla ska få vara med och att alla ska få synas som 
individer. De vill vara en förening som har ett starkt stöd där föräldrar ska känna att det skulle 
vara positivt för deras barn att vara en del i föreningen. 
 
Keller förklarar positionering som hur ett varumärke effektivt kan konkurrera med en specifik 
grupp av konkurrenter på en specifik marknad.150 I våra intervjuer nämns att de ofta jämförs 
med hockeylaget Brynäs, som har Läkerol Arena som hemmaarena. Här sägs att publiken 
hellre besöker den mer komfortabla hockeyarenan när de vill se livesport, än att göra ett besök 
på den nedgångna Strömvallen. För att få bort denna position i konsumenternas medvetande, 
nämner några av respondenterna att de borde fokusera mer på att kommunicera att de är det 
enda allsvenska fotbollslaget norr om Stockholm. Gävle är idag dessutom en stad som 
representeras av både ett lag i fotbollsallsvenskan och ett i elitserien i hockey. Det är 
Stockholm, Göteborg och Gävle ensamma om, och detta är någonting som en av 
respondenterna nämner som en unik sak som de inte utnyttjar idag.   
 
Faktumet är ändå att dessa två lag konkurrerar om samma sponsorer i mångt och mycket. En 
av lösningarna som våra respondenter ser det är att Gefle IF borde söka sig till sponsorer som 
befinner sig lite längre ut än just de allra lokalaste företagen, som de använder sig av idag. 
Eftersom de är det enda allsvenska fotbollslaget norr om Stockholm borde de utnyttja detta 
mer, och söka sig till sponsorer i de angränsande landskapen som Dalarna och Hälsingland. 
Ett tydligt exempel på att de idag inte positionerat sig i regionen är att det regionala tv-
programmet Gävle Dalas nyheter inte nämnde Gefle IF:s seriepremiär i år, mot det välkända 
laget Elfsborg. En respondent menar på att de här kan vara självkritiska. Vi tolkar det som att 
Gefle IF inte når ut med att de finns och verkar som det enda allsvenska fotbollslaget norr om 
Stockholm. 
 
Keller visar hur viktigt det är att positionera sig även internt, hur man presenterar och 
förklarar varumärket och organisationens tänk inom organisationen. Organisationen måste ha 
en öppen dialog med alla som arbetar för den, för att man ska kunna skapa positiva 
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associationer till varumärket inifrån och ut.151 Melin säger att den interna positioneringen har 
till syfte att skapa konsensus i organisationen vad varumärket ska stå för och hur det ska 
differentieras i förhållande till konkurrenterna. 152 Genom våra intervjuer har vi sett att det 
inte finns några uttalade varumärkesstrategier i form av identitet och kärnvärden. Våra teorier 
visar på att det är av stor vikt att kärnvärden och positionering av organisationen är ordentligt 
uttalade internt, så de anställda är medvetna om dessa och de mål de tillsammans ska sträva 
mot så att viljan att samarbeta förstärks.153 Detta är någonting som vi inte har funnit hos Gefle 
IF. Vissa respondenter har nämnt deras 90-minuters filosofi samt deras ”tillsammans mot 
mål”-tanke, men det är ingenting som synes vara genomgående i hela organisationen.  
 
Marknadskommunikation 
Marknadskommunikation är den process som effektivt kommunicerar ut den informationen 
om produkten eller de idéer man har, till den valda målgruppen.154 För att kommunicera ut sitt 
budskap använder Gefle IF sig idag av bland annat reklam via lokala medier som tv, radio, 
tidningar och framförallt den egna hemsidan. De har även Gefle IF-flaggor på stadsbussarna 
vid matchdagarna, så att alla ska se när det är matchdag. Dessutom finns en taxibil i Gävle 
som blivit reklampelare för Gefle IF.  
 
Den senaste strategin har varit att marknadsföra en familjebiljett, vilket innebär billigare 
biljetter för hela familjen. Detta har man velat satsa på för att locka till sig åskådare från alla 
åldrar, och speciellt barn och ungdomar som är nästa generations åskådare, supportrar och 
sponsorer. För att nå ut till sina sponsorer arbetar Gefle IF idag med olika sponsorpaket. Som 
sponsor kan man köpa in sig på olika typer av annonsplatser runt kring arenan och på 
matchtröjor. 
 
