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Förord 

I och med denna uppsats avslutar vi våra studier vid Högskolan Halmstad. Processen har varit 
ytterst givande och vi är tacksamma för den erfarenhet vi erhållit. Inledningsvis vill vi börja 
med att tacka samtliga respondenter för att de tog sig tid att ställa upp på en intervju. Utan 
deras insats hade denna rapport ej blivit möjlig.  
 
Vidare vill vi rikta ett stort tack till rapportens handledare, Timurs Umans. Utan Timurs 
handledning i fråga om att bolla idéer, konstruktiv kritik samt akademisk vägledning hade vi 
inte erhållit detta slutgiltiga resultat.  
 
Avslutningsvis vill vi tacka Högskolan Halmstad och Handelshögskolan i Göteborg för 
assistans med material och lokaler.  
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Abstract 

Due to fierce competition, marketing is nowadays considered to be of significant importance 
to every company. To distinguish the brand and successfully communicate a message in the 
noise consumers constantly are exposed of, sponsorship has become a more frequently used 
tool in the marketing communication process. One of the major reasons is that sponsorship 
can be used as a tool to add emotional dimensions to the company, product and brand, which 
is an ability traditional media lack. Furthermore, in the Swedish market, larger amounts are 
nowadays invested in sponsorship activities than in traditional television advertising. 
However researchers emphasize that too many organizations focus merely on brand image 
and that attention rather should be focused on brand identity, since identity is an essential 
component of the brand building process. Therefore the purpose of this dissertation is to 
explore how sponsorship can be used as a marketing tool in order to clarify brand identity. 
 
Throughout this dissertation a deductive research approach and explorative research design is 
used, which is suitable since brand identity in relation to sponsorship is a sparsely 
investigated subject. Furthermore a qualitative method has been applied and case studies in a 
semi-structured manner have been carried out, in order to gather primary data from a selected 
sample. 
 
The findings indicate that sponsorship can be used to clarify brand identity if strategic efforts 
are focused on all components of the Brand Identity Prism and the essential topics identified 
in the dissertation. Sponsorship activities affect the contribution of each element alone and an 
additional cumulative effect can also be seen. Furthermore a suitable topic for future research 
would be to investigate how customers perceive the subject investigated in this dissertation 
and how brand image is affected. 
 
Since brand identity is an exceptionally complex concept this dissertation is limited to one 
market and one industry. Therefore the ability to generalize the findings to other markets is 
scarce. Nevertheless the result of the dissertation clearly indicates how sponsorship activities 
may affect brand identity, knowledge that hopefully can be used to develop sponsorship as a 
strategic marketing tool. 
 
Key words: brand identity, sponsorship, brand equity, fit in sponsorship, branding.  



 

 

Sammanfattning 

Marknadsföring har idag en betydande roll för många företag, mycket beroende på den hårda 
konkurrens som råder på marknaden. För att nå ut med företagets budskap i det ständiga brus 
som konsumenten exponeras för har sponsring vuxit fram som ett allt vanligare 
markandsföringsverktyg. Detta eftersom sponsring kan användas som ett redskap för att 
tillföra ytterligare emotionella dimensioner till företaget, produkten och varumärket, vilket är 
en förmåga traditionella medier saknar. Vidare investeras det idag på den svenska marknaden 
mer i sponsring än i traditionell Tv-reklam. Forskare menar dock att många organisationer i 
sitt varumärkesarbete enbart fokuserat på varumärkets image och att ett större fokus snarare 
bör läggas på dess identitet, eftersom varumärkesidentiteten utgör en grundläggande del i det 
moderna varumärkesbyggandet. Därför är syftet med denna rapport att utforska hur sponsring 
kan användas som marknadsföringsverktyg för att förtydliga varumärkesidentiteten.  
 
Denna rapport har en deduktiv ansats samt en utforskande undersökningsstrategi, vilket är väl 
passande eftersom begreppet varumärkesidentitet i förhållande till sponsring är föga utforskat. 
Vidare har en kvalitativ metod tillämpats samt att fallstudier med semi-strukturerade 
besöksintervjuer genomförts i syfte att samla in primärdata från ett selekterat urval av företag.  
 
Undersökningens resultat indikerar att sponsring kan användas för att förtydliga 
varumärkesidentiteten genom att i processen utgå från ett strategiskt arbete med utgångspunkt 
i identitetsprismats olika beståndsdelar samt de elementära teman som identifierats i 
rapporten. Genom sponsringen kan de olika elementen bidra till att stärka varumärkets 
identitet var för sig samtidigt som en kumulativ effekt för sponsringen och dess inverkan på 
en förtydligad varumärkesidentitet uppstår. Vidare ser vi att ett förslag till fortsatt forskning är 
att undersöka hur det aktuella ämnet uppfattas av konsumenterna och vilken 
varumärkesimage som därmed genererats. 
 
Samtidigt som varumärkesidentitet är ett sannerligen komplext begrepp är denna rapport 
begränsad till en marknad och ett område. Således innebär detta att möjligheterna till 
generalisering av resultatet på flera marknader är begränsat. Dock ger rapportens resultat och 
slutsatser tydliga indikationer för hur sponsring kan påverka varumärkesidentiteten, kunskap 
som förhoppningsvis marknadsförare kan använda för att utveckla arbetet med sponsring som 
ett strategiskt marknadsföringsverktyg. 
 
Nyckelord: varumärkesidentitet, sponsring, varumärkesbyggande, varumärkeskapital, 
passform.  
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1 Inledning 
  
 
Under det inledande kapitlet belyses utvecklingen av varumärket samt sponsring som 
marknadsföringsverktyg först i en problembakgrund.  Detta följt av en diskussion kring 
begreppen varumärkesidentitet och varumärkesimage samt hur sponsring kan användas till 
mer inom begreppet varumärken än att endast uppnå uppmärksamhet. Vilket leder oss till en 
problemställning där vi frågar hur sponsring kan användas för att förtydliga 
varumärkesidentiteten. Avslutningsvis redovisas rapportens syfte, avgränsningar samt 
centrala begrepp. 
 

1.1 Problembakgrund 
I samband med den industriella revolutionen uppstod helt nya möjligheter att producera 
prisvärda produkter som kunde spridas och göras tillgängliga för en allt större marknad. Det 
var startskottet till de olika marknadsföringsfilosofier som mynnat ut i det 
marknadsorienterade synsätt som dominerar nutidens marknadsföringsprocesser (Kotler, 
Armstrong, Saunders & Wong, 2008). Enligt denna filosofi sätts konsumentens behov i 
centrum och en organisations framgång beror på dess förmåga att uppfylla konsumentens 
nuvarande och framtida efterfrågan (Doyle & Stern, 2006). Den mest fundamentala delen i 
processen går ut på att identifiera ett behov inom ett visst kundsegment för att sedan erbjuda 
en produkt som tillfredsställer denna efterfråga (Kotler et al., 2008). I det moderna samhället 
har förändring blivit en naturlig del av vardagen, vilket har gjort att marknadsföringen under 
2000-talet erhållit en allt mer betydelsefull roll inom många företag (ibid). Den kraftiga 
globalisering och växande internationella konkurrens samhället upplevt under de senaste 
decennierna har gjort det allt svårare för organisationer att nå ut med sitt budskap genom 
traditionella marknadsföringsmetoder (Egan, 2008). Den stora utmaningen för många 
marknadsavdelningar ligger numera i att förmedla sitt budskap i det kraftiga mediebruset som 
idag slår emot konsumenten (Grönkvist, 2000). Undersökningar visar nämligen att 
konsumenter dagligen nås av ungefär 3000 budskap, vilket tillsammans med föråldrade 
reklamstrategier skapar öppningar och möjligheter för företag inom snart sagt varje bransch 
att tillämpa nya tillvägagångssätt för att kommunicera sitt budskap på ett mer effektivt och 
precist sätt (ibid). Den snabba utvecklingen ställer därmed höga krav på organisationer som 
hela tiden måste anpassa sig för att tillmötesgå konsumenternas skiftande efterfråga (Kotler et 
al., 2008). Att integrera kunden i utvecklingsprocessen genom att möta och lyssna till 
konsumenternas förslag och önskemål har därför blivit en allt viktigare del av 
marknadsföringsprocessen (ibid).  
  
Sedan de första medvetna märkningarna av romerska oljelampor (gjorda av lergods) har 
varumärkets värde vuxit och idag har det en betydande roll för företagens strategiska beslut 
(Melin, 1999). Omfattande undersökningar har nämligen visat att ett stort ekonomiskt värde 
kan tillskrivas varumärket, vilket gjort att varumärkesarbetet vunnit allt större intresse på 
styrelsenivå, där ekonomiska faktorer är avgörande (Aaker & Joachimsthaler, 2000). En 
viktig milstolpe för varumärkets betydelse var företagens förskjutning från materiella- till 
immateriella tillgångar och framförallt då införandet av varumärket som en tillgång i 
balansräkningen. Flera europeiska företag, med brittiska Grand Metropolitan i spetsen, gick i 
bräschen när företaget inkorporerade sitt förvärv av Smirnoff i balansräkningen, då till ett 
värde av 608 miljoner pund. Sedan dess har varumärket allt mer setts som en av företagets 
värdefullaste tillgångar (Melin, 1999). Något som blir tydligt hos globala aktörer som BMW, 
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Nike och Apple vilka har ett börsvärde där 75 procent av tillgångarna består av varumärkets 
värde (Aaker & Joachimsthaler, 2000). Siffrorna kan upplevas som orimligt höga, men 
bekräftas av Kotler et al. (2008) vilka presenterar belägg för att konsumenter är villiga att 
betala upp till 100 procent extra för produkter från starka varumärken som exempelvis Heinz. 
De ekonomiska faktorerna tillsammans med varumärkets värdeskapande förmåga har varit 
bidragande faktorer till att varumärkets roll blivit allt mer betydande i många 
företagsledningar (Melin, 1999). Det stora genomslaget för varumärkets roll i styrelserummen 
kan sammanfattas till det konceptuella begreppet brand equity vilket kan översättas till det 
svenska ordet varumärkeskapital (ibid). Varumärket består nämligen av mer än ett namn och 
en logotyp (Kotler et al., 2008). Begreppet innefattar allt vad produkten innebär för 
konsumenten samt dess främsta styrka är varumärkets förmåga att skapa preferenser och 
lojalitet för en viss märkesprodukt (ibid). Aaker (1991) lyfter vidare fram ytterligare aspekter 
som bygger ett starkt varumärkeskapital ur olika intressenters perspektiv. Det stora intresset 
kring begreppet beror nämligen till stor del till på att varumärket kan ses som en tillgång samt 
diskuteras både ur märkesinnehavarens och konsumentens perspektiv (Melin, 1999). 
 
För att stärka det egna varumärket bör företag kommunicera ett konsekvent budskap genom 
påverkansmixens olika delar (Kotler et al., 2008). Reklam, PR, säljfrämjande åtgärder, 
produktplacering och sponsring är några exempel på lämpliga aktiviteter (ibid). Reklam är det 
verktyg många spontant förknippar med marknadskommunikation och det handlar om att 
synas, höras och att göra det upprepade gånger (Mossberg & Sundström, 2011). Vidare 
handlar PR om att förmedla sitt budskap i mer eller mindre obetalda och oberoende medier, 
såsom tidningsartiklar, medan produktplacering innebär att varumärket genom produkter 
och/eller pengar betalar för exponering i exempelvis filmer eller TV-serier (ibid). Olika 
former av traditionell reklam har länge varit de mest populära marknadsföringsredskapen, 
men den allt hårdare konkurrensen är en av flera anledningar som bidragit till att sponsring 
vuxit till ett allt starkare och mer effektivt verktyg för att bygga upp företagets 
varumärkeskapital (Roos & Algotsson, 1996). Sponsring kan nämligen användas som ett 
redskap för att tillföra ytterligare emotionella dimensioner till företaget, produkten och 
varumärket, vilket är en förmåga traditionella medier saknar (Clark, 1996). Resonemanget 
bekräftas och utvecklas av Keller (1998) som framhäver sponsringens möjligheter i den 
varumärkesbyggande processen samt dess förmåga att framkalla sekundära 
varumärkesassociationer, vilket innebär att vissa egenskaper och attribut till viss del kan 
överföras från objektet till sponsorns varumärke (Keller, 1998). Ytterligare argument som 
stärker sponsringens position är det faktum att kostnaderna för andra medier som till exempel 
Tv-reklam har stigit samtidigt som effekterna av traditionell reklam har minskat (Jobber, 
1998). Vidare har utvecklingen varit innovativ sedan de första moderna formerna av 
sponsring förekom i Sverige, då mest inom idrottsvärlden (Clark, 1996). En bidragande orsak 
som går att urskilja ur idrott- och sponsorverksamhetens samarbete är det faktum att 
mediabevakningen ökat kring idrottsevent och fritidsevenemang (Jobber, 1998).   
 
Under senare delen av 2000-talet har investeringarna inom sponsring varit omfattande. 
Utvecklingen har varit positiv och 2010 ökade investeringarna med 3,1 % mot föregående år 
(IRM, 2010). Många företag avsätter stora utrymmen i sina budgetar för att investera i 
sponsorverksamheter. För 2010 var de totala medieinvesteringarna i kategorin sponsring drygt 
5 300 miljoner kronor, vilket innebär att sponsring stod för 8,5 % av de totala investeringarna 
i marknadskommunikation på drygt 62 059 miljoner kronor (IRM, 2010). Detta beroende på 
att sponsring ses av företag som ett bra komplement till övriga medieaktiviteter då den inte 
anses lika påträngande som annan reklam (Turner, 1989). Sponsring går att använda 
metodmässigt på ett mer utstuderat sätt samtidigt som företag ser det som en bra möjlighet att 
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föryngra varumärket genom att låta det framstå som mer dynamiskt. Genom att synas 
tillsammans med ett annat varumärke kan företaget nå en ny målgrupp eller en befintlig som 
tidigare kanske inte uppmärksammat varumärket och på så sätt hoppas företaget väcka mer 
intresse hos konsumenterna (ibid). 

1.2 Problemdiskussion 
I problembakgrunden har den historiska utvecklingen av varumärkets strategiska roll och 
sponsringens funktion i den varumärkesbyggande processen kortfattat beskrivits. Kapferer 
(1997) menar dock att många organisationer i sitt varumärkesarbete enbart fokuserar på 
varumärkets image och att ett större fokus snarare bör läggas på dess identitet, eftersom denna 
utgör en grundläggande del i det moderna varumärkesbyggandet. För att 
varumärkesidentiteten ska vara effektiv krävs att den samspelar med konsumenterna, 
differentieras från konkurrenterna samt representerar vad organisationen kan och kommer 
uträtta under den aktuella tidsperioden (Aaker & Joachimsthaler, 2000). Roos och Algotsson 
(1996) menar att sponsring är ett ytterst effektivt verktyg för att skapa en positiv mental 
koppling mellan sponsorn och objektet. Genom sponsring kan nämligen ytterligare 
emotionella dimensioner tillföras företaget, produkten och varumärket, vilket mer 
traditionella marknadsföringsverktyg har svårt att motsvara (Clark, 1996). Omfattande 
forskning har visat att sponsring utgör ett effektivt verktyg i den varumärkesbyggande 
processen (Roos & Algotsson, 1996; Clark, 1996: Olson & Thjømøe, 2011). Samtidigt 
poängterar Aaker och Joachimsthaler (2000) vikten av att varje företag utvecklar en 
omfattande och väldefinierad varumärkesidentitet, det vill säga en uppsättning associationer 
företaget vill att varumärket ska förknippas med. Sannolikheten är nämligen stor att 
varumärken som saknar en tydlig identitet aldrig uppnår sin fulla potential (Aaker & 
Joachimsthaler, 2000). Eftersom dessa varumärken inte tar kommandot över vilka 
associationer de vill förknippas med utvecklas i regel en diffus och intetsägande image eller 
bild av varumärket (ibid).    
 
Ovanstående diskussion fokuserar på kopplingen mellan begreppen sponsring och 
varumärkesidentitet, eftersom rapportens problemområde innefattar en lång rad 
svårdefinierade begrepp vars innebörd kan vara svåra att skilja från varandra har vi valt att 
konstruera en modell där begreppens inbördes förhållande tydliggörs. Modellens första steg 
motsvarar den varumärkesbyggande processens inledande moment, vilket enligt Kotler et al. 
(2008) innebär att organisationen formulerar en övergripande strategi för varumärkets 
differentiering, positionering och segmentering. Varumärkets samtliga aktiviteter, sponsring 
inkluderat, bör sedan utgå från denna målbild för att ett trovärdigt och konsekvent budskap, 
som stödjer uppbyggnaden av ett starkt varumärke, ska kommuniceras mot marknaden (Aaker 
& Joachimsthaler, 2000). Keller (1998) betonar att just sponsring kan vara ett ytterst effektivt 
verktyg i arbetet med att bygga ett starkt varumärke, vilket bekräftas av Clark (1996) som 
menar att sponsring kan tillföra ytterligare emotionella dimensioner till företaget, produkten 
och varumärket. Sponsringen kan sedan fungera som ett verktyg för att förverkliga den valda 
strategin och på sikt uppnå den mer specifika målbild som Aaker och Joachimsthaler (2000) 
menar att varumärkesidentiteten utgör. Genom att skapa en tydlig identitet kan nämligen 
företag ta kan kontrollen över varumärkets utveckling (Aaker & Joachimsthaler, 2000). 
Modellens sista element består av varumärkets image, vilken enligt Kotler et al. (2008) utgörs 
av den uppfattning om varumärket som genererats i konsumentens medvetande utifrån dennes 
samtliga erfarenheter av det specifika varumärket. I och med den feedback 
varumärkesundersökningar innebär knyts processen samman och företaget står åter inför valet 
i vilken riktning varumärket ska fortsätta utvecklas.  
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Begreppen identitet och image kan vid en första anblick anses vara två olika ord för att 
beskriva ett och samma fenomen (Mossberg & Sundström, 2011). Mossberg och Sundström 
(2011) menar dock att så inte är fallet, utan att begreppen beskriver varumärket ur två helt 
skilda perspektiv. Varumärkesidentitet är nämligen det företaget själv förmedlar, medan 
imagen utgörs av den bild av varumärket som skapas i konsumentens medvetande (ibid). I 
denna rapport kommer vi genomgående fokusera på varumärkesidentiteten samt de steg som 
föranleder utvecklingen av denna. För att tydligt visualisera detta även i modellen nedan har 
vi markerat varumärkesimage med en röd färg samtidigt som de områden vi kommer fokusera 
på i undersökningen, varumärkesidentitet och utvecklingen av denna, markerats med blått. 
 

 Figur 1: Varumärkesidentitet kontra varumärkesimage 
 

1.3 Problemformulering 
Hur kan sponsring användas som marknadsföringsverktyg för att förtydliga 
varumärkesidentiteten? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utforska hur företag kan använda sponsring som ett verktyg 
för att förtydliga varumärkets identitet. 

1.5 Avgränsningar 
I rapporten har avgränsningar gjorts för att möjliggöra ett mer konkret bidrag till den 
vetenskapliga forskningen. Uppsatsen kommer att undersöka effekterna ur ett 
företagsperspektiv för att tillföra en djupare förståelse kring frågeställningen samt att urvalet 
kommer avgränsas till en specifik parameter för att på så sätt tillföra att resultatet får en högre 
reliabilitet. Detta genom att vi kommer undersöka förhållandet mellan de båda parterna i ett 
sponsorförhållande. Rapportens undersökningsområde begränsas till den svenska 
marknaden.   
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1.6 Centrala begrepp 

1.6.1 Sponsring 
Ordet sponsring är idag ett väl använt begrepp som används inom flera områden. Sponsring 
appliceras på flertalet olika aktiviteter, främst inom idrottssammanhang. För att i denna 
rapport tydliggöra begreppet samt visa hur vi ser på begreppet vill vi belysa ett antal 
definitioner. Författarna Roos och Algotsson (1996) använder sig av följande definition: 
  
”Sponsring är en affärsmässig metod för kommunikation och marknadsföring som på kort 
och lång sikt syftar till ökad försäljning för sponsorn. Sponsringen ska gagna alla inblandade 
parter och ge ett resultat som kan mätas och jämföras med på förhand uppsatta mål” (Roos 
& Algotsson, 1996, s.16). 
  
I denna definition fokuseras begreppet kring försäljning och resultatmätning. För att fördjupa 
den marknadsföringsmässiga synen vill vi tillägga följande beskrivning: 
  
“Sponsorship is like any form of marketing - it is an activity that puts buyers and sellers 
together, with both receiving certain benefits” (Skinner & Rukavina, 2003, s.2). 
  
Tillsammans med ovan nämnda definitioner använder vi i denna rapport följande definition av 
IEG (2001) vilka tillägger att sponsring innefattar andra insatser än rent finansiella samt fokus 
på det kommersiella utbytet: 
  
“Cash and/or an in-kind fee paid to a property (typically in sports, arts, entertainment or 
causes) in return for access to the exploitable commercial potential associated with the 
property” (IEG, 2001). 

1.6.2 Varumärke 
Definitionen av begreppet varumärke har flera olika betydelser och detta beror bland annat på 
att varumärket har olika roller, framförallt i olika språk. För att definiera varumärke i denna 
rapport belyses ett antal definitioner av begreppet nedan. I 4 § Varumärkeslagen (2010:1877) 
definieras varumärkets funktion samtidigt som det är en beskrivning av de objekt som kan 
utgöra ett varumärke, vilken lyder enligt följande: 
  
”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet 
personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess 
förpackning, förutsatt att tecknen har särskiljningsförmåga” (SFS, 2010:1877). 
  
En ytterligare utförligare beskrivning av varumärket än vad som definieras i lagtexten är den 
som Kotler et al. (2008) använder sig av: 
  
“A name, term, sign, symbol, or design, or a combination of these that identifies the goods or 
service of one seller or group of sellers and differentiates them from those of competitors” 
(Kotler et al., 2008, s.985).   
  
Definitionen i lagtexten (2010:1877) samt den angiven av Kotler et al. (2008) beskriver 
endast varumärket ur dess konkreta form. Inom marknadsföringen argumenteras det för att 
varumärket har en bredare innebörd, vilket Aaker och McLoughlin (2007) sammanfattar med 
följande definition av begreppet varumärke: 
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“More specifically, what distinguishes a brand from its unbranded commodity counterpart 
and gives it equity is the sum total of consumers´ perceptions and feelings about the product´s 
attributes and how they preform, about the brand name and what it stands for and about the 
company associated with the brand” (Aaker & McLoughlin, 2007, s.3). 
   
Aaker och McLoughlin (2007) beskriver i sin definition av varumärket de mer abstrakta 
attributen varumärket förfogar över. Dessa attribut är de delar i varumärket som vi i rapporten 
kommer belysa.   
  
För att vidare förstå djupet av varumärkets betydelse samt ur vilket perspektiv som det tas an 
beskriver Melin (1999) att varumärket kan betraktas ur fyra perspektiv beroende på för vem 
det anses vara utav intresse för och dessa är ur: lagstiftarens, märkesinnehavarens, 
konsumentens eller konkurrentens synvinkel. I denna rapport kommer vi begränsa oss till 
varumärket ur märkesinnehavarens perspektiv. I begreppet innefattas varumärket som 
informationsbärare, identitetsbärare, positioneringsinstrument, konkurrensmedel samt 
tillväxtgenerator. 

1.6.3 Varumärkesidentitet 
Varumärkesidentitet är ett ständigt diskuterat begrepp inom marknadsföringen. Det finns 
många som gett sig an att definiera begreppet och vi har valt ut följande definitioner i denna 
rapport. Melin (1999) beskriver att varumärkesidentiteten karakteriseras som vad varumärket 
står för, vad som ger det mening och vad som gör det unikt. Författaren argumenterar för att 
varumärkesidentiteten ska vara konkurrenskraftig över tid måste konsistens och uthållighet 
råda i utvecklingsfaserna (Melin, 1999). 
  
För att sätta ord på begreppet varumärkesidentitet använder sig Aaker (1991) utav en 
beskrivning där han skriver att varumärkesidentiteten är varumärkets fingeravtryck vilket gör 
det unik och särskiljer det från andra varumärken. 
  
En vedertagen förklaring av varumärkesidentiteten är framtagen av Kapferer (1997) som 
beskriver begreppet i modellen Identitetsprismat. Modellen ligger även till grund för 
rapportens problemställning samt analys av problemet. Prismat består av sex olika fasetter 
vilka förklarar vad varumärkesidentitet byggs upp och består av. De sex fasetter är physique, 
personality, culture, relationship, reflection samt self-image (Kapferer, 1997).   

1.6.4 Övriga centrala begrepp 
Objekt: avses i rapporten vara den part i sponsorförhållandet som blir sponsrad till exempel en 
organisation eller ett evenemang. 
  
Sponsor: definieras i rapporten som den part i sponsorförhållandet vilken sponsrar en 
organisation eller ett evenemang, till exempel ett företag. 
  
Passform: avses i rapporten som hur relationen mellan sponsor och objekt i ett 
sponsorförhållande uppfattas överensstämma i form av likvärdiga värderingar samt 
varumärkesessens.    
  
