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Frågeställning: Hur kan sponsring stärka ett företags varumärke och vilka skillnader 
och likheter finns det mellan hur tjänsteföretag och producerande 
företag använder sig av sponsring i syfte att stärka varumärket?

Syfte: Att studera hur företag använder sig av sponsring i avsikt att stärka 
varumärket samt identifiera skillnader och likheter mellan 
tjänsteföretags och producerande företags sponsringsverksamheter.

Metod: En tvärsnittsstudie har genomförts på fyra fallföretag. Primärdatan 
samlades in genom semistrukturerade personliga intervjuer.

Teoretisk
referensram: Den teoretiska referensramen baseras på vår modifierade 

undersökningsmodell, AEGM-modellen, som är utformad utifrån 
befintliga teorier inom ämnesområdena varumärke och sponsring.

Empiri: Presentation av de undersökta företagens sponsringsverksamhet och 
intervjupersonernas syn på hur företagen använder sponsring i syfte 
att stärka varumärket.
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The main issues: How can sponsoring strengthen a trademark and witch differences 
and similarities are there between a service company and a producing 
company in their way of use sponsoring in purpose to strengthen the 
brand?

Purpose: The purpose of this study is to describe the company’s use of 
sponsoring in purpose to strengthen the brand and identify differences 
and similarities between service companies and producing companies 
in their way of use sponsoring.

Method: A case study has been implemented at the four companies. Primary 
data was collected via semi-structured personal interviews.

Theoretical: The theoretical frame of references is based on our AEGM-model, 
which is designed from existing theories in branding and sponsoring.

Empiricism: Presentation of the investigated company’s activity of sponsoring and 
the respondent’s views of how the company use sponsoring in 
purpose to strengthen the brand.

Conclusion: The service companies and the producing companies show 
similarities as well as differences in their way of use sponsoring. A 
trademark can strengthen throughout sponsoring by involving the 
customer in arrangements in combination with other activities, within 
the field of marketing, the trademark could be strengthened. 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 INLEDNING....................................................................................................................................................... 1

1.1 PROBLEMBAKGRUND .................................................................................................................................... 1
1.2 PROBLEMDISKUSSION.................................................................................................................................... 2
1.3 FRÅGESTÄLLNING ......................................................................................................................................... 3
1.4 SYFTE............................................................................................................................................................ 3
1.5 AVGRÄNSNINGAR.......................................................................................................................................... 3
1.6 CENTRALA BEGREPP...................................................................................................................................... 3
1.7 UPPSATSENS DISPOSITION ............................................................................................................................. 4

2 TEORETISK REFERENSRAM ...................................................................................................................... 5

2.1 MARKNADSFÖRING I TJÄNSTEFÖRETAG......................................................................................................... 5
2.2 MARKNADSFÖRING I PRODUCERANDE FÖRETAG ........................................................................................... 6
2.3 SPONSRING.................................................................................................................................................... 6
2.4 VARUMÄRKE................................................................................................................................................. 7

2.4.1 Brand equity ......................................................................................................................................... 8
2.5 AEGM-MODELLEN....................................................................................................................................... 9

2.5.1 Association ........................................................................................................................................... 9
2.5.2 Erfarenhet........................................................................................................................................... 10
2.5.3 Goodwill ............................................................................................................................................. 10
2.5.4 Medvetenhet........................................................................................................................................ 10

3 METOD ............................................................................................................................................................ 12

3.1 UTGÅNGSPUNKTER...................................................................................................................................... 12
3.2 ANGREPPSSÄTT ........................................................................................................................................... 12
3.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT................................................................................................................................. 13

3.3.1 Fall-, tvärsnitts- eller tidsseriestudie.................................................................................................. 13
3.3.2 Kvalitativ eller kvantitativ ansats ....................................................................................................... 13
3.3.3 Primär- och sekundärdata.................................................................................................................. 14

3.4 GENOMFÖRANDE......................................................................................................................................... 14
3.4.1 Urval................................................................................................................................................... 14
3.4.2 Intervju ............................................................................................................................................... 14

3.5 OPERATIONALISERINGSPROCESS ................................................................................................................. 15
3.6 STUDIENS TILLFÖRLITLIGHET...................................................................................................................... 15

3.6.1 Validitet .............................................................................................................................................. 15
3.6.2 Reliabilitet .......................................................................................................................................... 16

4 EMPIRI............................................................................................................................................................. 17

4.1 FÖRETAGENS SPONSRINGSVERKSAMHET..................................................................................................... 17
4.1.1 Schenker – sponsring och varumärke................................................................................................. 17
4.1.2 Ramirent – sponsring och varumärke................................................................................................. 17
4.1.3 SKF – sponsring och varumärke ........................................................................................................ 17
4.1.4 Cloetta Fazer – sponsring och varumärke ......................................................................................... 17

4.2 ASSOCIATION .............................................................................................................................................. 18
4.2.1 Schenker ............................................................................................................................................. 18
4.2.2 Ramirent ............................................................................................................................................. 18
4.2.3 SKF..................................................................................................................................................... 18
4.2.4 Cloetta Fazer ...................................................................................................................................... 19

4.3 ERFARENHET............................................................................................................................................... 19
4.3.1 Schenker ............................................................................................................................................. 19
4.3.2 Ramirent ............................................................................................................................................. 19
4.3.3 SKF..................................................................................................................................................... 19
4.3.4 Cloetta Fazer ...................................................................................................................................... 20

4.4 GOODWILL .................................................................................................................................................. 20
4.4.1 Schenker ............................................................................................................................................. 20
4.4.2 Ramirent ............................................................................................................................................. 20
4.4.3 SKF..................................................................................................................................................... 21
4.4.4 Cloetta Fazer ...................................................................................................................................... 21



4.5 MEDVETENHET............................................................................................................................................ 21
4.5.1 Schenker ............................................................................................................................................. 21
4.5.2 Ramirent ............................................................................................................................................. 21
4.5.3 SKF..................................................................................................................................................... 22
4.5.4 Cloetta Fazer ...................................................................................................................................... 22

4.6 VARUMÄRKE OCH BRAND EQUITY............................................................................................................... 22
4.6.1 Schenker ............................................................................................................................................. 22
4.6.2 Ramirent ............................................................................................................................................. 23
4.6.3 SKF..................................................................................................................................................... 23
4.6.4 Cloetta Fazer ...................................................................................................................................... 23

5 ANALYS ........................................................................................................................................................... 24

5.1 ASSOCIATION .............................................................................................................................................. 24
5.2 ERFARENHET............................................................................................................................................... 25
5.3 GOODWILL .................................................................................................................................................. 26
5.4 MEDVETENHET............................................................................................................................................ 27
5.5 VARUMÄRKE OCH BRAND EQUITY............................................................................................................... 28

6 SLUTSATS OCH DISKUSSION.................................................................................................................... 30

6.1 SLUTSATSER................................................................................................................................................ 30
6.2 AVSLUTANDE DISKUSSION .......................................................................................................................... 31
6.3 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING.......................................................................................................... 32

7 KÄLLFÖRTECKNING .................................................................................................................................. 33

BILAGOR



Inledning

- 1 -

1 INLEDNING

Detta kapitel inleds med en problembakgrund till studiens ämnesområde, vilket leder in på 
uppsatsens frågeställning och syfte. Därefter behandlas de avgränsningar vi gjort samt en 
lista över uppsatsens centrala begrepp. Slutligen följer ett avsnitt om uppsatsens disposition.

1.1 Problembakgrund

I företagens strategier att finna nya och effektivare konkurrensmedel har sponsring blivit 
alltmer vanligt förekommande. När konkurrensen ökar och ett allt större utbud av produkter 
och tjänster finns att tillgå på marknaden, skapar sponsring unika möjligheter för företagen i 
deras varumärkesstrategier. För att bibehålla och samtidigt locka nya potentiella kunder har 
därför ett starkt varumärke blivit viktigare för företagen att prioritera (Cliffe & Motion, 2005,
Melin, 1999).

I konkurrensen att skapa värde kring sitt varumärke väger kundernas faktiska erfarenheter 
många gånger tyngre än företagens marknadsföring. För företagen är det därför en viktig
uppgift att försöka ge kunden en erfarenhet av företagets produkter eller tjänster. I tjänste-
baserade företag har kundernas praktiska erfarenheter extra stor betydelse, eftersom ju mindre 
fysisk en produkt är desto viktigare blir varumärket (Cliffe & Motion, 2005, Eriksson & 
Åkerman, 1999). Att differentiera en tjänst är ofta svårare än att differentiera en produkt, med 
anledning av att en tjänst är immateriell och mer komplicerad att jämföra med andra 
alternativa tjänster. Ett företags tjänster kan därför framgångsrikt differentieras genom rätt 
varumärkesstrategier (Kotler et al., 2002). Med denna insikt har det blivit alltmer vanligt att 
använda sig av alternativa marknadsföringskanaler, för att bygga upp en påtaglig och djupare 
mening i varumärket. Sponsring kan effektivt användas till att stärka varumärket, oavsett om 
företaget är framgångsrikt med sitt varumärke eller om företaget och dess varumärke är 
mindre känt (Betinna Cornwell & Roy, 2003).

Utöver konstaterandet att konkurrensen och kampen om kunderna ökar alltmer, har det även 
blivit vanligare att kunderna i större utsträckning tenderar att vara mindre lojala gentemot 
företagen. Kunderna visar större benägenhet att alternera sina inköp efter det erbjudande och 
eller det varumärke som för stunden lockar mest (Cliffe & Motion, 2005). För att bibehålla 
och utveckla sina kundrelationer har det därmed blivit vanligare att företagen betraktar sitt 
varumärke som ett strategiskt mycket viktigt konkurrensmedel (Melin, 1999). Förståelsen för 
att ett starkt varumärke ger konkurrensfördelar och lojalare kunder har följaktligen lett till att 
företag söker finna effektivare metoder i att skapa värde kring sitt varumärke (Cliffe & 
Motion, 2005). Mats Urde verifierar detta då han menar att genom rätt varumärkesstrategier
kan varumärket bli en av företagets viktigaste tillgångar (Stenshamn, 2001).

Under senare år har även kundernas uppfattning av traditionell marknadsföring förändrats. 
Det blir vanligare att kunder negligerar reklambudskap från företag som de inte har någon 
relation till (Lund, 2003). Detta är en anledning till varför sponsring på senare tid ökat i 
användning, eftersom sponsring många gånger ger kunden positiva associationer mellan det 
sponsrade objektet och företaget som sponsrar. Sponsring anses heller inte vara lika 
påträngande som traditionell reklam (Betinna Cornwell & Roy, 2003).
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Sponsring har vuxit markant de senaste tre decennierna och är idag en av de snabbast växande 
trenderna inom marknadsföringen (Betinna Cornwell & Roy, 2003). Sponsring växer 
exempelvis snabbare än traditionell marknadsföring, såsom reklam och sales promotion 
(Lund, 2003). Det uppskattas att världsmarknaden för sponsring på senare tid har ökat från att 
omsätta omkring 17 miljarder dollar 1996 till att omsätta bortåt 50 miljarder dollar 2006 
(Burton, Farrelly & Quester, 2006). Denna utveckling har varit densamma även i Sverige då
sponsring används i allt större utsträckning bland företag och marknadsförare. Under 2005 var 
exempelvis omsättningen för sponsring jämförlig med omsättningen för TV-reklam (Institutet 
för reklam- och mediestatistik, 2007). Av all sponsring är idrottssponsring den som utgör 
störst andel av den totala sponsringen, närmre bestämt 65 procent av den totala summan 
(Betinna Cornwell & Roy, 2003).

1.2 Problemdiskussion

I problembakgrunden har vi belyst den allt tuffare konkurrenssituationen som råder bland 
dagens företag, där marknadsförare försöker finna effektivare metoder i att kommunicera 
företagets varumärke. Sponsring har på senare tid ökat i användning för att locka både nya 
och befintliga kunder till företaget. Av denna anledning anser vi att olika företags syften och 
målsättningar med sponsringen är intressant att studera. Om det förefaller skillnader och eller 
likheter mellan hur tjänsteföretag och producerande företag använder sig av sponsring, anser 
vi också intressant att undersöka. Sponsring innebär dock både fördelar och nackdelar som 
företagen bör beakta innan en sponsringssatsning inleds. En nackdel med sponsring är att 
företag låter andra hantera företagets varumärke, vilket innebär att företaget inte har direkt 
kontroll över sitt eget varumärke. Som kommunikationsverktyg förefaller sponsring dessutom 
vara relativt platt, vilket betyder att sponsring har en oförmåga att kommunicera. Sponsring 
blir lätt en envägskommunikation där företaget försöker kommunicera ut ett budskap till 
kunden utan att få feedback (Karaszi, 2004). Sponsring kan dessutom uppfattas tids-, 
personal- samt kunskapskrävande. Fördelen med sponsring är att aktiviteten skapar ökad 
uppmärksamhet för sponsorns övriga reklam samt skapar en association mellan sponsorn och 
den sponsrade (Roos & Algotsson, 1996). Sponsring har även en stor potential att bland 
kunderna öka varumärkesmedvetenheten, varumärkesimagen, varumärkeslojaliteten och 
varumärkeserfarenheten (Cliffe & Motion, 2005).

Innebörden av ovanstående resonemang tror vi kan leda till att fler företag intresserar sig för 
möjligheterna med sponsring samt hur sponsring kan användas för att stärka varumärket. 
Beroende på tjänsteföretags och producerande företags olikartade utbud, anser vi det 
intressant att även undersöka om tjänsteföretag och producerande företag arbetar olika och har 
olika syften med sina sponsringsaktiviteter. Vi har funnit att den empiriska forskningen kring 
sponsring i dagsläget inte är särskilt omfattande. Detta innebär att det finns en teoretisk 
relevans med att genomföra en studie i ämnesområdet.
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1.3 Frågeställning

Utifrån ovanstående resonemang rörande hur tjänsteföretag och producerande företag kan 
använda sig av sponsring för att stärka varumärket formulerar vi följande frågeställning:

Hur kan sponsring stärka ett företags varumärke och vilka skillnader och likheter finns det 
mellan hur tjänsteföretag och producerande företag använder sig av sponsring i syfte att 
stärka varumärket? 

1.4 Syfte

Vårt syfte med studien är att beskriva hur sponsring kan stärka ett företags varumärke samt 
identifiera skillnader och likheter mellan tjänsteföretags och producerande företags 
sponsringsverksamheter.

Ett övergripande syfte med undersökningen är att resultatet skall ge nyanserande och värde-
fulla insikter i hur sponsring kan användas för att stärka varumärket i tjänsteföretag och i 
producerande företag. Genom denna insikt får företagen ökad kunskap om sponsring och kan 
genom de jämförelser vi gör mellan företagen förbättra sina egna sponsringssatsningar.

1.5 Avgränsningar

Vi kommer i denna studie att genomföra en undersökning baserad på tjänsteföretag och 
producerande företag som sponsrar och deras synvinkel på hur sponsring stärker varumärket.
Detta får till följd att vi i studien utgår från företagens syn på sitt varumärke och hur företagen
anser att kunderna ser på varumärket. Vi gör även en avgränsning då vi fokuserar på företag 
som har ett starkt och relativt inarbetat varumärke. Detta för att bättre kunna besvara vårt 
syfte i studien då vi ämnar analysera hur företagen stärker varumärket med hjälp av sponsring 
och inte analysera hur företag bygger upp varumärket.

1.6 Centrala begrepp

Ett första steg i processen att få förståelse för ämnesområdet är att identifiera begrepps-
apparaten. Ett flertal olika termer kan ibland användas synonymt. Därför avser vi att 
konkretisera och definiera några av de vanligaste begreppen som vidare kommer att användas 
i arbetet. Dessa redogör vi för nedan:

Sponsring - Ett kommunikationsverktyg för marknadsföring vars syfte är att uppnå fördelaktig 
publicitet för ett företag och eller dess varumärke via marknadsföring riktat mot en viss 
målgrupp, genom att man stödjer en aktivitet som ej direkt kan förknippas med företagets 
normala affärsverksamhet, exempelvis sponsring av ett visst idrottslag (Cliffe & Motion, 
2005).
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Varumärke - Ett kännetecken som företag använder för att skilja sina varor och tjänster från 
andras. Ett varumärke kan vara ett ord eller någon annan grafisk symbol som kännetecknar en 
vara eller en tjänst (Patent & Registreringsverket, 2007).

Tjänsteföretag – Ett företag som säljer en aktivitet eller förmån, som är immateriell och inte 
resulterar i något direkt ägande (Kotler et al., 2002).

Producerande företag – Företag vars produkter är materiella, som kan säljas vidare samt går 
att lagra. Försäljningen av de producerande företagens produkter medför ett ägarbyte 
(Normann, 2000).

Brand equity – Är en uppsättning tillgångar och ansvar länkade till ett varumärke och som 
ökar eller minskar värdet på en produkt eller tjänst (Aaker, 1998).

