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Förord 

Denna uppsats har givit oss möjligheten till att få en djupare förståelse för hur Volvo 

Trucks använder sig av leveraging och hur de motverkar ambush marketing i 

samband med deras sponsorskap. Något som gjorde att vi fick upp ögonen för ämnet 

sponsring var att vi mestadels enbart hört om sponsring inom B2C-marknaden och 

därför ansåg att det var intressant att undersöka Volvo Trucks som är ett B2B-företag.  

 

Vi har kämpat. Vi har slitit. Vi har varit trötta och vi har varit irriterade. Vi har ibland 

tappat glädjen för ämnet. Något vi däremot aldrig har tappat, det är hoppet. Efter 6 

månaders skrivande har vi lärt oss vikten av vad ett starkt samarbete och ett gott 

humör kan resultera i och kan nu konstatera att vi skrivit färdigt vårt sista ord på 

denna uppsats. 

 

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till vår handledare Ulf Aagerup som alltid har 

funnits där vid vår sida och på ett konkret och ärligt sätt givit oss både positiv och 

negativ feedback som hjälpt oss under skrivprocessens gång. Givetvis ska även 

Christina Ohlsson-Jones, Valentia Hobbs och Tryggve Kristenson tackas då deras 

värdefulla tankar och åsikter har legat till stor grund för att vi har kunnat genomföra 

uppsatsen.  

 

Tusen Tack! 

 

Halmstad Maj 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Erik Bylund     Johan Kristensson 

 

 



 

 

Sammanfattning 

 

Titel: Leverera mera – En fallstudie på Volvo Trucks 

 

Författare:   Erik Bylund & Johan Kristensson 

 

Handledare:   Ulf Aagerup 

 

Nivå: Kandidatuppsats, Internationell Marknadsföring (15hp), 

VT 2014. 

 

Nyckelord:   Sponsring, Leveraging och Ambush Marketing 

 

Problemformuleringar: - Hur använder Volvo Trucks leveraging i samband 

med deras sponsorskap? 

 - Hur motverkar Volvo Trucks Ambush Marketing i 

samband med deras sponsorskap? 

   

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka och beskriva hur 

ett aktivt sponsrande multinationellt företag på B2B-

marknaden använder sig av leveraging i samband med 

deras sponsorskap för att öka nyttan av deras 

investering. Vi vill även undersöka undersöka och 

beskriva hur de motverkar Ambush Marketing i 

samband med deras sponsorskap för att skydda deras 

investering.  

  

Teoretisk referensram: Kapitlet inleds med grundläggande teorier kring 

sponsorskap för att sedan gå vidare till beskrivning av 

termerna leveraging och Ambush Marketing.  

 

Metod: Fallstudien har genomförts med en kvalitativ 

undersökningsmetod och en induktiv ansatts. Personliga 

intervjuer med högt uppsatt och kompetent personal 

inom Volvo Trucks legat till grund för insamlingen av 

våra data.  

 

Empiri: Empirin presenterar de kvalitativa intervjuer som gjorts 

med respondenter inom Volvo Trucks. 

 

Analys: Analysen jämför den insamlade empirin gentemot den 

teoretiska referensramen.  

 

 

 

 

 



 

 

Slutsats: Volvo Trucks använder sig av en omfattande 

leveragingstrategi där de genom sin 360-approach 

försöker vara närvarande på samtliga plan och kanaler. 

Det finns ett klart fokus på aktiverande leveraging med 

avsikt att bygga och stärka kundrelationer. Deras 

övergripande, långsiktiga sponsringsstrategi att äga 

event och vara titelsponsor ger dem stort inflytande och 

gör att de kan vara dominanta i sin exponering. Även 

om Volvo Trucks själva hävdar att deras primära 

strategi mot Ambush Marketing är att skriva noggranna 

kontrakt menar vi att deras övergripande strategier 

(omfattande leveraging och långvariga titelsponsorskap) 

också utgör ett viktigt skydd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Title:    Leverera mera – En fallstudie på Volvo Trucks 

 

Authors:   Erik Bylund & Johan Kristensson 

 

Advisor:   Ulf Aagerup 

 

Level: Bachelor thesis, International Marketing (15 ECTS), 

Spring 2014 

 

Keywords:   Sponsoring, Leveraging, Ambush Marketing 

 

Problem: - How do Volvo Trucks make use of leveraging in 

conjunction with their sponsorships? 

- How do Volvo Trucks counteract Ambush Marketing 

in conjunction with their sponsorships? 