Konsumenter: i rapporten avser konsumenter slutkonsument det vill säga användare av 
sponsorns produkt.    
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1.7 Disposition 
Denna uppsats består av totalt åtta kapitel. Rapporten inleds med ett kapitel innehållande 
problembakgrund, -diskussion och -formulering samt syfte, avgränsningar och centrala 
begrepp. Därefter ägnas ett kapitel åt att presentera arbetets vetenskapliga metod, vilket följs 
av ett kapitel där undersökningens teoretiska referensram redovisas. Här presenteras en 
modell för hur vi anser att förhållandet mellan befintlig teori kan ligga som grund för att svara 
på problemställningen. Vidare presenteras arbetets empiriska metod följt av ett kapitel där den 
kvalitativa undersökningens empiriska material sammanställs. Det sjätte kapitlet består av en 
analys av den insamlade empirin med den modell vi konstruerat från befintlig teori följt av ett 
kapitel ägnat åt de slutsatser som arbetet genererat. Avslutningsvis presenteras de källor som 
använts under arbetets gång i det åttonde och sista kapitlet. 
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2 Vetenskaplig metod 
  
 
I följande kapitel redogörs för valet av interpretivistisk filosofi samt deduktiv ansats i 
rapporten. Detta följt av en kortare presentation av rapportens huvudsakliga teoretiska ram: 
varumärkesidentitet samt sponsring. 
 

2.1 Research Process Onion 
I arbetsprocessen som följer vid genomförandet av en vetenskaplig undersökning med hög 
trovärdighet är valet av vetenskaplig metod av största betydelse (Jacobsen, 2002). För att 
identifiera det mest lämpliga angreppssättet för en vetenskaplig undersökning kan den så 
kallade Research Process Onion tillämpas (Saunders, Lewis & Thornhill, 2003). Modellen är 
uppbyggd av ett antal lager som illustrerar de olika stegen i den vetenskapliga 
arbetsprocessen. Författarna menar att figurens två yttersta skikt, av författarna benämnda 
som Research Philosophy och Research Approach, bör utgöra processens första steg (ibid). 
 
 

 
 Figur 2: Research Process Onion (Saunders et al., 2003, s.83) 
 

2.2 Research Philosophy 
Valet av vetenskaplig filosofi påverkas av varje författares uppfattning om hur kunskap 
utvecklas (Saunders et al., 2003). I det allra yttersta skiktet av tidigare nämnda modell 
diskuteras tre olika filosofier, vilka bör utvärderas för att identifiera den mest tillämpbara för 
den vetenskapliga undersökningen i fråga. Dessa filosofier är positivism, interpretivism och 
realism (ibid). 
  

• Positivism innebär att hypoteser utvecklas och testas för att undersöka huruvida de kan 
bekräftas eller motbevisas med hjälp av existerande teorier (Saunders et al., 2003). 
Inom denna filosofi läggs stor vikt vid undersökningens objektivitet och genom att 
studera ett givet fenomen syftar arbetet till att skapa tillförlitlig data som kan användas 
för att generalisera resultatet till närliggande forskningsområden (ibid). 
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• I kontrast till detta står interpretivismen som utgörs av uppfattningen att världen är 
väldigt komplext beskaffad och att tillförlitlig generalisering därför är problematiskt 
(ibid). Filosofin är väl anpassad när forskaren vill skapa sig en djupare förståelse för 
en verklighet och detaljer som olika situationer medför. Vidare betonar filosofin 
dessutom vikten av att forskare bör beakta skillnaden mellan människor som sociala 
varelser och de problem det kan medföra vid eventuell generalisering (ibid). Målet 
med en interpretivistisk filosofi är inte att generalisera resultatet på en stor population. 

• Avslutningsvis kan realism brytas ner i två mindre beståndsdelar i form av direkt och 
kritisk realism (ibid). Uppfattningen att världen faktiskt ser ut på det sätt som vi 
människor upplever den utifrån våra sinnen benämns som direkt realism. Den direkta 
motsatsen är kritisk realism som utgörs av uppfattningen att våra upplevelser av 
verkligheten endast är tolkningar, vilka kan vara mer eller mindre missvisande i 
förhållande till verkligheten (ibid). 

Att hävda att en av ovan nämnda filosofier skulle vara att föredra framför de övriga vore naivt 
(Saunders et al., 2003). Faktum är att samtliga filosofier är gångbara, men att valet bör ske 
med utgångspunkt i arbetets vetenskapliga problemformulering. Eftersom denna uppsats 
syftar till att utforska hur det teoretiska begreppet varumärkesidentitet kan förtydligas genom 
användandet av marknadsföringsverktyget sponsring kommer filosofin interpretivism att 
användas. Filosofin är väl anpassad när forskaren vill skapa sig en djupare förståelse för en 
verklighet och de detaljer som olika situationer medför (ibid). Varumärkesidentitet är ett 
sannerligen komplext begrepp vilket vi anser är väl intressant att utforska. Det huvudsakliga 
målet för rapporten är inte att nå ett resultat som är generaliserbart på en stor population. 
Därmed kan en interpretivistisk filosofi anses lämplig eftersom Saunders et al. (2003) 
beskriver att målet med denna filosofi inte är att generalisera resultatet på en stor population. 

2.3 Research Approach 
Valet av strategiskt angreppssätt är begränsat till två alternativ, induktiv eller deduktiv ansats 
(Saunders et al., 2003). I den deduktiva ansatsen är utgångspunkten att utveckla processen 
från teori till empiri. Här utgår författarna från att skapa sig en bild och förväntningar om hur 
världen ser ut för att sedan samla in information för att undersöka om förväntningarna 
stämmer överens med verkligheten (Jacobsen, 2002). En hypotes konstrueras från given teori 
för att testa om förhållandet är definitivt (Saunders et al., 2003). Kritiken mot denna ansats är 
att forskarna vid undersökningen tenderar att endast intressera sig för information denne anser 
är intressant för att ge stöd åt de förväntningar som konstruerats, vilket kan leda till att 
författaren riskerar att missa viktigt information (Jacobsen, 2002). 
  
Motsatsen är den induktiva ansatsen där observationer och empiri bidrar till att skapa en 
preliminär hypotes vilken leder till ny teori (Saunders et al., 2003). Ansatsen grundas på att 
författare utan förväntningar samlar in information som sedan kategoriseras och analyseras 
(Jacobsen, 2002). Det insamlade materialet ligger då till grund för uppsatsens teorikapitel. 
Fördelen anses vara att författaren inte begränsar mängden information som samlas in (ibid). 
Det ideala arbetssättet för ansatsen, kallad grundad teori, formuleras av Glaser och Strauss 
(1967) vilka anser att teorier bör bildas utifrån det som observeras: 
  
”En grundad teori som är trogen vardagsrealiteterna på ett substantiellt område är en teori 
som är grundligt introducerad från olika data” (Glaser & Strauss, 1967, s.238).     
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En vital del av den deduktiva ansatsen är operationaliseringen, vilken tydligt definierar vad 
som ska undersökas samt möjliggör kvalitativa mätningar (Saunders et al., 2003). För att 
resultatet ska kunna generaliseras på en större population krävs ett stort urval, vilket leder till 
högre validitet samt bättre reliabilitet. Skillnaden mot den induktiva ansatsen blir här tydlig då 
författaren istället samlar in information om en specifik händelse (ibid). När informationen 
analyseras läggs mindre fokus på operationaliseringen jämfört med en kvalitativ deduktiv 
ansats. 
  
Vid valet av ansats är det viktigt att beakta vilka former av begränsningar som författaren kan 
stå inför (Saunders et al., 2003). Olika former av begränsningar kan till exempel vara 
kunskapsnivån inom ämnet eller begränsad tillgång till data. Eftersom det finns mycket 
befintlig teori och litteratur inom områdena sponsring samt varumärkesidentitet kommer vi i 
denna rapport använda oss av en deduktiv ansats. Detta blir även mest adekvat eftersom vi för 
att svara på rapportens problemformulering kommer utforska hur det befintliga vetenskapliga 
begreppet varumärkesidentitet kan förtydligas genom sponsring. Enligt Jacobsen (2002) utgår 
nämligen den deduktiva ansatsen från att författarna skapar sig en bild och förväntningar om 
hur världen ser ut. Detta för att sedan samla in information för att undersöka om 
förväntningarna stämmer överens med verkligheten (Jacobsen, 2002). I arbetet med att 
utforska detta fenomen kommer vi utifrån befintliga teorier operationalisera och konstruera en 
intervjuguide för att sedan söka svar i empirin, vilket är ett av karaktärsdragen i en deduktiv 
ansats (Saunders et al., 2003). Operationalisering är även av största vikt eftersom den 
definierar vad som undersöks (ibid). Sammanfattningsvis resulterar ovan nämnda argument 
för att vi kommer att använda oss av en deduktiv ansats i denna rapport.     

2.4 Teoretisk ram 
I denna rapport kommer befintliga teorier presenteras och förklaras för att hjälpa läsaren att 
skapa sig en tydligare bild av den forskning och kunskap som finns inom det aktuella 
ämnesområdet. Rapporten kommer fokusera på hur sponsring kan användas för att förtydliga 
varumärkesidentiteten, således kommer stort fokus ligga på teorier som behandlar sponsring 
och varumärkesidentitet. 
  
Enligt Melin (1999) är varumärkesidentiteten en av de viktigaste bakomliggande faktorerna 
för ett framstående varumärke. Då identitetsprismat, introducerat av Kapferer (1997), anses 
som elementärt för begreppet varumärkesidentitet kommer detta prismat ligga till grund för 
den teoretiska delen av denna rapport. Utifrån denna grund kommer kompletterande forskning 
presenteras för att ge läsaren en mer nyanserad och heltäckande bild av betydelsen och 
funktionen av varumärkesidentiteten. 
  
Vidare kommer teorin kombineras med en erkänd och aktuell teori, presenterad av Olson och 
Thjømøe (2011), om betydelsen av en tydlig koppling mellan sponsorn och objektet. Artikeln 
av Olson och Thjømøe (2011) har utsetts till bästa artikel våren 2011 av den ansedda 
tidskriften Journal of Advertising (Lee, 2011). Författarnas resultat är en vidareutveckling av 
en flitigt citerad teori presenterad av Olson, Thjømøe och Brønn (2002). I rapporten kommer 
vi att analysera dessa teorier mer djupgående samt komplettera med ytterligare relevant 
forskning för att ge en god bild av uppsatsens teoretiska grund. 

2.5 Sammanfattning 
Valet av vetenskaplig metod kan i stor utsträckning påverka den vetenskapliga 
undersökningens trovärdighet (Jacobsen, 2002). Modellen, vilken benämns Research Process 
Onion, kan användas som hjälpmedel för att säkerställa att den mest lämpliga arbetsprocessen 
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tillämpas (Saunders et al., 2003). Enligt modellen ska arbetet med en vetenskaplig rapport 
inledas med att den mest passande vetenskapliga filosofin, Research Philosophy, identifieras. 
Eftersom denna uppsats syftar till att utforska hur det teoretiska begreppet 
varumärkesidentitet kan förtydligas genom användandet av marknadsföringsverktyget 
sponsring kommer filosofin interpretivism att användas. Filosofin är väl anpassad när 
forskaren vill skapa sig en djupare förståelse för en verklighet och de detaljer som olika 
situationer medför (ibid). Modellens nästa lager benämns som Research Approach och berör 
vilket angreppssätt som tillämpas under den vetenskapliga arbetsprocessen. Vi kommer 
använda en deduktiv ansats där existerande teori fungerar som utgångspunkt samt följs upp av 
empiriska studier för att undersöka huruvida befintlig teori stämmer överens med den aktuella 
empirin. 
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3 Teoretisk referensram 
  
 
I följande kapitel kommer vi inledningsvis mer djupgående gå igenom de teoretiska 
begreppen varumärkeskapital, varumärkesbyggande, varumärkesidentitet, identitetsprismat, 
varumärkespersonlighet, passform samt sponsring. Avsikten med denna del är att hjälpa 
läsaren med att sätta sig in samt få en grundläggande förståelse för rapportens problem. 
Avslutningsvis redovisas en modell där den befintliga teorins inbördes förhållande beskrivs 
samt hur det leder oss fram till ett ramverk för hur varumärkesidentiteten kan förtydligas 
genom sponsring.  
  

3.1 Varumärkeskapital 
Melin (1999) redovisar att många modeller presenterats för att förklara begreppet 
varumärkeskapital inom brand managementforskningen, där Aakers (1991) modell är 
klassisk. För att skapa en grundläggande förståelse för begreppet belyser vi modellen i denna 
rapport. Modellen angriper varumärkeskapital genom att presentera fem grundläggande 
element: märkeslojalitet, varumärkeskännedom, upplevd kvalitet, märkesassociationer samt 
den juridiskt skyddande ensamrätten (Aaker, 1991).  
 
 

  
 Figur 3: Brand Equity (Aaker, 1991, s.9) 
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Ur ett företagsperspektiv är märkeslojalitet en viktig beståndsdel eftersom det i normalfallet är 
förhållandevis billigt att behålla en existerande kund, medan det är mer kostsamt att attrahera 
en ny (Aaker, 1991). För märkesinnehavaren är även hög varumärkeskännedom att föredra då 
konsumenter generellt föredrar att välja varumärken de känner till framför en okänd 
motsvarighet. Ett klassiskt fenomen som undersökts och styrker varumärkets betydelse är 
experimenten med Pepsi och Coca Cola (Doyle, 1990). Vid blindtester föredrog en majoritet 
av konsumenterna Pepsi framför Coca Cola, men när konsumenterna kände till vilken dryck 
som tillhörde respektive varumärke blev resultatet det motsatta (ibid). Vidare uppfattas 
märkesprodukter ofta vara av högre kvalitet än vad som ibland är fallet, vilket även kan 
utnyttjas vid varumärkesutvidgning (Aaker, 1991). I samband med utvidgningen kan 
nämligen förväntningarna och upplevelsen av den nya produktens kvalitet överföras från den 
ursprungliga produkten. Vidare kan företag genom olika aktiviteter skapa positiva 
associationer till varumärket i konsumentens medvetande. Dessa märkesassociationer kan 
baseras på aktiviteter och upplevelser även utanför företagets ordinarie verksamhetsområde, 
men ändå bidra till ett ökat intresse och en förbättrad attityd till företaget (Aaker, 1991). Den 
femte och sista delen som skapar värde för märkesinnehavaren är den juridiskt skyddade 
ensamrätten vilken kan erhållas för ett varumärke samt är fundamental för att undvika att 
konkurrerande verksamheter kopierar originalets förpackning eller namn (ibid). 
  
I diskussionen ovan presenteras varumärkeskapital ur ett företagsperspektiv, men Aaker 
(1991) poängterar att modellen även är viktig ur ett konsumentperspektiv. Tack vare 
varumärkets olika beståndsdelar kan en enskild konsument tolka, bearbeta och lagra stora 
mängder information om såväl varumärken som produkter, vilket underlättar i besluts- och 
köp situationer. Dessutom kan varumärket förstärka kundens upplevelse av att använda eller 
konsumera produkten (Aaker, 1991). Andra forskare menar till och med att konsumenters 
uppfattning av en produkt helt baseras på hur personen ser på varumärket (Keller, Apéria & 
Georgson, 2008). Med andra ord kan konsumenten uppleva att ett klädesplagg passar bättre 
eller att en bil har bättre väghållning beroende på hur han eller hon ser på varumärket. Vad 
konsumenten har sett, hört, känt och lärt sig av varumärket är därför helt avgörande för 
varumärkets framgång menar författarna (ibid). Att skapa denna uppmärksamhet för en 
produkt eller ett varumärke är dock något som blivit allt svårare i dagens växande konkurrens 
och tilltagande brus (Kotler et al., 2008). Därför menar Melin (1999) att processen med att 
bygga ett starkt varumärke idag är avgörande för en märkesprodukts framgång. 

3.2 Varumärkesbyggande 
För att synas i den hårda konkurrens som råder på marknaden är det elementärt för företag att 
differentiera varumärket gentemot konkurrenternas. Detta görs genom att arbeta strategiskt 
med varumärket (Doyle & Stern, 2006). Skillnaderna mellan en märkesprodukts två 
beståndsdelar har beskrivits karakteristiskt av King (1984): 
  
“A product is something that is made in a factory, a brand is something that is bought by a 
customer. A product can be quickly outdated, a successful brand is timeless” (King, 1984, 
s.3). 
  
Vad som kan konstateras är att varumärket är det mest beständiga av dessa två (Melin, 1999). 
Stora multinationella företag har funnits i över hundra år medan dess produkter ständigt 
förändrats och förädlats. Det strategiska arbetet beskriver Melin (1999) genom en modell som 
belyser varumärkesbyggande med fokus på konsumenten. Modellen består av engagemang, 
märkeskänslighet, märkeskännedom, märkesassociationer, mervärde och märkeslojalitet 
(ibid). Alla sex element har starka inbördes relationer till varandra. Detta förklaras av att till 
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exempel lågt engagemang för ett varumärke traditionellt inte bidrar till att skapa stark och 
varaktig märkeslojalitet (Assael, 1995). 
  
Ytterligare en viktig del i det strategiska arbetet är att skapa preferenser samt medvetenhet 
kring företagets varumärke. Kapferer (1997) beskriver vidare att det krävs att varumärket 
differentierar sig mot konkurrenternas varumärken både på en rationell och emotionell nivå. 
Något Doyle och Stern (2006) bekräftar då författarna argumenterar för att konsumenter 
köper produkter likaväl för dess emotionella värden som för dess funktionella värden. Detta 
beskrivs och förklaras i modellen The Brand Building Blocks (Kapferer, 1997). Modellen 
bygger på en pyramid med fem olika block, vilka är kategoriserade i emotionella och 
rationella värden. Längst ner i pyramiden finns de rationella värdena och det första blocket 
består av produktattribut följt av faktiska fördelar förknippat med varumärket (ibid). Sedan 
följer de emotionella värdena vilka först består av emotionella fördelar följt av mervärde för 
konsumenterna, dessa i förhållande till varumärket. Längst upp i pyramiden följer sedan 
varumärkets personlighet och varumärkets essens (ibid). Aaker och McLoughlin (2007) anser 
att ett vanligt förekommande problem i varumärkesbyggandet är att det under processen 
generellt läggs för lite fokus på att utveckla varumärkets essens och mer på varumärkets 
attribut. Vikten borde ligga vid att utveckla en varumärkesidentitet där varumärket får en 
tydlig personlighet, vilken ska bidra till att konsumenten relaterar till personliga 
karakteristiska förknippat till varumärket (ibid). 
  
För att lyckas förstå hur varumärket kan skapa mervärde för konsumenten måste företag 
arbeta strategiskt med de varumärkesbyggande processerna ur ett konsumentperspektiv 
(Doyle & Stern, 2006). Målet är att konsumenten ska känna att företaget och dess varumärke 
är av bättre kvalitet och mer önskvärt än konkurrenternas (ibid). Betydelsen av framgångsrika 
varumärken är viktigt eftersom de fungerar som en garant för konsumenten (Melin, 1999). 
Varumärket garanterar konsumenten en jämn kvalitetsnivå samt en viss tillfredsställelse för 
ett visst behov (Doyle & Stern, 2006). Den stora betydelsen i en jämn kvalitetsnivå 
härstammar ur att märkeslojalitet grundar sig i behovstillfredsställelse och att kundens 
förväntningar på kvaliteten alltid uppfylls (Melin, 1999). De kritiska faktorerna för ett 
framgångsrikt strategiskt varumärkesbyggande sammanfattas av Doyle och Stern (2006) i en 
modell, där det framgångsrika varumärket (F) kan ses som en kombination av en effektiv 
produkt (E), en distinkt varumärkesidentitet (I) och mervärde för konsumenten (M): F = E * I 
* M. Varumärkesidentiteten utgör alltså en av grundpelarna för ett framgångsrikt varumärke 
och därför kommer ämnet utforskas ytterligare i nästkommande kapitel. 

3.3 Varumärkesidentitet 
Identitet är ett begrepp som används frekvent inom många områden, som till exempel 
psykologi, sociologi och företagsekonomi (Melin, 1999). Inom företagsekonomin definieras 
identitet som vad ett företag står för eller snarare hur det vill uppfattas (Bernstein, 1992; 
Ollins, 1989). Denna syn på företagsidentitet har legat till grund för hur utvecklingen av 
märkesidentitet sett ut (Melin, 1999). Enligt Melin (1999) karakteriseras varumärkesidentitet 
vanligtvis som vad varumärket står för, vad som ger det mening och vad som gör det unikt. 
Ett citat som sammanfattar innebörden av begreppet varumärkesidentitet väl är: 
  
“The identity is the brands unique fingerprint, which makes it one of a kind” (Upshaw, 1995, 
s.13).   
  
För att varumärkesidentiteten ska vara effektiv måste den samspela med konsumenterna, 
differentieras från konkurrenterna samt representera vad organisationen eller företaget kan 
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och kommer göra över tid (Aaker & Joachimsthaler, 2000). För att differentiera varumärket 
mot konkurrenter och för att säkerhetsställa att varumärket har en textur samt djupare 
innebörd föreslår Aaker (1996) att märkesinnehavaren bör arbeta strategiskt med varumärket 
som produkt, organisation, person samt symbol. Beroende på bransch och företagets 
varumärkesmässiga mål behöver varumärket inte använda sig av samtliga element, utan 
istället applicera det som är adekvat för den egna uppbyggnadsfasen. Produktrelaterade frågor 
och dess betydelse förbises ofta av marknadsförare, men Aaker (1996) argumenterar för att 
det alltid kommer vara en viktig del i det strategiska arbetet eftersom det är en naturlig del vid 
valet av varumärke i konsumentens beslutsprocess. Inom kategorin innefattas arbete med att 
associera varumärket med typiska situationer. Målet är att äga en viss omgivning eller 
situation, vilka konsumenten ska förknippa med varumärket (ibid). Varumärket som 
organisation fokuserar mer på de organisatoriska egenskaperna i företaget än de 
produktrelaterade. Dessa egenskaper är till exempel innovationer, kvalitet, kultur och 
värderingar (ibid). Utveckling av varumärket som person syftar till att göra det mer intressant 
och spännande i jämförelse med de produktegenskaper som finns. Genom att tillföra 
personlighet till varumärket medför det att varumärket tydligare kan addera abstrakta 
egenskaper som till exempel aggressiv, aktiv, ungdomlig eller intellektuell (ibid). Elementet 
symbol sammanbinder varumärkesidentiteten och ger den struktur, samtidigt som den 
fungerar som igenkännare för konsumenten (ibid).     
  
En viktig del inom arbetet med varumärkesidentiteten och dess uppbyggnadsprocess, för att 
varumärket ska vara konkurrenskraftigt, är att arbeta koncist samt uthålligt (Melin, 1999). 
Aaker och Joachimsthaler (2000) beskriver att varumärkesidentiteten kan struktureras upp 
kring kärnidentitet, utvidgad identitet samt varumärkesessens. Där varumärkets kärnidentitet 
är konstant över tid vartefter företaget eller varumärket tar sig in på nya marknader eller 
ändras (ibid). Kärnidentiteten ska beskriva de fundamentala värderingar som styr varumärket 
samt vilka kompetenser som finns bakom varumärket (Aaker, 1996). Den utvidgade 
identiteten består av varumärkets alla olika identitetselement förknippade med varumärket. 
Dessa har till uppgift att komplettera kärnidentiteten för att tydliggöra vad varumärket står för 
(ibid). Några element kan till exempel vara produkten, företagets slogan, positionering, 
segmentering eller personligheten (ibid). Varumärkets essens har syftet att sammanfatta 
varumärkets själ, för att därigenom tillföra ytterligare ett perspektiv kring varumärkets 
kärnidentitet (Aaker & Joachimsthaler, 2000). 
  
Melin (1999) anser att utvecklingen av varumärkesidentiteten är en av de vitalaste delarna 
bakom en framgångsrik varumärkesuppbyggnad. En principiell modell, identitetsprismat, 
används ofta för att belysa begreppet varumärkesidentitet. Modellen skapades av en pionjären 
Kapferer (1997) inom området varumärkesidentitet och beskrivs utförligt i följande kapitel 
(Melin, 1999). 

3.4 Identitetsprismat 
Den grundläggande modellen, identitetsprismat, utgår från ett grundkoncept: att varumärken 
har förmågan och möjligheten att kommunicera (Kapferer, 1997). Varumärken kan enligt 
Kapferer (1997) inte existera om de inte kommunicerar med omvärlden. Melin (1999) 
beskriver att prismat fungerar som en kommunikationsmodell med fokus på 
varumärkesidentitetens utveckling. Prismat är uppdelat i de externa fasetterna produktattribut, 
relationsskapare samt spegling och de interna fasetterna personlighet, kultur samt självbild. 
Melin (1999) anser att identitetsprismats styrka är att den, med sina sex fasetter, ger en enad 
helhetsbild av märkesidentitetens utveckling.  
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 Figur 4: Identitetsprismat (Kapferer, 1997, s.100) 
 
Det första steget i utvecklingen av varumärket enligt identitetsprismat är att lokalisera 
produktens attribut, det vill säga vad som är produktens framträdande och huvudsakliga 
egenskaper (Kapferer, 1997). Dessa fungerar som varumärkets ryggrad och som det synliga 
värdet för konsumenten. Vidare är det i första steget väsentligt för utvecklingen av 
varumärkesidentiteten att ge varumärket en personlighet (ibid). Personligheten byggs upp när 
varumärket kommuniceras till konsument och genom hur varumärket talar om dess produkt 
visas varumärkets personliga karakteristiska (ibid). Melin (1999) anser att personligheten är 
en av de viktigaste delarna i varumärkesidentitetens uppbyggnad. För att lyckas med 
varumärkesuppbyggandet är en grundläggande faktor att varumärket måste framställas som 
attraktivt för konsumenten. Detta sker genom att erbjuda konsumenten en märkesprodukt med 
relevanta produktattribut samt med en tydlig varumärkespersonlighet (Kapferer, 1997). 
  