1.7 Uppsatsens disposition

I detta kapitel ett har studiens problembakgrund, frågeställning, syfte samt avgränsningar 
behandlats. I kapitel två presenterar vi vår teoretiska referensram och redogör för befintliga 
teorier rörande sponsring och hur företag stärker sitt varumärke. I detta kapitel redogör vi 
även för vår modifierade undersökningsmodell som är bearbetad utifrån teorier och tidigare 
forskning i ämnesområdet. I kapitel tre redogör vi för vår vetenskapliga ansats och vårt 
tillvägagångssätt i undersökningen. I kapitel fyra beskriver vi vår empiriska data som samlats 
in under våra intervjutillfällen. Kapitel fem innehåller vår analys där vi utifrån vår teoretiska 
referensram och undersökningsmodell analyserar och jämför tjänsteföretagens och de 
producerande företagens syn på sponsring och dess påverkan på varumärket. I kapitel sex 
diskuteras de slutsatser som vi kommit fram till i undersökningen.

Inledning Teoretisk 
referensram

Metod Empiri Analys
Slutsats & 
diskussion
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2 TEORETISK REFERENSRAM

I detta kapitel har vi för avsikt att beskriva uppsatsens teoretiska referensram och vår 
undersökningsmodell som är av relevans för att besvara frågeställningen och för att uppfylla 
syftet i studien. Inledningsvis beskrivs marknadsföring i tjänsteföretag samt i producerande 
företag. Därefter följer ett avsnitt som behandlar ämnena sponsring och varumärke. Kapitlet 
avslutas med en redogörelse för vår undersökningsmodell, AEGM-modellen.

2.1 Marknadsföring i tjänsteföretag

Vid marknadsföring i tjänsteföretag handlar det om att visa vad företaget och dess tjänster står 
för. Det är i tjänstemarknadsföring viktigt att inge förtroende då rekommendationer från nöjda 
kunder ger nya kunder samt får befintliga kunder att handla mer och oftare. Relations-
marknadsföring blir en viktig del i marknadsföringen. Att företaget är känt för kunderna är 
essentiellt, likaså att företaget har ett gott anseende och rykte som byggs upp med hjälp av 
kunderna och deras erfarenheter av företaget. Kunden behöver kunna lita på att arbetet blir bra 
utfört. Med anledning av att tjänster är immateriella är det svårt att visa upp ett sortiment för 
kunden. Många tjänster är därmed svåra för kunden att uppfatta, varför förtroendet och 
relationen mellan företaget och kunden blir oerhört viktig (Pihlsgård et al., 2006). Kotler et al. 
(2002) resonerar även kring detta och menar att vid köp av en tjänst blir det ofta svårare för 
kunden att jämföra alternativa utbud. Många gånger är det inte förrän efter köpet som kunden 
vet vad tjänsten faktiskt innehöll, vilket innebär att det blir svårt att jämföra olika tjänster 
innan ett eventuellt köpbeslut.

Eftersom tjänster är immateriella och svåra att jämföra krävs det ytterligare synvinklar på hur 
marknadsföringen kan utformas (Kotler et al., 2002). Detta med anledning av att det i tjänste-
företag inte finns några standardiserade produkter samt att tjänsterna kan variera i kvalitet från 
gång till gång. För kunden innebär detta vissa komplikationer, såsom ökad risktagning vid 
köp av en tjänst. I och med ett större risktagande blir kunden mer beroende av personlig 
information, som exempelvis word-of-mouth (Doyle & Stern 2006). Marknadsföring i 
tjänsteföretag kan utgöras av traditionell annonsering, men kundernas värderingar, ryktet om 
företaget samt den upplevda imagen av företaget har större inverkan på kundernas val och 
förväntningar av tjänsten (Grönroos 2002). Även Kotler et al. (2002) diskuterar kring detta 
och menar att ryktet och trovärdigheten hos ett tjänsteföretag är relaterat till den risk kunden 
är villig att ta. Om kunden litar på företaget och dess anställda kommer kunden anta att 
tjänsten är fri från risker eller innebär mycket liten risktagning. Detta får till följd att det blir 
lättare för företaget att påverka kunden att fatta ett köpbeslut. Trovärdighet kan uppnås genom 
god kommunikation mellan företaget och kunden, vilket exempelvis kan ske via reklam, men 
även genom att nöjda kunder pratar gott om företaget och dess tjänster (Kotler et al., 2002). 
Ett tjänsteföretags image är av stor vikt då företagets image påverkar kvaliteten positivt på 
tjänsten vilket i sin tur skapar viktiga konkurrensfördelar (Grönroos, 2002).
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2.2 Marknadsföring i producerande företag

Marknadsföring i producerande företag handlar om att positionera företaget och dess 
produkter på bästa sätt. Att vårda och stärka sitt varumärke blir en allt viktigare del i 
företagens sätt att positionera sig och en stor del av marknadsföringsbudgeten går ofta till att 
stärka just företagets varumärke. I marknadsföringssammanhang och i företagens arbete kring 
varumärket dyker det ofta upp frågor som rör målsättningen att stärka företagets varumärke 
och anseende, samt  vilken målmarknad företaget främst skall inrikta sig mot (Pihlsgård et al.,
2006).

Det finns många olika faktorer som påverkar hur producerande företag marknadsför sig. 
Marknadsföringen utformas bland annat med avseende på dess målmarknad och om företaget 
skall använda sig av massmarknadsföring eller fåtalsmarknadsföring. Även typen av 
produkter, exempelvis om företaget marknadsför livsmedel eller datorer, har betydelse för hur 
marknadsföringen utformas. Varumärket har stor betydelse, framförallt vid fåtals-
marknadsföring, där företagets och produktens anseende har stor betydelse för kunden vid ett 
köpbeslut. Ett starkt varumärke bidrar bland annat till en större möjlighet att få trogna och 
återkommande kunder. Även kundrelationerna och personlig service samt kringtjänster blir 
mycket viktiga när ett företag väljer att marknadsföra sina produkter på en fåtalsmarknad. Vid 
massmarknadsföring utgör positioneringen, varumärket och distributionen en avgörande 
faktor för hur väl produkten tas emot av kunderna. Det är här viktigt för företag att se till att 
produkten uppfattas som lättillgänglig och överlägsen konkurrenternas varumärken och 
produkter, för att på så sätt stärka det egna varumärket och skaffa sig konkurrensfördelar 
(Pihlsgård et al., 2006).

Varumärket ger inte bara associationer till en produkts attribut utan ger även mervärde i form 
av emotionella fördelar. Varumärket ger i de flesta fall produkten en personlighet som 
kunderna kan förknippa sig själva med eller en personlighet som kunden förknippar med 
någon/något de skulle vilja vara. En köpares beslut influeras också av personliga 
karaktärsdrag såsom livsstil, personlighet och hur kunden ser på sig själv. Även word-of-
mouth blir en viktig alternativ marknadsföringskanal vid sidan om traditionell marknadsföring 
som annonsering, direktreklam, rabatter och andra erbjudanden (Kotler et al., 2002).

2.3 Sponsring

Enligt Karaszi (2004) är sponsring associationsmarknadsföring. Med detta menar författaren 
att sponsring är en affärsmässig metod för kommunikation, marknadsföring och försäljning.   
Fortsättningsvis menar Karaszi (2004, s. 273) att ”sponsring bygger på ett kommersiellt avtal 
mellan (normalt två) parter där ett företag betalar för kommersiella rättigheter att utnyttja en 
association (med t.ex. ett evenemang, en person, en organisation, ett projekt etc.)”. Dolphin 
(2003) menar att sponsring är en mer omfattande aktivitet än någon annan form av 
marknadsföring, som dessutom involverar hela organisationen. För att det skall få kallas 
sponsring krävs det motprestationer samt förväntningar på effekter från sponsringen, annars 
kan det lika väl handla om välgörenhet. Genom sponsring köper företag en rättighet eller 
association till något (exempelvis ett idrottsevenemang) som sedan skall länkas samman med 
företagets varumärke. Sponsring är generellt en långsiktig process, med anledning av att 
företag oftast inte kan mäta effekterna av sponsringsinsatserna förrän efter minst tre år (Roos 
& Algotsson, 1996). Författarna diskuterar i enighet med Grönkvist (2000) och Clark (1996) 
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att sponsring är en metod för kommunikation och marknadsföring och inte ett medium, det 
vill säga jämförligt med reklam och PR, som många tycks tro. Sponsring beskrivs ofta spela 
en speciell roll inom marknadsföringen. I sponsring ingår element från reklam, PR, 
försäljning, sales promotion och intern marknadsföring. Dessa element är nödvändiga för att 
samspelet mellan sponsringen och företagets övriga aktiviteter skall fungera så effektivt som 
möjligt (Clark, 1996).

Sponsring erbjuder företag en förmåga att skapa varumärkesmedvetenhet, varumärkesimage, 
varumärkeslojalitet samt varumärkeserfarenhet (Cliffe & Motion, 2005). Detta menar även 
författarna Burton, Farrelly och Quester, (2006) som skriver att för de flesta organisationer är 
företags- och varumärkesbyggande det primära målet med sponsring. Vidare kan även 
sponsring användas för att skapa goodwill kring varumärket genom att leverera mervärde till
andra viktiga intressenter (Cliffe & Motion, 2005).

Målsättningen med sponsring kan variera från företag till företag. De vanligaste avsikterna
med sponsring är att försöka förstärka företagets image, öka företagets goodwill samt skapa 
medvetenhet för varumärket (Dolphin, 2003). Författarna Roos och Algotsson (1996) menar
istället att målet med sponsring är, precis som med all annan slags marknadsföring, att öka
omsättningen och försäljningen. En sponsringsaktivitet informerar kunderna om varumärkets 
fördelar, men gör det samtidigt lättare för kunderna att förstå hur och var de kan införskaffa 
sig de produkter eller tjänster företaget säljer (Dolphin, 2003). För att skapa och underhålla 
framgångsrik sponsring krävs det hög involvering av den som sponsrar samt den som blir 
sponsrad. Målet med sponsring är i ett tidigt skede att skapa medvetenhet och kännedom om 
varumärket. I ett senare skede skapar även sponsring en image som associerar sponsrings-
evenemanget med varumärket (Planellas & Urriolagoitia, 2007). Sponsring kan kategoriseras 
och delas in i olika typer, beroende på vilken aktivitet som sponsras. Den traditionella 
uppdelningen för sponsring är; idrott, kultur, radio och TV-sponsring samt musik och festival-
arrangemang och olika typer av sponsring till forskning och utbildning (Karaszi, 2004).

2.4 Varumärke

Varumärkets primära uppgift är att vara en identitetsbärare för att därmed identifiera ett 
företags produkter eller tjänster. Varumärket skall även beskriva vad något är eller 
uppmärksamma att det existerar samt särskilja det från andra produkter och tjänster (Holger & 
Holmberg, 2002). Varumärkets funktion är således att förmedla en identitet till köparen. 
Styrkan hos ett varumärke beror på de associationer som varumärket framkallar i köparens 
medvetande. Dessa är i sin tur starkt förknippade med företagets och varumärkets image. 
Starka varumärken bygger på ett upplevt mervärde i form av fysiska, funktionella eller 
emotionella fördelar. Summan av ett varumärkes samtliga marknadsfördelar gentemot ett 
annat varumärke benämns brand equity.

En grundläggande förutsättning för att ett varumärke skall kunna utvecklas till ett centralt 
konkurrensmedel är att det har en förmåga att skapa värde, både för märkesinnehavaren och 
för kunden. Ett nyckelbegrepp i detta sammanhang är lojalitet. Det övergripande syftet med 
att stärka varumärket är att försöka locka en bred bas av märkeslojala kunder. I denna process 
är det viktigt att märkesinnehavaren lyckas väcka kundens engagemang för den typ av 
produkt eller tjänst som företaget marknadsför. Detta syftar till att kunden skall lägga så stor 
vikt som möjligt vid varumärket i samband med köpet. Genom att öka märkeskänsligheten 
förbättras förutsättningarna för att lyckas medvetandegöra kunden om produktens eller 
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tjänstens existens, det vill säga att skapa märkeskännedom. För att få produkten eller tjänsten 
att framstå som tilltalande gäller det att förknippa den med olika värden som kan ge upphov 
till starka och positiva märkesassociationer (Melin 1999). Sponsring fungerar som ett 
varumärkesbyggande verktyg, med anledning av att det är effektivt i att leverera vidare 
varumärkesassociationer (Betinna Cornwell & Roy, 2003). Dessa associationer skall, för att få 
bäst effekt på varumärket, ge upphov till ett relevant och uppskattat mervärde för kunden. 
Ambitionen för företaget är därmed att skapa märkespreferenser, som i ett längre perspektiv 
kan ge upphov till betydande märkeslojalitet (Melin, 1999).

Aaker (1998) framhäver vikten av att vårda sitt varumärke och menar att starka varumärken 
skapar en varaktig konkurrenskraft. Att stärka sitt varumärke handlar om att kontinuerligt 
försöka bli bättre och skapa ett mervärde, något som är unikt och som gör att kunden köper 
vårt varumärke framför ett konkurrerande. Detta kan även betraktas som att företagen 
försöker stärka sitt varumärke genom att skapa en slags personlighet för sina produkter och 
tjänster (Aaker, 1998). Enligt Axelsson (1996) tar det ofta lång tid att bygga upp ett starkt 
varumärke. Även att upprätthålla ett varumärke kräver stora resurser och investeringar. Att 
företaget är konsekvent i sin kommunikation till kunden är enligt Aaker (1998) en 
förutsättning för att skapa och bibehålla ett starkt varumärke. Är företaget inte konsekvent i 
sin kommunikation utan istället skickar ut oklara budskap, förefaller en risk att kunden blir 
osäker på vad varumärket står för. Ett väl genomtänkt metodiskt tillvägagångssätt i 
satsningarna och en fokuserad support för varumärket ger långsiktigt ett större värde. För att 
ge mervärde åt varumärket vid sponsring är det viktigt att skapa associationer mellan den 
sponsrade aktiviteten och sponsorföretagets varumärke. Denna koppling kan vara mer eller 
mindre tydlig, varför det är viktigt för företaget att noga utvärdera att kunderna får rätt 
associationer mellan aktiviteten och produkten eller tjänsten (Bettina Cornwell & Roy, 2003). 
Precis som det är avgörande att sätta upp målsättningar med sponsringsaktiviteten, är det 
viktigt att kontinuerligt sätta upp målsättningar för varumärket. Utan klara mål riskerar 
varumärket att avstanna i utvecklingen och succesivt förlora i konkurrenskraft (Melin, 1999).

2.4.1 Brand equity
Målsättningen med ett varumärke är att skapa brand equity och ett starkt varumärke innehar 
ett högt brand equity. Kotler et al. (2002) understryker vikten av att underhålla och behandla 
varumärket som en tillgång, för att inte dess brand equity skall sjunka. Ett primärt syfte med 
sponsring är att medverka och skapa ett högre brand equity för företaget (Bettina Cornwell & 
Roy, 2003). Keller (2003, s. 4) beskriver brand equity på följande sätt: ”More specifically, 
what distinguishes a brand from its unbranded commodity counterpart and gives it equity is 
the sum of total consumers’ perceptions and feelings about the product’s attributes and how 
they perform, about the brand name and what it stands for, and about the company associated 
with the brand”.

Melin (1999) anser att varumärkeskapital kan användas som ett samlande begrepp för brand 
equity. Varumärkeskapital kan i sin tur diskuteras ur både kundens och ur märkes-
innehavarens perspektiv. Utgångspunkten är att om varumärket genererar värde för kunden, 
innebär det i sin tur att varumärket även skapar värde för märkesinnehavaren. Det värde som 
varumärket skapar för kunden ger märkeslojalitet, vilket är en betydande ambition för 
företagen att skapa (Melin, 1999). Kotler et al. (2002) poängterar att ett varumärke med högt 
brand equity ger flera konkurrensfördelar. Företaget får exempelvis lägre kostnader för 
marknadsföring eftersom kunden har en hög medvetenhet om varumärket samt en lojalitet 
gentemot företaget (Kotler et al., 2002). Erfarenhet av företagets varumärke är en fundamental 
del av brand equity över tiden, särskilt för tjänsteföretag. Erfarenhet genererar mening till 
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varumärket (Cliffe & Motion, 2005). Skapandet och underhållandet av ett varumärkes brand 
equity kräver investeringar, varför företaget måste besitta både resurser och kunskaper för att 
kunna försvara sitt varumärke (Aaker, 1998).

2.5 AEGM-Modellen

Utifrån lämpliga teorier inom ämnesområdet har vi utformat en egen undersökningsmodell 
som vi valt att benämna AEGM-modellen. Modellen innefattar parametrarna Association, 
Erfarenhet, Goodwill samt Medvetenhet. Vår modifierade undersökningsmodell är baserad på 
och utarbetad utifrån tre olika modeller, vilka närmre bestämt är; Sponsorship-brand strategy 
framework och The sponsorship portfolio (Cliffe & Motion, 2005) samt Brand Equity model
(Aaker, 1998). AEGM-modellen är utformad utifrån vårt ämnesområde för att på bästa sätt 
kunna användas för att besvara vår frågeställning och uppfylla vårt syfte i studien.