Melin säger att för att bygga ett uthålligt varumärke bör en investering på reklam med en 
personlig särprägel vara högt prioriterat.155 Tyngdpunkten ska läggas på att frambringa en 
reklam med en särpräglad kommunikativ identitet.156 I deras nuvarande 
marknadskommunikation har de hittills inte valt att använda spelarna i laget i reklamen. Vissa 
av respondenterna menar på att de skulle kunna använda spelarna som reklampelare mer än de 
gör idag, medan andra tycker att detta inte är i linje med Gefle IF:s identitet som har 
kollektivet i fokus. Ingen individ får vara större än klubben.  Att använda spelarna i reklamen 
tror vi är ett sätt att göra den personlig och särpräglad. Inga andra klubbar har de spelarna 
förutom Gefle IF. Dilemmat är att de bör vara överens om hur de ska användas, som enskilda 
individer eller kollektiv. 
 
Våra teorier pekar på att marknadskommunikation ska skapa ett känslomässigt engagemang 
som skapar mervärde för både konsumenten och märkesinnehavaren.157 Vi har i våra 
intervjuer sett att Gefle IF vill synas och ses som att de har en vilja att bidra till samhället 
genom att bland annat besöka barnsjukhus. De vill också satsa på att medverka till en bättre 
integration i samhället med fotboll som gemensamt språk. Trots detta känslomässiga 
engagemang menar ändå en respondent på att Gefle IF inte väcker några starka känslor. Vi ser 
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det som att det endast skapat ett engagemang från märkesinnehavarens sida. Uppfattningen 
från media, bland andra, är att de spelar en tråkig fotboll.  
 
En av de viktigaste delarna i marknadskommunikationen enligt Burnett, är att numer är all 
kommunikation är integrerad. Alla marknadskommunikationsverktyg måste vara allierade, 
från annonsering till förpackning, för att konsumenten ska få en konsekvent, övertygande bild 
av organisationen som förmedlar målet och nyttan som erbjuds. Om organisationen lyckas 
med detta, kan de skapa synergi, för när alla verktyg arbetar allierat så skapas ett större värde, 
och konsumenten påverkas mer, än om de arbetade var och en för sig.158 Den guideline som 
Gefle IF har arbetat fram är en del i detta. Dock anser de att hemsidan har en alldeles för låg 
besöksfrekvens och att det kommunikationsverktyget kan användas mer. Det kommer även 
fram i intervjuerna att de inte når de riktigt stora sponsorerna. En respondent menar på att det 
finns en brist i nätverket och i kompetensen. Gefle IF behöver bli mer affärsmässiga. 
Problemet är att de inte har råd att skaffa sig den kompetens som behövs, i form av 
utbildningar eller rekrytering. Vi ser detta som en ytterligare del i att föreningen inte har 
hunnit ställa om från att ha varit en ideell förening till en elitidrottsförening. Vikten i att bli 
mer affärsmässiga ser vi även i Guenzi och Noccos artikel, där de pekar på att de 
professionella idrottsklubbarnas fokus går från att vinna, och få kortsiktiga inkomster, till att 
fokusera på strategier kring lagets varumärke och ett långsiktigt ekonomiskt värde. I artikeln 
nämner de även att idrottsklubbarna numer riktar in sig mot en mer vinstgivande marknad 
med företagskunder istället för fans.159 Det är även något vi sett i intervjuerna, då 
respondenterna nämner att de behöver större sponsorer. 
 
Varumärkets kärnvärde är det som ska vara den kommunikativa länken mellan 
märkesinnehavaren och konkurrenterna, menar Melin. Kärnvärdet är det som ska genomsyra 
all kommunikation. 160 de Chernatony och Cottam säger att det är väsentligt att involvera de 
interna medarbetarna i konceptet med organisationens kärnvärden, för att det är de som ska 
uppfylla den bild av organisationen som kunderna har blivit lovade via 
marknadskommunikationen.161 Under åren har marknadsföring utvecklats från att vara 
någonting som säljavdelningen arbetade med, till en komplex samling aktiviteter som är 
spridda genom hela organisationen.162 Som vi nämnt tidigare har vi inte funnit att det finns 
några uttalade kärnvärden i organisationen. En respondent uttrycker även att det är 
marknadsavdelningen som arbetar med detta, och ingenting som diskuteras övrigt i 
organisationen. Vi anser därmed att detta är någonting som Gefle IF bör se över. De bör först 
och främst ta reda på vilka kärnvärden de vill stå för, men sedan även se till att detta är 
någonting som kommuniceras ut internt i organisationen, och inte blir någonting som bara rör 
marknadsavdelningen. Dessutom behöver marknadskommunikationen fyllas med kärnvärdena 
och för att kunna bli mer konsekvent. 
 