Nästa steg i den uppbyggande processen av varumärkesidentiteten är att skapa starka 
kopplingar mellan varumärket och konsumenten. Identitetsprismat använder sig av två olika 
varianter för att bygga upp denna koppling, nämligen relationsskapare och kultur (Kapferer, 
1997). Begreppet relationsskapare syftar till att varumärkesidentiteten stärks genom att flera 
olika typer av relationer skapas och bearbetas mellan varumärke och konsument (Melin, 
1999). Genom symboler, aktiviteter eller kommunikation är målet att skapa en koppling för 
konsumenten till varumärket. Detta sker genom att ett antal kontinuerliga transaktioner äger 
rum mellan parterna (Doyle & Stern, 2006). I en stark relation minskas priskänsligheten och 
benägenheten att förhandla samtidigt som transaktionerna blir mer förutsägbara och frekventa 
(ibid). Med kultur avses att konsumenten ska känna en koppling till varumärket till grund för 
dess historiska, geografiska och kulturella bakgrund, till exempel genom företagets 
organisatoriska normer och värderingar (Kapferer, 1997). Kultur fungerar som länken mellan 
företaget respektive varumärket och detta kommuniceras till konsumenten via det varumärket 
symboliserar i dess produkter och kommunikation (ibid). Kapferer (1997) menar att de 
ledande varumärkena har utvecklat samt kommunicerar en tydlig varumärkespersonlighet och 
en mångfasetterad varumärkeskultur till konsumenten.  Invändningar har gjorts kring 
begreppet kultur i identitetsprismat eftersom företag ibland använder sig av en 
multibrandingstrategi där enskilda produkter är avskilda från modervarumärket (Melin, 1999). 
  
Det tredje steget i utvecklingen av varumärkets identitet genom prismat fokuserar på hur 
varumärket uppfattas av konsumenten och hur konsumenten vill uppfattas med varumärket 
(Kapferer, 1997). Ur märkesinnehavarens perspektiv är det väsentligt att 
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varumärkesidentiteten framställs som den spegling av hur konsumenten vill bli uppfattad, 
samtidigt som det ur konsumentens perspektiv är betydande för varumärkesidentiteten att 
stämma överens med konsumentens självbild (Melin, 1999). Med reflektion menar Kapferer 
(1997) att det ofta missuppfattas som att varumärket vill vara en reflektion av hur 
konsumenten är. Målet ska istället vara att bidra till att konsumenten genom att använda 
varumärket vill avspeglas och ses på ett visst sätt (ibid). Varumärket ska tillgodose 
konsumenten med en modell för hur denna vill uppfattas. Avslutningsvis tar Kapferer (1997) 
upp begreppet självbild, hur varumärket kan tala med konsumenten via en definierad 
självbild. Varumärket ska bidra till att tydliggöra eller skapa en bild av vem konsumenten är 
när denna interagerar med varumärket (ibid). I en positiv målbild kan konsumenten fungera 
som ambassadör för varumärket genom att denne adapterar varumärkets självbild (ibid). 
  
Eftersom varumärkets personlighet utgör en av de mest centrala delarna i Kapferers (1997) 
identitetsprisma samt att den anses vara vital för uppbyggnaden av en stark 
varumärkesidentitet (Melin, 1999), kommer begreppet beskrivas djupare i kapitel 3.5. 

3.5 Varumärkespersonlighet 
Varumärkets personlighet är en viktig bidragande faktor till stark och tydlig 
varumärkesidentitet (Melin, 1999). Begreppet varumärkespersonlighet har diskuterats inom 
brand management-litteraturen sedan 1970-talet och definieras ofta som: 
  
“The outward face of brand, its total characteristics most closely associated with human 
traits” (Upshaw, 1995, s.14).   
  
Varumärkespersonlighet beskrivs som dess mänskliga personlighetsdrag och karakteristiska 
egenskaper. Det innebär egenskaper som kön, ålder och samhällsklass likväl som 
personlighetsdragen omtänksam, pålitlig eller arrogant (Aaker, 1996). De 
personlighetsdimensioner som konsumenter uppfattar som mest förekommande hos ett 
varumärke är uppriktighet, kompetens, sofistikerad, beslutsamhet och spännande (Aaker, 
1997). Målsättningen marknadsförare vill uppnå med utvecklingen av 
varumärkespersonlighet är att förmänskliga produkten genom att ge den en personlighet och 
själ (Melin, 1999). Tanken är att utveckla en attraktiv personlighet eftersom vetenskapen 
argumenterar för att konsumenterna väljer märkesprodukter på samma sätt som de väljer 
vänner (de Chernatony & McDonald, 1992; Batra, Myers & Aaker, 1996). Detta leder till att 
konsumenterna vanligtvis väljer märkesprodukter som de känner en koppling till rent 
personlighetsmässigt, vilket syftar till att bekräfta samt stärka konsumentens självbild (Melin, 
1999). 
  
Vidare argumenteras för att konsumenter köper märkesprodukter för att visa upp en viss 
livsstil, intressen, värderingar eller framgång (Doyle & Stern, 2006). Mot denna bakgrund 
anses det som att en karismatisk och attraktiv personlighet är en starkt bidragande orsak till 
intensiv samt långvarig relation mellan varumärket och konsumenten. Inom brand 
management-teorin beskrivs detta fenomen som märkeslojalitet och det förklarar vikten av 
personlighetens betydelse för varumärket (Melin, 1999). För att utveckla 
varumärkespersonligheten resonerar Aaker (1996) att de viktigaste funktionerna är att: ge en 
bild av användaren, framträda i specifika sammanhang, framhäva geografiskt ursprung, 
utforma särpräglad reklam, använda kända personer samt använda symboler. Under 
funktionen framträda i specifika sammanhang nämner Aaker (1996) att varumärket genom 
sponsring kan framträda vid till exempel världscupen i freestyle för att förstärka varumärkets 
ungdomliga personlighet. Denna typ av marknadskommunikation skapar en effekt på flera 
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olika plan, både internt och externt, vilket är något traditionell reklam inte kan åstadkomma 
(Clark, 1996). I följande kapitel utvecklas och beskrivs därför ämnet sponsring mer 
djupgående samtidigt som fler dimensioner av aktiviteten undersöks. 

3.6 Sponsring 
Historiskt sett har sponsring i stor utsträckning varit ett sätt för företagsledare att gynna 
evenemang, lag eller organisationer som ligger dem varmt om hjärtat (Grönkvist, 1999). 
Under de senaste decennierna har attityden till och användningen av sponsringen som ett 
kommersiellt verktyg för marknadsföring genomgått en stor förändring (Brassington & Petitt, 
1997). Sponsring ses numera som ett viktigt komplement till företagens övriga 
medieinvesteringar (Cornwell, Weeks & Roy, 2005). Detta inte minst eftersom sponsring 
uppfattas som mindre påträngande än traditionell reklam (Turner, 1989). Faktum är att 
sponsringsverksamheten under senare år växt till att idag utgöra en större del av svenska 
företags medieinvesteringar än Tv-reklam. 62 059 miljoner kronor eller 8,5 % av de totala 
investeringarna i marknadskommunikation under 2010 utgjordes av sponsring (IRM, 2010). 
  
Ett av de vanligaste motiven till sponsring är strävan efter exponering (Grönkvist, 1999). 
Enligt Roos och Algotsson (1996) är det även ett effektivt verktyg för att skapa en ökad 
uppmärksamhet i dagens hårda konkurrens. Genom att kombinera och samordna sponsringen 
med företagets övriga marknadsaktiviteter kan dessutom en synergieffekt uppstå (Roos & 
Algotsson, 1996; Olson & Thjømøe, 2009). Reklamen i de olika medierna kan nämligen 
skapa en kännedom som gör att graden av igenkänning för varumärket ökar. 
  
Numera använder många organisationer sponsring som ett redskap för att tillföra ytterligare 
emotionella dimensioner till företaget, produkten och varumärket (Clark, 1996). Genom att 
företaget och konsumenten möts genom en tredje part kan många av de karaktärsdrag objektet 
har transfereras till konsumentens uppfattning av sponsorns varumärke, vilket kan skapa en 
ny form av samhörighet mellan parterna (Roos & Algotsson, 1996). Exempelvis kan kunden 
uppleva det som mer attraktivt att konsumera en specifik produkt eller tjänst eftersom den 
används av objektet. Med andra ord skapas en positiv mental koppling mellan sponsorn och 
objektet genom sponsringsförhållandet (ibid). Genom de emotionella dimensioner som tillförs 
kan dessutom många lämpliga teman för reklamkampanjer, som stärker konsumentens 
känslomässiga kopplingar till företaget, utvecklas (Clark, 1996). 
  
Även Keller (1998) framhäver sponsringens möjligheter som ett verktyg för 
varumärkesbyggande och dess förmåga att framkalla sekundära varumärkesassociationer, 
vilket innebär att ett varumärke länkas ihop med en viss enhet, till exempel ett sponsrat event. 
På så sätt kan sponsorn dra nytta av de egenskaper och attribut som förknippas med objektet 
genom att dessa associationer till viss del överförs från objektet till sponsorns varumärke 
(Keller, 1998). Karaktäristiska attribut för objektet, såsom ungdomlig, sofistikerad och 
framgångsrik, kan omedvetet komma att förknippas även med det sponsrande varumärket. 
Samma process kan även ske i motsatt riktning (Gwinner, 1997). Det sponsrade objektet kan 
nämligen dra nytta av associationer förknippade med sponsorn och därigenom vinna större 
trovärdighet eller uppnå annan attitydförändring tack vare sponsorns stöd och närvaro. 
  
Med bakgrund av att egenskaper kan transfereras i båda riktningar i ett sponsorförhållande är 
det viktigt att respektive partner väljer samarbetspartner med omsorg och att organisationens 
strategiska målsättning står som utgångspunkt (Roy & Cornwell, 2003). Genom att utvärdera 
vilka egenskaper och attribut som associeras med det egna och den eventuella 
samarbetspartnerns varumärke kan organisationen i större utsträckning ta kontroll över samt 
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styra transfereringen i enighet med den strategiska målsättningen. För att uppnå ett önskvärt 
resultat där egenskaper på ett genuint sätt förknippas med sponsorn är samarbetets kontinuitet 
och långsiktighet av stor betydelse. Genom ett långvarigt sponsorförhållande upplevs 
samarbetet som mer trovärdigt, vilket alltså gynnar samarbetets båda parter (ibid). 
  
Tidigare forskning visar även att organisationens varumärkeskapital kan påverka 
sponsorförhållandets genomslagskraft (Roy & Cornwell, 2003). Forskning har nämligen visat 
att företag med starkt varumärkeskapital har större genomslagskraft än motsvarande 
organisationer med svagare varumärkeskapital (ibid). Enligt Keller (1998) finns det även ett 
positivt samband mellan varumärkeskapitalets styrka och sponsringens effekt. Varumärken 
med ett starkt varumärkeskapital upplevs vanligtvis som en bättre och mer passande sponsor 
än andra (Roy & Cornwell, 2003). Samtidigt uppvisar konsumenter generellt en större 
förmåga till ohjälpt varumärkeserinran samt fler och starkare positiva associationer till 
varumärken med ett starkt varumärkeskapital. Studien indikerar vidare att ett starkt 
varumärkeskapital är en viktig faktor för att sponsring framgångsrikt ska kunna tillämpas som 
ett redskap för att bygga ett varumärke. För att en organisation med svagt varumärkeskapital 
ska uppnå samma effekt som en starkare motsvarighet måste den förstnämnda nämligen 
kombinera sponsorskapet med mer traditionella marknadsföringsåtgärder, enligt 
undersökningen (ibid). 
  
Även Olson och Thjømøe (2011) belyser sponsringens förmåga att stärka ett varumärke. För 
att identifiera lämpliga objekt att sponsra har begreppet passform en central betydelse inom 
det aktuella forskningsområdet (Olson & Thjømøe, 2011). Därför består nästkommande 
kapitel av en mer djupgående beskrivning av detta begrepp. 

3.7 Passform 
En stor del av den forskning som genomförts inom sponsring visar att den, ur konsumentens 
synvinkel, upplevda passformen mellan sponsorn och objektet är av fundamental betydelse 
för att avgöra effektiviteten i en sponsorinvestering (Johar & Pham, 1999; Speed & 
Thompson, 2000; Cornwell, Humpheys, Maguire, Weeks & Tellegen, 2006). Forskning inom 
idrottsvärlden visar att det finns ett antal användbara dimensioner för att avgöra hur 
passformen mellan sponsor och objekt uppfattas av konsumenter (Speed & Thompson, 2000; 
Olson & Thjømøe, 2011). De fem aspekter Speed och Thompson (2000) identifierat är den 
logiska kopplingen mellan event och sponsor, parternas likhet i image, sponsorn och eventets 
generella likhet, att parterna står för lika värderingar och att samarbetet upplevs naturligt. 
  
Olson & Thjømøe (2011) har senare vidareutvecklat Speed och Thompsons (2000) teorier och 
identifierat sju användbara variabler som påverkar hur passformen upplevs. Den första 
kategorin är gemensamt (1) användningsområde och innefattar i vilken utsträckning 
sponsorns produkt eller tjänst naturligt används av de sponsrade idrottsmännen själva eller av 
publiken. Exempelvis upplevs passformen som hög när ett sportkonfektionsföretag sponsrar 
ett fotbollslag eller en godistillverkare sponsrar en filmfestival. Nästa dimension, (2) storlek, 
berör hur lika sponsorn och objektet är storleksmässigt utifrån omsättning och popularitet. 
Den tredje aspekten, (3) målgrupp, utgörs av likheten mellan parternas publik och målgrupp, 
medan nästa dimension berör den (4) geografiska spridningen av sponsorn och objektet. 
Normalt upplevs passformen nämligen som högre då ett multinationellt företag sponsrar ett 
världsomspännande objekt och när ett litet företag sponsrar ett mer lokalt event eller lag. 
Kategori fem och sex består av likheten när det gäller (5) attityd respektive (6) image hos de 
båda parterna, det vill säga likhet i huruvida konsumenten uppskattar respektive uppfattar 
både sponsorn och objektet. Avslutningsvis har tidsaspekten, eller (7) långsiktighet, visat sig 
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vara signifikant. Genom långsiktiga sponsorsamarbeten kan nämligen uppfattningar om en 
god passform mellan parterna skapas, även i fall där passformen vid en objektiv bedömning 
kan uppfattas som ringa, till exempel öl och fotboll (Olson & Thjømøe, 2011). 
  
En efterföljande studie av Olson och Thjømøe (2011) visade att fyra av dessa kategorier kan 
användas för att förutse hur konsumenterna upplever passformen mellan sponsor och objekt. 
De kategorier som identifierats är främst om produkten naturligt (A) används av objektet eller 
publiken, likhet i (B) målgrupp, likhet i (C) geografisk spridning samt (D) attityd till parterna 
(Olson & Thjømøe, 2011). Upptäckten indikerar att konsumentledets uppfattning gällande 
passformen i ett sponsorförhållande baseras på en uppsättning logiska tankar relaterade till 
ovan nämnda attribut. Tidigare studier av Olson (2010) visar att den upplevda passformen är 
ett funktionellt verktyg för att förutse effektiviteten i ett sponsorsamarbete inom och utanför 
idrottsvärlden, vilket innebär att upptäckten av Olson och Thjømøe (2011) skulle kunna vara 
tillämpbar i sponsorsammanhang även i andra forum än idrott (ibid). Dock krävs ytterligare 
forskning för att bekräfta detta antagande (ibid). Roy och Cornwell (2003) har presenterat en 
alternativ modell där styrkan i företagets varumärkeskapital är en betydande faktor för hur 
passformen mellan sponsor och objekt upplevs. Enligt studien genererar ett starkt 
varumärkeskapital vanligtvis en ökad upplevd passform mellan parterna, vilket skulle 
innebära att svagare varumärken måste välja sponsorobjekt med större omsorg för att 
konsumenten ska uppleva samma passform i sponsorförhållandet (ibid). 
  
Att kommunicera bakgrunden och anledningarna till ett sponsorsamarbete kan generera 
positiva, men i vissa fall även negativa effekter (Cornwell et al., 2006; Olson & Thjømøe, 
2011). Med andra ord kan sponsorer genom kommunikation påverka den upplevda 
passformen i ett sponsorsamarbete. Sponsorer och objekt kan utnyttja denna kunskap genom 
att ingå samarbeten med parter där den upplevda passformen anses vara signifikant (ibid). Vid 
samarbeten där passformen upplevs som hög är effekten och resultatet av sponsorsamarbetets 
ansträngningar nämligen som starkast, vilket naturligtvis är eftersträvansvärt (Johar & Pham, 
1999). Några av de fördelar en hög upplevd passform i konsumentledet kan generera är en 
ökad varumärkeserinran (Johar & Pham, 1999) samt ökad varumärkeskännedom (Cornwell et 
al., 2006). Dessutom påverkas konsumentens attityd gentemot sponsorn positivt, vilket i sin 
tur stärker konsumentens emotionella kopplingar till varumärket (Weeks, Cornwell & 
Drennan, 2008; Olson & Thjømøe, 2011). 

3.8 Slutdiskussion teoretisk referensram 
En avgörande faktor för att utveckla ett starkt varumärke är arbeta strategiskt med den 
varumärkesbyggande processen (Melin, 1999). För att undersöka hur varumärkesidentiteten 
kan förtydligas genom att använda sponsring som ett marknadsföringsverktyg utgör den 
varumärkesbyggande processen en grundläggande faktor samt viktigt indikator för att svara 
på rapportens problemställning. Doyle och Stern (2006) beskriver att ett vitalt arbete för 
företagen är att identifiera vad deras produkter står för samt differentiera dem mot 
konkurrenterna. Detta görs genom att företagen arbetar strategiskt med varumärket (ibid). För 
att undersöka problemet kommer vi analysera det selekterade urvalet av företag utifrån hur de 
arbetar strategiskt med sponsring som ett verktyg i processen för att bygga upp ett starkt 
varumärke. Detta eftersom sponsring framställs som ett väl passande verktyg i den 
varumärkesbyggande processen (Keller, 1998). För att differentiera varumärket mot 
konkurrenter föreslår Aaker (1996) att företagen ska arbeta strategiskt med varumärket som 
produkt, organisation, person samt symbol. Dessa begrepp kommer ligga som grund för 
rapportens analys i huruvida det selekterade urvalet arbetar med att differentiera varumärket 
mot konkurrenterna.  Eftersom det är en avgörande faktor att arbeta strategiskt med 
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varumärket i den varumärkesbyggande processen (Melin, 1999), ser vi det som ett naturligt 
steg för att undersöka hur företagens strategiska arbete influerat varumärkeskapitalet. 
  
Begreppet varumärkeskapital är ett av det viktigaste och mest diskuterade inom brand 
management-forskningen (Aaker, 1991; Melin, 1999). Begreppet är således vitalt för att 
belysa uppsatsens problemställning. Vidare visar forskning att företag med ett högt 
varumärkeskapital får bättre genomslagskraft samt effekt av sitt sponsringssamarbete (Keller, 
1998; Roy & Cornwell, 2003). För att svara på problemställningen kommer vi därför att 
undersöka hur det selekterade urvalet använder sponsring som ett verktyg samt hur de arbetar 
strategiskt för att uppnå ett högt varumärkeskapital. Att bygga ett varumärke med ett starkt 
varumärkeskapital kan vara en komplicerad uppgift och forskning belyser vikten av att 
varumärket differentierar sig mot konkurrenternas varumärken på såväl rationell nivå som på 
emotionell nivå (Melin, 1999; Kapferer, 1997). Detta eftersom konsumenter i stor 
utsträckning baserar sina köp på både emotionella och funktionella värden (Doyle & Stern, 
2006). För att undersöka hur företagen arbetar strategiskt samt differentierar sig mot 
konkurrerande varumärken kommer Aakers (1991) klassiska modell att användas. Modellen 
belyser varumärkeskapital ur följande element: märkeslojalitet, upplevd kvalitet, 
märkesassociationer, varumärkeskännedom samt den juridiskt skyddande ensamrätten. I 
rapporten kommer ej den juridiska ensamrätten studeras eftersom vi anser att de rättsliga 
frågorna ej tillför värde samt berör rapportens problemställning. Vidare visar forskning att 
varumärken med ett starkt varumärkeskapital upplevs som en bättre och mer passande 
sponsor (Roy & Cornwell, 2003). 
  
Begreppet passform är vitalt i sammanhanget eftersom vi undersöker hur sponsring kan 
användas för att förtydliga varumärkesidentiteten. Detta eftersom studier om sponsring visat 
att graden av passform, mellan sponsorn och objektet, som konsumenten upplever är av 
fundamental betydelse för att avgöra effektiviteten i en sponsorinvestering (Johar & Pham, 
1999; Speed & Thompson, 2000; Cornwell et al., 2006). Vetenskapliga undersökningar inom 
idrottsvärlden visar att det finns ett antal användbara dimensioner för att avgöra hur 
passformen mellan sponsor och objekt uppfattas av konsumenter (Speed & Thompson, 2000; 
Olson & Thjømøe, 2011). I rapporten kommer vi att använda Olson och Thjømøes (2011) 
fyra kategorier för att studera det selekterade urvalet. Kategorierna som används är om 
produkten (A) naturligt används av objektet eller publiken, likhet i (B) målgrupp, likhet i (C) 
geografisk spridning och (D) attityd till parterna (Olson & Thjømøe, 2011). Kategorierna kan 
användas för att förutse hur konsumenterna upplever passformen mellan sponsor samt objekt, 
och som vi redovisat i inledningen anser vi att det är betydelsefullt för företagen att förstå hur 
varumärket uppfattas av konsument för att kunna bygga en tydlig varumärkesidentitet.    
  
De inledande begreppen varumärkesbyggande och varumärkeskapital använder vi som grund 
i analysen för att bygga upp en förståelse för det strategiska arbetet med varumärket hos de 
selekterade företagen. Detta eftersom begreppen är vitala för att bygga upp en stark 
varumärkesidentitet (Aaker, 1991; Melin, 1999). Vi vill sedan undersöka huruvida företagen 
arbetar utifrån begreppet passform för att generera effektfulla sponsorsamarbeten. Studier om 
sponsring har nämligen visat att graden av passform, mellan sponsorn och objektet, som 
konsumenten upplever är vital för att bestämma effektiviteten i en sponsorinvestering (Johar 
& Pham, 1999; Speed & Thompson, 2000; Cornwell et al., 2006). Hur sponsring kan används 
som ett verktyg för att förtydliga varumärkesidentiteten är genomgående den faktor som 
undersöks i denna rapport. Detta eftersom sponsring de senaste decennierna har vuxit till att 
bli ett allt mer betydelsefullt verktyg för att stärka företagens varumärken (Roos & Algotsson, 
1996). Tillsammans med ovan nämnda argument för ett starkt strategiskt arbete med 
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varumärket undersöker vi avslutningsvis hur det selekterade urvalet arbetat med metoder för 
att förtydliga varumärkesidentiteten. För att uppnå en effektiv varumärkesidentitet måste 
varumärket samspela med konsumenterna, differentiera sig från konkurrenterna samt 
representera vad organisationen eller företaget kan och kommer göra över tid (Aaker & 
Joachimsthaler, 2000). För att undersöka hur företagen arbetat strategiskt med 
varumärkesidentiteten kommer vi att använda den centrala modellen inom 
varumärkesidentitet, identitetsprismat, introducerad av Kapferer (1997).  Prismat är en 
kommunikationsmodell som fokuserar på varumärkesidentitetens utveckling och den är 
uppdelad i sex olika fasetter (Kapferer, 1997). Dessa fasetter är fördelade i två grupper, 
nämligen externa, produktattribut, relationsskapare samt spegling och interna, personlighet, 
kultur samt självbild (ibid). Fasetterna ligger till grund för analysen av begreppet 
varumärkesidentitet i rapportens operationalisering. 
  
För att svara på problemställningen kommer vi undersöka huruvida företagen kan förtydliga 
varumärkesidentiteten genom att använda sponsring som ett strategiskt 
marknadsföringsverktyg utifrån ovan nämnda teorier. 

3.8.1 Modell teoretisk referensram 
För att mer pedagogiskt visa ovan nämnda resonemang samt för att visualisera rapportens 
arbetsprocess grafiskt har vi konstruerat en modell, vilken kommer fungera som utgångspunkt 
och röd tråd genom hela uppsatsen. Begreppen redovisade i modellen menar vi är avgörande 
för att svara på problemställningen. Modellen ämnar illustrera att varumärkesbyggande är ett 
elementärt begrepp för att bygga upp starkt varumärkeskapital. Vidare leder ett starkt 
varumärkeskapital till att sponsorsamarbetet upplevs som mer effektfullt. I tredje steget av de 
ovan redovisade begreppen undersöks huruvida sponsorsamarbetet upplevs som effektfullt 
genom dess passform. Pilarna som sammanbinder modellens olika element illustrerar hur 
respektive teoretiskt begrepp förhåller sig till varandra samt hur begreppen leder 
undersökningen vidare mot rapportens kärnbegrepp varumärkesidentitet. Genomgående är 
sponsringen den variabel som influerar samtliga begrepp, vilket visualiseras med den högra 
pilen i modellen. Målet med modellen är att undersöka huruvida strategiskt arbete med dessa 
begrepp kan leda till en förtydligad varumärkesidentitet samt tydligt visa rapportens syn på 
kopplingen mellan den teori som behandlas.   