Figur1: Illustrerar vår modifierade undersökningsmodell som benämns AEGM-modellen. Modellen påvisar de 
olika parametrarna association, erfarenhet, goodwill samt medvetenhet och dess samverkan med sponsring och 
brand equity.

2.5.1 Association
Enligt Aaker (1998) är varumärkesassociation det som direkt eller indirekt är sammankopplat 
med kundens erinring till ett varumärke. Den vanligaste typen av association är produktens 
eller tjänstens attribut och fördelarna detta förmedlar till kunden. Exempelvis associeras 
Volvo med säkerhet medan Ryan Air associeras med enkelhet och prisvänlighet. Varumärkes-
association kan vara en tillgång som differentierar företaget från dess konkurrenter. Det kan 
ge kunderna anledning till att köpa en viss produkt eller tjänst men även skapa känslor kring 
produkten eller tjänsten och tillhandahålla en bas för en eventuell märkesutvidgning. Detta 
kan även leda till att företag skapar utökade konkurrensfördelar. Konkurrensfördelarna är 
framförallt hållbara och svårare för konkurrenterna att överträffa om associationerna är 
baserade på immateriella ting såsom ledarskap, stil och eller förväntat värde (Aaker, 1998).

Associationer har ofta inflytande på kundens köpbeslut eftersom det förmedlar trovärdighet 
och förtroende till ett varumärke. Association kan även stimulera positiva känslor som i sin 
tur kopplas samman med varumärket och den erfarenhet kunden har från produkten eller 
tjänsten (Aaker, 1998). Fördelen med stark varumärkesassociation är att varumärket utvecklar 
en relation till produkten eller tjänsten. Rätt utformad bidrar sponsring till att effektivt 
tillhandahålla sådana varumärkesassociationer (Betinna Cornwell och Roy, 2003).

Association

MedvetenhetGoodwill

Erfarenhet

Sponsring och 
Brand equity
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2.5.2 Erfarenhet
Varumärkeserfarenhet kan exempelvis skapas genom att varumärket förknippas med ett 
sponsringsevenemang där kunden involveras i själva evenemanget. Företag kan således länka 
produkten eller tjänsten till ett event eller en användningssituation för att på så sätt ge kunder 
en erfarenhet av varumärket. I den här fasen är det mycket viktigt att företag kan leverera 
varumärkets innebörd till kunden (Cliffe & Motion, 2005).

En av företagets viktigaste tillgångar är dess lojala kunder, menar Aaker (1998). Ett 
varumärkes värde skapas till stor del av kundens lojalitet gentemot varumärket (Aaker, 1996). 
Konkurrenter kan kopiera, förnya eller till och med förbättra ett företags produkter och 
tjänster, men det konkurrerande företaget måste fortfarande få kunderna att byta varumärke. 
Varumärkeslojalitet kan exempelvis baseras på erfarenhet från användning av en produkt eller 
utförandet av en tjänst. Företag som anstränger sig för att vårda sina befintliga kunder uppnår 
därmed högre lojalitet. Att få nya kunder att byta varumärke är en betydligt mer resurs-
krävande aktivitet än att behålla och vårda befintliga kundkontakter (Aaker, 1998, Kotler et 
al., 2002). En lojal kundkrets genererar både en god och förutsägbar försäljning och vinst men 
skapar även en barriär för konkurrenter att ta marknadsandelar (Aaker, 1996).

Utmaningen för företag blir därmed att försöka förbättra ett varumärkes lojalitetsprofil, vilket 
innebär att skapa band till varumärket och öka antalet kunder som är beredda att betala ett 
högre pris för varumärket. Ett sätt att öka lojaliteten till ett varumärke är att stärka 
relationerna mellan varumärket och kunderna. Att skapa medvetenhet samt utforma en 
effektiv och klar varumärkesidentitet kan vara två sätt att öka lojaliteten. På en marknad som 
karaktäriseras av många konkurrenter och likartade produkter och tjänster är det framförallt 
viktigt att försöka skapa en högre kundlojalitet (Aaker, 1998).

2.5.3 Goodwill
Verket för näringslivsutveckling (2006) definierar goodwill på följande sätt:
”(…)det värde företaget har utöver konkreta tillgångar som kan säljas på en marknad”.

Goodwill är ett grundläggande element för bildandet av brand equity. Enligt en studie 
genomförd av Cliffe och Motion (2005) kan sponsring användas som en huvudsaklig metod
för skapandet av goodwill. Författarna illustrerar ett tydligt exempel på vad de menar med 
goodwill. Goodwill kan exempelvis uppstå genom att ett företag sponsrar ett idrottslag som en 
potentiell kund håller kärt. Kunden ser sponsringen som något positivt vilket får kunden att 
länka samman och dra paralleller mellan företagets varumärke och sponsringen. Kunden 
uppmärksammar att företaget stödjer idrottslaget, vilket leder till att kunden i sin tur blir 
positivt inställd till företaget som ligger bakom sponsringen. Detta är enligt Cliffe och Motion 
ett bra exempel på vad goodwill innebär. Företag skall genom sponsringsaktiviteten skapa en 
relation till kunden, som förhoppningsvis resulterar i att kunden vid ett senare tillfälle köper 
företagets produkter eller tjänster (Cliffe & Motion, 2005).

Sammanfattningsvis menar författarna att goodwill även kan vara sådant som kunderna 
associerar med företaget, exempelvis företagsnamnet, logotypen, en slogan och eller
företagets rykte. Slutligen menar författarna att nöjda kunder även genererar goodwill
eftersom att de handlar fler varor och oftare (Cliffe & Motion, 2005).

2.5.4 Medvetenhet
Varumärkesmedvetenhet tas ofta för givet men kan vara en strategisk nyckeltillgång för 
företaget (Aaker, 1996). En studie utförd av Cliffe och Motion (2005) visar på att sponsring, 
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som metod för marknadsföring, uppfyller mycket av varumärkesmedvetenhetens krav. Detta 
sker genom att företagets varumärke associeras med events som målgruppen finner intressant 
och lockande. Författarna menar att en sponsringsorienterad medvetenhetsstrategi är betydligt 
mer effektiv för att skapa medvetenhet bland kunderna, än många andra former av 
marknadsföring. Medvetenhet kan uppnås på olika sätt men blir som mest effektiv när 
varierande kommunikationsmedier används samtidigt, som publicitet och PR i kombination 
med exempelvis sponsring (Cliffe & Motion, 2005).

Aaker (1996) menar vidare att medvetenhet syftar till styrkan på den närvaro ett varumärke 
har i kundens minne. Ett igenkännande uttrycker sig ofta som något familjärt, vilket innebär 
att kunden föredrar att köpa en produkt eller tjänst som för kunden redan är känd, framför en 
okänd eller helt ny. När en kund känner igen ett varumärke får de uppfattningen att företaget 
lägger resurser, exempelvis i form av marknadsföring, på varumärket. Generellt lägger inte 
företag resurser på ett ”dåligt” varumärke, vilket kunden ser som en bekräftelse på att det är 
ett ”bra” varumärke. Även för företag med synliga och etablerade konkurrenter blir det viktigt 
att skapa medvetenhet kring varumärket, för att uppnå en starkare och mer konkurrenskraftig
position på marknaden (Aaker, 1996).

Det finns två aspekter som är viktiga att ta hänsyn till när ett företag vill skapa medvetenhet
för sitt varumärke. Det första är att tillgodose de resurser som behövs för att skapa
medvetenhet. Det andra är att använda sig av alternativ kommunikationsmedia, som 
exempelvis sponsring och reklam. Är kunderna medvetna och känner till varumärket, kan det
också medföra att företagets brand equity höjs. Det är dock viktigt att påpeka att all 
medvetenhet inte är positiv medvetenhet, det är därmed en utmaning för ett företag att skapa 
en strategisk hållbar medvetenhet hos kunderna (Aaker, 1996).
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3 METOD

I detta metodkapitel redogör vi för vårt systematiska tillvägagångssätt i studien. Vi inleder 
med att beskriva vilka utgångspunkter vi haft i arbetet, för att därefter beskriva vårt 
angreppssätt i studien. Efter detta behandlar vi vårt tillvägagångssätt vid studiens genom-
förande samt varför studien utförts på det valda sättet. I denna del av rapporten beskriver vi 
även hur vi genomförde våra intervjuer samt redogör för de operativa begrepp som 
konkretiseras i vår operationaliseringsprocess. Avslutningsvis tar vi upp problematiken kring 
bedömningen av metodkvaliteten vid kvalitativa undersökningar.

3.1 Utgångspunkter

Som tidigare framkommit i vår problembakgrund har sponsring på senare tid blivit alltmer 
vanligt förekommande. Denna utveckling i kombination med studier i marknadsföring har
gjort att vi intresserat oss för hur företag arbetar med sponsring i syfte att stärka varumärket. 
Eftersom sponsring används i allt större utsträckning och varumärket blir allt viktigare fann vi 
det intressant och teoretiskt relevant att sammanföra dessa båda områden. Vi har för avsikt att 
studera och jämföra hur tjänsteföretag och producerande företag använder sig av sponsring i 
syfte att stärka varumärket.

Vi fann vid informationsinsamlandet att det inte fanns speciellt mycket forskning gjord inom
området varumärke i kombination med sponsring, varför vår förförståelse inom ämnet är 
relativt begränsad. Med anledning av att vi genomfört undersökningen med en medvetenhet 
om vår förståelse samt med ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt anser vi att studiens 
resultat inte påverkats i någon nämnvärd riktning.

3.2 Angreppssätt

Valet av angreppssätt är en central del vid vetenskapliga undersökningar och anger vilken 
strategi som är bäst lämpad för att samla in data och på så sätt få grepp om verkligheten. Den 
ena strategin är deduktiv datainsamling, vilket innebär att gå ”från teori till empiri”
(Jacobsen, 2002, s. 34). Denna insamlingsmetod går ut på att forskaren genom tidigare 
empiriska rön och teorier först skapar sig en uppfattning om ett visst fenomen. Därefter 
samlas empirin in för att undersöka om förväntningarna stämmer överens med verkligheten. 
Kritiken som kan riktas mot denna insamlingsmetod är att den ger mycket begränsad 
information och att forskaren endast söker efter den information som anses relevant. Den data 
som samlats in går därmed i riktning mot att ge stöd åt forskarens egna förväntningar som 
denne hade innan undersökningen inleddes. Alternativet till denna datainsamlingsmetod är 
induktiv ansats, som innebär att gå ”från empiri till teori” (Jacobsen, 2002, s. 35). Denna 
ansats innebär att forskaren samlar in all relevant information inom ämnesområdet utan några 
förväntningar, för att därefter systematisera och formulera sina teorier. Kritiken mot denna 
insamlingsmetod har istället riktats mot att en forskare aldrig kan gå ut i verkligheten helt 
förutsättningslöst. En undersökare gör alltid vissa avgränsningar av informationen, både 
medvetet och omedvetet (Jacobsen, 2002). I vår studie har vi valt att utgå från en deduktiv 
ansats. Vi anser att den deduktiva ansatsen är den mest relevanta och bäst lämpade för vår 
studie, då vi ämnar analysera ett fenomen och sedan ställa detta mot befintlig teori.
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3.3 Tillvägagångssätt

Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) styrs en undersöknings grundläggande utformning av i 
huvudsak tre centrala dimensioner. Den första dimensionen behandlar vilken typ av studie 
som skall genomföras, fall-, tvärsnitts- eller tidsseriestudie. Undersökningen kan sedan 
genomföras genom antingen en kvalitativ eller en kvantitativ ansats. Den tredje dimensionen 
utgörs av vilken typ av data vi skall använda oss av vid datainsamlingen, primär- och 
sekundärdata.

3.3.1 Fall-, tvärsnitts- eller tidsseriestudie
Hur datan skall samlas in utgör den första dimensionen och Lekvall och Wahlbin (2001) 
nämner här tre olika strategier i datainsamlandet. Den första insamlingsmetoden sker genom 
fallstudier, där något eller några undersökningsobjekt studeras på djupet. Fallstudier är 
lämpliga när vi vill få en djupare förståelse samt få fram så många nyanser och detaljer som 
möjligt ur ett visst fenomen. Vårt syfte vid en sådan ansats är således inte att generalisera 
utfallet, utan vi är mer intresserade av det unika och specifika. Insamling av data kan även ske 
genom tvärsnittsstudier, vilket innebär att ett flertal undersökningsobjekt studeras på djupet 
med syfte att sedan jämföra dem sinsemellan. Ett ”tvärsnitt” av marknaden studeras vid en 
viss tidpunkt (Jacobsen, 2002). Ett tredje alternativ till ansats är att genomföra en tidsserie-
studie. Denna typ av ansats används när forskaren är intresserad av att uttala sig om en 
utveckling över tiden och således försöka finna kausalitet (Lekvall & Wahlbin, 2001).

Med utgångspunkt från vår frågeställning och vårt syfte med undersökningen anser vi att en 
tvärsnittsstudie är mest lämplig att genomföra. Vi ämnar titta på ett fåtal variabler vid en 
given tidpunkt för att beskriva detta fenomen djupgående. Resultatet vi erhåller från våra 
fallföretag jämför vi sedan sinsemellan för att utröna om det finns skillnader mellan 
undersökningsobjekten och eller om det finns samvariation. Vår ambition är inte att 
generalisera forskningsresultaten, utan istället att beskriva och föra en diskussion kring de
eventuella skillnader och likheter som kan föreligga mellan tjänsteföretag och producerande 
företag i deras sponsringsverksamheter. Då vi i studien djupgående belyser och beskriver ett 
fåtal företags sätt att arbeta med sponsring, bör vår undersökning vidare ses som en förstudie 
till en mer omfattande undersökning där ett större antal företag studeras och jämförs.

3.3.2 Kvalitativ eller kvantitativ ansats 
Valet av kvalitativ eller kvantitativ undersökningsmetod bör i första hand styras av studiens 
frågeställning och syfte. Den metod vi väljer att använda oss av genererar olika typer av 
information, vilket i sin tur påverkar hela undersökningens resultat. Vid en kvalitativ studie 
läggs vikt vid detaljer, nyanser och det unika hos varje uppgiftlämnare. Metoden är 
djupgående och okänslig för oväntade omständigheter, vilket innebär att den därmed är öppen 
för kontextuella aspekter. Öppenhet är ett nyckelord för denna ansats eftersom undersökaren 
är öppen och mottaglig för den information som respondenten lämnar genom intervjun. 
Kvalitativa ansatser får därmed ofta hög intern giltighet, eftersom det är uppgiftslämnaren 
som definierar svaren. Kvantitativ metod används däremot när vi vill beskriva ett fenomens 
frekvens eller omfattning, vilket innebär att vi studerar ett större antal undersökningsobjekt 
utan att gå på djupet. Eftersom vi utifrån vår frågeställning och vårt syfte är intresserade av 
det unika och speciella passar en kvalitativ undersökning bättre än en kvantitativ, som istället 
har som syfte att uttala sig om det generella. Valet av kvalitativ ansats grundar sig även i att 
vår förkunskap inom ämnet är relativt begränsad. Den kvalitativa metoden passar bättre då 
forskaren ämnar skapa större klarhet i ett oklart ämne och även få fram en nyanserad 
beskrivning av det (Jacobsen, 2002).
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3.3.3 Primär- och sekundärdata
I den tredje dimensionen skiljer författarna Lekvall och Wahlbin (2001) mellan primär- och 
sekundärdata. Den data som undersökaren själv samlar in för första gången benämns primär-
data. Datainsamlingen blir skräddarsydd utifrån en specifik frågeställning och samlas in 
genom intervju, observation eller frågeformulär. Den andra formen av informations-
insamlande sker genom sekundärdata, vilket är information som redan finns insamlad. Datan 
är insamlad av någon annan, ofta i ett annat syfte än den som forskaren vill belysa (Jacobsen, 
2002). Vid insamlandet av information till vår studie har vi använt oss av en kombination av 
dessa båda. Vår teoretiska referensram och vår undersökningsmodell utgår från befintliga 
teorier inom ämnesområdet och utgör således vår sekundärdata. Den empiri vi samlat in från 
våra undersökningsenheter utgör vår primärdata.

3.4 Genomförande

3.4.1 Urval
Vid undersökningar är det nödvändigt att göra ett medvetet och genomtänkt urval av enheter 
med anledning av att det sällan finns resurser nog att undersöka samtliga enheter i en 
population (Jacobsen, 2002). I vårt praktiska urval har vi valt respondenter utifrån olika 
uppsatta kriterier. För det första var tids- och kostnadsaspekten viktig. Detta eftersom 
undersökningen genomfördes under begränsad tidsrymd samt att vi ville få ordentlig tid till 
sammanställning och analys. I vårt urval tog vi även hänsyn till företagens sponsrings-
verksamheter, där vi ansåg det högst väsentligt att företagens sponsring är relativt omfattande 
och att företagen är aktiva i sin sponsring i dagsläget. Genom en aktiv sponsring kan vi få 
fram nyanserad och mer djupgående information kring hur företag arbetar med sponsring,
som är intressant för att uppfylla vårt syfte i studien.