Intern märkeslojalitet  
Intern märkeslojaliet är att märkesinnehavaren också är lojal mot sitt varumärke. Det är enligt 
Melin märkesinnehavarens åtagande mot det egna varumärket för att upprätthålla varumärkets 
kommersiella status.163 I våra intervjuer nämns en positiv klubbkultur. Alla ställer upp på allt 
och de är noga med att det de gör blir bra för att behålla anseendet. De anstränger sig för att 
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ha nöjda kunder, det vill säga publik och sponsorer. De är sympatiska, har en småskalighet, en 
omvårdnad för individer och korta beslutsnivåer som leder till en god intern kommunikation. 
En respondent menar på att det finns en stolthet över att arbeta i föreningen. Vi tolkar det som 
att detta gör att de är lojala mot sitt varumärke. 
 
Vår teori säger att identiteten ska vara unik och kräver därför att det vidtas åtgärder för att den 
ska fortsätta vara det. Melin menar att det är viktigt att ha full kontroll över varumärket för att 
bibehålla identiteten.164 En av respondenterna vi intervjuade menar dock på att det är svårt att 
ha kontroll över sitt varumärke och att det är konsumenterna som äger det genom sin 
uppfattning om det. Ett exempel som kommer upp under en intervju är att under en lunch på 
stan började marknadsavdelningen prata med en grupp ungdomar. De frågade om 
ungdomarna skulle på matchen som var senare samma dag, vilket ungdomarna inte kände till. 
Det kommer dock upp i intervjuerna att de inte använder rätt kanaler för att nå ungdomarna 
och det är något som vi ser att Gefle IF själva kan kontrollera. Vad gäller de åtgärder som de 
vidtar för att upprätthålla varumärket menar de på att inom organisationen är det sällan de tar 
krafttag i att diskutera kärnvärdena, men det ligger alltid på agendan att diskutera vad 
varumärket står för. En respondent menar på att vad varumärket står för tar tid att fästa, att 
slogans och liknande är kortlivade strategier som man bör vara försiktig med. Denne menar på 
att verksamheten är det som är bestående och den värdegrund den är baserad på.  
 
de Chernatony och Cottam tar upp ett flertal undersökningar och forskarutlåtanden i sin 
artikel, som alla menar på att hur organisationen fungerar internt har ett samband med 
varumärkets prestation externt. 165 Även om respondenterna sagt att klubbkulturen är av en 
positiv sort anses det av några att de har verksamhetsproblem. Inom organisationen saknas en 
samsyn och de olika funktionerna inom verksamheten kan ibland ha olika inställningar vilket 
gör att de inte samverkar. de Chernatony och Cottam säger att det är en stor konkurrensfördel 
att vara en organisation med en stark kultur, som genomsyrar hela organisationen, som 
kärnvärdena är allierad med och som de anställda agerar utefter och är lojala mot. Detta 
hjälper till att säkerställa att varumärket levererar en konsekvent produkt och/eller service, vid 
varje kundkontakt.166 I våra intervjuer har vi sett att det finns en stark kultur men inte några 
uttalade kärnvärden att arbeta efter. Detta tror vi gör att de inte levererar en konsekvent bild 
av vad föreningen står för och att de inte har en samsyn. 