 Figur 5: Teoretisk modell  
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4 Empirisk metod 
  
 
I detta kapitel argumenteras för valet av kvalitativ ansats. Vidare redovisas för valet av 
explorativ studie samt valet av fallstudie som vetenskaplig strategi. Här presenteras även 
rapportens tidsperspektiv, besöksintervju som datainsamlingsmetod, selekterade urval, 
trovärdighet samt operationalisering. Vi presenterar här ett schema för att enkelt visualisera 
för läsaren hur teorin kopplas ihop med empirin. Avslutningsvis definieras och diskuteras 
rapportens analytiska generaliseringsbarhet.  
  

4.1 Research Process Onion 
För att ett vetenskapligt arbete ska vinna trovärdighet är det av stor betydelse att tydligt visa 
att samtliga val och beslut är medvetna och välgrundade (Mattsson & Örtenblad, 2008). Ett 
väsentligt val som görs under metodkapitlet är att välja vilken slags data som ska samlas in. 
Valen delas upp efter om insamlad data önskas i ord eller siffror, kvalitativ eller kvantitativ 
(Jacobsen, 2002). En kvalitativ metod fokuserar på detaljer, nyanser och det unika hos 
respondenten. Öppenhet är ledordet där forskaren låter respondenten berätta om ett fenomen. 
Detta medför att kvalitativa ansatser ofta har en hög intern giltighet (ibid). Problemet med den 
kvalitativa ansatsen är att den stora mängden ostrukturerad information från intervjun kan 
vara svår att kategorisera, således får metoden anses som komplex (ibid). Den kvantitativa 
metoden fokuserar på att beskriva ett förhållande relativt exakt genom att standardiserad data 
analyseras (ibid). Här undersöks ett större antal respondenter för att få ett resultat som är 
representativt för en större population, vilket bidrar till att ge rapporten en större extern 
giltighet. Nackdelen är att undersökningen kan få en ytlig prägel eftersom många enheter 
undersöks och således kan den ej vara alltför komplex (ibid). Eftersom vill studera detaljer 
och nyanser av ett specifikt fenomen tillämpas i denna rapport en kvalitativ metod, vilket 
ligger i linje med Jacobsen (2002) som påpekar att metoden är lämplig för att undersöka det 
unika hos respondenten. Den kvalitativa metoden är även mest lämpad vid undersökning av 
ett oklart ämne samt för att få fram en nyanserad beskrivning av det (ibid). För att undersöka 
ämnet kommer vi använda oss av en öppen ansats med förbestämda teman för att styra 
insamlingen av data. Genom att använda oss av en öppen intervju ger det rapporten en högre 
intern giltighet (ibid). 
  
För att identifiera det mest lämpliga angreppssättet för uppsatsens vetenskapliga undersökning 
används, som vi tidigare nämnt, den så kallade Research Process Onion (Saunders et al., 
2003). Modellens två yttre lager har tidigare presenterats i rapportens andra kapitel 
Vetenskaplig metod, medan resterande skikt och modellens kärna kommer behandlas inom 
ramen för detta kapitel. 

4.2 Research Strategies 
Inom vetenskapen kan forskningen delas upp i tre olika kategorier, nämligen beskrivande, 
förklarande och explorativ forskning (Saunders et al., 2003). 
 

• Explorativa studier tillämpas främst som en inledande del av större studier inom nya 
forskningsfält där osäkerheten fortfarande är hög (Webb, 2002). Målet är att utforska 
hur ett specifikt vetenskapligt problem fungerar och metoden är fördelaktig i dessa 
situationer eftersom den är relativt flexibel och anpassningsbar efter förändringar i 
omgivningen (Saunders et al., 2003). 
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• Förklarande studier går ut på att undersöka en situation eller ett problem med syfte att 
förklara sambandet mellan olika relevanta variabler (ibid). De samband som studeras 
kan vid en första anblick ibland ses som självklara och i andra fall vara resultat av 
omfattande tidigare forskning (Mattsson & Örtenblad, 2008). Förklarande studier kan 
vara av särskilt stort värde för att skapa förståelse för fenomen som kan vara 
komplicerade att förstå (Saunders et al., 2003). 

• Den tredje och avslutande kategorin benämns som beskrivande forskning och syftar 
till att utförligt beskriva hur något är (ibid). Inom denna kategori är det nödvändigt att 
besitta en tydlig bild av det aktuella fenomenet innan insamlingen av empirisk data 
påbörjas (ibid).  

Syftet med denna uppsats är undersöka hur begreppet varumärkesidentitet kan förtydligas 
genom sponsring. Därför kommer vi genomföra en explorativ studie som syftar till att 
utforska hur detta specifika vetenskapliga problem förhåller sig. Detta stämmer överens med 
Saunders et al. (2003) vilka beskriver att en explorativ studie är adekvat i kvalitativa 
sammanhang där målet är att utforska hur ett specifikt vetenskapligt problem fungerar. 
Eftersom begreppet sponsring och dess inverkan på varumärkesidentiteten är föga undersökt 
anser vi att en utforskande metod är passande. Saunders et al. (2003) beskriver nämligen att 
metoden är fördelaktig i ovan nämnda situation eftersom den är relativt flexibel och 
anpassningsbar efter förändringar i omgivningen. 
  
När det gäller valet av vetenskaplig strategi finns det ett antal parametrar som bör beaktas. 
Innan ett medvetet val görs finns ett antal strategier att utvärdera och ta ställning till. Dessa är 
indelade i en rad kategorier; experiment, survey, case study (fallstudie), action research, 
grounded theory, etnography och archival research (Saunders et al., 2003). Att välja metoden 
fallstudie lämpar sig bäst när författaren vill skaffa sig en djupare förståelse kring problemet 
och dess innebörd (ibid). Metoden är även adekvat för att undersöka ett visst fenomen i ett 
specifikt sammanhang. Det finns argument för att fallstudier inte är anpassade för akademiska 
undersökningar. Saunders et al., (2003) argumenterar för motsatsen då de anser att fallstudier 
passar synnerligen väl för att utforska befintlig teori. Detta eftersom det ger författaren 
möjlighet att utmana befintlig teori samt att konstruera nya hypoteser och i denna rapport vill 
vi undersöka just hur sponsring kan påverka varumärkesidentiteten. För att belysa problemet 
kommer vi använda oss av metoden fallstudie. Valet baseras på Saunders et al. (2003) vilka 
menar att metoden är väl lämplig när författaren vill uppnå en djupare förståelse kring ett 
specifikt fenomen. I rapporten kommer problemet undersökas hos ett selekterat urval under en 
given tidpunkt för att försöka svara på problemställningen. Fallstudier anses vara adekvata för 
att undersöka just ett specifikt problem vid ett givet sammanhang (ibid). Samtidigt menar 
Saunders et al. (2003) att metoden är passande för att utforska befintlig teori, vilket såväl 
begreppet varumärkesidentitet som sponsring kan anses vara. Vi anser således metoden 
fallstudie vara den bäst lämpade för att belysa det problem vi formulerat. 

4.3 Time Horizons 
För att undersöka ett vetenskapligt problem finns det två olika tidsperspektiv författarna kan 
använda sig av för att angripa problemet (Saunders et al., 2003). Dessa två studier är cross 
sectional eller longitudinal. Cross sectional-studier är den metod som används för att studera 
ett visst fenomen vid en bestämd tidpunkt (ibid). Metoden är den mest förekommande vid 
vetenskapliga uppsatser eftersom dessa ofta har en bestämd tidshorisont. Studierna baseras 
således på data som samlats in under ett kortare tidsfönster (ibid). Longitudinala studier 
undersöker istället ett fenomen över en längre tid. Under den vetenskapliga processen 
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förändras och utvecklas hela tiden studierna. Målet är att undersöka och försöka svara på om 
det sker någon förändring över tid (ibid). 
  
I denna rapport kommer vi att använda oss av tidsperspektivet cross sectional för att 
undersöka uppsatsens problem. Anledningen till att vi använder oss av denna metod är att 
rapporten kommer att undersöka effekterna mellan olika bestämda variabler vid en viss 
tidpunkt. Detta samtidigt som rapporten har ett förutbestämt tidsfönster.   

4.4 Data Collection Methods 
Den information som samlas in kategoriseras i primär- eller sekundärdata (Saunders et al., 
2003; Jacobsen, 2002). Primärdata är information som samlats in för första gången och som 
samlats in med syfte att svara på den aktuella problemställningen (Jacobsen, 2002). Data 
samlas in genom till exempel intervjuer, surveys eller observationer (ibid). Intervjuer är 
vanligt förekommande i kvalitativa uppsatser (Saunders et al., 2003). Detta bekräftas av 
Jacobsen (2002) som menar att den individuella öppna intervjun är vanligast förekommande 
vid kvalitativa metoder. Den individuella intervjun är mest lämplig när relativt få enheter 
undersöks, när vi är intresserade av vad den enskilda individen säger och när vi är intresserade 
av hur individen tolkar samt lägger mening i ett speciellt fenomen (ibid). Inom kategorin 
intervjuer delas teknikerna in beroende på hur de utformats, dessa tre tekniker är 
strukturerade, semi-strukturerade och ostrukturerade. Den mest vedertagna tekniken vid en 
utforskande ansats är semi-strukturerade intervjuer (Saunders et al., 2003). Vid semi-
strukturerade intervjuer utgår författaren från bestämda teman, vilka intervjuobjektet 
diskuterar kring. För att intervjun ska belysa problemet samt för att en analys av problemet 
ska möjliggöras kan det krävas tilläggsfrågor till de teman intervjun är uppbyggd kring (ibid). 
Vid genomförandet av intervjun finns två huvudsakliga tekniker att välja mellan, 
besöksintervju eller telefonintervju (Jacobsen, 2002). Intervjuer ansikte mot ansikte är mest 
kostnadskrävande, fördelen är att det är enklare att genomföra ett givande, öppet samtal via 
besöksintervju. Det anses även vara svårare för intervjuobjektet att ljuga vid en besöksintervju 
än vid en telefonintervju (Frey & Oishi, 1995). Telefonintervjuer är mer kostnadseffektiva 
och en fördel är att intervjuaren har en mer anonym roll (Jacobsen, 2002). Sekundärdata är 
information som tagits från redan existerande källor (Saunders et al., 2003). Detta innebär att 
informationen ofta inhämtats för ett annat ändamål än för att svara på den problemställning 
forskaren vill svara på (Jacobsen, 2002). Denna typ av data kan till exempel vara existerande 
berättelser och intervjuer eller statistik som exempelvis räkenskaper eller årsredovisningar 
(ibid). Vad som är viktigt vid användandet av sekundärdata är att kritiskt granska de källor 
som informationen inhämtas ifrån. Det vill säga hur trovärdiga är källorna, vem har samlat in 
informationen och var kommer uppgifterna ifrån (ibid).      
  
För att ge rapporten en tydligare förståelse samt djupare analys kommer vi endast använda oss 
av primärdata. Fördelen med att använda sig av primärdata är att den är aktuell, vilket är vitalt 
då företagsekonomiska branscher ständigt förändras. Jacobsen (2002) beskriver att intensiva 
undersökningar är effektiva för att erhålla data med hög relevans då informationen inte rycks 
ur sitt sammanhang, utan är detaljrik och djupgående. Därmed byggs även en hög intern 
giltighet upp. För att samla in primärdata kommer vi att använda oss av öppna individuella 
intervjuer. Intervjuer är även den mest vedertagna tekniken för att samla in primärdata vid en 
kvalitativ ansats (Saunders et al., 2003). Den individuella intervjun är även lämplig när få 
enheter undersöks, när vi är intresserade av vad den enskilda individen säger och när vi är 
intresserad av hur respondenten tolkar fenomenet (Jacobsen, 2002). Den intervjuteknik vi 
kommer använda oss av är semi-strukturerad eftersom metoden är lämplig för att utforska 
befintlig teori. Dessutom vill vi utmana teorin genom att intervjuobjekten får diskutera kring 
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ett antal förutbestämda teman (Saunders et al., 2003). För att möjliggöra en extensiv analys 
har vi konstruerat ett antal tilläggsfrågor, vilka har till uppgift att styra diskussionen mot den 
teori vi utgått från i rapporten (ibid). Vi kommer i uppsatsen använda oss av besöksintervjuer 
för att möjliggöra att diskussionerna blir så givande som möjligt. Intervjuerna kommer att äga 
rum på plats hos intervjuobjektet för att underlätta för respondenterna även om detta är mer 
kostnadskrävande. Just intervjuer ansikte mot ansikte är mest kostnadskrävande, men fördelen 
är att det är enklare att genomföra ett givande och öppet samtal via besöksintervju (Jacobsen, 
2002). 

4.5 Urval 
Med hjälp av de olika metoder som erbjuds för att göra ett vetenskapligt urval kan den 
nödvändiga kvantiteten av data som måste samlas in minskas trots bibehållen trovärdighet 
(Saunders et al., 2003). Betydelsen av att göra ett lämpligt urval kan inte underskattas då en 
sämre genomfört urvalsprocess får negativa konsekvenser för hela den fortsatta studien 
(Jacobsen, 2002). Urvalet bör därför göras med tydlig utgångspunkt i arbetets 
problemformulering och övergripande mål. 
  
För att samla in primärdata kommer vi i rapporten undersöka företag som aktivt använder sig 
av sponsring i sin marknadskommunikation. Jacobsen (2002) beskriver en lång rad möjliga 
kriterier att basera sitt urval på och utifrån tidigare formulerad utgångspunkt finner vi det mest 
passande att urvalet utgår från att försöka identifiera uppgiftslämnare som kan ge oss riktig 
och god information. Mer konkret kan det innebära personer med stora kunskaper om det 
aktuella ämnet. Problemet med detta urvalskriterium är att det kan vara svårt att avgöra vem 
som är en god uppgiftslämnare (Jacobsen, 2002). För att övervinna detta hinder formulerade 
vi ett antagande om att företag som investerar stora resurser i sponsring besitter den mest 
omfattande och därmed mest intressanta kunskapen inom området. Detta antagande får även 
stöd av Grankvist (2000) som menar att en det är viktigt att företaget har ett underliggande 
syfte för att lyckas med sina sponsorsatsningar. Vidare har vi i rapporten valt att avgränsa 
urvalet till idrottsvärlden eftersom arbetet med sponsring varit ledande inom området 
alltsedan uppkomsten av fenomenet sponsring (Jobber, 1998). Avslutningsvis ser vi Ski Team 
Sweden som särskilt intressant eftersom lagets sponsorer utgörs av såväl nationella som 
internationella varumärken med både svenskt och utländskt ursprung. 

4.5.1 Urvalsmatris 
De företag vi valt att genomföra intervjuer med i denna rapport är Audi Sverige, Craft of 
Scandinavia, Scania Group, Team Sportia samt Volkswagen Personbilar Sverige. 
Intervjuobjekten presenteras i matrisen nedan. 
  
Företag 

Audi Sverige Craft of 
Scandinavia 

Scania 
Group Team Sportia 

Volkswagen 
Personbilar 
Sverige 

Position 
Event 
Manager 

Marketing 
Manager 

Senior 
Advisor 
Corporate 
Relations 

Head of 
Marketing 

Event 
Manager 

Tid på 
positionen 9 år 2 år 9 år 1 år 8 år 
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Utbildning 
Marketing & 
Economics, 
IHM 
Business 
School 

Magister 
Sports 
Management, 
Örebro 
Universitet 

Gymnasial 

Magister 
Strategic 
Brand 
Management, 
Norwegian 
Business 
School 

Gymnasial 

Sponsrar Ski Team 
Sweden 

Ski Team 
Sweden 

Ski Team 
Sweden 

Ski Team 
Sweden 

Ski Team 
Sweden 

Sponsor 
sedan 1997 2000 2010 2009 2004 

 

4.6 Operationalisering 
För att undersöka och mäta ett begrepp förespråkar metodiklitteraturen en process som 
benämns operationalisering (Jacobsen, 2002). Processen syftar till att göra ett abstrakt 
begrepp operativt eller mätbart. Eftersom många begrepp och företeelser inte kan mätas direkt 
bryts de ner till olika mätbara indikatorer på det som undersöks. Begreppen mäts därmed 
indirekt (ibid). Samtidigt påpekar Mattsson och Örtenblad (2008) vikten av att forskaren 
tydligt redogör för samtliga val och steg i den vetenskapliga processen för att uppnå hög 
trovärdighet. För att skapa denna tydlighet och transparens i rapporten har vi valt att dela upp 
operationaliseringen i fem olika teman utifrån den teoretiska modell som tidigare presenterats 
i uppsatsen. Inom varje underkategori har vi vidare formulerat en öppen och övergripande 
fråga (numrerade med 1-5) för att utmana intervjuobjektet att diskutera rapportens 
förutbestämda teman, men även ett varierande antal följdfrågor (markerade med bokstäver), 
vilka har till uppgift att styra diskussionen mot den teori vi utgått från i rapporten (Saunders et 
al., 2003). 

4.6.1 Kärnidentitet 
Varumärkesidentiteten kan struktureras upp i ett antal kategorier där kärnidentiteten beskriver 
varumärkets grundläggande attribut (Aaker & Joachimsthaler, 2000). Denna identitet har till 
uppgift att beskriva de fundamentala värderingar som styr varumärket samt vilka kompetenser 
som finns bakom varumärket (Aaker, 1996). Intervjuobjektets kärnidentitet kan därmed 
beskrivas som essensen av varumärkets identitet och är fundamental för att bygga upp ett 
starkt varumärke. Därför har vi formulerat följande fråga inom begreppet. 
  
1. Vilka värden vill ni ska förknippas med ert varumärke? 

4.6.2 Varumärkesbyggande 
Ett vanligt förekommande problem i den varumärkesbyggande processen är att det generellt 
läggs för lite fokus på att utveckla varumärkets essens och mer på dess produktattribut (Aaker 
& McLoughlin, 2007). Vidare argumenterar Aaker och Joachimsthaler (2000) för att företag 
samt organisationer måste differentiera sig från konkurrenterna för att bygga upp en stark 
varumärkesidentitet. Följande frågor berör därför sponsringens koppling till den 
varumärkesbyggande processen. 
  
2. Hur använder ni sponsring för att bygga ert varumärke? 

a) Inom vilka områden arbetar ni aktivt med sponsring? 
b) Varför har ni valt att sponsra svenska skidlandslaget? 
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c) Hur vill ni att ert varumärkes personlighet ska uppfattas? 
d) Hur avspeglar er logotyp vad ert varumärke står för? 
e) Hur påverkar sponsringen ert varumärkes position? 

4.6.3 Varumärkeskapital 
Varumärkeskapital, introducerat av Aaker (1991), är ett klassiskt begrepp inom brand 
management-forskningen och består av ett antal olika element (Melin, 1999). Märkeslojalitet, 
märkeskännedom, upplevd kvalitet och märkesassociationer är fyra beståndsdelar vilka är 
grundläggande i varumärkesrelaterat arbete (Melin, 1999; Aaker, 1991). Studier visar att 
varumärken med ett starkt varumärkeskapital erhåller större möjligheter att framgångsrikt 
tillämpa sponsring som ett markandsföringsverktyg i den varumärkesbyggande processen. För 
att identifiera intervjuobjektens syn på dessa element och hur de kan stärkas genom sponsring 
har vi formulerat följande frågor. 
  
3. Varför arbetar ni med sponsring? 

a) Hur har sponsringen påverkat relationen med era befintliga kunder? 
b) Hur har sponsringen påverkat kännedomen om ert varumärke? 
c) Hur har synen på ert varumärkes kvalitet påverkats av sponsringen? 
d) Hur har sponsringen påverkat bilden av ert varumärke?    

4.6.4 Passform 
Oberoende av varandra har ett antal forskargrupper bekräftat att den, ur konsumentens 
synvinkel, upplevda passformen mellan sponsorn och objektet är av fundamental för att 
avgöra effektiviteten i en sponsorinvestering (Johar & Pham, 1999; Speed & Thompson, 
2000; Cornwell et al., 2006).  Begreppet passform utgör därför en grundläggande del i denna 
undersökning samt är centralt för att svara på rapportens problemformulering. Olson och 
Thjømøe (2011) har dessutom identifiera fyra kategorier, vilka anses vara avgörande för att 
förutse hur konsumenterna upplever passformen mellan sponsor och objekt. Eftersom 
passform har en avgörande betydelse för sponsringens effektivitet kommer vi utgå från dessa 
kategorier i uppsatsens operationaliseringsprocess.  
  
4. Hur anser ni att ert och svenska skidlandslagets varumärke passar ihop? 

a) Hur överensstämmer er målgrupp med er sponsorpartners? 
b) Hur överensstämmer era produkters användningsområde med er sponsorpartners? 
c) Hur överensstämmer uppfattningen av ert varumärke med er sponsorpartners? 
d) Hur överensstämmer era geografiska egenskaper med er sponsorpartners? 

4.6.5 Varumärkesidentitet 
Identitetsprismat, introducerat av Kapferer (1997), är en klassisk kommunikationsmodell som 
behandlar varumärkesidentiteten och modellen bryter ner begreppet i sex beståndsdelar 
(Melin, 1999). Modellen fyller därmed en central funktion i rapportens 
operationaliseringsprocess eftersom uppsatsens problemformulering bygger på hur 
varumärkesidentiteten kan förtydligas genom sponsring. Produktattribut, relationsskapare och 
spegling samt personlighet, kultur och självbild är de fasetter Kapferer (1997) beskriver samt 
de begrepp som operationaliserats i rapporten vid formuleringen av frågor. 
  
5. Hur har sponsringen påverkat vad ert varumärke står för? 

a) Hur har sponsringen påverkat synen på era produkters egenskaper? 
b) Hur har sponsringen påverkat ert varumärkes personlighet? 
c) Hur har sponsringen påverkat relationen mellan ert varumärke och konsumenterna? 
d) Hur har sponsringen påverkat ert varumärkes kultur? 
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e) Hur kan sponsringen bidra till att skapa en bild av hur konsumenten vill uppfattas 
när de använder ert varumärke? 

4.7 Operationaliseringsschema 
För att säkerhetsställa att de intervjufrågor som utformats är relevanta samt korrekta använder 
sig vetenskapsmän av ett operationaliseringsschema (Eliasson, 2006). Forskare utgår då från 
befintlig teori vilket ligger till grund för de frågor som ställs i rapporten. Genom att använda 
sig av ett operationaliseringsschema blir det tydligare för forskaren att dra kopplingar mellan 
befintlig teori och den insamlade empirin (ibid).                                                 
                                                                                                          
Operationaliseringsschemat vi utformat bygger på den teori vi behandlat för att belysa den 
frågeställning vi konstruerat. Frågorna baseras på teoretiska begrepp ur vilka vi definierat en 
rad indikatorer. Varje begrepp innehåller ett antal indikatorer från befintliga teoretiska 
begrepp. För att tydligt påvisa frågornas teoretiska koppling är frågorna pedagogiskt 
disponerade utifrån respektive begrepp. 
  
Teoretiskt begrepp Indikator Fråga 
Kärnidentitet  Grundläggande attribut 1 

Varumärkesbyggande  
Produkt 
Organisation 
Person 
Symbol 
Positionering 

2. 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

Varumärkeskapital  
Märkeslojalitet 
Varumärkeskännedom 
Upplevd kvalitet 
Varumärkesassociationer 

3. 
a) 
b) 
c) 
d) 

Passform  
Målgrupp 
Användningsområde 
Attityd 
Geografiska egenskaper 

4. 
a) 
b) 
c) 
d) 

Varumärkesidentitet  
Produktattribut 
Personlighet 
Relationsskapare 
Kultur 
Reflektion 

5. 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

  

4.8 Trovärdighet 
Arbetet med att genomföra en vetenskaplig undersökning bör alltid genomsyras av en strävan 
att uppnå ett resultat med hög tillförlitlighet och trovärdighet (Jacobsen, 2002). I praktiken 
innebär hög trovärdighet att om ytterligare en studie skulle genomföras med samma metod 
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som den aktuella undersökningen skulle ett liknande resultat och slutsatser uppnås, även om 
den utförs av en ny forskargrupp (ibid). Saunders et al. (2003) har formulerat tre frågor som 
kan tillämpas som hjälpmedel för att testa det vetenskapliga arbetets tillförlitlighet ur denna 
aspekt. Frågorna lyder: (1) Skulle undersökningar inom samma område generera ett liknande 
resultat vid ett annat tillfälle? (2) Skulle andra forskare uppnå ett liknande resultat om de 
genomförde studien med samma metod? (3) Redovisas tydligt utifrån vilken data slutsatserna 
dras? 
  
För att uppnå tydlighet samt den röda tråd som förespråkas av Mattsson och Örtenblad (2008) 
har vi valt att strukturera rapporten utifrån ett antal olika teman, vilka återkommer genom allt 
från teorin och intervjuguiden till uppsatsens resultat- och analyskapitel. På så sätt vill vi i 
rapporten skapa en tydlig röd tråd som gör det lätt för läsaren att följa rapportens utveckling 
samtidigt som transparensen i uppsatsens slutsatser därigenom ökar. 
  