I studien har vi genomfört personliga intervjuer med de personer som arbetar och ansvarar för 
sponsringen på respektive företag. Eftersom dessa personer är de som är mest involverade i 
företagens sponsring är det också dessa som bäst kan lämna djupgående och intressant 
information om företagens sponsringsverksamheter. Följaktligen har vi använt oss av urvals-
kriterierna information och bredd då vi valt uppgiftslämnare. Eftersom respondenterna 
dagligen arbetar med event och sponsring, anser vi att de utvalda intervjupersonerna bidragit 
med riklig och god information inom ämnesområdet. 

3.4.2 Intervju
Inför insamlandet av information behöver undersökaren välja en lämplig metod. I vår studie 
har vi valt att använda oss av öppna individuella intervjuer, med anledning av att denna metod 
passar bäst när vi vill få mer ingående information från ett fåtal enheter. Vårt tillvägagångssätt 
under intervjuerna var att inte försöka styra eller medvetet påverka respondentens svar på 
frågorna. Respondenten fick fritt svara på frågorna, utan avbrott, följt av att vi ställde följd-
frågor för att utveckla resonemanget och samtidigt garantera att vi uppfattat svaren riktigt. 
Under intervjuerna använde vi oss av bandspelare som hjälpmedel, vilket kan generera
effekter på uppgiftslämnaren. Vi anser dock att fördelarna uppväger nackdelarna, då vi i 
efterhand har möjlighet att kontrollera svaren samt att ingen information riskerar att gå 
förlorad. Av denna anledning stärks även reliabiliteten i studien, eftersom vi får med all 
information som respondenten lämnar. Vid undersökningar där personlig intervju används 
som datainsamlingsmetod föreligger även en risk för intervjuareffekt (Jacobsen, 2002). Av 
den orsaken att vi i intervjuerna utgick från vår semistrukturerade intervjuguide och inte har 
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någon relation till respondenten, samt att vi är medvetna om risken för intervjuareffekt, anser 
vi att intervjuareffekten vid våra intervjuer varit relativt obetydlig.

3.5 Operationaliseringsprocess

Operationalisering innebär att bryta ned mångtydiga teoretiska begrepp till mer konkreta och 
mätbara operationella begrepp. Operationaliseringen sker med anledning av att vi på ett bättre 
sätt skall kunna mäta de begrepp som vi avser att mäta, för att på så sätt kunna få korrekta 
upplysningar från våra uppgiftslämnare (Lekvall & Wahlbin, 2001). I undersökningar är ofta 
begreppen som skall mätas komplexa och mångfasetterade, varför en operationaliserings-
process med dess konkretisering är nödvändig. Arbetet med själva operationaliseringen är ofta 
en lång och krävande process, där vi som undersökare måste använda oss av både fantasi och 
tidigare kunskaper. Utifrån de operativa begreppen och dess konkretisering, kan sedan frågor 
formuleras och ställas till respondenterna för att mäta önskat fenomen (Jacobsen, 2002).

I utformningen av vårt intervjuunderlag är det viktigt att frågorna och begreppen är konkreta, 
enkla och entydiga för att samtliga respondenter skall förstå och undvika misstolkningar av 
frågorna. Vi sammanställde därefter frågorna i en semistrukturerad intervjuguide, vilken 
sedan utgjorde det mätinstrument som vi användes i undersökningen. Vår studie syftar till att 
undersöka hur sponsring kan användas i avsikt att stärka varumärket samt om det finns 
skillnader och eller likheter mellan tjänsteföretag och producerande företag i deras 
sponsringsverksamheter. Med anledning av detta utgår vi i vår operationaliseringsprocess från 
det teoretiska begreppet sponsring. Begreppet sponsring bryts ned i fyra operativa begrepp,
association, erfarenhet, goodwill och medvetande, som även utgör grunden i vår 
undersökningsmodell. Därefter sker ytterligare konkretisering för att komma ned till en 
mätbar nivå (Se bilaga 1).

3.6 Studiens tillförlitlighet

3.6.1 Validitet
Vid bedömning av en uppsats giltighet och tillförlitlighet används ofta begreppen validitet och 
reliabilitet. En undersökning skall alltid försöka minimera de problem som har att göra med 
dessa begrepp (Jacobsen, 2002). Med validitet menas hurvida mätmetoden verkligen mäter 
det vi avser att mäta. Validitet kan även delas in i två kategorier, intern och extern giltighet. 
Kvalitativa ansatser får ofta en högre intern giltighet än kvantitativa ansatser med anledning 
av att det är den undersökte som i stor utsträckning bestämmer vilken slags information de 
lämnar. Undersökaren får därmed fram den ”riktiga” förståelsen av ett fenomen. Vid 
kvalitativ ansats undersöks ofta ett fåtal uppgiftslämnare djupgående, vilket innebär att urvalet 
av uppgiftslämnare sällan är representerbart för en hel population. Den externa giltigheten blir 
av denna orsak lägre vid kvalitativ metod. Dock har kvalitativ metod i ringa grad som syfte att 
fastslå ett fenomens omfång eller frekvens, utan har snarare som syfte att förstå och fördjupa 
begrepp och fenomen (Jacobsen, 2002). Validiteten i undersökningen påverkas även av valet 
av de operativa begrepp som operationaliseringsprocessen resulterar i (Lekvall & Wahlbin, 
2001). I denna studie upprätthålls validiteten genom att de begrepp vi operationaliserar och 
använder oss av är väl utredda inom marknadsföringslitteraturen och vanligt förekommande i 
sponsringssammanhang.
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För att upprätthålla en hög validitet i uppsatsen utgick vi i intervjuerna från vår teoretiska 
referensram och undersökningsmodell. Vår semistrukturerade intervjuguide fungerade som en 
slags mall, utan att söka påverka uppgiftlämnaren i dennes svar. Validiteten påverkas även av 
valet av intervjuobjekt, varför vi genomförde intervjuer med personer på respektive företag 
som arbetar med sponsring och som har bred kunskap inom ämnet. Den information vi erhållit 
anser vi därför relevant med avseende på studiens syfte, varför vi menar att de resultat vi fått 
upprätthåller en tillfredsställande validitet.

3.6.2 Reliabilitet
Vid bedömning av en undersökning tittar vi även på studiens reliabilitet, vilket handlar om
tillförlitligheten och i vilken mån studiens resultat stämmer överens med verkligheten. Om en 
undersökning har hög reliabilitet innebär det att vi erhåller samma eller nästan samma resultat 
vid upprepade mätningar. Hög reliabilitet motsvaras således av en hög grad av repeterbarhet 
och att trovärdigheten är hög hos den data vi samlar in (Lekvall & Wahlbin, 2001).

Eftersom vi noggrant utformat en undersökningsmodell med utgångspunkt i teorier inom 
ämnesområdet och utifrån detta sedan formulerat en semistrukturerad intervjuguide, finns det 
goda förutsättningar för att studiens resultat kan upprepas av någon annan. Reliabiliteten 
påverkas även positivt med anledning av vår genomarbetade operationaliseringsprocess. De 
begrepp som av respondenterna kan uppfattas otydliga och mångfasetterade har konkretiserats 
i operationaliseringen. För att minimera risken för missförstånd under intervjuerna och 
samtidigt stärka reliabiliteten, fördes en diskussion kring intervjufrågorna varpå relevanta 
följdfrågor kunde ställas. På så sätt minskades risken för missförstånd och respondenten fick
möjlighet att lämna upplysningar som denne ansåg relevant i sammanhanget. Tillförlitligheten 
av den information vi samlat in ökar även genom att de olika respondenternas svar ställs mot 
varandra (Merriam, 1994). Eftersom vi genomfört intervjuer med personer på både 
tjänsteföretag och på producerande företag, får vi möjlighet att jämföra de olika svaren. Detta 
ger oss bra möjligheter att ställa svaren mot varandra och urskilja återkommande mönster, 
vilket stärker tillförlitligheten och reliabiliteten i studien ytterligare.
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4 EMPIRI

I detta kapitel redogör vi för den empiriska data som vi samlat in under intervjutillfällena. 
Inledningsvis gör vi en kort beskrivning av de undersökta företagens sponsringsverksamheter. 
Därefter skildras intervjupersonernas syn på hur företagen använder sig av sponsring samt 
hur sponsring används i syfte att stärka varumärket. Som bilaga återfinns en längre 
företagsbeskrivning samt en intervjuguide från våra intervjuer.

4.1 Företagens sponsringsverksamhet

4.1.1 Schenker – sponsring och varumärke
Schenker är ett tjänsteföretag inom logistikbranschen som idag arbetar en hel del med 
sponsring i sin marknadsföring. Företaget har främst som målsättning att med sin sponsring 
nå ut till en väldigt bred målgrupp. Generellt har Schenker som syfte att genom sponsringen 
påvisa och förmedla företagets kompetens inom logistik och transport. Av denna anledning 
anser företaget att det lämpar sig väl att sponsra komplicerade evenemang, som exempelvis 
Volvo Ocean Race där logistiken är högst komplex. Schenker får genom arrangemangen en 
bra möjlighet att visa upp sitt varumärke och påvisa att företaget klarar av att hantera 
logistiken kring omfattande projekt. Intervjun på Schenker genomfördes med Tomas 
Carlström, som ansvarar för företagets event- och sponsringsverksamhet (Schenker, 2007, 
Carlström 2007).

4.1.2 Ramirent – sponsring och varumärke
Ramirent är ett tjänsteföretag som verkar inom branschen för maskinuthyrning. Företagets 
huvudsakliga målsättning med dess sponsring är att exponera sig för omvärlden och att 
komma åt attraktiva platser som företaget kan göra intressanta kundevenemang kring. För 
Ramirent är sponsring ett sätt att synas utåt men även att jobba med värderingar och 
självkänsla inåt i företaget. Ramirents största sponsringssatsning är svenska elitserien i 
ishockey, men företaget har även diverse andra sponsringssatsningar på både central och lokal 
nivå. Främst sysslar företaget med idrottssponsring, kultursponsring och good citizen
sponsring. Vår intervju hos Ramirent genomfördes med marknadschefen Kenth Sturesson 
(Ramirent, 2007, Sturesson, 2007).

4.1.3 SKF – sponsring och varumärke
SKF är ett industriföretag som tillverkar olika produkter inom området lager och tätningar. 
Sponsringen för SKF är ett sätt att kommunicera de värden som företaget står för. Beroende 
på vad SKF vill förmedla sponsras olika projekt och företaget har exempelvis sponsrings-
satsningar inom idrott och kultur, på både central och lokal nivå. Företaget vill främst 
förmedla och visa sin kunskap genom sponsringen. Genom sponsringen får även företaget en 
bra möjlighet att kommunicera varumärket, vilket är den primära målsättningen med 
sponsringen. Associationsrätten, skapa ett forum samt vara en good citizen är tre utgångs-
punkter företaget jobbar utifrån i sin sponsring. Vår intervju hos SKF genomfördes med Gösta 
Andersson som arbetar som kommunikationschef (SKF, 2007, Andersson, 2007).

4.1.4 Cloetta Fazer – sponsring och varumärke
Cloetta Fazer är ett producerande företag vars sponsring till största del utgörs av varumärket 
Kexchoklad. Företaget har som mål att ”jobba med en röd tråd genom hela sin sponsring”.
Cloetta Fazer sponsrar diverse skidarrangemang runt om i Sverige och är framförallt huvud-
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sponsor till Sveriges alpina landslag. Cloetta Fazer har även som mål att genom sponsringen 
skapa rätt attityd till sina olika varumärken och visa vad varje varumärke står för. Företaget 
arbetar utöver detta med olika kampanjer i butiker och i samband med detta anordnas olika 
events. Den grundläggande tanken med Cloetta Fazers sponsring är att stödja arrangemanget
och samtidigt få en bra exponering. Vår intervjuperson hos Cloetta Fazer var Niklas 
Patriksson som arbetar som eventchef (Cloetta Fazer, 2007, Patriksson, 2007).

4.2 Association

4.2.1 Schenker
Schenkers sponsring av friidrotts EM 2006 handlade om att företaget ville visa upp sin 
kompetens som logistikleverantör. Tomas Carlström (2007) menar att företaget genom sin 
sponsring vill förknippas som en good citizen, det vill säga ett företag som stödjer det lokala. 
Carlström menar att företaget gör detta genom att bland annat sponsra Göteborgsoperan och
ishockeylaget Frölunda Indians. Dessa evenemang ger förutom good citizenship även 
möjligheter till bra kundaktiviteter. För att kunderna skall få en association mellan Schenker 
och sponsringsobjektet, menar Carlström att företaget arbetar på två sätt. För det första 
publicerar Schenker en kundtidning som når ut till företagets alla kunder. I kundtidningen
skriver företaget ofta och försöker därigenom framhäva de kopplingar som företaget vill få 
fram genom sponsringsprojekten. För det andra får Schenker genom idrottssponsringen 
tillgång till matchbiljetter. Carlström poängterar möjligheten att anordna evenemang och 
seminarier på matcher där de bjuder in ett antal kunder från hela Sverige. På detta sätt får 
företaget in kopplingen till att vara en good citizen (Carlström, 2007).

4.2.2 Ramirent 
Vad Ramirent vill förmedla genom sina sponsringsaktiviteter är olika från fall till fall, menar 
Kenth Sturesson (2007). Exempelvis säger han att företagets satsning på elitserien i ishockey 
mest handlar om att synliggöra företagets logotyp och varumärke. När det gäller företagets 
sponsring av Falsterbo Horse Show och Svenska Rallyt, handlar det istället om att visa upp 
vad Ramirent gör, att försöka skapa en koppling mellan varumärket och företagets tjänster. 
Enligt Sturesson får företaget en koppling mellan sponsring och kund genom bland annat
kundevenemang. Inom ishockeyn får Ramirent matchbiljetter där personalen får möjlighet att 
tillsammans med kunder besöka arrangemangen. Företaget anordnar även lokala tävlingar där 
kunder och anställda kan vinna hockeybiljetter. Sturesson menar att Ramirent sprider sitt 
budskap till kunderna som är med och tävlar, vilket gör att företaget får in kopplingen att 
Ramirent sponsrar elitserien. Han hänvisar till en av branschens facktidningar där Ramirent 
berättar om företagets uthyrningsprodukter. I den finns en Sverigekarta publicerad av 
Ramirent, som är färgad som en hockeyrink för att kunder åter skall få kopplingen till
företagets sponsring av elitserien (Sturesson, 2007).

4.2.3 SKF
Gösta Andersson (2007) berättar att sponsring för SKF är ett sätt att kommunicera de värden
som företaget står för. Andersson menar att företaget genom sponsringsaktiviteterna vill 
förmedla och visa sin kunskap. Vidare påpekar han att företaget även försöker få kunderna att 
förknippa sponsringen med företaget. Detta sker genom att kunderna får vara med på olika 
aktiviteter som SKF sponsrar, vilket kan vara aktiviteter som Formula 1, Gothia Cup eller 
evenemang kring Ostindiefararen.
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”Aktiviteten i sig skapar vissa värden, uppfattningar och associationer till SKF och i de här 
sammanhangen kan vi indirekt kommunicera de värden SKF står för” (Andersson, 2007).

4.2.4 Cloetta Fazer
Grundtanken med Cloetta Fazers sponsringsaktiviteter är att hjälpa den verksamhet som 
sponsras, menar Niklas Patriksson (2007). Det kan exempelvis handla om företagets 
sponsring av Sveriges alpina landslag. Patriksson säger att Cloetta Fazer jobbar frekvent med 
alla sina kampanjer för att få kunderna att förstå att de är huvudsponsor för just det alpina 
landslaget. Cloetta Fazer arrangerar tävlingar där folk kan vinna olika priser, vilket
exempelvis kan vara att få följa med till VM och träffa det alpina landslaget. Enligt Patriksson 
handlar mycket av sponsringen även om att skapa goodwill. Han tar upp Cloetta Fazers 
sponsringssatsningar för Linköpings hockeyklubb som ett exempel för detta. Där menar han 
att det handlar om att visa att företaget stödjer det lokala, men även visa på att Cloetta Fazer 
är ett Linköpingsföretag (Patriksson, 2007).

4.3 Erfarenhet

4.3.1 Schenker
För att kunderna skall få erfarenhet av Schenkers utbud av tjänster, menar Tomas Carlström 
(2007) att företaget i samband med dess sponsringssatsningar försöker anordna intressanta 
kundarrangemang. Carlström exemplifierar detta då företaget sponsrade friidrotts EM i 
Göteborg. I samband med evenemanget anordnades olika seminarier för kunderna, där 
företaget skickade med ett budskap innehållande Schenkers kompetens inom logistik. 
Carlström poängterar även betydelsen av att bygga relationer och att umgås med kunderna. 
Eftersom företaget genom seminarier och föreläsningar får en bra möjlighet att träffa 
kunderna skapas även en bra plattform där kunderna får erfarenhet av företagets breda tjänste-
utbud. Sponsringen utformas oftast på ett sätt som skall förmedla ett visst budskap eller en 
viss kunskap om företagets tjänster, menar Carlström.