5.2 Besök på hemmamatch 
För att analysera vår upplevelse av Gefle IF:s produkt, fotbollsupplevelsen, var vårt intryck att 
den var över förväntan. Matchen var väldigt underhållande, och höll en hög kvalitet. Vi såg 
inte till den ”tråkiga” fotbollen som vi hört talas om under intervjuerna. Kämparandan vi såg i 
laget tyckte vi stämde bra överens med 90-minuters filosofin vi hört om, och vi såg ett sådant 
fokus bland spelarna i varje uppgift de stod inför.  Det var mycket publik, även om det fanns 
lediga platser samt att Gefle IF:s fanclub endast bestod av cirka 20 personer. 
Produktattributen runt om själva matchen kan vi konstatera stämde överens med den bild vi 
fått under intervjuerna, med en lägre kvalitet på den slitna läktaren. Spelarna som attribut 
upplevde vi var mycket populära då det fanns bilder på dem bland fansen och att de ropade 
deras namn under uppvärmningen. Antalet sponsorer i VIP-tältet var många, och det fanns en 
stor mängd små sponsorskyltar, men de riktigt stora sponsorerna var få. I övrigt tyckte vi dock 
att vi hade en mer positiv upplevelse än vad vi förväntade oss efter bilden vi fått av 
respondenterna. Vi tror dock att vi var där en speciellt bra dag, med solsken, mycket publik 
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och underhållande fotboll. Vi inser själva att detta inte kommer att spegla varje match och 
därför kan intrycket från fotbollsupplevelsen variera. 
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6. Slutsatser  
I detta kapitel kommer vi att besvara de frågeställningar som utretts, samt redogöra för de 
slutsatser vi har kommit fram till. Dessutom kommer vi att ta upp egen kritik och förslag till 
fortsatt forskning. 
 
Syftet med uppsatsen var att ta reda på mer om Gefle IF fotbollsförenings värden och 
undersöka hur dessa på ett bättre sätt skulle kunna användas i organisationen för att stärka 
varumärket. 
 
I vår undersökning har vi försökt tagit reda på Gefle IF:s värden. Vi har kommit fram till att 
kärnvärdena inte är tillräckligt uttalade internt inom organisationen för att vi ska kunna få ett 
ordentligt svar på vilka de är. Hur dessa på ett bättre sätt skulle kunna användas blir därför 
svårare att svara på, dock kan vi komma fram till slutsatsen att dessa måste tas fram och 
kommuniceras inom organisationen, för att kunna användas överhuvudtaget. Våra teorier, från 
bland andra Melin och Burnett, har visat på att all marknadskommuniaktion ska stämma 
överens med kärnvärdena för att ge en konsekvent bild av varumärket. Utan kärnvärden faller 
därför marknadskommunikationen. Det har vi fått flera bevis på i vår undersökning eftersom 
Gefle IF inte når ut med att de finns och verkar som det enda allsvenska laget norr om 
Stockholm. 
 
Gefle IF är trots allt en mycket framgångsrik idrottsförening. De har kämpat sig upp till att 
vara ett av Sveriges bästa fotbollslag, trots de små resurser de har att röra sig med. De har en 
utav de lägsta omsättningarna i allsvenskan, och alla undrar hur de bär sig åt för att lyckas 
med detta. Vi tror att det har att göra med att Gefle IF har en positiv klubbkultur, och vi har 
märkt att det finns många eldsjälar i föreningen som är stolta över att arbeta för den och för att 
den ska förbättras. Det såg vi även under matchen med det stora antalet av ideella krafter som 
var på plats. Men vi har även uppmärksammat att det finns verksamhetsproblem inom 
organisationen. De står och balanserar mellan att vara en ideell förening och en proffsklubb. 
Det finns inga uttalade kärnvärden vilka våra teorier pekar på ska fungera som en viktig grund 
i organisationens varumärkesstrategi. Även märkesidentiteten är någonting som inte är helt 
klart för alla inom organisationen. Detta är dock någonting som vissa i klubben är medvetna 
om, men det är ingenting som synes diskuteras med alla.  
 
Vi tycker att den sportsliga delen har en bra grund i 90-minuters filosofin, och att de gör det 
bästa de kan utifrån de resurser de har. Vårt intryck från matchen var att spelarna höll en hög 
kvalitet och var det bättre laget. Problemen ligger snarare i den organisatoriska klubbdelen. 
En del i varför de har detta problem anser vi är att de, som en respondent även har uttalat sig 
om, behöver bli mer affärsmässiga, men att de inte har råd att skaffa sig den kompetens som 
behövs i form av utbildningar eller rekrytering. Vi ser detta som en ytterligare del i att 
föreningen inte har hunnit ställa om från att ha varit en ideell förening till en professionell 
förening. En variant på en lösning på detta som vi ser, är att Gefle IF kan knyta starkare 
kontakter till Högskolan i Gävle för att få hjälp av studenter som har uppdaterad kunskap i de 
ämnen som fotbollsföreningen efterfrågar. 
 