För att uppnå hög trovärdighet är det viktigt att kunna visa att forskaren genom 
undersökningen lyckats mäta de variabler som denne haft för avsikt att mäta (Saunders et al., 
2003). Målet är att samla in empiriskt material med högsta möjliga giltighet och relevans 
(Jacobsen, 2002). Bedömningen av det vetenskapliga arbetet grundas till stor del på hur 
forskaren väljer att mäta det aktuella fenomenet och hur väl han lyckas med detta. 
Uppfattningen om hur väl författaren lyckas med att leverera ett trovärdigt bidrag till 
vetenskapen är även beroende av hur väl de valda metoderna och slutsatserna passar in i ett 
mer generellt sammanhang vid en annan tidpunkt (ibid). Baserat på nyss nämnda teori bidrar 
det faktum att vi i rapporten valt att genomföra djupgående intervjuer med respektive objekt 
till att stärka trovärdigheten i uppsatsen. Varje respondent har nämligen haft möjlighet att 
förklara företagets operativa och strategiska arbete relaterat till sponsring och 
varumärkesidentitet. Däremot kan trovärdigheten, ur ett bredare perspektiv, många gånger 
anses vara högre vid kvantitativa studier eftersom dessa generellt undersöker en större andel 
av populationen än vid kvalitativa studier (ibid). Genom att intervjua de högst ansvariga för 
respektive företags sponsringsinvesteringar kan dock informationens relevans och giltighet 
anses stärkt, vilket är precis vad Jacobsen (2002) menar att varje forskare bör sträva efter. 

4.9 Analytisk generaliserbarhet 
En rapports generaliserbarhet benämns ofta som dess externa giltighet (Saunders et al., 2003). 
För att uppnå hög extern giltighet krävs det att resultatet ska kunna appliceras på flera 
områden. På grund av den kvalitativa metodens natur, då få respondenter undersöks för att 
utforska ett fenomen, är det komplicerat att uppnå en hög grad av extern giltighet. Ansatsens 
styrka är istället att den utvecklar mer generella teorier (Jacobsen, 2002). Dock kan en 
kvalitativ ansats möjliggöra generalisering på ett större område om ett korrekt urval används. 
Även om det visar sig att synpunkterna är återkommande hos respondenterna kan forskaren 
argumentera för att resultatet är generaliserbart hos enheterna (Jacobsen, 2002). Vidare kan ett 
typiskt urval öka sannolikheten för att urvalet är representativt. Det kan aldrig bevisas att 
rönen är generaliserbara men det kan göras sannolikt. Genom att referera till andra 
undersökningar kan forskaren söka stöd för att rönen gäller andra enheter (ibid).   
  
Då rapporten undersöker ett oklart och komplext fenomen är inte det huvudsakliga målet att 
möjliggöra en hög generaliserbarhet på ett större område. Rapporten har till syfte att utforska 
ett fenomen samt att undersöka detta mer detaljerat. Därför kan en kvalitativ metod anses 
lämplig eftersom Jacobsen (2002) beskriver att kvalitativa ansatsers styrka är att utveckla mer 
nyanserade teorier kring ett komplext problem. Eftersom vi i rapporten tillämpat ett typiskt 
urval argumenterar vi dock likt Jacobsen (2002) för att sannolikheten ökar för att rapportens 
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urval är representativt för en större population. Avslutningsvis är målet att undersökningen 
ska resultera i intressanta slutsatser vilka uppmuntrar till vidare forskning inom ämnet. 
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5 Resultat 
  
 
I detta kapitel presenteras rapportens empiriska material vilket samlats in genom 
besöksintervjuer. Inledningsvis presenteras det intervjuade företaget samt intervjuobjektet. 
Vidare löper sedan det empiriska materialet från de fem intervjuer vi utfört, dessa är 
kategoriserade under de operationaliserade begreppen: kärnidentitet, varumärkesbyggande, 
varumärkeskapital, passform samt varumärkesidentitet.   
 

5.1 Audi Sverige 
Audi Sverige är verksamma inom fordonsindustrin och importerar, distribuerar samt 
marknadsför premiumbilar av varumärket Audi på den svenska marknaden. Varumärket är 
marknadsledande vid försäljning av premiumbilar och under föregående år hade varumärket 
den tredje största marknadsandelen inom nybilsförsäljning på den svenska marknaden. Det 
svenska huvudkontoret är beläget i Södertälje och företaget har sedan 1997 varit lagsponsor 
för Ski Team Sweden. Ett sponsringssamarbete som är frukten av moderbolaget Audi AG:s 
sponsorsamarbete med tyska skidlandslaget sedan år 1985. Intervjun genomfördes med Niklas 
Henning, Event Manager, på Audi Sverige. Henning är ansvarig för varumärkets samtliga 
befintliga sponsorsamarbeten. I rollen som Event Manager ansvarar Henning för analys av 
sponsorsamarbetena samt att varumärkets globala strategi efterföljs inom event och sponsring. 
Henning har sedan 2003 haft positionen som Event Manager hos Audi Sverige. Intervjun med 
Henning ägde rum den 16 april på plats hos Audi Sverige i deras konferenslokaler i 
Södertälje. 

5.1.1 Kärnidentitet 
Event Manager Henning berättar att Audi har tre kärnvärden, vilka varumärket ständigt 
arbetar efter. Dessa värden är sportigt, premium samt sofistikerat och dessa ligger till grund 
för varumärkets samtliga marknadsföringsaktiviteter. När Audi letar nya sponsringsobjekt 
eller går in i ett samarbete utgår varumärket till stor del från objektets värden. Enligt Henning 
är det väsentligt att respektive varumärkes värden matchar varandra på något sätt. Vidare 
berättar Henning att varumärket vill starkt förknippas med sin tyska slogan Vorsprung durch 
Technik, där målet är att hela tiden leda utvecklingen framåt i såväl tekniska innovationer 
som marknadsföringsmässiga insatser. 

5.1.2 Varumärkesbyggande 
Det område Audi främst sponsrar är enligt Henning skidåkning, med fokus på Ski Team 
Sweden. Henning betonar vikten av långsiktigheten i partnerskap för att bygga ett starkt 
varumärke eftersom han anser att det är grundläggande för ett lyckat sponsorsamarbete. Audi 
har enligt Henning sponsrat skidlandslaget sedan 1997. Varumärket är även aktivt på andra 
arenor med sponsring av till exempel Fotografiska Muséet samt segling i form av matchracing 
i Marstrand. Fokus för såväl Audi globalt som nationellt har enligt Henning varit att sponsra 
skidlandslagen för att dominera inom det området. 
  
För att vara tydliga i sin kommunikation beskriver Henning att det finns en global strategi för 
hur varumärket ska tala med sin omgivning i dess kommunikation. Den som skriver eller 
berättar ska utgå från varumärkets kärnvärden samt förmedla de i en personlighet. 
Personligheten beskrivs enligt Henning som en framgångsrik medelålders man med hög 
intellektuell kompetens utan att vara arrogant. Här menar Henning att all kommunikation från 
varumärket rent visuellt och grafiskt måste vara konsekvent för att koppla samman 
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varumärkets marknadsföringsaktiviteter. Henning berättar vidare att syftet med sponsringen 
av Ski Team Sweden är att stärka varumärkets position när det gäller fyrhjulsdriftsystemet 
quattro. Även seglingen där Audi lyfter fram sin lättviktskonstruktion har enligt Henning 
syftet att positionera varumärket på marknaden.   

5.1.3 Varumärkeskapital 
För Audi är sponsring ett värdefullt verktyg enligt Henning där aktiviteterna sammankopplar 
varumärket med respondenterna. Enligt Henning är sponsring ett dyrt verktyg per träff för att 
nå konsumenterna, men det finns inte något annat verktyg som är lika effektivt per träff. 
Henning menar att sponsringen kan påverka relationen med konsumenterna på så sätt att 
varumärket blir top-of-mind hos konsumenten. Med detta menar Henning att konsumenten, 
när köpbeslut ska tas, först ska komma att tänka på Audi. Genom sponsringen anser Henning 
att varumärket skapar en mer emotionell koppling till varumärket. Detta genom att 
varumärket finns på platser där konsumenterna ofta befinner sig under sin lediga tid och Audi 
vill via sponsringen skapa en positiv kännedom kring varumärket. Henning anser att eftersom 
varumärket sponsrar aktiviteter där målgrupperna överensstämmer ökar kännedomen samt att 
det kan få positiva reaktioner hos konsumenterna. Detta eftersom konsumenterna 
förhoppningsvis känner ett gemensamt intresse för objektet med varumärket Audi.   
  
Henning berättar vidare att varumärket ingått partnerskap samt sponsrar aktiviteter med 
stereotillverkaren Bang Olufsen för att därigenom betona varumärket Audis kvalitetsarbete. 
När Audi ingår i ett sponsorsamarbete utvärderar varumärket om det i sammanhanget finns en 
matchning i respektive varumärkes värden. Henning talar om leverantörer eller objekt där 
respektive varumärke har som mål att leverera en toppprodukt rent kvalitetsmässigt. Med 
sponsringen menar Henning att bilden av varumärket förhoppningsvis har förtydligats och då 
specifikt när det gäller varumärkets kärnvärden. 

5.1.4 Passform 
I sponsorsamarbetet med Ski Team Sweden anser Henning att varumärkena överensstämmer 
främst genom att båda står för något sportigt. Här menar även Henning att varumärkena 
stämmer överens i och med de faktiska egenskaperna som till exempel att skidåkarna behöver 
bra grepp i backen och att den skidåkaren med bäst teknik har en stor fördel i tävlingarna. 
Något som Henning anser går att koppla även till bilarna, vilka behöver bra grepp på vägen 
samt varumärkets arbete med dess slogan Vorsprung durch Technik. Detta samtidigt som 
undersökningar utförda av Audi visat att varumärkets målgrupp är intresserade av design, 
mode och ett aktivt leverne. Här menar Henning att skidsporten bidrar till att koppla ihop 
varumärket via sponsring med dess konsumenter. Henning betonar även att det måste finnas 
en naturlig koppling mellan sponsorn och objektet för att öka trovärdigheten i budskapet som 
förmedlas till konsumenten. För att öka trovärdigheten och frambringa ytterligare fördelar än 
enbart uppmärksamhet för varumärket menar Henning att sponsringen måste vara en del av 
den övergripande strategin. Det krävs nämligen mer aktivering för att få större utväxling av 
sponsorsamarbetena och detta genom att sponsringen kommuniceras i fler medier som till 
exempel Tv, print och online. Målet med engagemanget är att dominera inom skidsporten för 
att förmedla bilens vinteregenskaper som till exempel fyrhjulsdriften quattro. Henning menar 
att den tydliga ökade närvaron från varumärkets konkurrenter inom området vintermiljö, med 
fyrhjulsdrift i fokus, pekar på att närvaron från Audi inom detta område får anses som en 
lyckad och eftersträvansvärd satsning. 

5.1.5 Varumärkesidentitet 
För att påverka vad varumärket Audi står för anser Henning att sponsring går att använda som 
verktyg. Han argumenterar för att om ett varumärke sponsrar sportevenemang förstärks eller 
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skapas sportiga associationer till varumärket. Detsamma gäller när varumärket på 1980-talet 
sponsrade rallysport för att få bort de ålderdomliga associationer som förknippades med 
varumärket. Ytterligare ett exempel som tidigare diskuterades under intervjun var hur quattro 
lyfts fram genom sponsorsamarbetet med skidlandslaget. Sponsringen menar Henning även är 
en bra kanal för att skapa relationer med konsumenterna eftersom känslan är att de är mer 
mottagliga för information i dessa situationer, detta beroende på att sponsormötet ofta sker när 
konsumenten är ledig. 
  
En återkommande faktor som Henning hänvisar till i sponsorsamarbeten är behovet av 
långsiktig planering och uthållighet i sponsorskapet för att kunna åtnjuta resultat. Genom ett 
långsiktigt sponsorskap erhåller varumärket flera fördelar samt att konsumenten enklare kan 
skaffa sig en bild om varumärket och organisationen. Henning menar att om varumärket 
under lång tid sponsrar ett område bidrar det till att förstärka de värden som är förknippade 
med området till det egna varumärket. Här anser även Henning att sponsringen av till exempel 
skidlandslaget och närvaron på de svenska skidorterna bidrar till förankra känslan av att Audi 
är en vinterbil som passar att köra till och från skidorterna. Känslan hos konsumenterna som 
använder Audi menar Henning ska bidra till att skapa upplevelsen om att de kör en bil som 
trivs i en vintrig miljö.   

5.2 Craft of Scandinavia 
Craft of Scandinavia tillverkar, marknadsför och distribuerar funktionella träningskläder av 
hög kvalitet samt är sedan millenniumskiftet officiell leverantör och lagsponsor till Ski Team 
Sweden. Företagets historia tar sin början i Borås under inledningen av 70-talet. Numera ingår 
Craft i New Wave Sports som är en del av New Wave Group-koncernen. Intervjun med 
Daniel Larsson, Marketing Manager för Craft och New Wave Sports, genomfördes den 25 
april på företagets huvudkontor i centrala Borås. Rollen som Marketing Manager innefattar 
ansvar för företagsgruppen New Wave Sports samtliga strategiska och operativa 
marknadsaktiviteter samt det övergripande strategiska marknadsföringsansvaret för 
varumärket Craft på både nationell och global nivå. Larsson har arbetat som Marketing 
Manager på Craft sedan 2010. 

5.2.1 Kärnidentitet 
Craft har sammanställt ett antal kärnvärden, vilka ska ligga som grund vid all kommunikation 
från företaget. Det grundläggande kärnvärdet är prestation, Larsson berättar att varumärket 
konsekvent ska andas mer prestation än livsstil. Det andra kärnvärdet varumärket arbetar efter 
är det svenska, att framhäva det geografiska ursprunget samt det som förknippas med svenskt 
i form av design och funktion. Crafts tredje kärnvärde är enligt Larsson att varumärket ska 
vara autentiskt, med detta menas att varumärket i all kommunikation ska framställas i nära 
kontakt med atleter. Larsson betonar att detta är av största vikt då han anser att det ger en 
ökad trovärdighet i kommunikationen. Här menar Larsson att varumärkets produkter är 
kärnan och att de i sig kommunicerar ett budskap. Det fjärde och sista kärnvärdet Craft 
arbetar efter är innovation, Larsson berättar att värdet ska symbolisera och kommunicera att 
produkterna ligger i framkant rent utvecklingsmässigt.   

5.2.2 Varumärkesbyggande 
I det varumärkesbyggande arbetet är sponsringen ett viktigt verktyg för Craft och en 
grundpelare i sponsringssamarbetena är att alla aktiva ska använda ett Craft-underställ. 
Underställen står för en övervägande del av varumärkets försäljning och Larsson betonar att 
det är av största vikt att de aktiva, i varumärkets sponsorsamarbeten, använder sig av Crafts 
underställ. Det innebär till exempel att alla landslagsåkare måste bära varumärkets produkter. 
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Vidare sponsrar även Craft cykelsport samt löpning och samma krav ställs på de aktiva inom 
dessa grenar. Cykelsporten är stor internationellt och är även på uppgång i Sverige som idrott 
vilket innebär att sporten är en strategiskt viktig marknad för Craft. Löpningen är däremot 
svårare rent kommunikationsmässigt som idrott enligt Larsson och detta har medfört att 
varumärket fokuserar på att sponsra individuella löpare. Huvudfokusområdet för Crafts 
sponsringssamarbeten är längd och framförallt Ski Team Sweden. Larsson berättar att den 
avgörande faktorn är att sponsorsamarbetet bidragit till att tillföra varumärket värdet 
förtroende, möjligheten att utveckla produkterna, hög exponering i rätt forum och till rätt 
målgrupp samt att sponsringen resulterat i högre försäljning av varumärkets kollektion. 
  
Inom Craft är kärnvärdena starkt förknippade med varumärkets personlighet. Larsson berättar 
att personligheten är ett internt verktyg som ska ligga till grund för organisationen. 
Personligheten är väsentlig del i den varumärkesplattform Craft arbetar efter och Larsson 
redovisar att de personlighetsdrag varumärket använder är seriösa, innovativa och svenska. 
Varumärkesplattformen har nyligen utvärderats av Craft och Larsson medger att varumärkets 
logotyp är viktig för dess visuella identitet. I dagsläget utvärderas logotypen för att 
säkerhetsställa att den symboliserar det varumärket ska förmedla och enligt Larsson 
utvärderas logotypen ständigt. Ytterligare redovisar Larsson att sponsringen är ett viktigt 
verktyg för att kommunicera varumärket på marknaden. Craft strävar efter att uppfattas som 
ett högkvalitativt varumärke, ett så kallat premium brand. För att positionera varumärket som 
detta betonar Larsson vikten av att alltid analysera och säkerhetsställa att Craft endast ingår i 
samarbeten med objekt där samma vilja finns. Larsson anser att sponsringen är ett verktyg 
som ska hjälpa Craft att nå den positionen på marknaden. 

5.2.3 Varumärkeskapital 
Sponsringen är ett väsentligt marknadsföringsverktyg för Craft och enligt Larsson har det två 
huvudsyften: det första är att sprida kännedomen om varumärket och det andra är att det ska 
bidra till ett mervärde internt. Genom sponsringen har Craft sett i undersökningar att 
kännedomen ökat hos konsumenter och samarbetspartners. Larsson vill att sponsringen ska 
bidra till att varumärket av konsumenten ska uppfattas som sportigt/aktivt samt att 
sponsringen av skidlandslaget ska bidra till att skapa en bild av varumärket som seriöst och 
kvalitativt. Larsson berättar vidare att varumärket till exempel även sponsrar världscupen i 
längdskidåkning. Här betonar Larsson att en förutsättning Craft satt upp är att varumärket inte 
sponsrar mästerskap/turneringar om inte produkterna finns representerade hos de aktiva. 
Genom sponsringssamarbetet med skidlandslaget hoppas Larsson att bilden av varumärkets 
kvalitet ska stärkas. Detta eftersom den svenska eliten dagligen använder produkterna, vilket 
ska bidra till att symbolisera produktens kvalitet samt företagets arbete med att alltid leverera 
kvalitetsmässiga lösningar. Det andra huvudsyftet med sponsringen är att leverera ett 
mervärde internt enligt Larsson. Han menar att sponsringen ska bidra och ge något tillbaka till 
varumärket som till exempel att Craft kan använda de aktiva i event, resor och affärer för att 
skapa relationer med nya kunder samt att bibehålla befintliga kunder. Vidare vill Craft att de 
aktiva ska delta i att utveckla produkterna för att hela tiden säkerhetsställa att Craft levererar 
högkvalitativa produkter. 

5.2.4 Passform 
Craft har under en längre tid sponsrat Ski Team Sweden mycket beroende på att varumärket 
och dess målgrupp till stor del överensstämmer med Crafts. Larsson berättar att Crafts 
målgrupp är en person som tränar aktivt, som är trygg i sig själv och som eftersöker en 
kvalitativ produkt. Något som Larsson anser stämma bra överens med den gemena 
uppfattningen som finns kring landslagets åkare. Vidare är ett betydande fokus för Craft att 
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utveckla egna produkter istället för att köpa in en färdig produkt som sedan företaget 
applicerar varumärket på. Detta för att öka trovärdigheten samt säkerhetsställa att produkterna 
uppfyller varumärkets krav på kvalitet. I sponsorsamarbetena är det således vitalt att de aktiva 
använder Crafts produkter både under och efter tävlingarna. Larsson berättar att Craft 
tillhandahåller produkter till svenska landslaget vid samtliga situationer utom vid 
representation. Detta eftersom varumärket har som policy att endast utveckla kläder till de 
aktiva inom områden där det är trovärdigt att varumärket är verksamt. 
  
Larsson anser att Crafts varumärke stämmer bra överens med svenska landslaget, eftersom 
sponsringen av landslaget lyfter fram de kärnvärden som Craft har. Craft vill uppfattas som 
seriöst och mycket fokus ligger på att prestera, något som stämmer bra överens med elitidrott 
anser Larsson. I synnerhet står Ski Team Sweden för idrottare med fokus på träningsvillighet 
och Larsson anser det stämmer bra överens med Crafts varumärke vilket ska symbolisera 
individuell prestation samt att gå sin egen väg. Vidare berättar Larsson att det svenska 
landslaget självfallet bidrar till att sprida Crafts fokus på att framhäva det svenska ursprunget. 

5.2.5 Varumärkesidentitet 
Under intervjun återkommer Larsson till att sponsringen av Ski Team Sweden är ett passande 
verktyg för att kommunicera produkternas egenskaper. Genom att sponsra landslaget hoppas 
Larsson att kommunikationen ska signalera en bild, vilken förmedlar att varumärkets 
produkter är högkvalitativa eftersom de används av elitidrottsmän. Produkterna blir därmed 
en viktig bärare av varumärkets budskap. Vidare anser Larsson att sponsringen har och kan 
påverka varumärkets personlighet. Craft väljer endast att sponsra aktiva idrottsutövare där 
personligheten överensstämmer med Crafts personlighet. Larsson anser vidare att en viktig 
del är hur de aktiva, i sponsorsamarbetet, framställs i kommunikationen i övriga 
mediekanaler. En personlighet kan förtydligas eller vissa drag kan fokuseras i 
kommunikationen för att förtydliga de personlighetsdrag som Craft vill lyfta fram. Larsson 
tror även att sponsringen har bidragit till att skapa möjligheter att närvara i forum där 
konsumenter och potentiella kunder till varumärket befinner sig. Larsson betonar vikten av att 
utveckla sponsorsamarbetet till att de aktiva deltar vid event för Craft, både vid kundevent 
samt andra forum där skidlandslaget kommunicerar sitt budskap. 
  
Larsson diskuterar vidare att sponsringen är ett verktyg som behöver stöd av övrig 
kommunikation för att maximera effekterna utav samarbetet. För att sprida ordet och berätta 
om sponsringen krävs att budskapet kommuniceras ut i andra kanaler som till exempel Tv och 
pint. Här menar Larsson att företaget i kommunikationen kan fokusera på ett budskap för att 
signalera hur organisationen vill uppfattas. Larsson exemplifierar sin ståndpunkt med att om 
organisationen kommunicerar en ingenjörsmässig känsla kring annonsmaterialet istället för en 
mer fashionabel kan mycket väl företaget upplevas som mer kunnigt och ingenjörsmässigt av 
konsumenten. Detta endast genom hur varumärket kommunicerats ut till konsumenten. 
Sponsring är även en viktig del i Crafts varumärkesbyggande och den bidrar till att 
positionera produkterna på marknaden. Genom att profilera produkterna i rätt forum med 
kända idrottsutövare, vilka har en hög igenkänningsgrad, anser Larsson att sponsringen kan 
bidra till att skapa en bild för den som använder varumärket. När kunden köper en Craft-
produkt är tanken att dessa värden ska vara förknippade med produkten. 

5.3 Scania Group 
Scania Group är ett multinationellt företag verksamt inom fordonsindustrin. Koncernen 
arbetar med produktion, marknadsföring samt försäljning inom verksamhetsområden som 
lastbilar, bussar och motorer. Scania är marknadsledande inom försäljning av bussar och 
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lastbilar nationellt som internationellt. Företaget grundades 1891 i Södertälje där koncernen 
än idag har sitt huvudkontor. Sedan 2010 är Scania lagsponsor för Ski Team Sweden och 
koncernen sponsrar idag flertalet objekt lokalt som globalt. Intervjun genomfördes den 23 
april med Gunnar Boman, Senior Advisor Corporate Relations, på företagets huvudkontor. 
Som Senior Advisor ansvarar Boman för koncernens samtliga företagsmässiga relationer. Det 
innefattar bland annat kontakt med intressenter nationellt och globalt, ansvar för koncernens 
kommunikation samt uppföljning av koncernens strategiska kommunikationsplaner inom 
Business to Business. Boman har sedan 2002 haft tjänsten som Senior Advisor inom Scania 
Group. 

5.3.1 Kärnidentitet 
Scania har formulerat tre tydliga kärnvärden som all affärsverksamhet inom koncernen utgår 
ifrån. Dessa värden är kunden först, respekt för individen samt kvalitet. Boman menar att 
innebörden av varje kärnvärde har flera olika dimensioner, vilket han exemplifierar med 
företagets första värde, kunden först. Begreppet innebär att kunden alltid ska sättas främst 
genom hela värdekedjan, från forskning och utveckling till den dag fordonet skrotas. Enligt 
Boman genererar nämligen detta kundfokus nöjda och återkommande kunder, vilket i sin tur 
skapar lönsamhet för Scania som företag. Boman betonar även att det företaget benämner som 
kunden inte alltid måste vara en slutkund, utan likväl kan vara en intern kund, det vill säga en 
medarbetare eller kollega. Nästa centrala begrepp inom Scania handlar om respekt för 
individen och även i detta fall påpekar Boman att det är viktigt att inte glömma bort den 
interna aspekten av kärnvärdet. Han syftar på vikten av att ta tillvara på alla medarbetares 
kunskaper och erfarenheter för att uppnå maximal effektivitet. Avslutningsvis är kvalitet 
företagets tredje kärnvärde och begreppet genomsyrar verksamheten på flera olika plan. 
Boman förklarar att Scania arbetar hårt med Lean Production eller som företaget själva kallar 
det, Scania Production System, för att ständigt förbättra och höja produkternas redan höga 
kvalitet. 

5.3.2 Varumärkesbyggande 
Att det alltid finns en naturlig relation och koppling mellan sponsorobjektet och företaget 
Scania samt dess produkter återkommer Boman till vid ett flertal tillfällen.  Detta illustreras 
även tydligt i de samarbeten företaget inlett. Exempelvis sponsrade Scania FN:s 
internationella klimatkonferens i Durban, Sydafrika, 2011 med miljöanpassade etanolbussar. I 
detta fall låg alltså objektets varumärke tydligt i linje med Scanias verksamhet, samtidigt som 
företaget fick möjlighet att kommunicera sitt budskap. Boman menar att det är just denna 
kombination Scania eftersträvar och han berättar vidare att företaget även sponsrar ett event 
under namnet Scania Driver Competitions. Aktiviteten riktar sig till unga yrkeschaufförer och 
syftet är inte att köra fortast, utan det är en tävling i att köra trafiksäkert, ekonomiskt och 
miljöanpassat, vilket ligger i linje med vad företagets varumärke står för. Vidare menar 
Boman att denna typ av aktiviteter är ett lämpligt verktyg för att positionera sig som den 
miljö- och säkerhetsmedvetna aktör företaget är. Även logotypen ser Scania som en viktig del 
av den helhet varumärket utgör. Genom att logotypen avspeglar samma värden som 
varumärket i övrigt skapas nämligen en tydligt sammanhängande bild av varumärkets helhet. 