”Om man vet att man lärt sig något om logistik när man varit på evenemang hos Schenker, så är det 
sannolikt att man ser oss som en intressantare leverantör på lite längre sikt också” (Carlstöm, 2007).

4.3.2 Ramirent
Ramirent försöker vid olika typer av arrangemang göra kopplingar till dess verksamhet. Kenth 
Sturesson (2007) illustrerar detta genom ett exempel där företaget vid en ridtävling byggde 
upp ett hopphinder med hjälp av byggbodar. Sturesson menar att potentiella kunder som var 
på tävlingen då kunde uppmärksamma att Ramirent hyr ut produkter, exempelvis byggbodar. 
Företaget får genom arrangemanget också en bra möjlighet till exponering av sitt varumärke, 
menar Sturesson. Om sponsringen även leder till återkommande kunder, är han dock mer 
skeptisk till. Han säger istället att om Ramirent syns bland kunderna genom sponsringen, kan 
det i sin tur leda till att kunderna väljer Ramirent framför ett konkurrerande företag nästa gång 
kunden efterfrågar företagets tjänster. Sturesson menar att sponsring är ett bra verktyg att 
använda i kundvården, eftersom företaget då kan bygga relationer genom att bjuda med 
kunder på arrangemangen (Sturesson, 2007).

4.3.3 SKF
Sponsring är ett verktyg som SKF använder för att kommunicera till kunderna och samtidigt 
skapa en upplevelse för något. För att skapa och stärka kundrelationerna anser Gösta 
Andersson (2007) att sponsring i kombination med andra aktiviteter, såsom mässor, annonser 
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och kundmöten, är en bra kommunikationsaktivitet. Alla dessa delar och andra relations-
skapande aktiviteter skapar tillsammans med sponsring starka relationer till kunderna. 
Andersson menar att marknadsföringsaktiviteterna även bidrar till att ge kunderna mer 
erfarenhet av företagets produkter (Andersson, 2007).

4.3.4 Cloetta Fazer
I samband med Cloetta Fazers sponsring får kunderna ofta olika smakprov från företagets 
produkter. Niklas Patriksson (2007) tar som exempel upp företagets kexgubbar, som i skid-
backen åker runt och delar ut kexchoklad för att kunden skall bli ”go och glad”. Vidare 
menar Patriksson att det är väsentligt att träffa rätt målgrupp genom sponsringen. Att genom 
sponsringen träffa de som är lojala till företagets produkter är viktigt för att sponsringen även 
skall leda till återkommande kunder, säger han. Vad gäller Kexchoklad som är en folklig 
produkt, får den enligt Patriksson inte bli för ”hypad”. Känslan av en familjeprodukt är viktig 
att hålla kvar vid (Patriksson, 2007).

4.4 Goodwill

4.4.1 Schenker
När Schenker går in i en sponsringssatsning väljer de att avstå från sponsring av enskilda 
individer. Tomas Carlström (2007) säger att sponsring av enskilda individer innebär en högre 
risk, jämfört med risken vid sponsring av evenemang. Han känner dock inte till att företaget
haft några större problem angående detta i sin sponsring, men menar att företaget naturligtvis 
måste ha med i bedömningarna att det alltid finns en risk med en sponsringsaktivitet. 
Carlström menar att det är viktigt med en professionell arrangör vid sponsring av evenemang, 
som kan tackla en eventuell tråkig händelse på ett bra och ansvarsfullt sätt. ”Det gäller att 
liera sig med någon som man anser seriös” och där menar Carlström att det finns många bra 
alternativ att välja mellan. När det gäller stärkning av företagets anseende med hjälp av 
sponsring, menar Carlström att de inte direkt uttrycker sig på det sättet. Istället säger han att 
det mer handlar om att ladda varumärket utifrån hur de vill att kunder skall uppfatta Schenker. 
Det kan röra sig om att kunder skall uppfatta Schenker som det lokala alternativet med ett 
brett sortiment och med spetskompetens inom logistik. Carlström poängterar slutligen vikten 
av att kunden skall känna sig trygg genom att anlita Schenker (Carlström, 2007).

4.4.2 Ramirent
Kenth Sturesson (2007) menar att sponsring kan påverka ryktet av varumärket både positivt 
och negativt, men att det oftast är positivt. Sturesson menar att de som företaget vänder sig till 
genom sin sponsring ofta är intresserade av det fenomen som Ramirent sponsrar. Meningen är 
då att den potentiella kunden skall få en positiv bild till företaget. Sturesson förklarar det på 
följande sätt:

”De är positiva till sitt intresse och meningen är ju att de därmed ska bli positiva till vårt bolag som 
är med och stödjer deras intresse” (Sturesson, 2007).

Sturesson påpekar att det även kan uppstå negativa händelser vid sponsring. Vid en negativ 
händelse är det viktigt att gå in och markera samt ta avstånd från händelsen i ett tidigt skede. 
Vidare säger Sturesson att han tror att det innebär en mindre risk att sponsra evenemang eller 
som i Ramirents fall, en hel idrott. Sturesson hänvisar till företaget AXA och dess sponsring 
av Ludmila Engqvist för några år sedan. Han menar att risken för att negativa händelser kan 
uppstå är betydligt större vid den typen av sponsringssatsning (Sturesson, 2007).
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4.4.3 SKF
Enligt Gösta Andersson (2007) kan sponsring påverka varumärket i både positiv och negativ 
riktning. Om det som sponsras inte alls är i linje med företagets övriga verksamhet skulle det 
enligt Andersson ”kunna sänka företaget totalt”. Av denna anledning är det därför mycket 
viktigt att innan ett samarbete påbörjas, noggrant kontrollera vad det är för annan verksamhet 
företaget går in i. Vidare menar Andersson att SKF stärker företagets anseende genom att 
långsiktigt arbeta tillsammans med arrangören i sponsringssatsningar. Framförallt när det 
gäller samarbetet med Gothia Cup, uttrycker sig Andersson genom att säga, ”att det finns en 
fantastisk möjlighet att utvecklas tillsammans med dem”. Andersson menar även att det är 
svårt att mäta perceptionen av varumärket genom sponsringen. Därför har företaget som 
utgångspunkt att skapa långvariga relationer när de går in i sponsringssatsningar. Andersson 
tar här upp samarbetet mellan SKF och Ferrari som ett framstående exempel, då detta 
samarbete pågått under 60 år (Andersson, 2007).

4.4.4 Cloetta Fazer
Niklas Patriksson (2007) menar att det beror på arrangemanget om sponsringen påverkar 
ryktet av varumärket. Han säger att det finns en betydelsefull anledning till varför företaget 
valt att gå in och sponsra lagsporter och inte enskilda individer. Patriksson menar på att det är 
lättare att få mer positiv feedback vid sponsring av lag, samtidigt som det innebär en för hög 
risk att sponsra enskilda individer. Cloetta Fazer är ett starkt varumärke, framhäver Patriksson 
och menar på att företaget med hjälp av sponsring vill förmedla de ”starka värden” som finns 
inom företaget. Det kan exempelvis handla om att företagets tillverkning sker i Sverige och att 
Cloetta Fazer jobbar mycket med ”fair-trade”. Detta är värden som Patriksson tror att kunden 
kommer tycka är viktigare i framtiden (Patriksson, 2007).

4.5 Medvetenhet

4.5.1 Schenker
Om sponsringen ökat kännedomen för Schenkers varumärke är osäkert menar Tomas 
Carlström (2007). I dagsläget finns det inga mätningar på hur stor kännedomen är för 
företagets varumärke. Carlström påpekar att företaget har funnits länge och är väldigt stora,
vilket har resulterat i att Schenker är välkända på marknaden. Vid sponsring är det i första
hand inte direkt kännedomen som företaget är ute efter, utan det handlar mer om att företaget 
vill visa sitt breda sortiment och att företaget kan jobba med komplicerade projekt. På detta 
sätt menar Carlström att de istället får fram intressanta kopplingar mellan Schenkers 
verksamhet och arrangemanget som sponsras. Eftersom företaget är stort och välkänt är det 
enligt Carlström osäkert om sponsringen i sig kan ge ökad kunskap om företagets tjänster. 
Carlström hänvisar till en kundundersökning där det visade sig att nästan hälften av företagets 
kunder kände till att Schenker sponsrade EM i friidrott. Även vid andra sponsringssatsningar 
får företaget in material som visar vilket mediavärde deras exponering haft (Carlström, 2007).

4.5.2 Ramirent
Sponsringssatsningarna har enligt Kenth Sturesson (2007) ökat kännedomen om Ramirents 
varumärke otroligt mycket. Sturesson hänvisar till en undersökning som nyligen gjorts, vilken 
visade att drygt 40 procent av de tillfrågade personerna som kände till elitserien i ishockey, 
vid spontan erinran nämnde Ramirents namn som en av sponsorerna till elitserien. Ramirent 
nämndes exempelvis före andra stora bolag som Telenor. Sturesson säger att sponsringen varit 
en stor hjälp för att få Ramirents logotyp och varumärke känt. Dock menar han att Ramirent 
fortfarande har kvar utmaningen att få kunderna uppmärksamma på vad företaget sysslar med. 
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Sturesson talar även om att kunskapen om företaget sannolikt kan öka genom sponsringen, i 
de naturliga kopplingarna mellan sponsringsaktiviteten och företaget. Emellertid tror han inte 
att sponsringen själv kan åstadkomma ökad kunskap, utan att det istället kan ske tillsammans 
med andra aktiviteter i samband med sponsringen, exempelvis informationsblad om företaget 
och dess tjänster (Sturesson, 2007).

4.5.3 SKF
SKF använder sponsring som ett verktyg för att förmedla något och samtidigt ge kunderna en 
upplevelse i linje med vad företaget står för, framhåller Gösta Andersson (2007). Han säger 
att de sponsringssatsningar SKF gör påverkar kundernas uppfattning om företaget. Andersson 
resonerar även kring att sponsringen skapar relationer och ett möte med de kunder som 
företaget särskilt vill nå och förmedla sin kunskap till. Han menar att företaget använder 
sponsringsprojekt för att skapa det här kundmötet för ökad kunskap. Sponsring är ett sätt att
upprätthålla och stärka relationerna och i kombination med andra aktiviteter även ett sätt att 
kommunicera, säger han. Dock tror inte Andersson att sponsringen i sig leder till ökad 
kunskap och kännedom om företagets produkter, men att den gör det i kombination med andra 
aktiviteter (Andersson, 2007).

4.5.4 Cloetta Fazer
Enligt Niklas Patriksson (2007) har Cloetta Fazer ett starkt och välkänt varumärke redan idag. 
Kexchoklad som är den produkt som utgör störst andel av företagets sponsring har, enligt en 
mätning som Patriksson hänvisar till, 99 procent kännedom i Sverige. Företaget fokuserar i 
dagsläget mer på att deras varumärken inte skall bli ”dammiga”, enligt Patriksson. Istället tror 
han att sponsringen kan öka kunskapen om Cloetta Fazer som varumärke. Patriksson säger att 
sponsringen kan leda till att folk tyr sig mer till varumärket och produkterna samt att de får 
positiva associationer mellan varumärket och företagets produkter (Patriksson, 2007).

4.6 Varumärke och brand equity

4.6.1 Schenker
Tomas Carlström (2007) förklarar att varumärkesfrågor inte alltid är den mest centrala delen 
av verksamheten och att företaget just nu befinner sig i en utvecklingsfas. Varumärket hos 
Schenker ”blir ibland lika med att vi ska ha rätt logotyp”, säger Carlström. Han berättar att 
varumärkesfrågan ofta handlar om att skylta bilarna och terminalerna ordentligt och påpekar 
att varumärkesfrågan inte är något stort problem för företaget. Carlström beskriver att 
Schenker på olika sätt jobbar med att stärka företagets varumärke. Han säger att det 
exempelvis kan ske genom att chaufförerna är propert klädda och uppträder på ett visst sätt 
men även att företagsledningen lever som dem lär. Att också sponsra verksamheter med 
tydliga kopplingar till Schenkers verksamhet menar Carlström stärker varumärket. Även 
deltagande vid mässor och konferenser anser han slutligen ger företaget en bra möjlighet att 
visa upp en annan sida av företaget.

”(…)vi vet ju att våra kunder väldigt ofta uppfattar oss som ett renodlat landtransport företag, och vi 
har ett mycket bredare produktutbud. Det är mer sådana frågor som är viktiga för oss” (Carlström, 
2007).
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4.6.2 Ramirent
Om varumärket är laddat med rätt värderingar, utgör det företagets största värde och det är det 
som skiljer oss från våra konkurrenter, berättar Kenth Sturesson (2007). För att stärka 
varumärket förklarar Sturesson att Ramirent jobbar hårt med värderingsarbetet i företaget. 
Värderingsarbetet startade med en ”bottom up” som innebar att ledningen ordnade träffar 
med samtliga anställda på företaget. Sturesson menar att detta är en viktig del i varumärkes-
byggandet, men att företaget även följer upp med exponering, sponsring, annonsering och 
radioreklam. Han berättar att ”sponsring är att synas utåt men även att jobba med 
värderingar och självkänsla inåt”. Enligt Sturesson går betydligt mer av budgeten till 
sponsring än till traditionell marknadsföring, jämfört med tidigare år. Anledningen till detta är 
att de verksamheter som sponsras mer ser samarbetet som en affärsrelation och att det 
involverar personalen på ett helt annat sätt än traditionell marknadsföring.

”(…)det måste vara någonting mer som gör att kunderna är beredda att gå till oss och betala sina 
slantar och där kommer ju varumärket och dess innehåll in” (Sturesson, 2007).

4.6.3 SKF
Varumärkets betydelse är stor för SKF, ”det är det vi andas och det vi gör”, säger Gösta 
Andersson (2007). Han förklarar att varumärket, SKFs identitet och det som företaget 
levererar måste vara i linje eller så nära varandra som möjligt. För att stärka varumärket och 
samtidigt förmedla SKFs budskap, berättar Andersson att företaget bland annat köpt media i 
utvald press. Enligt Andersson läggs en större andel av marknadsföringsbudgeten på 
sponsring än köpt media. Anledningarna till det menar han är att köpt media är ett ganska dyrt 
sätt att marknadsföra sig på och att sponsring ger andra värden. Vidare förklarar Andersson att 
SKF jobbar efter deras koncept ”Beyond Zero”, som handlar om att reducera energiåtgången 
hos deras produkter. Slutligen säger dock Andersson att företaget har ett behov av att 
uppgradera sitt varumärke, att kommunicera SKF och vad företaget står för. 

”Sponsring för oss, det är ju ett sätt för oss att kommunicera de värden som SKF står för” (Andersson 
2007).

4.6.4 Cloetta Fazer
Niklas Patriksson (2007) menar att alla Cloetta Fazers varumärken är viktiga för företaget, då 
varumärkena är starka och välkända. Han säger att det idag ”inte är lätt att sätta ett nytt 
varumärke på marknaden”. Patriksson trycker även på att företagets varumärken sträcker sig 
till en bred målgrupp som skall tilltala alla och att företaget kontinuerligt arbetar med att 
stärka Cloetta Fazers varumärke. Han berättar att det exempelvis kan handla om att ändra och 
förbättra designen på en produkts förpackning. Patriksson menar vidare att företaget inte 
använder Cloetta Fazers namn i sin sponsring, utan istället använder produkternas namn för 
att stärka just produkternas varumärken. Han säger slutligen att sponsring och events utgör en 
allt större del av marknadsföringsbudgeten, jämfört med den traditionella marknadsförings-
budgeten. 

”Event är något som kommer att vara väldigt starkt och man måste vara ute och träffa folk – det är då 
de får dessa positiva associationer” (Patriksson, 2007).
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5 ANALYS

I detta kapitel har vi för avsikt att analysera den empiriska data som vi samlat in under våra 
intervjutillfällen. Utifrån vår undersökningsmodell AEGM-modellen analyseras intervju-
personernas syn på hur sponsring används i företagen och hur sponsring används för att 
stärka varumärket.

5.1 Association

Betinna Cornwell och Roy (2003) menar att sponsring kan bidra till att skapa varumärkes-
associationer, vilket kan leda till utökade konkurrensfördelar. Konkurrensfördelarna är 
framförallt hållbara och svårare för konkurrenterna att kopiera om associationerna baseras på 
immateriella ting och förväntat värde (Aaker, 1998).