Gefle IF har idag goda grundtankar kring sitt varumärkesbyggande, med 90-minuters 
filosofin, ”Tillsammans mot mål”-tanken samt deras guidelines. Dock märker vi att de har 
mycket kvar att arbete med inom detta område. Deras guidelines verkar vara någonting som är 
genomgående för hela organisationen, och som fungerat och skapat en kontinuitet för 
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klubbens uttryck. ”Tillsammans mot mål” är någonting som verkar stämma bra in på klubben 
och deras kollektiva tänk där alla ska få vara med. Vi har även sett att denna mening står 
uttalad på väggar på Gefle IF:s kansli, på föreningens hemsida och på kuvert med mera. Dock 
är det endast en av respondenterna som nämner någonting om detta överhuvudtaget, så vi 
antar att det inte har gett något större intryck på organisationen i stort. Vi tycker att Gefle IF 
måste köra den filosofin fullt ut om de redan har börjat. Den bör förmedlas både inom 
organisationen och utåt konsumenterna samt vara konsekvent för att ge effekt. 90-minuters 
filosofin är någonting som nämnts ofta, men respondenterna känner samtidigt att den inte är 
en komplett strategi. Den är starkt förknippad med den sportsliga delen medan den är svårare 
att använda inom den organisatoriska delen, på grund av att den är väldigt kortsiktig. Det 
leder till att den organisatoriska delen och den sportsliga delen inte innehar en samsyn.  
 
För att återgå till vår modell över den interna delen av varumärkesbyggande vill vi plocka ut 
de viktigaste områden för Gefle IF att arbeta med. 
 
Produktattribut 
Vad gäller produktattribut nämns produktens kvalitet vara det viktigaste attributet enligt våra 
teorier. Arenan är därför ett stort problem eftersom respondenterna menar att den inte håller 
måttet. Strömvallen anses idag vara en väldigt nedgången arena, vilket gör det svårt att hålla 
en hög kvalitet på upplevelseprodukten. Idag spelar Gefle IF högkvalitativ fotboll på en 
lågkvalitativ arena, vilket skapar ojämnvikt i kvaliteten. Problemet är som vanligt resurser. En 
ny arena borde byggas som ger skenet av en elitidrottsplats. Resurser för detta är ingenting 
som Gefle IF har idag, och även om de stärker varumärket och skapar ett större intresse för 
fotboll i Gävle, kommer de inte att komma upp i de summor som krävs för att bygga samt 
driva en stor arena. De behöver samarbeta med andra organisationer för att genomföra detta. 
Dessutom är detta något som skulle göra Gävle stad unikt med att ha två elitidrottsklubbar 
med två arenor som skapar en hög kvalitet på idrottsupplevelser i staden. 
 
Märkesidentitet 
Vi anser att Gefle IF bör arbeta mer med att skapa konsensus kring märkesidentiteten i 
organisationen. I våra teorier menar Melin på att det primära syftet med att utveckla en 
märkesidentitet är att skapa ett emotionellt mervärde till konsumenterna,167 medan Urde 
menar att det lika mycket är att skapa ett värde för organisationen168. Gefle IF är en klubb 
med små resurser, som inte kan konkurrera på vilka villkor som helst. De bör därför se över 
vilka konkurrensmöjligheter de egentligen har, och lägga sina resurser där de har mest att 
hämta. De bör undersöka vad som gör dem unika och se till att kommunicera ut detta i 
organisationen så att de kan grunda en märkesidentitet. Tankar kring vad som gör dem unika, 
har vi sett att de har redan idag. Det vi kan oroa oss för är att utan en samsyn, ett gemensamt 
tänk med kärnvärden i grunden, kan de lätt hamna i en identitetskris och kommunicera ut 
information som gör konsumenten förvirrad. Som vi tidigare nämnt, säger Keller att man inte 
kan kommunicera ut meningen med varumärket innan man har grundat identiteten för det169.  
 
Kärnvärde 
Detta har vi redan varit inne på som en central del för Gefle IF att arbeta med. Dessa är de 
värden som summerar varumärket och Urde visar på vikten av att hitta varumärkets innersta 
värden. Det gäller att definiera och beskriva kärnan i varumärket och han beskriver det som 

                                                 
167 Melin, 1999, s 126 
168 Urde, 2003, s 1018-1019 
169 Keller, 2003, s 75 
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att hitta varumärkets själ.170 Keller kallar det för att hitta ett varumärkes mantra, tre till fem 
ord som fångar varumärkets väsentligaste egenskaper.171 De kärnvärden som respondenterna 
själva tar upp är att alla ska få vara med, att de ser till individerna, de vill alltid vara ödmjuka, 
realistiska och uttrycka sunda värderingar. Det finns också en tillsammans-tanke enligt en 
respondent i vad de kallar för ”tillsammans mot mål”. Det vi sett är alltså att det finns tankar 
om kärnvärdena, men att de inte gemensamt arbetats fram. Dessa behövs för att kunna 
kommunicera ett konsekvent budskap utåt vad Gefle IF står för och varför de är unika. 
 