5.3.3 Varumärkeskapital 
Arbetet med Scanias sponsringssamarbeten kategoriserar Boman under ett antal olika nivåer, 
vars syfte är tämligen skilda. Sponsringen på lokal nivå syftar i första hand till att Scania ska 
vara och uppfattas som en god samhällsmedborgare, vilken tar sitt ansvar som kommunens 
största arbetsgivare. Dessa lokala samarbeten skapar inte någon direkt merförsäljning av 
fordon menar Boman, men är ändå kommersiellt viktiga ur rekryteringssynpunkt. Företaget 
kräver nämligen att samtliga föreningar de sponsrar ska bedriva dels en elitverksamhet och 
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dels en omfattande ungdomsverksamhet. Detta i syfte att skapa en attraktiv närmiljö med 
olika fritidsaktiviteter för nuvarande och blivande anställda på Scania. Boman förklarar vidare 
att sponsringen är ett viktigt verktyg i företagets CSR-arbete. Scania bidrar nämligen med 
ekonomiska resurser till en rad olika samhällsnyttiga organisationer, såsom kvinnojourer och 
nattvandrare, vilket är ett sätt för företaget att visa att varumärket är högst ansvarstagande. På 
en global nivå menar Boman att sponsringen måste ske mot en kommersiell bakgrund. Målet 
med företagets samarbeten är att varumärket stärks, samtidigt som någon form av 
kommersiell nytta genereras för Scania. 
  
Enligt Boman använder Scania i stor utsträckning sponsring som en relationsbyggande 
aktivitet med nuvarande och befintliga kunder. Som exempel nämner han samarbetet med Ski 
Team Sweden, som tog sin början med att de båda parterna ställde sig frågan vad som är 
viktigt för landslagets framgång. Scania bestämde sig för att bidra till att förbättra valla-
teamets förutsättning, vilket i förlängningen genererar bättre förutsättningarna även för de 
aktiva. Att företaget valde denna vinkling på samarbetet berodde på att Scania här kunde 
identifiera en naturlig koppling mellan aktiviteten och varumärket. Genom att bygga en 
toppmodern vallabod och placera den på en Scania-lastbil skapades nämligen kraftigt 
förbättrade förutsättningar, vilket konkurrerande landslag inte kunde mäta sig med samtidigt 
som Scanias varumärke vävdes in som en naturlig del i processen. Att produkterna utgör en 
naturlig del i samarbetet är en aspekt Scania ser som en förutsättning för företagets 
sponsorförfaranden. 
  
Argumenten för att Scania använder sponsring är att aktiviteten förstärker och vårdar 
varumärket, menar Boman. Han nämner också att Ski Team Sweden är en mycket bra 
samarbetspartner för Scania eftersom laget associeras med hög kvalitet samt står för värden 
som en gemensam kommunikationsplan kan byggas runt. Att Scania och eventuella 
samarbetspartners har just en stor andel gemensamma värden menar Boman är en 
förutsättning för att företaget ska ta steget att inleda ett samarbete med en specifik partner. 
Boman själv sammanfattar företagets syfte med sponsringen i tre punkter, nämligen att 
produkterna utgör en naturlig del av samarbetet, aktiviteten är relationsskapande samt gör att 
produkten syns för en stor skara människor. 

5.3.4 Passform 
Ski Team Sweden består av elitidrottare på absolut toppnivå samtidigt som laget är och står 
för något oerhört kvalitetsmedvetet, vilket enligt Boman är en av de viktigaste anledningarna 
till att Scania valt att sponsra laget. Företaget strävar nämligen efter att samarbeta med parter, 
vilka representerar samma positiva värden som Scania vill stå för. När det gäller 
skidlandslaget ser Boman däremot ingen likhet i parternas målgrupp, men det var just likheten 
i målgrupp som var helt avgörande när Scania valde att sponsra FN:s klimatkonferens i 
Durban. Genom sponsringen fick företaget nämligen möjlighet att kommuniceras sitt budskap 
på ett ytterst naturligt sätt. I och med att Scania utvecklat ovan nämnda vallabuss menar 
Boman även att företaget integrerat varumärket på ett naturligt sätt i skidsporten, vilken 
annars kan tyckas vara långt distanserad från bussar, transportfordon och stora motorer. 

5.3.5 Varumärkesidentitet 
I arbetet med att skapa en tydlig bild av varumärket Scania menar Boman att företaget 
använder ett brett spektra av marknadsrelaterade verktyg, där sponsringen utgör en viktig del. 
Han menar att sponsringen är ett effektivt redskap för att skapa en attraktiv och önskvärd bild 
av varumärket samt upplevelsen av att köra ett fordon från Scania. Återigen illustreras detta i 
Scania Driver Competitions och samarbetet med FN:s klimatkonferens i Durban. I båda fallen 
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menar Boman nämligen att sponsringen kan bidra till en positiv påverkan på såväl bilden av 
varumärket som upplevelsen av att framföra en Scania. Han hävdar vidare att om företaget 
arbetar rätt i dessa situationer genereras en upplevelse av stolthet associerad till varumärket 
Scania. 
  
Genom att ständigt sätta kunden i centrum menar Boman att Scania i förlängningen även 
skapar en kommersiell affärsmodell. Han utvecklar resonemanget med att företaget säljer mer 
än bara en produkt eftersom Scania även tillhandahåller tjänster i form av utbildning, 
försäkringar och service till sina kunder. Därigenom skapas en relation som stärks ytterligare 
eftersom användaren genom sponsringsrelaterade aktiviteter möter varumärket i andra 
sammanhang än i sin roll som yrkeschaufför, menar Boman. 

5.4 Team Sportia 
Med närmare 130 butiker runt om i Sverige är Team Sportia en av landets största 
detaljhandelskedjor inom segmentet sport och fritid. Företaget marknadsför och säljer en lång 
rad externa varumärken, men även ett antal egna varumärken. 2009 inledde Team Sportia ett 
samarbete med Ski Team Sweden och två år senare utökades samarbetet. Idag är Team 
Sportia lagsponsor och förser landslagsåkarna med såväl utrustning som konfektion. Intervjun 
genomfördes den 27 april med Robert Arvidsson, Head of Marketing, på företagets 
huvudkontor i Mölnlycke, strax utanför Göteborg. Arvidsson inledde sin karriär på 
reklambyrån Forsman & Bodenfors och har sedan 2003 arbetat som Head of Marketing inom 
SAS-koncernen, på Bokia och sedan drygt ett år tillbaka på Team Sportia. På Team Sportia är 
han är ytterst ansvarig för varumärket Team Sportia samt dess taktiska och strategiska 
marknadsföringsinsatser. 

5.4.1 Kärnidentitet 
Team Sportia har nyligen reviderat företagets varumärkesplattform och har i samband med 
detta även identifierat tre ord som fungerar som utgångspunkt för hela verksamheten. Dessa 
ord är inspirerande, nära samt sportfokus och bakom varje begrepp ligger en djupare mening. 
Med inspirerande menar Arvidsson att Team Sportia genom en hög kunskapsnivå och ett högt 
engagemang vill hjälpa både vanliga motionärer och aktiva utövare att komma igång eller 
komma vidare i sin aktivitet. Värdet nära står för Team Sportias önskan att alltid vara just 
nära sina kunder dels genom att vara representerade i ett brett spektrum av små, medelstora 
och stora städer i hela Sverige, samt dels genom att fortsätta sitt nära samarbete med 
idrottsföreningar runt om i landet. Begreppet innefattar även företagets mål att vara personliga 
genom att inte bygga allt för stora affärslokaler, utan snarare hålla butiksytan på en nivå som 
gör att det fortfarande är lätt att alltid få kontakt med en Team Sportia-anställd. Det tredje och 
sista värdet Team Sportia arbetar utifrån, nämligen sportfokus, kan enligt Arvidsson tyckas 
vara en hygienfaktor inom branschen, men företaget har ändå valt att lyfta fram ordet för att 
alltid vara väldigt tydliga med detta huvudfokus i all kommunikation och arbete. Arvidsson 
menar att de tre begreppen sammanfattas väl i företagets positionstagande att vara Sveriges 
sportbutik samtidigt som det utgör en tydlig målbild för hela verksamheten. 

5.4.2 Varumärkesbyggande 
Team Sportias sponsorinvesteringar syftar till att stärka varumärket på flera olika nivåer. Dels 
bidrar aktiviteten till att skapa exponering och kännedom för varumärket Team Sportia, men 
stort fokus ligger också på att föra samarbetspartnernas varumärken in i butik och därigenom 
skapa associationer mellan de båda varumärkena. Genom att exponera exempelvis 
skidlandslagets logotyp menar Arvidsson att företaget på ett tydligt och trovärdigt sätt kan 
kommunicera företagets kompetens inom skidsport. Genom sponsringen av Ski Team Sweden 
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vill Team Sportia även bygga en närmre relation med sina kunder för att påverka dem att även 
välja Team Sportia vid köp av produkter ur företagets övriga fokuskategorier, som bland 
annat innefattar löpning och cykel. 
  
Arbetet med Team Sportias sponsring kan kategoriseras i tre olika grupper. Dels event, som 
innefattar sponsring av till exempel O-ringen, Vätternrundan samt Ski Team Sweden, och dels 
klubbar, vilket kan exemplifieras med sponsringen av IF Elfsborg, Brynäs IF och Linköping 
HC. Den tredje kategorin utgörs av monetärt stöd till enskilda butikers sponsorinvesteringar. 
Inför framtiden strävar företaget efter att reducera sponsringen av enskilda klubbar till förmån 
för sponsringen av event, eftersom denna typ av sponsring generellt gynnar kedjans samtliga 
butiker i större utsträckning. När det gäller logotypens funktion i varumärkesbyggandet menar 
Arvidsson att denna fyller en viktig funktion och alltid bör avspegla de värden varumärket 
representerar. Attityden och associationerna till logotypen kan även påverkas av sponsringen. 
Genom att logotypen till exempel exponeras och förknippas med ett modernt evenemang eller 
företeelse kan nämligen även den egna logotypen komma att associeras med dessa värden. 
Arvidsson betonar samtidigt vikten av att välja en samarbetspartner som passar och står för 
något som är gemensamt med det egna varumärket. 

5.4.3 Varumärkeskapital 
Arvidsson ser sponsring som ett naturligt verktyg i marknadsmixen som av företag används i 
olika grad. För Team Sportia, som lever i en bransch vilken arbetar för att stimulera 
människor till ett aktivt liv, menar Arvidsson att kopplingen till föreningar och event blir 
väldigt stark. Därför ser han det som helt naturligt att företaget använder sponsring i en 
relativt hög utsträckning. Inom området ser han också mycket goda förutsättningar för att 
placera varumärket i de situationer och miljöer som företaget önskar. Arvidsson är övertygad 
om att sponsringen kan påverka relationen med Team Sportias kunder i en positiv riktning på 
flera sätt. Han nämner att företaget genom att möta sina kunder i samband med positivt 
laddade situationer eller händelser, såsom idrottsevent, vill skapa positiva associationer och 
upplevelser av varumärket. Genom att samarbeta med partners som representerar vissa värden 
menar Arvidsson även att upplevelsen av varumärkets kvalitet kan påverkas i positiv riktning. 
Utifrån regelbundna varumärkesundersökningar i samband med några av företagets 
sponsringsaktiviteter har Arvidsson kunnat konstatera att effekten på såväl kännedomen, 
kunskapen och attityden till varumärket påverkats i en positiv riktning samt att Team Sportia i 
många fall anses utgöra en naturlig del av arrangemanget. 

5.4.4 Passform 
Ski Team Sweden respektive Team Sportias varumärken representerar i stor utsträckning 
värden som är väldigt nära förknippade med varandra. Enligt Arvidsson är detta ingen slump, 
utan företaget har medvetet valt att samarbeta med parter som kommunicerar de värden Team 
Sportia står för. Det finns också stora likheter mellan Team Sportias produktutbud och den 
utrustning skidlandslaget använder, vilket Arvidsson menar kan vara av stor betydelse för 
uppfattningen av sponsorsamarbetets trovärdighet. Exempelvis förklarar Arvidsson att Team 
Sportia levererar all valla till Ski Team Sweden samt att landslaget från och med innevarande 
år kommer använda kläder ur leisure-kollektionen av företagets eget varumärke North Bend 
Premium i samband representation och liknande aktiviteter. I kontrast till detta står företagets 
samarbete med O-ringen. Team Sportias utbud av orienteringsutrustning är nämligen väldigt 
begränsat, men Arvidsson ser ändå stora fördelar med samarbetet eftersom arrangemangets 
målgrupp i stor utsträckning utövar andra idrotter och därmed är potentiella kunder inom 
Team Sportias olika fokuskategorier. Arvidsson ser även en väldigt god passform mellan Ski 
Team Sweden och Team Sportias målgrupp, eftersom landslaget är en angelägenhet för hela 
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Sverige och följs av individer som har ett genuint intresse för idrott. Dessa attribut stämmer i 
allra högsta grad överens med Team Sportias strävan att hjälpa Sveriges befolkning till att 
leva ett aktivt liv. 

5.4.5 Varumärkesidentitet 
Arvidsson hävdar att sponsring kan påverka konsumenternas syn på de produkter ett 
varumärke producerar eller säljer. I Team Sportias fall syftar sponsringen av Ski Team 
Sweden till att nybörjare, motionärer och elitsatsande skidåkare ska få en ny eller förtydligad 
bild av Team Sportia. Detta samtidigt som det kommuniceras att kedjan tillhandahåller 
produkter för alla typer av skidåkare, ända upp till absolut toppnivå, i form av svenska 
skidlandslaget. Samtidigt menar Arvidsson att företaget måste vara försiktiga för att på bästa 
sätt förvalta och vara konsekventa med sin lokala förankring även i sina sponsorinvesteringar. 
Han menar nämligen att företagets och varumärkets värden måste avspeglas i alla företagets 
aktiviteter, inklusive stora som små sponsorsamarbeten. Är organisationen inte tillräckligt 
uppmärksam finns nämligen risken att varumärkets röda tråd faller i glömska inom ett område 
som sponsring. 
  
Att sponsra just Ski Team Sweden ser Arvidsson stora fördelar med eftersom landslagets 
aktiva står för en lång rad positiva värden samt fungerar som inspirerande förebilder för 
idrottsutövare över hela landet. Den koppling som uppstår mellan varumärket Team Sportia 
och landslagets stjärnor är ett exempel som enligt Arvidsson kan bidra till att stärka och skapa 
en mer attraktiv bild av varumärket, vilket i nästa steg kan generera ökad försäljning. 

5.5 Volkswagen Personbilar Sverige 
Volkswagen Personbilar Sverige är verksamma inom fordonsindustrin och utgör en del av den 
internationella koncernen Volkswagen Group, med säte i tyska Wolfsburg. Volkswagen 
Personbilar har vuxit starkt på marknaden och under förra året var företaget Sveriges näst 
största bilmärke försäljningsmässigt. Import, distribution och marknadsföring av varumärket 
Volkswagen på den svenska marknaden är företagets primära uppgift och sedan 2004 är 
Volkswagen lagsponsor för Ski Team Sweden. Företaget är även verksamt på flertalet 
sponsormarknader eftersom företaget aktivt sponsrar motorsport, ridsport samt golf med 
mera. Intervjun genomfördes den 23 april med Lars Kullås, Event Manager på Volkswagen 
Personbilar, vid företagets Sverigekontor i Södertälje. Kullås ansvarar för varumärkets 
samtliga sponsorsamarbeten där Volkswagen närvarar med sina produkter. Det innefattar nya 
och befintliga sponsorsamarbeten där objektet använder Volkswagens produkter i sin 
verksamhet. Kullås innehar positionen som Event Manager på Volkswagen Personbilar sedan 
år 2004. 

5.5.1 Kärnidentitet 
Sedan en lång tid tillbaka har Volkswagen formulerat ett antal kärnvärden, vilka fungerar som 
en ledstjärna i organisationen och målsättningen är att varumärket tydligt ska associeras med 
dessa värden. Det värde Kullås först nämner, och starkast betonar, är betydelsen av att vara 
och uppfattas som folkliga. Han berättar att Volkswagen är ett varumärke som riktar sig mot 
samtliga konsumenter och målet är att alla kunder ska känna igen sig i varumärket. Vidare ska 
det vara ekonomiskt och tryggt att äga en Volkswagen. Vidare förklarar Kullås omedelbart att 
det är med utgångspunkt i tidigare nämnda kärnvärden som Volkswagen söker sig till ett 
sammanhang såsom Ski Team Sweden. 

5.5.2 Varumärkesbyggande 
Kullås är tydlig med att sponsringens förmåga att bygga varumärken är den grundläggande 
orsaken till varför Volkswagen årligen investerar stora belopp i att sponsra olika event, lag 
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och företeelser inom olika områden. I dagsläget fokuserar företaget sponsringen på Ski Team 
Sweden, Svenska Ridsportförbundet, Svenska Tennisförbundet, Svenska Golfförbundet, PGA 
(golf), Nordea Masters (golf) och STCC (motorsport). Dagligen inkommer dock förfrågningar 
och förslag på nya samarbeten. Avgörande för huruvida dessa förfrågningar utvecklas till 
långtgående samarbeten är möjligheterna att ur varumärkessynpunkt växa och utvecklas 
tillsammans. 
  
Sponsringen har under lång tid varit ett viktigt verktyg i Volkswagens arbete att positionera 
varumärket samt kommunicera de kärnvärden företaget arbetar utifrån. Kullås påpekar även 
betydelsen av att upprätthålla kontinuitet i samarbetet och inte endast göra korta gästspel som 
sponsorer för vissa lag eller företeelser eftersom associationerna mellan de båda varumärkena 
då blir mycket svaga. Ett attribut företaget under lång tid arbetat med är att framhäva bilarnas 
effektiva fyrhjulsdrift, 4MOTION. Genom att arbeta långsiktigt och konsekvent med 
kommunikationen av budskapet runt 4MOTION i samband med sponsringen av Ski Team 
Sweden menar Kullås att varumärket kan vinna stora fördelar genom att nya associationer 
skapas. Att Volkswagen förknippas med och blir en naturlig del i konsumenternas bild av 
skidåkning kan nämligen påverka konsumenter att utvärdera eller till och med välja 
varumärket vid nästa bilköp. Kullås berättar nämligen att på grund av den långa och relativt 
hårda vintern i Sverige värdesätts en väl fungerande fyrhjulsdrift högt av stora segment på 
marknaden. 

5.5.3 Varumärkeskapital 
Enligt Kullås är anledningen till att Volkswagen arbetar med sponsring dess förmåga att 
stärka varumärket. Att förknippas med ett varumärke eller en företeelse skapar nämligen ett 
betydande mervärde menar Kullås. Konsumenter känner igen sig och blir mer positivt 
inställda till varumärket. Han menar vidare att om Volkswagen förknippas med ett varumärke, 
såsom Ski Team Sweden, kan individer som sedan tidigare uppskattar skidlandslaget få 
känslan av att även individerna själva skulle passa bra ihop med Volkswagen. 
  
Kullås argumenterar också för att sponsringen kan bidra till att stärka och skapa nya relationer 
med konsumenter som annars inte skulle sökt sig till Volkswagen. För små och medelstora 
bilar har företaget nämligen positionerat varumärket i ett relativt högt prisläge och för att 
motivera potentiella kunder att köpa en dyrare bil måste produkten associeras med egenskaper 
som genererar ett mervärde. Samtidigt fungerar sponsringen som ett i raden av verktyg, vilket 
företaget använder för att varumärket regelbundet ska exponeras för potentiella konsumenter. 
Syftet är att Volkswagen ska vara ett av de märken konsumenten först tänker på inför ett 
bilköp. Vidare menar Kullås att företagets sponsorinvesteringar kan bidra till att kännedomen 
för varumärket ökar samt att konsumenter i större utsträckning köper produkter från 
Volkswagen. 

5.5.4 Passform 
Vid en jämförelse mellan Ski Team Sweden och Volkswagens respektive varumärken menar 
Kullås att kännedomen för de båda varumärkena ligger på en hög och likvärdig nivå. Att 
differensen i varumärkeskännedomen mellan Volkswagen och dess samarbetspartners inte är 
alltför stor är avgörande i valet av partner för Volkswagen eftersom företaget vill arbeta 
långsiktigt med stabila aktörer som står för något positivt. Ur detta perspektiv ser Kullås 
skidlandslaget som ett mycket passande sponsringsobjekt. Han menar även att Ski Team 
Sweden är en effektiv kanal för Volkswagen att nå ut till sin breda målgrupp. Med sitt 
varierade modellutbud utelämnar företaget nämligen inte någon potentiell kund, utan erbjuder 
sina kunder bilar för alla tänkbara familjesituationer, ändamål och preferenser. Volkswagen 
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riktar sig därmed snarare mot en målgrupp, vilken spänner över hela Sveriges befolkning. 
Detta i likhet med Ski Team Sweden och på så sätt når företaget ut till potentiella 
konsumenter inom samtliga segment genom samarbetet. Kullås framhäver även att det faktum 
att Ski Team Sweden är verksamma i snöiga och isiga förhållanden är av yttersta vikt för 
Volkswagen, eftersom företaget genom sponsringen vill framhäva bilarnas goda fyrhjulsdrift 
anpassad efter svenska förhållanden. 

5.5.5 Varumärkesidentitet 
Sponsorsamarbetet med Ski Team Sweden har enligt Kullås syftet att föra varumärket 
Volkswagen i den riktning företaget strävar efter att utvecklas i. Exempelvis genom att 
förmedla varumärkets folklighet samt goda anpassning efter svensken och de vädermässiga 
förhållandena i vårt avlånga land. Målet med samarbetet är även att sponsringen ska bidra till 
att stärka anseendet på bilarnas olika egenskaper enligt Kullås. Han syftar främst på 
fyrhjulsdriften som genom att den associeras med en grupp individer, vilka ständigt befinner 
sig i snöiga och isiga förhållanden, kan vinna stora fördelar. När konsumenter ser att 
Volkswagen och dess fyrhjulsdrift fungerar för professionella skidåkare kan kunden nämligen 
även vara säker på att den kommer fungera för honom eller henne. Kullås menar att samma 
princip gäller för STCC, det vill säga använder några av Sveriges främsta bilförare en 
gasdriven bil kommer den uppfattas som fullt tillräcklig även för en vanlig konsument. 
  
I Volkswagens fall ser Kullås även sponsringen som ett bra hjälpmedel för att anpassa 
koncernens internationella strategi till den svenska marknaden. Direktiven från koncernens 
tyska huvudkontor måste alltså bearbetas och kommuniceras på ett sätt som är anpassat till 
den svenska marknaden. Återigen nämner Kullås Ski Team Sweden och fyrhjulsdriften som 
ett exempel för hur väl sponsringen fungerat i just detta ändamål. De associationer som 
skapas mellan ett företags varumärke och det event, lag eller företeelser organisationen 
sponsrar är ett fenomen Kullås flera gånger återkommer till. Han menar att känslan av att köra 
samma bil som Ski Team Swedens stjärna Charlotte Kalla eller att köra en bil med samma 
motor som en racerförare kan ge upphov till en uppsättning emotionella värden. Dessa känslor 
är svåra att sätta ord på, men kan enligt Kullås många gånger undermedvetet påverka 
konsumenten i en köpsituation. 
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6 Analys 
  
 
I detta kapitel analyseras resultatet från intervjuerna i kapitel fem med den modell vi 
konstruerat från teorin under kapitel tre. Analysen struktureras upp under respektive 
operationaliserat tema följt av reflektioner av ovan nämnda. 
 

6.1 Kärnidentitet 
I arbetet med att bygga upp ett starkt varumärke har kärnidentiteten en central roll, den ska 
beskriva de fundamentala värderingar som styr varumärket samt vilka kompetenser som finns 
bakom varumärket (Aaker, 1996). Hos samtliga undersökta företag i rapporten beskrivs 
tydliga kärnvärden vilka har en styrande funktion i arbetet med varumärket. Craft och Team 
Sportia redovisar att kärnvärdena är utarbetade för att ge mer trovärdighet i kommunikationen 
samt att fungera som en målbild för organisationen. Audi, Team Sportia samt Scania har 
formulerat tre tydliga kärnvärden, vilka ska ligga till grund för varumärkenas samtliga 
marknadsföringsaktiviteter. Craft och Volkswagen redovisar instämmande att kärnvärdena 
fungerar som en plattform i verksamheten. Ett genomgående kärnvärde är sportigt/prestation 
vilket återfinns hos Audi, Team Sportia och Craft. Audi arbetar även med varumärkets slogan, 
Vorsprung durch Technik, vilken fungerar som en viktig grundpelare i 
marknadsföringsarbetet. Henning beskriver i likhet med Aaker (1996) att varumärkets slogan 
fungerar som en viktigt värdegrund samt att den framhäver varumärkets arbete med att leda 
utvecklingen framåt inom branschen. Ytterligare ett återkommande kärnvärde hos det 
selekterade urvalet är närhet/autentiskt. Craft menar med värdet att varumärket i all 
kommunikation ska framställas i nära kontakt med atleter och Team Sportia vill med värdet 
symbolisera att varumärket är nära kunden. Ett företag som avviker från mängden är Scania 
vilka redovisar värden som kunden i fokus, respekt för individen samt kvalitet. Scanias fokus 
ligger på energieffektivitet samt intern och extern kvalitetssäkring för att generera en ökad 
försäljning. Vi ser att företaget inte visar någon uttalad strategi för valet av Ski Team Sweden 
som en transformator av varumärkets kärnvärden. Resterande företag visar tydlig koppling till 
valet av Ski Team Sweden som sponsor och transformator av varumärkenas kärnvärden. 
Volkswagen beskriver till exempel att valet av Ski Team Sweden är en direkt konsekvens av 
företagets strävan att kommunicera och utstråla de värden som utgör varumärkets 
kärnidentitet. 