Både Schenker och Ramirent eftersträvar att få kunderna att associera deras varumärken med 
den kompetens som de besitter. Företagen vill genom sina sponsringsaktiviteter visa upp sitt
utbud av tjänster samt dess funktioner. Ramirent har som syfte med sin sponsring att skapa 
uppmärksamhet för varumärket, eftersom företaget är relativt nyetablerat. Ramirents
sponsringssatsning av elitserien i ishockey har ingen koppling till företagets normala affärs-
verksamhet, utan handlar istället om att synliggöra varumärket. Carlström menar å sin sida att 
Schenker arbetar på ett annat sätt, eftersom företaget befinner sig i en situation där varumärket 
redan är mycket välkänt i Sverige. Schenker vill genom sponsringen, förutom sin kompetens,
även associeras som en good citizen. Detta sker i likhet med de övriga fallföretagen som 
samtliga vill associeras som en good citizen. Detta kan liknas vid Aakers (1998) beskrivning, 
då författaren menar att good citizen är en slags immateriell association. Det producerande 
företaget SKF vill precis som tjänsteföretagen Ramirent och Schenker associeras med sin 
kunskap för att skapa en värdefull koppling till företaget. Således vill dessa företag skapa 
kunskapsassociationer, vilket kan liknas vid Aakers (1998) beskrivning av association som 
baseras på förväntat värde. Företagen förmedlar dess kunskap och kompetens inom produkt-
eller tjänsteområdet vilket i sin tur ger kunden vissa förväntningar om produkternas eller 
tjänsternas värde. Cloetta Fazer däremot vill främst förknippas som ett företag som hjälper 
den verksamhet som företaget sponsrar, för dess överlevnad.

Associationer har ofta inflytande på kundens köpbeslut eftersom det förmedlar trovärdighet 
och förtroende till ett varumärke. Association kan även stimulera positiva känslor som 
kopplas samman med varumärket och den erfarenhet kunden har från produkten eller tjänsten 
(Aaker, 1998).

För att kunderna skall kunna associera företagens varumärke med sponsringsaktiviteterna 
arbetar samtliga fallföretag med att skapa olika typer av kundarrangemang, vilket leder till att 
kunderna får ökad erfarenhet av tjänsterna eller produkterna. Detta är i enighet med Aaker 
(1998) mycket viktigt eftersom bra kundarrangemang kan skapa och förmedla trovärdighet. 
Schenker och Ramirent anordnar seminarier och möten med kunderna vid olika typer av 
idrottssammanhang, medan Cloetta Fazer anordnar olika typer av tävlingar där kunderna kan 
delta. Även SKF anordnar aktiviteter tillsammans med sina kunder, vilket kan vara kund-
aktiviteter i samband med företagets sponsring för Ferrari i Formula 1.
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Schenker försöker genom sin kundtidning skapa associationer och kopplingar mellan 
företaget och sponsringsprojekten. Associationerna som företagen försöker skapa genom sina 
arrangemang ger, i enighet med Aaker (1998) förutom trovärdighet, också förtroende till 
varumärket. De undersökta företagen försöker samtliga hitta intressanta kopplingar och skapa 
positiva associationer genom sin sponsring, vilket Betinna Cornwell och Roy (2003) menar är 
en effektiv metod för att skapa konkurrensfördelar. De associationer som skapas genom 
sponsringsarrangemangen hänger även samman med den erfarenhet sponsring kan skapa, 
vilket vi närmre diskuterar i efterkommande avsnitt.

5.2 Erfarenhet

Enligt Cliffe och Motion (2005) skapas varumärkeserfarenhet genom att varumärket 
förknippas med ett sponsringsevenemang där kunden involveras i evenemanget. På det sättet 
menar författarna att företaget kan länka produkten eller tjänsten till det som sponsras och 
därigenom ge kunden en erfarenhet av varumärket.

Tjänsteföretagen Schenker och Ramirent utformar sin sponsring på ett sätt som skall ge 
kunden en slags upplevelse av varumärket. I samband med Schenkers sponsring anordnas 
renodlade produktpresentationer och föreläsningar inom logistik. Kunden får därigenom 
kunskap om företagets verksamhet och erbjudanden, vilket är förenligt med Cliffe och 
Motions (2005) beskrivning om hur företag kan skapa varumärkeserfarenhet. Ramirent 
anordnar i samband med sin sponsring olika arrangemang som skall förtydliga kopplingen 
mellan företaget och det som sponsras. Ramirent försöker bland annat vid sin sponsring 
synliggöra de produkter som företaget hyr ut. På det sättet kan kunden uppmärksamma att 
företaget inte bara sponsrar arrangemanget utan även erbjuder produkter inom uthyrning. 

Patriksson och Andersson på Cloetta Fazer respektive SKF menar i likhet med varandra att 
sponsringen vid vissa tillfällen utformas på ett sätt som skall ge kunden en upplevelse av 
företagets produkter. Beroende på vilket arrangemang som sponsras, delar Cloetta Fazer ut 
gratisprover ur sitt produktsortiment. Kunden får därmed en direkt erfarenhet av företagets 
produkter. Andersson på SKF berättar likt Patriksson att företaget vid vissa typer av 
arrangemang utformar sponsringen på ett sätt som skall ge kunden en upplevelse av 
varumärket. Främst anser Andersson att SKF använder sponsringen som ett verktyg för att 
berätta och förmedla något och samtidigt få kunderna att uppleva något som är i linje med vad 
företaget står för.

Varumärkeslojalitet baseras ofta på erfarenhet från användning av en produkt eller utförandet 
av en tjänst, menar Aaker (1998). Ett sätt att öka lojaliteten menar författaren är att stärka 
relationerna mellan varumärket och kunderna.

Företagen har i viss omfattning olika tillvägagångssätt i hur sponsringen kan användas för att 
öka kundernas lojalitet gentemot dess produkter eller tjänster. Schenker försöker göra 
intressanta kundarrangemang vid sponsringssatsningar, för att bygga relationer och umgås 
med kunderna. Carlström menar då att Schenker kan ta fram ett budskap som är riktat till just 
företagets specifika målgrupp. På liknande sätt resonerar Sturesson på Ramirent när han säger 
att det går att använda sponsringen i kundvården, men att den egentligen inte behöver vara 
direkt kopplad till sponsringen. Företaget gör arrangemang tillsammans med kunderna vid 
sina sponsringsaktiviteter, vilket skulle kunna leda till ökad kundlojalitet. Dock tror inte 
Sturesson att sponsringen i sig leder till återkommande kunder, utan att det snarare är 
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kopplingen mellan sponsringen och aktiviteterna företaget anordnar som leder till det. I likhet 
med Carlström säger således Sturesson att Ramirent vid sina sponsringsaktiviteter försöker 
påvisa kopplingen till sin verksamhet. Patriksson på Cloetta Fazer anser emellertid att det i 
sponsringen handlar om att träffa rätt målgrupp, de som är lojala och köper företagets 
produkter. Han säger att företaget i sin sponsring försöker vårda varumärket i enighet med vad 
det står för och hur det uppfattas av kunderna. Andersson på SKF menar istället att sponsring i 
kombination med andra aktiviteter kan stärka relationen till kunderna. Han uttrycker det på 
följande sätt:

”Jag tror att sponsringen tillsammans med många andra kommunikationsaktiviteter man gör, mässor, 
säljkontakter, annonser, kundmöten och så vidare. Att alla de här bitarna och de relationsskapande 
aktiviteterna tillsammans med sponsringen skapar relationen och stärker relationen till kunden”
(Andersson, 2007).

5.3 Goodwill

Författarna Cliffe och Motion (2005) menar att företag kan använda sponsring för att skapa 
goodwill. De talar om goodwill som ett grundläggande element för bildandet av brand equity. 
Genom att sponsra en verksamhet som kunden tycker om, menar författarna att kunden får en 
positiv förknippning till företaget, vilket även ger varumärket goodwill.

Alla de fyra fallföretagen arbetar med någon form av good citizen sponsring som till stor del 
handlar om att öka företagens goodwill och anseende. Företagen har lokala sponsrings-
aktiviteter för att stödja olika arrangemang, men även för att förbättra de lokala kund-
relationerna. Samtliga fallföretag menar att sponsring kan påverka varumärkets rykte både 
positivt och negativt, men att det oftast är positivt. Ramirents sponsring riktar sig framförallt 
till personer som är intresserade av den verksamhet företaget sponsrar. I likhet med Cliffe och 
Motions (2005) tidigare resonemang, menar Sturesson att dessa personer är positiva till sitt 
intresse och att de därmed även blir positiva till företaget som stödjer deras intresse. Det
skapas en relation till kunden genom sponsringsaktiviteten som förhoppningsvis resulterar i 
att kunden vid ett senare tillfälle köper företagets produkter eller tjänster. Carlström på 
Schenker har en annorlunda syn på hur de ökar företagets goodwill genom sponsringen. 
Genom att ladda Schenkers varumärke utifrån hur de vill att kunderna skall uppfatta företaget, 
kan de stärka Schenkers anseende på marknaden. Schenker menar att om kunderna känner 
trygghet med företaget ökar företagets anseende och därmed Schenkers goodwill.

För att skapa gott anseende och bra goodwill för företaget, arbetar Ramirent efter filosofin att 
sponsra stort och brett. Sturesson anser att de därigenom markerar företagets storlek, men 
också företagets anseende som en aktiv aktör i näringslivet. Detta kan jämföras med Aakers 
(1996) diskussion om igenkännande av ett varumärke. Författaren menar att när en kund 
känner igen ett varumärke, drar denne slutsatsen att företaget inte lägger resurser på 
marknadsföring av ett ”dåligt” varumärke. Kunden ser således igenkännandet som en 
bekräftelse på att det är ett ”bra” varumärke.

Cloetta Fazers största utmaning med sponsringsarbetet är att bli bättre på att förmedla de 
”starka värden” som företaget besitter. Cloetta Fazer arbetar exempelvis mycket med att få ut 
sitt budskap angående ”fair-trade”. Enligt Patriksson utgör detta en viktig del i företagets 
goodwill-arbete. Patriksson framhäver även företagets sponsring av skidlandslaget som ett 
samarbete som handlar om någonting mer än bara exponering av varumärket. Sponsringen 
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sker för lagets överlevnad, vilket Cloetta Fazer tydligare vill rikta uppmärksamheten på i 
sponsringen. Företaget arbetar med att få fram budskapet att Cloetta Fazer skall ses som en 
viktig del av landslaget. Andersson på SKF resonerar på ett annat sätt, då han menar att SKF
stärker företagets anseende genom långvariga relationer i samband med sponsrings-
satsningarna. Andersson menar att det är lättare att se resultatet av en sponsringssatsning om 
den pågått under en längre tid. SKF anser även att företagets anseende stärks om sponsring 
kombineras med andra aktiviteter av olika slag.

Tjänsteföretagen Schenker och Ramirent understryker att det finns en ökad risk för att 
negativa händelser kan uppstå i samband med sponsring av enskilda individer. De övriga
fallföretagen resonerar på ett liknande sätt och samtliga företag är överens om att risken är 
mindre vid sponsring av evenemang. Sturesson förklarar att det är viktigt att i ett tidigt skede 
gå in och markera företagets ställning om en för företaget negativ situation skulle uppstå i 
samband med sponsringen. Detta för att inte orsaka badwill för företaget. Andersson på SKF 
resonerar vidare kring detta och menar att det är oerhört viktigt att noggrant undersöka att
varje sponsringssatsning är i linje med företagets verksamhet, för att det skall bli ett lyckat 
och långvarigt samarbete.

5.4 Medvetenhet

Författarna Cliffe och Motion (2005) menar att sponsring är en effektiv metod för att skapa 
medvetenhet för ett varumärke. För att öka medvetenheten hos kunderna är en sponsrings-
orienterad medvetenhetsstrategi mycket mer effektiv än många andra former av 
kommunikation. Författarna menar att medvetenhet kan uppnås på olika sätt, men den blir 
som mest effektiv när alternativa kommunikationsmedier används samtidigt. 

Till skillnad från Ramirent och författarna Cliffe och Motions (2005) resonemang om 
skapandet av medvetenhet, vill Schenker med hjälp av sponsringen mer belysa de intressanta 
kopplingarna mellan företaget och det evenemang som sponsras. Således har Schenker inte 
som avsikt att öka kännedomen om varumärket genom sponsringen, utan det handlar mer om 
att företaget vill påvisa den breda kunskap som företaget besitter. För ett mindre välkänt 
företag som Ramirent har sponsringen varit till stor hjälp för att öka medvetenheten för
företagets varumärke. Sturesson poängterar att sponsringen också har inneburit att kunderna 
fått en ökad kunskap om varumärket. De kopplingar mellan Ramirent och sponsrings-
objekteten som företaget försöker tydliggöra genom sponsringen är dock svåra att framhäva, 
vilket även Aaker (1996) diskuterar svårigheter med. Författaren talar om utmaningen att 
skapa en strategisk hållbar medvetenhet hos kunderna, vilket Sturesson belyser när han talar 
om att företaget måste bli bättre på att förmedla vad företaget gör och arbetar med.

Cloetta Fazer är, liksom Schenker, stora och mycket välkända på marknaden. I likhet med 
Schenker arbetar Cloetta Fazer inte i första hand med sponsring för att öka medvetenheten för
sina varumärken. För Cloetta Fazer handlar det mer om att produkterna inte skall bli 
”dammiga”, enligt Patriksson. Han har dock en annan syn än de två tjänsteföretagen på hur 
sponsringsaktiviteten medför en ökad kunskap om varumärket. Aaker (1996) resonerar på ett 
liknande sätt som Patriksson när han talar om att ett igenkännande av ett varumärke ofta 
uttrycker sig som något familjärt. Detta kan sammankopplas med Cloetta Fazers tanke om att 
kunderna tyr sig till produkten och att deras kunskap om produkten på så sätt ökar. 
Fallföretagen Schenker, Ramirent och Cloetta Fazer menar på samma sätt att sponsring kan 
förmedla kunskap och skapa positiva associationer för ett varumärke. Cliffe och Motion 
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(2005) utvecklar resonemanget med att säga att varumärkesmedvetenhet skapas genom att 
kunderna associerar företagets varumärke med sponsringsaktiviteten. Författarna menar dock 
att företagen bör vara noggranna i sitt sponsringsarbete eftersom all medvetenhet inte är 
positiv medvetenhet. 

Andersson på SKF resonerar på ett liknande sätt angående detta, men menar att sponsringen 
ökar medvetenheten även på andra sätt. Han anser att sponsringen skapar en upplevelse av 
företaget och dess värderingar för både befintliga och potentiella kunder. För SKF bidrar 
sponsringen även med andra fördelar såsom möjligheten att skapa ett möte med kunder som 
de särskilt vill nå ut med sin kunskap till och därmed öka dess medvetenhet om varumärket. I 
det fortsatta arbetet menar SKF att sponsringen hjälper till att upprätthålla och stärka 
relationerna med kunderna. Andersson trycker på att sponsringen ensam inte kan medföra en 
ökad kunskap för SKFs varumärke utan att den tillsammans med annan marknadsföring kan 
öka kännedomen och kunskapen kring företagets varumärke. Detta resonemang stämmer väl 
överens med Cliffe och Motions (2005) diskussioner om effektiv medvetenhetsstrategi. 
Sponsring bör kombineras med andra kommunikationsmedier för att skapa en större 
medvetenhet för varumärket bland kunderna.

5.5 Varumärke och brand equity

Att stärka varumärket handlar om att kontinuerligt försöka bli bättre och skapa ett mervärde, 
något som är unikt och som gör att kunden köper varumärket framför ett konkurrerande. En 
förutsättning för att skapa och bibehålla ett starkt varumärke är att företaget är konsekvent i 
sin kommunikation till kunden (Aaker, 1998). Även Kotler et al. (2002) understryker vikten 
av att underhålla och behandla varumärket som en tillgång, för att inte dess brand equity skall 
sjunka. 

Både SKF och Cloetta Fazer poängterar betydelsen av företagets varumärke. Patriksson säger 
att varumärket är väldigt viktigt och att företaget löpande arbetar med att stärka varumärket. 
För att stärka produkternas varumärke använder Cloetta Fazer produktens namn vid 
sponsringen, istället för företagsnamnet. Företaget arbetar målmedvetet med att hålla 
varumärkena vid liv, vilket även Kotler et al. (2002) diskuterar vikten av. Cloetta Fazer 
försöker förbättra produkternas design och samtidigt fräscha upp produkterna, vilket Kotler et 
al. (2002) menar är sådana löpande aktiviteter som stärker varumärket. Andersson på SKF
menar likt Patriksson att varumärket har en oerhörd betydelse för företaget. SKF använder 
sponsring i en allt större utsträckning, för att det enligt Andersson ger andra värden. SKF får 
fram ett mervärde i sponsringen, jämfört med reklam i annan media. Företaget arbetar också 
mycket med att försöka reducera energiåtgången, vilket också kommuniceras till kunderna. 
Detta är i likhet med det Aaker (1998) talar om, att göra något som är unikt och som gör att 
kunden väljer SKF framför ett konkurrerande företag. Enligt Aaker (1998) är det också viktigt 
att vara konsekvent i sin kommunikation till kunderna. SKF arbetar mycket efter att dess 
varumärke, dess identitet och det företaget levererar är i linje med varandra. För att vara 
konsekvent i sin kommunikation försöker SKF kontinuerligt arbeta med att hålla samman 
dessa delar, bland annat genom sin sponsring. Aaker (1998) menar även att varumärkesfrågan 
handlar om att ständigt försöka bli bättre, vilket Andersson diskuterar då han säger att SKF 
har ett behov av att uppgradera sitt varumärke. 