Positionering 
För att Gefle IF ska kunna nå en särskild position i konsumenternas medvetande tror vi att det 
är väsentligt att de gör vad våra teorier kallar för en intern positionering, så att de själva vet 
vad de vill stå för.  De behöver diskutera hur de vill att konsumenten ska uppfatta dem i 
förhållande till andra. Det är tydligt idag att de inte når ut, i och med att lokalnyheterna inte 
visar att de har allsvensk seriepremiär. Faktum är att de är det enda allsvenska fotbollslaget 
norr om Stockholm och de borde som de själva säger kunna nå ut till ett större område och 
skapa sig en position på marknaden. De borde vara det första som konsumenterna tänker på 
när de vill se på fotboll. Därför måste Gefle IF nå ut effektivare än de gör idag. 
 
Marknadskommunikation 
Frågan angående om de skall använda sig mer utav spelarprofiler eller inte, känner vi är 
någonting de borde sätta sig ner och diskutera. Vi tycker att spelarprofiler som skapar 
uppmärksamhet, känslor och blir idoler skapar ett större intresse för sport hos barn och 
ungdomar. Vi såg också under matchen att flera spelare var populära och fanns på bilder hos 
fansen. Att använda spelarna i reklamen tror vi är ett sätt att göra den personlig och 
särpräglad. Inga andra klubbar har de spelarna förutom Gefle IF. Ett förslag som kom fram 
under intervjuerna var att spelarna skulle kunna sitta på lokalbussarna och marknadsföra nästa 
match och diskutera fotboll. Samtidigt finns det röster som menar på att Gefle IF går emot sin 
identitet ifall de börjar använda sina spelare mer på detta sätt. Dilemmat är att dessa delar inte 
stämmer överens med varandra och vi tror att detta är ett problem som finns på grund utav 
saknaden av gemensamt uttalade kärnvärden. Dessa kärnvärden är också de som ska vara 
grunden i all marknadskommunikation för att skapa en enhetlig och konsekvent bild av Gefle 
IF. 
 
Intern märkeslojalitet  
de Chernatony och Cottam säger i våra teorier att det är en stor konkurrensfördel att vara en 
organisation med en stark kultur, som genomsyrar hela organisationen, som kärnvärdena är 
allierad med och som de anställda agerar utefter och är lojala mot172. I våra intervjuer har vi 
sett att det finns en stark kultur men inte några uttalade kärnvärden att arbeta efter. Även om 
respondenterna sagt att klubbkulturen är av en positiv sort anses det av några att de har 
verksamhetsproblem. Inom organisationen saknas en samsyn och de olika funktionerna inom 
verksamheten kan ibland ha olika inställningar vilket gör att de inte samverkar. Vi tror att 
många av dessa verksamhetsproblem kommer att lösas om organisationen arbetar med att 
skapa en samsyn i vad varumärket ska stå för och hur de ska arbeta med detta. 

6.1 Den strategiska varumärkesplattformen 
Om Gefle IF arbetar med dessa saker tror vi att de uppnår ett högre varumärkeskapital som 
vår modell visar på. Varumärkeskapitalet är det som bidrar till det värde som produkten eller 
                                                 
170 Urde, 2003, s 1018-1019 
171 Keller, 2008, s 39 
172 de Chernatony, Cottam, 2008, s 13-17 
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tjänsten ger företaget och konsumenten173. Vi tror att Gefle IF:s kommersiella värde kommer 
att öka genom den extra försäljningen av produkter och tjänster som genereras på grund utav 
arbetet med att stärka varumärket enligt vår modell. Genom att utveckla områdena i modellen 
kommer Gefle IF att kunna skapa större varumärkeskännedom, igenkännande samt löften om 
kvalitet som kunderna kommer att associera till varumärket174. 
 