6.1.1 Reflektion 
I analysen ser vi att det selekterade urvalet uteslutande arbetar med ett antal kärnvärden vilka 
fungerar som värdegrund i företaget. Detta är i enighet med Aakers (1996) påstående att 
kärnvärdena fyller en central roll i uppbyggnadsprocessen för att uppnå en stark 
varumärkesidentitet. De undersökta företagen har i stor utsträckning likartade kärnvärden, 
endast Scania avviker i undersökningen. Vi ser här att majoriteten av företagen som en 
medveten strategi valt Ski Team Sweden som sponsor för att kommunicera varumärkets 
kärnidentitet. Även om Scania inte har liknande kärnvärden med övriga respondenter ser vi en 
tydlig målbild för att kärnvärdena fungerar som värdegrund i företaget. Vi vill därför 
argumentera för att ovanstående bekräftar att respondenterna arbetar strategiskt med 
kärnidentiteten i den grundläggande varumärkesbyggande processen. 
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 Figur 6: Analys kärnidentitet 

6.2 Varumärkesbyggande 
Processen med att bygga ett starkt varumärke är idag avgörande för en märkesprodukts 
framgång (Melin, 1999). I den hårda konkurrens som råder på marknaden gäller det för 
varumärken att differentiera sig mot konkurrenterna och detta görs genom att arbeta 
strategiskt med varumärket (Doyle & Stern, 2006). För att differentiera sig nämner Audi, 
Team Sportia och Volkswagen att sponsringen av Ski Team Sweden är strategiskt utvalt för 
att stärka varumärket på flera nivåer. Scania och Audi betonar vikten av långsiktigt 
partnerskap för att bygga ett starkt varumärke med hjälp av sponsring. Aaker (1996) föreslår 
att företagen, för att differentiera sig på marknaden, ska arbeta med varumärket som produkt, 
organisation, person samt symbol. Inom kategorin produkt innefattas arbete med att associera 
varumärket med typiska situationer. Målet är att äga en viss omgivning eller situation, vilka 
konsumenten ska förknippa med varumärket (ibid). Majoriteten av respondenterna redovisar 
att ett av syftena med sponsringen av Ski Team Sweden är att framhäva ett specifikt område. 
Audi nämner att syftet är att dominera nationellt som globalt inom området skidåkning, 
Volkswagen anger att ett syfte är att framhäva varumärkets folklighet, Team Sportia vill lyfta 
fram skidåkning samt dess lokala förankring och Craft redovisar att fokus i alla 
sponsorsamarbeten är att lyfta fram företagets starkaste produkt försäljningsmässigt. Scania 
redovisar inte att företaget använder sponsring för att dominera inom ett område utan 
sponsorsamarbetena väljs efter passform med organisationens verksamhet. Boman lyfter till 
exempel fram sponsorsamarbetet vid FN:s internationella klimatkonferens i Durban, 
Sydafrika, 2011 där företaget levererade miljöanpassade etanolbussar. Aaker (1996) skriver 
att beroende på bransch och företagets varumärkesmässiga mål behöver varumärket inte 
använda sig av samtliga element utan istället applicera det som är adekvat för den egna 
uppbyggnadsfasen. Varumärket som organisation fokuserar mer på de organisatoriska 
egenskaperna i företaget än de produktrelaterade (Aaker, 1996). I undersökningen redovisar 
samtliga företag att sponsringen används för att lyfta fram organisatoriska värden. Vi kan 
dock se i undersökningen att värdena skiljer sig från respektive respondent. Audi vill att 
sponsringen av Ski Team Sweden ska lyfta fram organisationens kvalitet och fokus på 
utveckling, Volkswagen redovisar att det ska bidra till att lyfta fram uppfattningen om 
organisationen som ett hälsoinriktat företag, Team Sportia anger att sponsringen ska bygga en 
närmare relation med kunderna samt förtydliga organisationen som den lokala aktören, Craft 
vill framhäva organisationen som trovärdig samt förtroendeingivande och Scania vill i andra 
sponsorsamarbeten lyfta fram organisationens inriktning på samhällsansvar och miljö. Detta 
till exempel genom sponsring av lokala klubbar i Södertälje, där kravet är att det finns en 
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ungdomsverksamhet. Företagens varierande värden stämmer överens med Aakers (1996) 
föreslagna teorier för hur varumärken arbetar med organisationen i det strategiska 
varumärkesuppbyggandet. Han redovisar nämligen att det kan göras genom att arbeta 
strategiskt med bland annat organisatoriska värden som innovationer, kvalitet, kultur och 
värderingar (Aaker, 1996). 
  
Utveckling av varumärket som person syftar till att göra det mer intressant och spännande i 
jämförelse med de produktegenskaper som finns (Aaker, 1996). Genom att tillföra en 
personlighet till varumärket medför det att varumärket tydligare kan addera abstrakta 
egenskaper (ibid). Hos respondenterna kan vi se att arbetet med personlighet till viss del 
varierar. Audi redovisar att det finns tydliga kommunikationsriktlinjer för hur varumärket ska 
kommunicera med konsumenterna och Craft beskriver ett liknande scenario där 
personligheten är en betydande faktor i den varumärkesplattform företaget arbetar efter. 
Volkswagen beskriver ingen ytterligare personlighet än de kärnvärden som finns, men nämner 
att sponsringen av Ski Team Sweden bidrar till att skapa associationer som gör varumärket 
mer attraktivt, vilket går att härleda till det Aaker (1996) nämner om att kategorin person 
bidrar till att addera abstrakta associationer. De företag i urvalet som avviker från 
resonemanget är Team Sportia och Scania vilka inte har någon utarbetad 
varumärkespersonlighet. Det fjärde elementet symbol sammanbinder varumärkesidentiteten 
och ger den struktur, samtidigt som den fungerar som igenkännare för konsumenten (ibid). 
Detta resonemang återskapas hos Audi där Henning menar att all kommunikation från 
varumärket rent visuellt och grafiskt måste vara konsekvent för att koppla samman 
varumärkets marknadsföringsaktiviteter. Resonemanget får medhåll från såväl Volkswagen, 
Scania, Craft som Team Sportia. Team Sportia berättar i frågan att attityden och 
associationerna till logotypen kan påverkas av sponsringen. Genom att till exempel exponeras 
och förknippas med ett modernt evenemang anser Arvidsson att även den egna logotypen kan 
komma att associeras med dessa värden. Enligt Roos och Algotsson (1996) är sponsring ett 
effektivt verktyg för att skapa uppmärksamhet runt varumärket samtidigt som Clark (1996) 
påpekar att sponsringen tillför varumärket ytterligare emotionella dimensioner.    
  
För att differentiera varumärket mot konkurrenter beskriver Aaker (1996) att det krävs 
komplement till kärnidentiteten för att stärka varumärkesidentiteten, och han beskriver att 
dessa övriga identitetselement till exempel kan vara hur varumärkets positionerar sig på 
marknaden. Respondenterna beskriver instämmande att sponsringen är ett bra verktyg för att 
positionera varumärket. Audi och Volkswagen redovisar att målet med sponsringen av Ski 
Team Sweden är att positionera varumärkenas produkter som naturliga i vintrig miljö, för att 
lyfta fram produkternas fyrhjulsdrift. Scania berättar att sponsringen används för att 
positionera varumärket som miljömedvetna och Boman framhäver sponsringen med 
miljöbussar vid FN:s internationella klimatkonferens. Craft redovisar att sponsringen av Ski 
Team Sweden är väl utarbetad för att positionera varumärket som ett premium brand. Larsson 
berättar även att företaget noga väljer ut sponsorobjekt där en gemensam målsättning finns att 
uppfattas som högkvalitativt. Avslutningsvis redovisar Team Sportia att sponsringen hjälper 
till att positionera varumärket som Sveriges sportbutik. För att lyckas med detta nämns 
sponsring av Ski Team Sweden samt sponsring av ett antal svenska idrottsklubbar på elitnivå. 

6.2.1 Reflektion 
När vi analyserar respondenternas svar gällande den varumärkesbyggande processen kan vi se 
att majoriteten använder sponsring som ett verktyg för att bygga upp varumärkesidentiteten. 
Melin (1999) beskriver även att den varumärkesbyggande processen är avgörande för en 
märkesprodukts framgång. Det som är intressant är att respondenterna lyfter fram olika 
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värden samt redovisar fokus inom varierande uppbyggnadsfaser. En majoritet av 
respondenterna använder sponsring för att varumärket ska dominera inom ett specifikt 
område, lyfta fram organisatoriska egenskaper samt för att positionera varumärket i 
konsumenternas medvetande. När det gäller personlighet svarar dock Team Sportia och 
Scania att någon utarbetad strategi ej finns. Aaker (1996) skriver att beroende på bransch och 
företagets varumärkesmässiga mål behöver varumärket inte använda sig av samtliga element 
utan istället applicera det som är adekvat för den egna uppbyggnadsfasen. Flertalet av 
företagen nämner att sponsringen av Ski Team Sweden används för att differentiera 
varumärket samt stärka det på flera nivåer. Vidare betonar respondenterna vikten av ett 
långsiktigt partnerskap för att bygga ett starkt varumärke med hjälp av sponsring. Doyle och 
Stern (2006) beskriver att det är väsentligt för varumärken att differentiera sig mot 
konkurrenterna i den hårda konkurrens som råder på marknaden och detta görs genom att 
arbeta strategiskt med varumärket. Genom ovan genomförd analys vill vi argumentera för att 
respondenterna arbetat med sponsring som ett strategiskt marknadsföringsverktyg för att 
bygga upp varumärket. Detta genom att respondenterna inom de operationaliserade begreppen 
strategiskt arbetat med för varumärkena lämpliga uppbyggnadsåtgärder. 
 

 Figur 7: Analys varumärkesbyggande  

6.3 Varumärkeskapital 
Aaker (1991) bryter i sin klassiska modell över varumärkeskapital ner begreppet i fem 
beståndsdelar. Enligt Aaker (1991) är arbetet med dessa element grundläggande för att stärka 
varumärket. Under de intervjuer som presenterats i föregående kapitel framgår det att 
samtliga undersökta företag i varierande grad arbetar utifrån dessa beståndsdelar i sina 
sponsringsrelaterade marknadsaktiviteter. Alla respondenter förklarar att sponsringens 
förmåga att på olika sätt stärka varumärket är huvudargumentet till respektive företags 
omfattande investeringar inom området. Ur ett företagsperspektiv är hög 
varumärkeskännedom en viktig beståndsdel eftersom konsumenter generellt föredrar att välja 
varumärken de känner till framför en okänd motsvarighet (Aaker, 1991). Just 
märkeskännedom är ett av begreppen samtliga respondenter nämner när de utvecklar sitt 
resonemang kring sponsringens förmåga att stärka varumärket. Scania framhäver 
varumärkeskännedomen som det enskilt viktigaste argumentet för sina sponsorinvesteringar, 
medan övriga företag framhåller sponsringens förmåga att skapa märkesassociationer som ett 
starkare argument. Aaker (1991) menar att företag kan skapa positiva associationer till 
varumärket i konsumentens medvetande genom att utföra olika typer av aktiviteter. Även om 
märkesassociationerna baseras på aktiviteter utanför företagets ordinarie verksamhetsområde, 
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kan aktiviteterna bidra till ett ökat intresse och en förbättrad attityd till företaget (ibid). 
Samstämmigheten i vilka märkesassociationer de aktuella företagen vill frambringa genom 
samarbetet med Ski Team Sweden är slående och kan sammanfattas som en strävan att skapa 
attraktiva associationer av positiva upplevelser och hög kvalitet. Volkswagen menar att 
associationer även kan vara nödvändiga för att skapa ett mervärde, vilket motiverar det 
förhållandevis höga pris företaget begär för sina bilar. Konsumenters uppfattning av en 
märkesprodukt kan nämligen helt baseras på vilken uppfattning individen har till varumärket, 
vilket kan resultera i att konsumenten upplever att ett klädesplagg passar bättre eller att en bil 
har bättre väghållning beroende på vilka associationer denne har till varumärket (Keller, 
Apéria & Georgson, 2008). 
  
Märkeslojalitetens betydelse bör inte underskattas ur ett företagsperspektiv (Aaker, 1991). I 
normalfallet är det nämligen relativt billigt att behålla en existerande kund, medan det är mer 
kostsamt att attrahera en ny (ibid). Ingen av de undersökta enheterna nämner dock 
uttryckligen ökad lojalitet som ett mål med sponsorinvesteringarna. Däremot förklarar Audi, 
Scania, Team Sportia och Volkswagen att sponsringen utgör ett betydelsefullt verktyg i 
arbetet för att stärka befintliga och skapa nya relationer med potentiella kunder, vilket ligger i 
linje med Aakers (1991) resonemang. Craft och Team Sportia uttrycker vidare att sponsringen 
fyller en avgörande funktion för att upprätthålla trovärdigheten i den kompetens de båda 
varumärkena kommunicerar i sin marknadsföring. Att samarbeta med Sveriges främsta 
skidåkare inger naturligtvis ett stort förtroende inom branschen och kan även påverka 
varumärkeskapitalet. Resonemanget kan nämligen kopplas till Aakers (1991) definition av 
varumärkeskapitalets femte beståndsdel, upplevd kvalitet. Craft lyfter även fram det faktum 
att landslagsåkarna i stor utsträckning deltar i utvecklingsprocessen av företagets kollektion 
och dess material. Detta för att säkerställa en fortsatt position som branschledande när det 
gäller såväl kvalitetsnivå som passform. Team Sportia presenterar en liknande tankegång som 
dock implementerats på ett något annorlunda vis, eftersom företaget i första hand är en 
återförsäljare. Genom att använda Ski Team Swedens logotyp och inspirerande bilder av 
landslagsåkarna menar Team Sportia att en trygghet och positiv känsla genereras samtidigt 
som en hög kunskapsnivå utstrålas, vilket ligger i linje med Aakers (1991) begrepp upplevd 
kvalitet. 

6.3.1 Reflektion 
I analysen ovan konstateras att samtliga respondenter förklarar att huvudsyftet till att de 
undersökta företagen investerar stora summor i sponsring är dess förmåga att stärka 
varumärkeskapitalet och dess beståndsdelar. Scania lyfter fram förmågan att öka 
varumärkeskännedomen, medan övriga respondenter ser varumärkesassociationer som det 
viktigaste elementet. Just styrkan i organisationens varumärkeskapital kan kraftigt påverka 
sponsorförhållandets genomslagskraft (Roy & Cornwell, 2003). Forskning har nämligen visat 
att företag med starkt varumärkeskapital har större genomslagskraft än motsvarande 
organisationer med svagare varumärkeskapital (ibid). Därmed är det av stor vikt att företag 
fokuserar på att generera ett starkt varumärkeskapital för att uppnå maximal effekt av sina 
sponsorinvesteringar samt för att tydliggöra varumärkesidentiteten på ett önskvärt sätt. Keller 
(1998) bekräftar resonemanget då även han konstaterar att det finns ett positivt samband 
mellan varumärkeskapitalets styrka och sponsringens effekt. Företagen undersökta i denna 
rapport kan anses besitta ett förhållandevis starkt varumärkeskapital eftersom det i analysen 
ovan tydliggörs att organisationerna konsekvent arbetat med de beståndsdelar Aaker (1991) 
bryter ner begreppet till i sin klassiska modell. Roy och Cornwell (2003) menar att styrkan i 
detta kapital utgör en betydelsefull faktor för att sponsring framgångsrikt ska kunna tillämpas 
som ett redskap i processen att förtydliga varumärkets essens. 



 

 
 

49 

 Figur 8: Analys varumärkeskapital 

6.4 Passform 
Inom området passform är kopplingarna mellan teori och tidigare presenterad empiri både 
tydliga och talrika. Grundläggande är att den upplevda passformen mellan sponsorn och 
objektet anses vara signifikant för att avgöra effektiviteten i en sponsorinvestering (Johar & 
Pham, 1999; Speed & Thompson, 2000; Cornwell et al., 2006). Samtliga respondenter 
uttrycker en tydlig uppfattning om att passformen mellan Ski Team Sweden och de respektive 
varumärkena är väldigt hög. Olson och Thjømøe (2011) har identifierat fyra variabler som är 
särskilt viktiga att ta hänsyn till för att uppnå ett sponsorsamarbete med god passform. Den 
första variabeln utgörs av respektive parts målgrupp. Audi, Craft och Team Sportia beskriver 
att likheten i målgrupp för respektive varumärke och Ski Team Sweden i det närmaste är total. 
Dessa företag riktar sig nämligen mot individer över hela Sverige, vilka är intresserade av 
sport och lever ett aktivt liv, precis som skidlandslaget. Audi tar resonemanget ett steg längre 
och menar att sponsringen därigenom knyter samman varumärket med dess konsumenter. Den 
höga passformen företagen uttrycker kan inte anses vara en slump då respondenterna 
beskriver att målgruppen utgör en viktig faktor i samband med valet av lämplig 
samarbetspartner. Även Volkswagen ser en god passform vad gäller målgrupp eftersom båda 
organisationerna riktar sig mot i princip hela svenska folket, medan Scania uppger det 
motsatta. Företaget menar att Ski Team Sweden är ett oprecist verktyg för att kommunicera 
med sin målgrupp och att sponsringen genomförs på andra grunder. Däremot beskriver Scania 
att likheten i målgrupp var den avgörande orsaken till att företaget ingick ett samarbete och 
sponsrade FN:s klimatkonferens i Durban. 
  
I vilken utsträckning sponsorns produkt naturligt används av de sponsrade idrottsmännen 
själva eller publiken utgör nästa betydelsefulla variabel, vilken benämns som 
användningsområde (Olson & Thjømøe, 2011). För Craft och Team Sportia är den naturliga 
användning Olson och Thjømøe (2011) beskriver uppenbar eftersom företagen producerar och 
säljer kläder och utrustning för idrottsaktiviteter inom skidåkning. Därför ser båda företagen 
samarbetet med Ski Team Sweden som naturligt och viktigt. För Audi, Scania och 
Volkswagen, som verkar inom fordonsindustrin, saknas denna naturliga användning av 
företagens produkter kopplade till skidlandslagets tränings- och tävlingsmoment, enligt 
intervjuobjekten. Däremot försöker företagen på olika sätt skapa en naturlig koppling genom 
att frambringa vissa associationer, vilket är i enighet med Aakers (1991) påstående att företag 
kan skapa positiva associationer och förbättrad attityd till varumärket genom aktiviteter även 
utanför företagets ordinarie verksamhetsområde. För Audi och Volkswagens del har denna 
strävan konkretiserats genom företagens arbete för att respektive varumärkes fyrhjulsdrift, 
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quattro och 4MOTION, ska förknippas med en förmåga att bemästra besvärliga 
användningsområden, som snö och is. Det tredje elementet Olson och Thjømøe (2011) 
identifierat som särskilt betydelsefullt är likhet i attityd till respektive varumärke. Resultatet 
av intervjuerna, presenterade ovan, visar att samtliga företag instämmer i att en tydlig 
passform mellan det egna och sponsorns varumärke är betydelsefullt. Även om ordvalen 
skiljer sig något mellan de aktuella intervjuobjekten är ordens innebörd samlade runt en liten 
uppsättning värderingar, nämligen sportigt, prestation/kvalitet och positivt/glädje. Företagen 
är tydliga med att de även vill att det egna varumärket ska utstråla dessa egenskaper och att 
sponsringen används som ett redskap för att uppnå detta mål. Olson och Thjømøe (2011) 
menar även att geografiska aspekter är av stor betydelse inom det aktuella ämnet. Även vid 
frågor, specificerade mot just den geografiska passformen, diskuterade dock samtliga 
respondenter andra typer av passform, vilket kan ses som ett tydligt tecken på att företagen 
inte arbetar aktivt med denna variabel. 

6.4.1 Reflektion 
I analysen ovan framkommer det att passform är ett begrepp som samtliga undersökta företag 
tar hänsyn till vid valet av partner i ett sponsorsamarbete. Särskilt stor beaktning har företagen 
tagit till en naturlig passform när det gäller målgrupp, användningsområde och attityd. 
Därmed kan företagen anses gjort goda val av sponsorpartners, eftersom den upplevda 
passformen mellan sponsorn och objektet är av fundamental betydelse för effektiviteten i en 
sponsorinvestering (Johar & Pham, 1999; Speed & Thompson, 2000; Cornwell et al., 2006). 
Johar och Pham (1999) menar vidare att vid samarbeten där passformen upplevs som hög är 
effekten och resultatet av sponsorsamarbetets ansträngningar som starkast, vilket naturligtvis 
är eftersträvansvärt. Samtidigt innebär det att Audi, Craft, Scania, Team Sportia och 
Volkswagen arbetar i enighet med de metoder Johar och Pham (1999) förespråkar för att 
uppnå ett sponsringsarbete där effekten är som högst. Att välja samarbetspartners med hög 
passform påverkar dessutom konsumentens attityd gentemot sponsorn positivt, vilket i sin tur 
stärker konsumentens emotionella kopplingar till varumärket (Weeks et al., 2008; Olson & 
Thjømøe, 2011). I och med resonemanget ovan argumenterar vi för att en majoritet av 
respondenterna arbetar strategiskt med begreppet passform i samband med valet av 
sponsorpartner. Vi anser att detta bekräftar styrkan i sponsorarbetets effekt på de tidigare 
redovisade begreppen varumärkesbyggande och varumärkeskapital. Vi argumenterar vidare 
för att det strategiska arbetet med dessa tre begrepp för att förtydliga varumärkesidentiteten, 
med sponsring som marknadsföringsverktyg, lett till en kumulativ effekt i processen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 9: Analys passform 
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6.5 Varumärkesidentitet 
En av de mest vitala faktorerna bakom ett framgångsrikt varumärke är utvecklingen av 
varumärkesidentiteten (Melin, 1999). För att belysa begreppet varumärkesidentitet används 
Kapferers (1997) klassiska modell identitetsprismat. Melin (1999) anser att identitetsprismats 
styrka är att den, med sina sex fasetter, ger en enad helhetsbild av märkesidentitetens 
utveckling. För att svara på problemformuleringen har modellen legat till grund för rapportens 
operationalisering. Det första steget i utvecklingen av varumärket enligt identitetsprismat är 
att lokalisera produktens attribut, det vill säga vad som är produktens framträdande och 
huvudsakliga egenskaper (Kapferer, 1997). Här ser vi att de båda sportkonfektionsföretagen 
använder sponsringen av Ski Team Sweden för att lyfta fram varumärkenas kvalitativa 
produkter, genom att elitidrottsmän använder produkterna. Craft menar att produkterna i sig 
blir en viktig bärare av varumärkets budskap. Audi och Volkswagen redovisar att sponsringen 
av Ski team Sweden ska lyfta fram bilarnas möjlighet att köra i vintriga landskap. Detta 
genom att skidlandslagets åkare använder samt vistas med bilarna i denna miljö. Audi nämner 
även sponsringen av rally på 1990-talet för att få in en mer sportig karaktär kring varumärkets 
produkter. Avslutningsvis redovisar Scania att sponsringen av Ski Team Sweden är ett väl 
passande exempel på hur produktens egenskaper lyfts fram, genom den vallabuss varumärket 
byggt till skidlandslaget. Scania menar att bussen medfört en bättre omgivning för 
skidlandslagets valla team samt förbättrade möjligheter att nå resultat samtidigt som Scania 
åtnjutit god PR. I det första steget av prismat är det vidare väsentligt för utvecklingen av 
varumärkesidentiteten att tillföra varumärket personlighet (ibid). Vilket innebär hur 
varumärket talar om dess produkt samt visar varumärkets personliga karakteristiska (ibid). Av 
respondenterna använder sig Audi och Craft av en tydlig personlighet. Audi redovisar en 
uttalad kommunikationsstrategi för hur varumärket ska kommunicera med sina kunder och 
Craft berättar att varumärket endast väljer att sponsra aktiva idrottsutövare där personligheten 
överensstämmer med Crafts personlighet. Här tillägger Larsson att en personlighet kan 
förtydligas genom att vissa drag framhävs i kommunikationen för att lyfta fram de 
personlighetsdrag som Craft vill fokusera på. Volkswagen har ingen uttalad personlighet, men 
Kullås lyfter fram hur sponsorsamarbetet med Ski Team Sweden bidrar till att förmedla 
känslan av att köra samma bil som Charlotte Kalla eller att äga en bil med samma motor som 
en racerförare. Det kan enligt Kullås ge upphov till en uppsättning emotionella värden vilka 
påverkar individens bild av varumärket. Detta är tankar som kan argumentera för att 
sponsringen bidrar till att förmedla karaktäristiska drag till varumärket. Två respondenter som 
ej har någon uttalad personlighet är, som tidigare refererat, Scania och Team Sportia. Här 
finns ingen bakomliggande strategi för hur varumärket talar med konsumenterna, men 
varumärkenas sponsring bidrar till att skapa mer eller mindre kontrollerbara karaktäristika för 
varumärket. Kapferer (1997) beskriver för att lyckas med varumärkesuppbyggandet är en 
grundläggande faktor att varumärket måste framställas som attraktivt för konsumenten. Detta 
sker genom att varumärket erbjuder konsumenten en märkesprodukt med relevanta 
produktattribut samt med en tydlig varumärkespersonlighet (ibid). 
  