Sturesson poängterar i likhet med Kotler et al. (2002) betydelsen av att kontinuerligt 
underhålla och behandla varumärket som en tillgång. För att stärka Ramirents varumärke 
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berättar Sturesson att de jobbar mycket med värderingsarbetet inom företaget, men även med 
annan marknadsföring utåt. Han säger att om varumärket är laddat med rätt värderingar, utgör 
det företagets största värde. Schenker och Carlströms syn på varumärket och dess betydelse 
skiljer sig något från övriga respondenter. Carlström menar att varumärkesfrågor inte haft 
någon central betydelse i företaget. Han påpekar att varumärkesfrågan inte är något stort 
problem för företaget, eftersom Schenker är stora och välkända på marknaden. Han säger att 
varumärkesfrågan ofta är av mer grundläggande karaktär, att företaget exempelvis skall synas 
med rätt logotyp. Kotler et al. (2002) menar däremot att företag kontinuerligt måste 
underhålla varumärket för att inte dess brand equity skall sjunka.
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6 SLUTSATS OCH DISKUSSION

I detta avslutande kapitel redovisar och diskuterar vi studiens resultat. Vi inleder kapitlet med 
en återkoppling till studiens frågeställning. Därefter redogör vi för studiens slutsatser kopplat 
till syftet och frågeställning, samt diskuterar våra egna reflektioner. Slutligen ger vi förslag 
till fortsatt forskning inom ämnesområdet.

6.1 Slutsatser

Avsikten med denna studie var att besvara följande frågeställning: Hur kan sponsring stärka 
ett företags varumärke och vilka skillnader och likheter finns det mellan hur tjänsteföretag 
och producerande företag använder sig av sponsring i syfte att stärka varumärket?

Slutförd studie konstaterar att både tjänsteföretagen och de producerande företagen upplever 
att sponsring är en effektiv metod för att stärka varumärket. Efter avslutad studie konstaterar 
vi att det inte förefaller några direkta skillnader i företagens sponsringsverksamheter som 
beror på om företagen är tjänsteföretag eller producerande företag. Undersökningen är dock 
en förstudie, där de iakttagelser vi kommit fram till kan jämföras med de resultat som skulle 
fås från en kvantitativ undersökning, där ett större antal företag skulle kunna studeras och 
jämföras. Cliffe och Motion (2005) fastslår att mest effekt med marknadsföringen uppnås när 
varierande kommunikationsmedier används samtidigt. Denna undersökning visar att
fallföretagen använder sponsring som ett tillägg till företagets övriga marknadsföring. Vi 
menar därmed att sponsring bör betraktas som ett väl användbart komplement och användas 
som en integrerad del i företagets övriga marknadsföring, eftersom sponsring ger unika 
möjligheter i att skapa relationer och komma i kontakt med kunder som annars är svåra att nå 
ut till via traditionell marknadföring. Vidare konstaterar vår studie att samtliga fallföretag 
använder sig av good citizen sponsring. Författarna Cliffe och Motion (2005) konstaterar likt 
fallföretagen att genom goodwill-sponsring förstärks företagets image. Genom att sponsra på 
lokal nivå stärks relationerna till kunder som berörs av sponsringen. Detta leder till att 
varumärket stärks eftersom kunderna uppskattar sponsringen och vad företaget tillför den 
sponsrade verksamheten. Genom de positiva associationer sponsringen skapar i kundernas 
medvetande stärks varumärket. Därmed fås följande slutsatser:

 Kombinera sponsringen med annan slags marknadsföring för att få ut större effekt, 
vilket stärker varumärket.

 Sponsra lokala projekt, vilket ger good citizenship och starkare kundrelationer.

Studien påvisar att samtliga fallföretag försöker involvera sina befintliga kunder i sponsrings-
satsningarna. Genom att involvera kunden i sponsringsaktiviteten får företaget en bra 
möjlighet att också ge kunden en upplevelse och erfarenhet av varumärket och företagets 
produkter eller tjänster. För att få ut mer av en sponsringssatsning anser vi efter avslutad 
studie att företagen även bör involvera och bjuda in potentiella kunder till evenemangen. 
Genom att involvera kunderna i evenemangen kan företagen på ett naturligt sätt ge en 
erfarenhet av dess produkter eller tjänster, vilket ger ökad kundlojalitet. Detta leder i sin tur 
till att varumärket stärks ytterligare. Studien påvisar även att tjänsteföretagen och de 
producerande företagen anordnar kundarrangemang för att förmedla företagets kunskap och 
kompetens inom sitt verksamhetsområde. Genom att anordna intressanta kundmöten i 
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samband med sponsringsaktiviteten förstärks kopplingen och därmed associationen mellan 
varumärket och den verksamhet som sponsras. Härigenom konstaterar studien att sponsringen
inte bara ger tillfälle till bra exponering av varumärket, utan även en värdefull möjlighet för 
företagen att förmedla vad företaget sysslar med. Enligt vår mening är det framförallt 
essentiellt för tjänsteföretagen att anordna kundmöten i samband med sponsringen. Eftersom 
tjänsteföretag inte har ett produktutbud att visa upp, är istället en sponsringsaktivitet ett bra 
tillfälle att bygga relationer och påvisa företagets kunskap och kompetens. De producerande 
företagen bör använda kundmötet till att uppvisa sitt produktsortiment och framhålla vilka 
fördelar produkten ger kunden. Ovanstående resonemang ger följande slutsatser:

 Involvera både befintliga och potentiella kunder aktivt i sponsringsaktiviteten för att 
bygga relationer och ge kunden en erfarenhet av varumärket.

 Anordna intressanta kundarrangemang i samband med sponsringen för att förmedla 
företagets kunskap och kompetens till kunderna. 

I vår studie har det tydligt framkommit att Ramirent, som enda fallföretag, använt sig av 
sponsring för att på ett effektivt sätt skapa medvetenhet för sitt varumärke. En hypotes utifrån 
studiens resultat är att det är mer vanligt bland mindre etablerade företag att använda 
sponsring för att skapa medvetenhet, medan det för mer väletablerade företag mer handlar om 
att förmedla en kunskap och kompetens genom sponsringen. Vidare konstaterar studien att 
tjänsteföretagen Schenker och Ramirent använder sponsringen för att förkroppsliga dess 
verksamheter och tjänster. Tidigare i studien har vi diskuterat detta och menar att det kan ha 
att göra med att det är svårare att marknadsföra tjänster än produkter. Genom att förmedla 
kunskap och kompetens tas sponsringen till en högre dimension, vilket också ger ett mervärde 
för kunden. Vår undersökning påvisar att detta ger fördelar både för kunden och för företaget, 
vilket leder till att varumärket i sin tur stärks. Detta ger slutsatserna: 

 Satsa stort och brett i sponsringssatsningarna för att skapa medvetenhet om
varumärket.

 Förmedla kunskap och kompetens genom sponsringsarrangemangen, vilket ger 
mervärde för kunden.

6.2 Avslutande diskussion

De slutsatser vi kommit fram till i studien stärker tidigare teorier om sponsring som en 
effektiv marknadsföringsmetod. Tidigare forskning kring sponsring har behandlat sponsring i 
allmänhet och sponsring som en affärsmässig metod för kommunikation, marknadsföring och 
försäljning. Våra forskningsresultat ger en nyanserad och intressant bild av sponsring, 
studerad utifrån två tjänsteföretag och två producerande företag. Utifrån våra forsknings-
resultat kan vi uttala oss om att det förefaller skillnader, men även många likheter, mellan hur 
tjänsteföretag och producerande företag använder sig av sponsring. Enligt vår mening beror 
dessa skillnader och likheter mer på individuella skillnader mellan företagen och dess 
verksamheter, än på skillnader i utbud. Företagen riktar sig mot olika målmarknader, 
beroende på om de arbetar mot business-to-business eller mot business-to-customer. De 
skillnader som finns mellan företagens sätt att arbeta med sponsringen kan även bero på att 
företagen är inne i olika mognadsfaser. Företagens syften och målsättningar med sponsringen 
ser av denna anledning olika ut, varför sponsringen i sin tur utformas på ett olikartat sätt.
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Som utgångspunkt i studien har vi använt oss av vår modifierade undersökningsmodell 
AEGM-modellen. Modellen är utarbetad utifrån tidigare forskning inom ämnesområdena 
sponsring och varumärke, där samtliga parametrar i modellen visat sig vara viktiga delar i 
företagens sätt att arbeta med sponsring. Samtliga företag i studien använder sponsring för att 
skapa en association till dess verksamhet, vilket oftast sker genom att anordna kund-
arrangemang i samband med sponsringen. Våra fallföretag i studien försöker involvera 
kunden i evenemanget för att förmedla företagets kunskap och kompetens till kunderna. Det 
producerande företaget Cloetta Fazer försöker även ge en direkt erfarenhet till kunderna 
genom att dela ut gratisprodukter från sitt produktsortiment. Samtliga fallföretag använder sig 
av sponsring för att få goodwill, vilket leder till att kundrelationerna stärks. Tjänsteföretaget 
Ramirent är det enda företag som har som direkt syfte att öka medvetenheten genom 
sponsringen, för att göra varumärket mer känt.

Efter avslutad studie anser vi att sponsring är ett effektivt sätt för företag att marknadsföra sitt 
varumärke, men att det samtidigt är mycket resurskrävande. Att anordna kundarrangemang är 
bra för att involvera kunden i evenemanget, men det är också väldigt personal- och kunskaps-
krävande. Efter avslutad studie kan vi konstatera att sponsringssatsningar är en komplex 
process som även innebär begränsade möjligheter till uppföljning och utvärdering. Därför är 
det väsentligt att innan ett sponsringssamarbete påbörjas hitta en bra samarbetspartner som 
står för samma värderingar som företaget. Därefter bör företaget formulera klara mål-
sättningar med sponsringsaktiviteten. Samtidigt är det viktigt att vara väl medveten om 
sponsringens negativa aspekter och tidigt upprätta en handlingsplan för de eventuellt negativa 
händelser som kan uppstå.

6.3 Förslag till fortsatt forskning

I samband med att vi genomfört studien har vi funnit nya intressanta frågeställningar inom 
ämnesområdet. Vi anser det varit intressant att forska kring hur företag använder sig av 
sponsring för att stärka varumärket och samtidigt identifiera skillnader och likheter mellan 
tjänsteföretags och producerande företags sponsringsverksamheter. För att få våra iakttagelser 
i denna undersökning bekräftade kan det vara intressant att göra en mer omfattande studie där 
ett större urval av företag studeras. En annan intressant forskningsinriktning skulle vara att 
genomföra en undersökning utifrån den sponsrades perspektiv. Genom en studie ur den 
sponsrades perspektiv skulle nya användningsmöjligheter för sponsring kunna identifieras, 
vilket skulle leda till att forskningen kring sponsring kan ta ytterligare steg framåt.
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BILAGA 1

Operationaliseringsschema

Operativt begrepp Egenskaper/ Indikatorer Mätinstrument

>Association >Förmedla
>Förknippa

-Vad vill ni förmedla genom 
er sponsring?
-Hur får ni kunderna att 
förknippa sponsringen till ert 
varumärke?

>Medvetenhet >Kännedom
>Kunskap

-Hur har sponsringen 
påverkat kännedomen för ert 
varumärke?
-Hur kan sponsringen leda 
till ökad kunskap om ert 
varumärke?

>Erfarenhet >Lojalitet
>Upplevelse

- På vilket sätt kan sponsring 
leda till fler återkommande 
kunder?
-Utformas sponsringen på ett 
särskilt sätt för att skapa en 
upplevelse av produkten/ 
tjänsten för kunden?

>Goodwill >Rykte
>Anseende

-Hur kan en 
sponsringsaktivitet påverka 
ryktet av varumärket?
-Hur stärker ni varumärkets 
anseende med hjälp av 
sponsring? 



BILAGA 2

Företagsbeskrivning

Schenker
Schenker är ett globalt tjänsteföretag med verksamhet över större delen av världen. 
Verksamheten är inriktad på inhemska och gränsöverskridande transporter, distribution och
lagring med tillhörande kringtjänster. Med avancerade trafik- och informationssystem, höga 
kvalitetskrav, miljökompetens och funktionella logistiktjänster medverkar Schenker aktivt till 
att kunderna blir mer konkurrenskraftiga. Schenkers svenska verksamhet omfattar även 
ColdSped, som erbjuder transporter och lagring av kylda och frysta livsmedel. Schenker är 
Sveriges ledande transport- och logistikföretag som har sitt ursprung i Tyskland. I Sverige 
arbetade Schenker tidigare under varumärket Bilspedition och det är en av anledningarna till 
att företaget är marknadsledande och störst i Sverige (Schenker, 2007, Carlström 2007).

Ramirent
Ramirent är ett ungt och expansivt tjänsteföretag på den svenska marknaden för 
maskinuthyrning. Som ett resultat av fusionen mellan Stavdal Byggmaskiner och Altima 
bildades 2004 Ramirent. Företaget ingår i den finska Ramirent-koncernen, som har 
verksamhet i tolv länder runt Östersjön. Företagets sortiment rör främst produkter inom bygg-
och installationsverksamhet där företaget exempelvis hyr ut produkter som byggmaskiner, 
anläggningsmaskiner, liftar, kranar och bodar. Ramirent har även mångårig erfarenhet som 
leverantör av totallösningar och utför helhetslösningar inom företagets samtliga produkt-
områden. Ramirent finns etablerade över hela Sverige, med kontor från Trelleborg i söder till 
Kiruna i norr (Ramirent, 2007, Sturesson, 2007).

SKF
SKF startades 1907 i Göteborg och är idag verksamma i över 150 länder. SKF-koncernen är 
världsledande leverantör av produkter och kundanpassade lösningar inom områden som 
omfattar rullningslager, tätningar, mekatronik och smörjsystem. SKFs verksamhet är 
organiserad efter kundsegment och är indelad i tre divisioner: Industrial Division, Service 
Division samt Automotive Division. Redan från det att SKF grundades har företaget fokuserat 
på kvalitet, teknisk utveckling och marknadsföring. Koncernen gör kontinuerliga satsningar 
inom forskning och utveckling vilket har resulterat i ett antal innovationer som skapat nya 
standarder samt nya produkter och lösningar inom lagervärlden (SKF, 2007, Andersson, 
2007).

Cloetta Fazer
Cloetta Fazer är Nordens största choklad- och sockerkonfektyrföretag med en marknadsandel 
på 22 procent. Cloetta Fazers största och mest prioriterade varumärken är exempelvis, 
Kexchoklad, Dumle, Marianne och Geisha. Cloetta Fazer bildades genom att svenska Cloetta 
och finska Fazer Konfektyr fusionerades år 2000. Företagets mission är att skapa ”glädje och 
njutning” och att alla oavsett ålder och smakpreferens skall kunna finna njutning i företagets 
breda sortiment av produkter. Företagets chokladkonfektyr produceras huvudsakligen i 
Ljungsbro samt i Vanda, medan företagets sockerkonfektyr främst produceras i Villmanstrand 
i Finland (Cloetta Fazer, 2007, Patriksson, 2007).



BILAGA 3

Överskådlig empirisammanställning

Schenker Cloetta Fazer SKF Ramirent

1. Vilka målsättningar har 
ni med sponsringen?

Att generellt styra bort från 
sådant som upplevs krocka 
med företagets värderingar. 
Vill exempelvis inte sponsra 
sådant som spär på miljö-
effekten negativt. Företaget 
har även satt mål att nå ut till 
sin personal.  Företagets 
målsättningar får ett skräddar-
sytt upplägg vid varje tillfälle.  
Vill nå ut väldigt brett.

Cloetta Fazer vill skapa rätt 
attityd till sina varumärken 
och visa vad varje varumärke 
står för. Företaget har olika 
målsättningar för de olika 
varumärkena. Kexchoklad har 
den starkaste rollen inom 
sponsringen. 

Att kommunicera varumärket. 
Det måste vara i linje med 
SKFs värderingar. SKF vill 
attrahera målgrupperna och 
kommunicera sin kunskap 
men även skapa relationer.  
Det finns tre utgångspunkter 
företaget jobbar med i sin 
sponsring: 

- Associationsrätten
- Skapa ett forum
- Good Citizen

Att exponera sig för 
omvärlden och komma åt 
attraktiva platser som 
företaget kan göra kund-
arrangemang kring. För 
Ramirent är sponsring ett sätt 
att synas utåt men även att 
jobba med värderingar och 
självkänsla inåt i företaget. 

2. Har ni någon nedskriven 
sponsringspolicy?

Schenker har saker nedskrivet 
i dokument, men det finns 
ingen sponsringspolicy som 
säger att ”såhär jobbar 
Schenker”.

För hela företaget har Cloetta 
Fazer det. Företaget håller just 
nu (läs:2007-04-17) på att 
sätta policy för alla 
varumärken, för att företaget 
exakt skall kunna veta vilket 
varumärke som passar till 
vilken sponsringsaktivitet. 
Företaget har en Topp 12 lista 
med de 12 bästa varumärken 
som företaget jobbar med, för 
att hjälpa till och vägleda samt 
träffa rätt målgrupp.