 
 
                       Figur 7. Varumärkesplattformens interna del (Källa: Melin, 1999) 

 

6.2 Fortsatt forskning 
För att göra den strategiska varumärkesplattformen komplett vill vi ge som förslag till fortsatt 
forskning att göra en undersökning som fokuserar mer på den externa delen. Det vill säga en 
undersökning som tar reda på om konsumentens bild av vad varumärket står för stämmer 
överens med den bild Gefle IF vill att de ska stå för. Detta är av stor vikt för Gefle IF för att 
kunna bygga ihop den interna och externa delen för att få ut högsta möjliga 
varumärkeskapital. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
173 Henseler, Wilson, Götz, Hautvast,  2007, s 323 
174Richelieu, Pons, 2006, s 233 
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Figur 8. Varumärkesplattformen (Källa: Melin 1999) 
 
 
Andra förslag till fortsatt forskning kan vara att se över hur andra allsvenska lag arbetar med 
detta, och göra en jämförelse. Ett exempel kan vara att ta reda på vad det är som AIK gör som 
Gefle IF inte gör. Eller se över hur något annat lag i allmänhet jobbar med sitt varumärke 
internt, exempelvis Brynäs hockey.  

6.3 Egen kritik  
I startskedet av denna studie hade vi ett stort fokus på värden i varumärkesbyggande och insåg 
längre fram att den processen innebar fler delar, vilket också vår modell visar på. I efterhand 
kan vi konstatera att utgångspunkten för studien kunde ha utarbetats bättre och med denna 
kunskap kunde frågeställningarna ha utformats annorlunda. 
 
Vad gäller intervjuerna upplever vi att mycket intressant information framkom och 
sammantaget tycker vi att djupgående intervjuer som metodval fungerade över förväntan. 
Intervjuer är dock någonting vi känner kräver mycket övning, och vissa frågor var något 
oklart formulerade och resulterade i väldigt korta svar utan innehåll. Detta var något vi märkte 
redan vid den första intervjun och därför använde vi inte dessa frågor mer. Intervjuguiden 
skulle därför ha kunnat förbättras så att genomförandet av intervjuerna skulle kunna bli bättre.  
 
Resultatet av studien kan ha påverkats av att en av oss författare känner klubbdirektören sedan 
tidigare. Klubbdirektören var väldigt hjälpsam och tillmötesgående, och valde ut vilka som 
hon trodde skulle vara bra för oss att intervjua. Vi såg detta som en stor fördel i kontakten 
med fotbollsföreningen då vi fått snabba svar på våra frågor. Vi inser dock att detta även kan 
ses som en nackdel, ifall studien blivit påverkad av den vänskapliga relationen.
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8. Bilagor 

8.1 Intervjufrågor 
Produktattribut – Vilken är produkten?  
Vilka är dess attribut ex. ett funktionellt mervärde, kvalitet, visuell identitet (förpackning)? 
(Laget, arenan eller annat) 
 
Märkesidentitet – immateriell identitet, unikt.  
Vad står varumärket för?  
Vad har det för konkurrensfördel/särskiljande egenskaper som är svåra att imitera?  
Vad är historien bakom varumärket?  
När, var, hur, varför och av vem ska märkesprodukten användas?  
Hur kan konsumenten identifiera sig med märkesprodukten och vad den står för?  
Har någon undersökning gjorts för att se om konsumenternas bild överensstämmer med vad 
varumärket står för? 
 
Kärnvärde – Vilka värden är värdefulla för konsumenten?  
Är de kommunicerbara?  
Är de unika och svårimiterade? 
Hur kommunicerar ni dessa inom organisationen? 
 
Positionering – Att skapa en position i konsumenternas medvetande,  
Hur uppfattar konsumenten produkten i förhållande till andra? 
Finns det konsensus i organisationen vad varumärket ska stå för och hur det ska skilja sig i 
förhållande till konkurrenterna? 
 
Marknadskommunikation – Vad gör ni för att informera, övertyga och påminna 
konsumenterna om märkesproduktens fördelar? 
Har ni satsat på kvalitet eller kvantitet i reklamen? 
 
Intern märkeslojalitet - Vilka åtgärder har ni vidtagit för att upprätthålla varumärkets 
kommersiella status? Den kommersiella statusen innefattar identiteten (unikheten), imagen 
(hur konsumenter uppfattar varumärket) och lojaliteten. 
Ex. belöna trogna konsumenter eller att investera i märkesuppbyggande reklam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