Steg två i prismat i den uppbyggande processen av varumärkesidentiteten är att skapa starka 
kopplingar mellan varumärket och konsumenten. Identitetsprismat använder sig av två olika 
varianter för att bygga upp denna koppling: relationsskapare och kultur (Kapferer, 1997). 
Begreppet relationsskapare syftar till att varumärkesidentiteten stärks genom att flera olika 
typer av relationer skapas och bearbetas mellan varumärke och konsument (ibid). En majoritet 
av företagen nämner just att sponsring är ett bra verktyg för att skapa nya plattformar att möta 
nya kunder på. Audi menar att sponsringen är en bra kanal för att skapa relationer med 
konsumenterna eftersom han upplever att de är mer mottagliga för information, detta 
beroende på att sponsormötet ofta sker när konsumenten är ledig. Craft samt Volkswagen 
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instämmer och tillägger att sponsringen ger möjlighet att möta kunder som tidigare inte varit i 
kontakt med varumärket. Ett vitalt steg i utveckling av varumärkesidentiteten är just att 
möjliggöra situationer där konsumenten kan interagera med varumärket (Melin, 1999; 
Kapferer, 1997). Vidare redovisar Team Sportia och Scania att sponsringen är ett effektivt 
redskap för att skapa en attraktiv och önskvärd bild av varumärket. Doyle och Stern (2006) 
skriver att genom symboler, aktiviteter eller kommunikation är målet att skapa en koppling 
för konsumenten till varumärket. Detta sker genom att ett antal kontinuerliga transaktioner 
äger rum mellan varumärket och konsumenten (ibid). Den andra delen av detta steg i prismat 
utgörs av kultur, vilket avser att konsumenten ska känna en tydlig koppling till varumärket till 
grund för dess historiska, geografiska och kulturella bakgrund. Detta till exempel genom 
företagets organisatoriska normer och värderingar (Kapferer, 1997). Audi och Volkswagen 
beskriver återkommande vikten av långsiktig planering och uthållighet i sponsorskapet. De 
menar att om varumärket under lång tid sponsrar ett objekt bidrar det till att förstärka de 
värden som är förknippade med objektet hos det egna varumärket. Det kan argumenteras för 
att genom långsiktigt sponsorskap förtydligas sponsorns organisatoriska värderingar eftersom 
att Kapferer (1997) beskriver att allt det som kommuniceras till konsumenten påverkar 
uppfattningen om företaget. Team Sportia lyfter fram resonemanget om att varumärket ska 
uppfattas som den lokala aktören och vikten av att inte tappa detta fokus vid till exempel 
sponsring av nationella event eller klubbar. Craft tillägger ytterligare ett intressant 
resonemang där Larsson menar att effekterna av sponsring kan maximeras genom stöd från 
övrig kommunikation i till exempel Tv och print. Här menar Larsson att organisationen i 
kommunikationen kan fokusera på ett budskap för att signalera hur organisationen ska 
uppfattas. Larsson exemplifierar med att om organisationen kommunicerar en 
ingenjörsmässig känsla kring annonsmaterialet istället för en mer fashionabel kan mycket väl 
organisationen upplevas som mer kunnig och ingenjörsmässig av konsumenten. Scania 
återkommer till det miljöfokus varumärket har och Boman nämner vallabussen som förbättrar 
miljön för vallarna, de energieffektiva bussarna på FN:s internationella konferens samt den 
energieffektiva förartävlingen Scania Driver Competitions. Han menar att sponsringen 
förhoppningsvis hjälper organisationen att uppfattas som miljömedvetna. I likhet med 
diskussionen ovan redovisar Kapferer (1997) att begreppet kultur fungerar som länken mellan 
företaget och varumärket, i vad som kommuniceras till konsumenten via det varumärket 
symboliserar i produkter och dess kommunikation. 
  
Det tredje steget i utvecklingen av varumärkets identitet genom prismat fokuserar på hur 
varumärket uppfattas av konsumenten samt hur konsumenten vill uppfattas med varumärket 
(Kapferer, 1997). Ur märkesinnehavarens perspektiv är det väsentligt att 
varumärkesidentiteten framställs som den spegling av hur konsumenten vill bli uppfattad 
(Melin, 1999). I resultatet kan vi se en röd tråd där respondenterna angett liknande 
resonemang. Audi nämner att sponsringen av Ski Team Sweden ska förmedla bilden av en 
kund som trivs att åka till de svenska skidorterna. Volkswagen, Team Sportia samt Craft 
redovisar att sponsringen av Ski Team Sweden och dess stjärnor bidrar till att skapa en mer 
attraktiv bild av varumärket. Även Scania menar att sponsringen är ett effektivt redskap för att 
skapa en attraktiv och önskvärd bild av varumärket samt upplevelsen av att köra ett fordon 
från Scania. Kapferer (1997) beskriver nämligen att en vital uppgift för märkesinnehavaren är 
att tillgodose konsumenten med en modell för hur den uppfattas när produkten används. 

6.5.1 Reflektion 
Begreppet varumärkesidentitet är centralt för rapporten eftersom det är en av de vitalaste 
faktorerna bakom ett framgångsrikt varumärke (Melin, 1999). För att undersöka huruvida 
respondenterna arbetar strategiskt med varumärkesidentiteten har Kapferers (1997) klassiska 



 

 
 

53 

modell identitetsprismat tillämpats. I det första steget framkommer att samtliga respondenter 
anser att sponsring kan användas för att framhäva produkternas egenskaper. Scania redovisar 
till exempel den vallabuss företaget byggt till Ski Team Sweden för att förbättra arbetsmiljön 
och möjligheterna till förbättrade resultat. I steget ingår personlighet och där varierade arbetet, 
Audi och Craft hade tydliga strategier för hur varumärkets skulle tala med konsumenterna. 
Övriga respondenter hade ingen tydlig strategi för varumärkets personlighet men det vi ser är 
att varumärkena erhållit mer eller mindre kontrollerbara karaktäristika tack vare sponsringen 
och varumärkenas övriga marknadsföringsverktyg. I prismats andra steg ser vi även att en 
majoritet av respondenterna anser att sponsring är ett bra verktyg för att skapa relationer med 
såväl nya som befintliga kunder. Craft och Volkswagen redovisar till exempel att sponsringen 
ger möjlighet att möta kunder som tidigare inte varit i kontakt med varumärket. Vidare anser 
respondenterna att sponsring kan användas för att lyfta fram organisatoriska värden. Audi och 
Volkswagen betonar vikten av ett långsiktigt partnerskap och Craft lyfter fram 
kommunikationen i övriga medier som ett verktyg för vilken bild av organisationen som 
kommuniceras. I det tredje steget redovisar respondenterna olika svar på hur sponsringen kan 
hjälpa till att skapa en modell för hur deras konsumenter uppfattas när denne använder 
produkterna och samtliga respondenter menar att sponsring bidrar till att skapa en attraktiv 
bild av varumärket. Avslutningsvis anser vi att en majoritet av respondenterna arbetar 
strategiskt med indikatorerna i identitetsprismat, vilket forskare menar är vitalt för 
uppbyggnaden av varumärkesidentiteten. 
  

  Figur 10: Analys varumärkesidentitet 
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7 Slutsats 
  
 
Kapitel sju inleds med att vi presenterar hur sponsring kan användas som 
marknadsföringsverktyg för att förtydliga varumärkesidentiteten, följt av praktiska 
implementationer för dessa slutsatser. Vidare redovisas kritiska reflektioner på rapporten 
följt av intressanta förslag till fortsatt forskning. 
 

7.1 Rapportens slutsatser 
Vi började denna rapport med att formulera följande frågeställning “hur kan sponsring 
användas som marknadsföringsverktyg för att förtydliga varumärkesidentiteten?”. För att 
svara på problemställningen studerade vi inledningsvis befintlig teori för att sedan konstruera 
en teoretisk modell. Modellen är utvecklad enligt att den består av fyra väsentliga begrepp 
inom varumärkesteorin vilka individuellt kan influeras av sponsring. De tre inledande 
begreppen varumärkesbyggande, varumärkeskapital samt passform anser vi individuellt vara 
grundläggande samt även inneha en bidragande faktor för arbetet med en förtydligad 
varumärkesidentitet. Vi anser även att begreppen har en kumulativ effekt för en förtydligad 
varumärkesidentitet. För att undersöka detta använde vi en explorativ undersökningsstrategi, 
något vi ansåg adekvat eftersom vi behövde vara flexibla i undersökningen eftersom 
begränsad information fanns tillgänglig för hur varumärkesidentitet kan förtydligas genom 
sponsring. Som vi nämnt i rapporten är begreppet varumärkesidentitet ytterst komplext vilket 
medför att tolkningarna och kopplingarna i analysen är mer eller mindre uppenbara. 
Följaktligen har undersökningen lett oss till följande slutsatser. 
  
Det första temat i rapportens teoretiska modell är begreppet varumärkesbyggande och 
analysen visar att det selekterade urvalet uteslutande arbetar med ett antal kärnvärden vilka 
fungerar som värdegrund i företaget. Vi ser även att en majoritet av företagen, som en 
medveten strategi, valt Ski Team Sweden som sponsor för att kommunicera varumärkets 
kärnidentitet. Vi menar således att ovanstående bekräftar att respondenterna arbetar strategiskt 
med kärnidentiteten som en del i den varumärkesbyggande processen. Vidare ser vi även att 
samtliga respondenterna arbetar med de övriga indikatorer vi lokaliserat inom den 
varumärkesbyggande processen. Respondenterna nämner till exempel att sponsring används 
för att dominera inom ett specifikt område samt för att differentiera varumärket och stärka det 
på flera nivåer. Intressant är att undersökningen påvisar att respondenterna lyfter fram olika 
värden samt redovisar fokus inom varierande uppbyggnadsfaser. Avvikande i analysen är att 
Team Sportia och Scania ej har någon utarbetad strategi när det gäller 
varumärkespersonlighet. Ovan genomförd analys menar vi argumenterar för att en majoritet 
av respondenterna arbetar med sponsring som ett strategiskt verktyg för att bygga upp 
varumärket. Detta genom att respondenterna inom de operationaliserade begreppen strategiskt 
arbetar med det för varumärkena grundläggande och lämpliga uppbyggnadsåtgärder. 
Varumärkeskapital är det andra temat som identifierats och analysen visar att samtliga 
respondenter använder sponsring för dess förmåga att stärka varumärkeskapitalet samt dess 
beståndsdelar. Det framkommer vidare att Scania lyfter fram förmågan att öka 
varumärkeskännedomen, medan övriga respondenter anser att varumärkesassociationer är det 
viktigaste elementet. Vidare visar analysen att en majoritet av urvalet menar att sponsringen 
utgör ett betydelsefullt verktyg i arbetet med att stärka befintliga relationer samt att skapa nya 
relationer med potentiella kunder. Resultatet visar att respondenterna i olika grad samt inom 
olika fokusområden använder sponsring som verktyg för att förtydliga de indikatorer vi 
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identifierat som elementära inom temat varumärkeskapital. Fokus på att generera ett starkt 
varumärkeskapital för att uppnå maximal effekt av sponsorinvesteringarna är vitalt eftersom 
det finns ett positivt samband mellan varumärkeskapitalets styrka och sponsringens effekt. Vi 
anser att i och med resultaten kan vi argumentera för att begreppen varumärkesbyggande samt 
varumärkeskapital är grundläggande element, vilka bidrar till en kumulativ effekt på 
sponsringens effektivitet i arbetet med varumärkesidentiteten. Ytterligare ett begrepp som 
avgör sponsringen effektivitet och således även arbetet med varumärkesidentiteten är 
rapportens tredje tema, passformen mellan sponsor och objekt. Analysen visar att samtliga 
respondenter tagit hänsyn till detta vid valet av objekt i sponsorsamarbetena. Särskilt stor 
beaktning har respondenterna tagit gällande indikatorerna naturlig passform i målgrupp, 
användningsområde och attityd. Vi menar att resultatet visar att respondenterna beaktat en 
hög passform i sponsorsamarbetena och det tillsammans med varumärkesbyggande samt 
varumärkeskapital är grundläggande för ett lyckat arbete med varumärkesidentiteten. 
  
Varumärkesidentitet är det centrala för rapportens problemställning tillika dess fjärde tema 
och analysen visar att samtliga respondenter anser att sponsring kan användas för att 
framhäva produkternas egenskaper, vilket är en del av första steget i identitetsprismat. Andra 
indikatorn i steget är personlighet och återigen är personlighet en indikator där bland annat 
Scania inte visar någon tydlig strategi. Vi anser dock att varumärkena erhållit mer eller 
mindre kontrollerbara karaktäristika tack vare sponsringen, genom att till exempel framhäva 
elitidrottsmännens personlighetsdrag. Undersökningen visar i prismats andra steg att 
respondenterna anser att sponsring är ett bra verktyg för att skapa relationer med såväl nya 
som befintliga kunder. Craft och Volkswagen redovisar till exempel att sponsringen ger 
möjlighet att möta kunder som tidigare inte varit i kontakt med varumärket. Att framhäva 
organisatoriska värden utgör del två i prismats andra steg och en majoritet av respondenterna 
anser att sponsring kan användas för att lyfta fram dessa värden. Här betonar inte minst Audi 
och Volkswagen vikten av ett långsiktigt partnerskap. I det tredje steget av identitetsprismat 
visar undersökningen att respondenterna anser att sponsring kan användas för att tillgodose 
konsumenten med en modell för hur denne uppfattas vid användandet av varumärket och dess 
produkter. Detta genom att sponsringen bidrar till att skapa en attraktiv bild av varumärket, 
genom till exempel sponsringen av Ski Team Sweden där lagets stjärnor kan förmedla en bild 
av varumärket som framgångsrikt. Följande resultat menar vi visar att respondenterna arbetar 
strategiskt med identitetsprismats element, med sponsring som marknadsföringsverktyg, vilka 
enligt teorin används för att bygga en varumärkesidentitet. 
  
Avslutningsvis vill vi argumentera för att undersökningen visar att majoriteten av 
respondenterna arbetat med sponsring som verktyg inom samtliga operationaliserade teman, 
vilka är elementära för att bygga upp varumärkesidentiteten. Den respondent som avvikit från 
rapportens resonemang är Scania och vi menar att företaget inte förtydligat sin 
varumärkesidentitet i samma grad som övriga respondenter genom organisationens 
sponsorsamarbeten. Detta eftersom företaget inte arbetat strategiskt med de elementära teman 
som identifierats för att möjliggöra arbete med varumärkesidentiteten samt inte arbetat med 
samtliga indikatorer inom identitetsprismat. Vidare anser vi att eftersom övriga respondenter 
arbetat strategiskt med respektive tema med sponsring som verktyg har det medfört att temat 
förtydligats samt möjliggjort att varumärkesidentiteten kan förtydligas. Genom att 
respondenterna arbetat med de elementära teman vi diskuterat menar vi att det leder till en 
kumulativ effekt av sponsringen, vilket är elementärt för att lyckas bygga en tydlig 
varumärkesidentitet. Detta samtidigt som respondenterna arbetat strategiskt med sponsring 
som marknadsföringsverktyg med samtliga indikatorer inom identitetsprismat. Ovanstående 
resonemang har lett oss fram till följande modifiering av den modell vi konstruerat tidigare. 



 

 
 

56 

Vi menar i modellens första steg att sponsring är det verktyg som används för att influera 
samtliga element. Detta visualiseras med pilarna som utgår från sponsringen vidare till 
modellens övriga begrepp. Skillnaden i denna modell är att vi anser att de tre nästföljande 
begreppen tillsammans är grundläggande för uppbyggnadsfasen samtidigt som de har en 
kumulativ effekt för sponsringen och dess inverkan på en förtydligad varumärkesidentitet. De 
tre avslutande pilarna visualiserar detta sammanhang nedan i modellen. Avslutningsvis visar 
modellen att identitetsprismat är kärnan och den faktor som kan avgöra huruvida 
varumärkesidentiteten förtydligats genom sponsring.   
 

 
Figur 11: Slutsatsmatris 

 
Vi menar att denna rapport visar att sponsring kan användas som ett marknadsföringsverktyg 
för att förtydliga varumärkesidentiteten genom att märkesinnehavaren arbetar med de 
indikatorer som tidigare identifierats som centrala för att bygga upp varumärkesidentiteten. 

7.2 Praktiska implementationer 
Som vi redovisat i inledningen är sponsring idag ett väl använt marknadsföringsverktyg 
samtidigt som varumärkesidentitet är ett sannerligen omdiskuterat begrepp inom 
marknadsföringen. Detta parallellt med att begreppet är vitalt för att bygga ett starkt 
varumärke. Eftersom begränsad forskning finns för huruvida sponsring kan användas som 



 

 
 

57 

marknadsföringsverktyg för att förtydliga varumärkesidentiteten anser vi att rapportens 
slutsatser bidrar till värdefull kunskap inom området. 
  
Rapportens huvudsakliga mål var inte att leverera ett resultat som med statistiks säkerhet går 
att applicera på ett större urval, men vi anser att rapportens slutsatser bidrar till ny kunskap 
inom sponsringens inverkan på varumärkesidentiteten vilken kan vara av nytta för 
märkesinnehavare liknande rapportens respondenter. Vidare kan rapportens slutsatser och 
dess olika delar fungera som grundläggande kunskap samt fungera som utgångspunkt i 
sponsorarbetet för företag på den svenska marknaden. 
  
Avslutningsvis anser vi att rapportens slutsatser är synnerligen intressanta samt användbara 
för rapportens respondenter. Detta i såväl analys av varumärkenas nuvarande strategi, inför 
kommande sponsringssamarbeten samt vid val av sponsringsobjekt. 

7.3 Kritiska reflektioner 
En kandidatuppsats kan sällan betraktas som en perfekt produkt. Således vill vi i denna del av 
slutsatsen ta tillfället i akt att kritiskt granska delar av rapporten som kunde utförts på ett eller 
annat sätt. 
  
Vi är väl medvetna om att fler aspekter än de i rapporten identifierade kan påverka 
varumärkesidentiteten eftersom begreppet är synnerligen komplext. Identitetsprismat har dock 
granskats, prövats och diskuterats av oräkneliga forskare under flera decennier och anses än 
idag vara en god och användbar modell för att beskriva varumärkesidentitetens uppbyggnad 
och funktion. Argument kan även höjas för att det är svårt att analysera samt utskilja ett 
korrekt mått för hur endast sponsringen har förtydligat varumärkesidentiteten. Detta problem 
är dock ständigt diskuterat inom marknadsföringen och vi anser att vi i rapporten gjort det 
som varit möjligt för att bidra med relevant kunskap inom området.   
  
Vidare är vi införstådda med att valet av att endast undersöka den svenska marknaden innebär 
att möjligheterna till generalisering för fler marknader är begränsad. Då ett typiskt urval 
tillämpats och en kvalitativ metod praktiserats är det empiriska urvalet relativt begränsat till 
antalet, vilket medför att det selekterade urvalet inte representerar samtliga företag på den 
svenska marknaden. Dessutom har undersökningen avgränsats till företag som sponsrar Ski 
Team Sweden och detta kan medföra att resultatet inte går att tillämpa inom andra 
sponsringsområden. Dock anser vi att rapportens resultat och slutsatser ger tydliga 
indikationer för hur sponsring kan påverka varumärkesidentiteten även utanför den svenska 
marknaden samt inom andra områden än skidlandslaget.  
 
Avslutningsvis inser vi risken av att intervjuobjekten influerats, lagt värde i eller tolkat våra 
frågor och resonemang under intervjuerna, så kallad Hawthorneeffekt. Väl medvetna om detta 
har vi dock försökt att vara så neutrala som möjligt för att övervinna detta hinder. Vidare 
finns en risk att respondenterna till viss del överdrivit positiva och dolt vissa negativa aspekter 
för att framställa det egna varumärket i ljus dager. Detta är dock mer eller mindre oundvikligt 
eftersom rapporten fokuserar på varumärkesidentiteten, vilken utgörs av företagets egen 
uppfattning om varumärket.  

7.4 Förslag fortsatt forskning 
Under arbetet med rapporten har ständigt förhållandet mellan begreppen varumärkesidentitet 
och varumärkesimage diskuterats. Som vi redovisat anser vi att varumärkesidentiteten är ett 
vitalt arbete märkesinnehavaren utför för att kontrollera varumärkets identitet samt för att 
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styra hur varumärket ska uppfattas av konsumenten. Vi anser att rapporten visar att sponsring 
kan användas som ett verktyg för att förtydliga varumärkesidentiteten genom att arbeta 
strategiskt med elementen identifierade i denna rapport. 
  
Vad som vore intressant är således att utföra en undersökning huruvida den förtydligade 
varumärkesidentiteten genererat i en förtydligad varumärkesimage mot den målbild 
märkesinnehavaren formulerat genom identiteten. Följaktligen hur den strategiskt utarbetade 
varumärkesidentiteten upplevs av konsumenterna. Under rapporten har vi även kommit till 
konklusionen att det vore intressant att utföra en undersökning med en liknande 
problemställning som i denna uppsats, men där forskaren snarare lägger fokus vid att 
undersöka skillnaden mellan företag som arbetar med Business to Business respektive 
Business to Consumer. Vi tror oss ana att det är en skillnad i hur företagen arbetar inom dessa 
två områden. 
  
Avslutningsvis anser vi, efter att ha skrivit denna rapport, att ytterligare en intressant 
avgränsning för en liknande undersökning vore att undersöka huruvida företag kan använda 
produktplacering som ett verktyg för att förtydliga varumärkesidentiteten. Vi anser att 
begreppet har liknande karaktäristiska med sponsring samtidigt som produktplacering är ett 
högst modernt, diskuterat och aktuellt marknadsföringsverktyg. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 
  
1. Vilka värden vill ni ska förknippas med ert varumärke? 
  
2. Hur använder ni sponsring för att bygga ert varumärke? 

a) Inom vilka områden arbetar ni aktivt med sponsring? 
b) Varför har ni valt att sponsra svenska skidlandslaget? 
c) Hur vill ni att ert varumärkes personlighet ska uppfattas? 
d) Hur avspeglar er logotyp vad ert varumärke står för? 
e) Hur påverkar sponsringen ert varumärkes position? 

  
3. Varför arbetar ni med sponsring? 

a) Hur har sponsringen påverkat relationen med era befintliga kunder? 
b) Hur har sponsringen påverkat kännedomen om ert varumärke? 
c) Hur har synen på ert varumärkes kvalitet påverkats av sponsringen? 
d) Hur har sponsringen påverkat bilden av ert varumärke? 

  
4. Hur anser ni att ert och svenska skidlandslagets varumärke passar ihop? 

a) Hur överensstämmer er målgrupp med er sponsorpartners? 
b) Hur överensstämmer era produkters användningsområde med er 

sponsorpartners? 
c) Hur överensstämmer uppfattningen av ert varumärke med er sponsorpartners? 
d) Hur överensstämmer era geografiska egenskaper med er sponsorpartners? 

  
5. Hur har sponsringen påverkat vad ert varumärke står för? 

a) Hur har sponsringen påverkat synen på era produkters egenskaper? 
b) Hur har sponsringen påverkat ert varumärkes personlighet? 
c) Hur har sponsringen påverkat relationen mellan ert varumärke och 

konsumenterna? 
d) Hur har sponsringen påverkat ert varumärkes kultur? 
e) Hur kan sponsringen bidra till att skapa en bild av hur konsumenten vill 

uppfattas när de använder ert varumärke? 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 
 
 
HÖGSKOLAN I HALMSTAD  
För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet 
 
 
Högskolan i Halmstad är en populär högskola. Högskolan är känd för sitt rika 
utbildningsutbud och små studentgrupper. Också forskningen är framstående och 
internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom 
omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor.  
 
Högskolans profil utgörs av tre sammanflätade styrkeområden som kan sammanfattas som 
utveckling och studiet av verksamhet, produkter och livskvalitet. För att främja samspel 
mellan styrkeområdena genomsyras de av tre teman: innovation, samverkan och 
välbefinnande. 
 
Högskolan i Halmstads rika utbud av kurser och utbildningar attraherar studenter från hela 
Sverige, och från andra länder, vilket märks tydligt på campus. Inom styrkeområdena finns 
både traditionella program och utbildningar med unika inriktningar. Högskolan utvecklas 
ständigt med nya kurser, utbildningar, forskning och växande campusområde. De många 
utbytesstudenterna ger Högskolan en internationell karaktär.  
 
Men Högskolan är mer än en plats för utbildning. Högskolan är en mötesplats för olika 
kulturer och människor i olika åldrar. Högskolan är en kunskapsbank för näringsliv och 
samhälle. 
 
Högskolan i Halmstad firade 2008 25-årsjubileum som självständig högskola med egen 
rektor. De första eftergymnasiala utbildningarna påbörjades redan 1973. Nu har Högskolan i 
Halmstad ett 50-tal program på grundnivå, 10 500 studenter och drygt 600 anställda, varav 
cirka 40 professorer. 
  
 
 