Ja, det finns en nedskriven 
policy. Principerna är att det 
är en marknads- och 
affärsmässig överens-
kommelse mellan två parter. 
SKF sponsrar inte enskilda 
individer. 

Ramirent har den inte 
nedskriven idag men 
företaget har en så kallad 
sponsringsrutin som 
efterlevs. På den centrala 
nivån sponsrar företaget bara 
sådant som ger genomslag 
över hela Sverige. Ramirent 
vill undvika och vara 
restriktiva till att sponsra 
enskilda idrotts- eller kultur-
utövare.  
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3. Inom vilka kategorier 
återfinns era 
sponsringssatsningar?

Det finns en tradition att 
försöka sprida på sponsringen. 
Det har varit mycket idrott när 
det gäller evenemangssidan. 
Schenker sponsrar Frölunda 
och har även sponsrat Sävehof 
handboll, främst deras damlag 
samt damlaget i matchracing. 
Schenker menar att detta 
beror på att det är en ”grabbig 
bransch” och att de vill 
uppmärksamma idrotten och 
sudda bort den lite ”grabbiga 
stämpeln”. Schenker tycker 
det är viktigt med sponsring 
av lokala företeelser och 
sponsrar Göteborgsoperan. 
Företaget jobbar även med 
stöd, som de kallar sponsring, 
till forskning och utbildning 
inom miljö.     

Cloetta Fazers största 
sponsring är Kexchoklad och 
det Alpina landslaget. 
Företaget har som mål att inte 
endast sponsra landslaget men 
”vill jobba med en röd tråd 
genom sponsringen”. Cloetta 
Fazer sponsrar skidtävlingar 
runt om i Sverige samt 
SkiStar som gör att familjen 
och folket får känna sig 
delaktiga i sponsringen. De 
arbetar också med kampanjer 
i butiker och i samband med 
detta ordnas olika events.

Beroende på vad SKF vill 
förmedla sponsras olika 
projekt. Företaget har 
sportsponsring och 
kultursponsring. SKF har 
sponsring på koncernnivå där 
de sponsrar över hela jorden 
och sponsring på lokal nivå i 
Göteborg med omnejd. 
Företaget har även en annan 
typ av sponsring som mer är 
som en testbänk, där SKF mer 
fungerar som en teknisk 
partner. SKF har också några 
lokala good citizen projekt, 
exempelvis vetenskaps-
festivalen. SKF är exempelvis 
huvudsponsor till Ostindie-
fararen och Gothia Cup.

Ramirent sponsrar inga 
speciella kategorier. 
Företaget har kunder som är 
intresserade av olika saker 
och därför kan sponsringen 
upplevas en aning ”spretig”. 
Ramirent sponsrar både 
centralt och lokalt. Företagets 
största sponsringssatsning är 
svenska elitserien i ishockey.
Företaget känner en affärs-
mässighet vid sponsringen av 
Svenska rallyt och Falsterbo 
horse show då företaget 
levererar en hel del saker till 
evenemangen. Sponsrings-
projekten är blandade, 
Ramirent har idrotts-
sponsring, kultursponsring 
och good citizen sponsring. 

4. Vad anser ni att ert 
varumärke står för?

Fyra hörnpelare:
- Lokalt och globalt nätverk.
- Spetskompetens inom 

logistik.
- Marknadens bredaste 

produktutbud.
- Ett ansvarsfullt företag 

framförallt vad gäller miljö-
och trafiksäkerhetsarbete.

Glädje och njutning! SKF står för kvalité. Varumärket skall stå för 
kvalité och att Ramirent är 
offensivt kraftfulla. Företaget 
ska vara proaktiva, det vill 
säga, inte stå och vänta ”tills 
omvärlden springer ikapp”. 
Varumärket skall stå för en 
laganda, alla skall uppleva att 
Ramirent står för samma sak 
vare sig kunden besöker dem 
i Trelleborg eller Luleå.
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 5. Vilken betydelse anser ni 
att ert varumärke har för 
företaget?

Företaget befinner sig i en 
traditionell bransch där 
varumärkesfrågor inte alltid är 
en central del av 
verksamheten. Schenker är 
stora på marknaden och 
välkända bland kunderna. 

Väldigt viktig, speciellt för 
företagets största produkt 
kexchoklad men även viktig 
för alla varumärken på grund 
av att det är starka och 
välkända varumärken. Det är 
inte lätt att sätta ett nytt 
varumärke på marknaden i 
dagens hårda klimat. 

En oerhörd betydelse. Det är 
det SKF andas, det SKF gör. 
Skulle företaget uppleva att 
företaget har ett varumärke 
som står och har en 
perception, uppfattas på ett 
sätt, har en verksamhet och en 
prisnivå som inte ens är nära 
varandra, då är det kris. 
Varumärket, identiteten och 
det företaget levererar måste 
vara i linje med varandra, 
åtminstone så nära varandra 
som möjligt.   

Varumärket har, om det är 
laddat med värderingar och 
med saker som Ramirent 
lyckas nå ut till sina kunder, 
kanske det största värdet i 
bolaget. Rätt laddat 
varumärke, så är det det som 
skiljer Ramirent från dess 
konkurrenter. 

6. Vad gör ni i dagsläget för 
att stärka varumärket?

Allt från stora till små saker. 
Sponsrar projekt där det 
uppstår en tydlig koppling 
mellan produktutbudet och 
spetskompetensen. Anställda 
på den operativa nivån 
uppträder och klär sig på ett 
visst sätt. Schenker trycker 
mycket på att de har ett 
väldigt stort och brett 
produktutbud.

Företaget försöker stärka 
varumärket hela tiden. Det är 
detta som är svårigheten, att 
hela tiden hålla varumärket i 
liv. Exempelvis byter 
företaget design och fräschar 
upp produkterna. Försöker gå 
in med produkternas 
varumärke och inte företagets 
vid sponsringssatsningar

Väldigt mycket. SKF har köpt 
media i utvald press som når 
speciella målgrupper. 
Företaget utvecklar sig rent 
tekniskt. SKF arbetar efter 
konceptet ”Beyond Zero”
som i korta drag går ut på att 
reducera energiåtgången. Alla 
deras produkter och lösningar 
handlar om att hjälpa 
kunderna att hålla driften 
igång till en rimlig kostnad. 

Företaget jobbar väldigt 
mycket internt. Ramirent 
jobbar hårt med 
värderingarna. Jobbar mycket 
med arbetsmiljön och med 
folks personliga hälsa. De 
försöker få anställda att tänka 
i företagets värderingar. 
Sedan jobbar de även externt 
med sådant som exponering, 
sponsring, annonsering och 
radioreklam.
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7. Vad vill ni förmedla 
genom er sponsring?

Sponsringen av EM handlade 
om att Schenker ville visa upp 
sin kompetens som logistik-
leverantör.  Sponsring av 
Göteborgsoperan och 
Frölunda handlar om att visa 
på good citizenship, att 
företaget är med och stöttar 
det lokala. Dessa evenemang 
ger även möjlighet till bra 
kundaktiviteter. Företaget 
stöttar Göteborgs 
internationella miljöpris, för 
att aktivt medverka till bra 
projekt inom miljöområdet. 

Grundtanken är att hjälpa den 
företaget sponsrar, exempelvis 
det alpina landslaget. Cloetta 
Fazer vill synas och 
exponeras men de vill även 
hjälpa ett lag för att de ska 
klara sig. Cloetta Fazer 
sponsrar för att de stödjer 
arrangemangen. Att gå in som 
huvudsponsor för Linköpings 
hockeyklubb är för att 
företaget vill visa att de 
stödjer det lokala, skapa 
goodwill.

Sponsringen för SKF är ett 
sätt att kommunicera de 
värden som företaget står för. 
Företaget vill även förmedla 
och visa sin kunskap genom 
sponsringen.  

Lite olika från fall till fall. 
Genom företagets satsning på 
elitserien, som ligger ganska 
lång ifrån deras normala 
verksamhet, vill företaget 
synliggöra logotypen och 
varumärket. När det gäller 
sponsringen av Falsterbo 
Horse Show och Svenska 
Rallyt så handlar det om att 
visa upp vad det är Ramirent 
gör.  Skapa en koppling 
mellan produkterna och 
varumärket. 

8. Hur får ni kunderna att 
förknippa sponsringen till 
ert varumärke?

Detta sker på två sätt. 
1) Schenker har en 
kundtidning som når ut till 
alla företagets kunder och 
andra intressenter. Här skriver 
företaget ofta och framhäver 
de kopplingar som de vill få 
fram genom sponsrings-
projekten. 
2) Kundarrangemang. 
Sponsring av Frölunda ger 
matchbiljetter och då kan 
företaget ordna evenemang 
och seminarier på borta-
matcher där de bjuder in ett 
antal kunder från hela 
Sverige.

Företaget jobbar väldigt starkt 
med alla sina kampanjer. 
Företaget arrangerar tävlingar 
där folk kan vinna priser som 
exempelvis att få träffa det 
alpina landslaget och följa 
med till VM.

SKF använder sponsrings-
aktiviteter för att skapa ett 
möte med kunderna. Kunder 
får vara med på aktiviteter 
som SKF sponsrar för att för-
knippa sponsringen med 
företaget. Aktiviteten i sig 
skapar värden, uppfattningar 
och associationer till SKF och 
i de här sammanhangen kan 
de indirekt kommunicera 
SKFs värden.  Kunderna 
bjuds till arrangemangen, som 
ex. Formula 1. De bjuds även 
in till Ducati fabriken. Genom 
detta kan SKF skapa en slags 
lojalitet till sina kunder.

Ramirent får det genom 
kundevenemang. I hockeyn 
har Ramirent biljetter där 
personalen får gå på matcher 
tillsammans med kunder. 
Företaget anordnar lokala 
tävlingar där kunder och 
anställda kan vinna biljetter. 
Ramirent sprider sitt budskap 
till kunderna som är med och 
tävlar och får in kopplingen 
till sponsringen av elitserien.
På en baksida till en fack-
tidning styrker företaget även 
kopplingen till hockeyn med 
en Sverigekarta färgad som 
en hockeyrink.
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9. På vilket sätt kan 
sponsring leda till fler 
återkommande kunder?

Schenker försöker göra 
intressanta kundarrangemang 
i samband med sina 
sponsringssatsningar. Det är 
viktigt för företaget att bygga 
relationer, umgås med kunder, 
få tid till kunder i trevliga 
sammanhang samtidigt som 
de då kan ta fram ett budskap 
som är riktat just till de olika 
målgrupperna. 

Det handlar om att träffa rätt 
målgrupp, att träffa 
exempelvis de som är lojala 
kexchokladätare. Kexchoklad 
är en folklig produkt, den får 
inte bli för ”hypad” och för 
tuff. Konsekvenserna av det 
kan bli att känslan som en 
familjeprodukt försvinner.  

Sponsringen tillsammans med 
många andra 
kommunikationsaktiviteter 
som mässor, annonser, 
kundmöten med mera skapar 
relationer och stärker 
relationen till kunderna.  

Det är svårt att säga att den 
gör det i Ramirents bransch. 
Det går att använda 
sponsringen i kundvården 
men den behöver egentligen 
inte vara direkt kopplad till 
sponsringen i sig. 
Sponsringen leder inte till 
återkommande kunder. Dock 
kan kopplingen mellan 
företaget och evenemanget 
och om företaget syns och 
gör aktiviteter med kunderna 
leda till återkommande 
kunder.

10. Utformas sponsringen 
på ett särskilt sätt för att 
skapa en upplevelse av 
produkten/tjänsten för 
kunden? På vilket sätt?

När Schenker har kund-
arrangemang som är kopplade 
till sponsringen passar 
företaget på att göra 
kopplingen till verksamheten. 
Det kan handla om allt från 
renodlade produkt-
presentationer till 
föreläsningar inom logistik. 
Sponsringen utformas olika 
från fall till fall.

Beroende på. Cloetta Fazer 
har bland annat kexgubbar 
som är en del av sponsringen. 
De åker runt på 
skidanläggningar och delar ut 
kexchoklad så kunden blir ”go 
och glad”.

Den gör det vid viss typ av 
sponsring. Sponsring är ett 
verktyg SKF använder för att 
berätta något och få kunderna 
att uppleva något som är i 
linje med vad företaget står 
för.

Ja, det gör den. När Ramirent 
exempelvis sponsrade en 
ridtävling byggdes ett av 
hopphindrerna upp av små 
modeller av byggbodar. Då 
kan folk se att en av 
sponsorerna hyr ut 
byggbodar. Företaget har 
även andra arrangemang där 
de gör liknande kopplingar.
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11. Hur tycker ni att 
sponsringen har påverkat 
kännedomen om ert 
varumärke?

I första hand är det inte 
kännedomen företaget är ute 
efter, utan det är mer de 
intressanta kopplingarna. 
Sannolikt är det så att 
företaget redan är så oerhört 
känt. Företaget får istället en 
bra möjlighet att visa att de 
kan jobba med komplicerade 
projekt.

Många av våra produkter är 
redan kända. Exempelvis har 
99 procent kännedom om 
kexchoklad i Sverige och det 
går knappast att få mer. 
Cloetta Fazer arbetar mer med 
att det inte skall bli en 
”dammig” produkt.

Sponsring påverkar 
uppfattningen om företaget. 
Hurvida det i sig skapar nya 
kunder är svårt att säga. 
Sponsringen skapar kännedom 
för vissa kunder som företaget 
särskilt vill nå ut till och som 
de vill ska få kunskap om 
varumärket.

Otroligt mycket! Mycket mer 
än vad Ramirent tidigare 
vågat hoppats på. 
Sponsringen har varit en 
otrolig hjälp för att göra 
logotypen känd. Många som 
känner till oss vet dock 
fortfarande inte vad Ramirent 
egentligen gör. Det blir nästa 
utmaning, att få kunderna att 
förstå vad vi sysslar med.

12. Hur kan sponsringen 
leda till ökad kunskap om 
ert varumärke?

Vet inte! I företagets årliga 
kundundersökning visade det 
sig senast att en stor andel av 
deras kunder kände till att de 
är sponsorer. 

Sponsring kan nog leda till 
ökad kunskap. Att kunderna 
tyr sig till produkterna. 
Cloetta Fazer vill vara första 
valet och skapa positiva 
associationer till sina 
produkter.  Företagets 
produkter ska även kännas lite 
nyttigare än många andra 
chokladprodukter. Detta kan 
förmedlas genom den 
idrottssponsring företaget har.

Sponsring är ett sätt att 
upprätthålla och stärka 
kunskapen, vilket sker i 
kombination med andra 
aktiviteter som företaget gör 
för att kommunicera. 
Sponsring i sig gör inte det, 
men i kombination med andra 
aktiviteter kan det skapa ökad 
kunskap.

Svårt att hitta sådana 
kopplingar. Informationsblad 
i samband med sponsringen 
kan leda till ökad kunskap. 
Detta varierar mellan 
sponsringsobjekt.
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13. Hur kan en 
sponsringsaktivitet påverka 
ryktet av varumärket?

Bland de negativa aspekterna 
som kan uppstå, sponsrar inte 
Schenker enskilda idrotts-
personer, eftersom företaget 
anser att risken blir högre då.

Det beror på. Det är därför 
Cloetta Fazer har gått in i 
lagsporter. ”För händer det 
något på individnivå så åker 
man direkt...”. Cloetta Fazer 
sponsrar lag, vilket enligt 
företaget ger en större chans 
till ett bra rykte.

Det kan påverka ryktet i 
positiv riktning, men det kan 
också sänka företaget totalt 
om SKF skulle gå in i en 
verksamhet som inte alls är i 
linje med vad SKF sysslar 
med. Därför är det otroligt 
viktigt att företaget har koll på 
vad de går in i.

Oftast är det positivt 
eftersom företaget vänder sig 
till personer som är 
intresserade av det fenomen 
som företaget sponsrar. Sen 
kan negativa händelser 
uppstå som kan störa 
varumärket, men den risken 
finns alltid. Riskerna 
uppfattas dock mindre vid 
evenemang eller som i 
Ramirents fall vid sponsring 
av paraplyorganisationer 
eller en hel idrott.

14. Hur stärker ni 
varumärkets anseende med 
hjälp av sponsring?

Det handlar mer om att 
Schenker vill ladda sitt 
varumärke med det företaget 
vill att folk ska uppfatta 
Schenker med.

Cloetta är starkt. Företaget 
måste dock bli bättre på att 
förmedla att allt produceras i 
Sverige, det är sådana värden 
som är viktiga nuförtiden – att 
det är svenskt. Företaget 
jobbar även med fair-trade
och sådana saker. Det är 
viktigt för stärkandet av 
anseendet.

Det är i kombination med 
andra aktiviteter som det sker. 
SKF arbetar långsiktigt 
tillsammans med den som 
sponsras, vilket gör att 
företaget kan bygga relationer. 
SKF vill utveckla sig 
tillsammans med de som 
företaget sponsrar.

En av de saker som Ramirent 
stärker är genom att vara med 
stort och brett, som i hockeyn 
exempelvis och på många 
andra ställen. På sitt sätt 
markerar företaget sin storlek 
och därmed ett anseende.