 

Purpose: The purpose of this paper is to explore and describe 

how an active multinational sponsor in the B2B market 

make use of leveraging in conjunction with their 

sponsorship to increase the benefits of their investment. 

We also want to investigate and describe how they 

combat Ambush Marketing in conjunction with their 

sponsorship to protect their investment. 

 

Method: The study has a qualitative research method with an 

inductively approach. Interviews with senior and 

knowledgeable employees within Volvo Trucks have 

been conducted to provide answers to the problem. 

 

Frame of reference: The chapter begins with basic theories about 

sponsorship and then proceed to the description of the 

terms and leveraging Ambush Marketing. 

 

Empiric: The empirical data presents the qualitative interviews 

conducted with respondents at Volvo Trucks. 

 

Analysis: The analysis compares the collected empirical data in 

relation to the theories studied in sponsorship, 

leveraging and ambush marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Conclusion: Volvo Trucks uses a comprehensive leveraging strategy 

which through their 360 approach tries to be present at 

all levels and channels. There is a clear focus on 

activational leveraging with the intent to build and 

strengthen customer relationships. Their overall long-

term sponsorship strategy to own events and titles 

sponsorship gives them great influence and enables 

them to be dominant in their exposure. Although Volvo 

Trucks themselves claim that their primary strategy 

against Ambush Marketing is to write detailed 

contracts, we propose that their overall strategies 

(including leveraging and longstanding title 

sponsorship) also provides an important protection. 
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1. Inledning 

Inledningsvis av denna uppsats beskrivs en problembakgrund och diskussion kring 

valet av ämnet vilket leder vidare till syftet med vår forskning. Kapitlet innehåller 

även avgränsningar och definitioner av centrala begrepp. 

 

1.1 Problembakgrund 
De första artiklarna rörande sponsorskap ur ett kommersiellt perspektiv publicerades i 

mitten av 1980-talet och ämnet har i takt med att sponsring blir allt mer populärt 

bland företag även blivit allt mer väl utforskat (Cornwell & Maignan, 1998). De 

tidigaste exemplen av den moderna sponsringen kan liknas med filantropi och valet 

av vilken sport eller vilket event som skulle sponsras baserades ofta på vad 

företagsledningen hade för intressen. Den moderna sponsringen är betydligt mer 

kommersiellt betingad och ett större fokus ligger på vad företagen kan få i Return On 

Investment, exempelvis awareness, förbättrad image eller ökad försäljning. 

(Crompton, 2004; Seguin, 2007) 

 

Sponsorskap används, precis som annan marknadskommunikation, för att påverka 

konsumentens åsikt eller uppfattning av ett varumärke (McDonald, 1991) och anses 

även vara en relativt kostnadseffektiv metod att nå specifika målgrupper (Meenaghan 

& Shipley, 1999). Kostnadseffektiviteten stöds av Keller (1993) som säger att 

metoden fungerar bra som ett komplement till mer traditionell marknadsföring i större 

kampanjer. Det är en effektiv metod att uppfylla kommunikationsmål som awareness 

och för att förbättra varumärkets image, men det kan även användas för att tillgodose 

specifika säljmål (Meenaghan 1996). Sponsring är inte en lika direkt form av 

marknadskommunikation där det kommuniceras konkret information om företaget 

eller dess produkter, istället kommunicerar sponsring ett slags hjälp och stöd till ett 

event som har en hög status hos konsumenter. Detta genererar i sin tur en goodwill 

hos konsumenterna som resulterar i en positiv effekt på varumärket (sponsorn) 

(McDonald, 1991). Detta utesluter dock inte ett företags möjligheter att kunna 

kapitalisera på sitt sponsorskap så länge det inte uppfattas gå emot vad som är bäst för 

den sponsrade (McDonald, 1991). Förutom att förse sponsorn med ett stort antal 

åskådare förser även eventet sponsorn med en yta där de värderingar konsumenterna 

associerar med eventet i sig kan överföras till varumärket. Dessa värderingar kan vara 

allt ifrån kvalité och modernitet till design eller framstående tekniska lösningar. 

(Meenaghan 1996).  

 

Det är den snabbast växande formen av marknadskommunikation (Crompton, 2004) 

och det spenderas årligen 51,1 miljarder dollar globalt på investeringar i sponsring 

(International Events Group [IEG], 2013). Några bakomliggande orsaker till 

sponsringens framfart är hårdare regler gällande reklam för tobak och 

alkoholprodukter, ökande kostnader i mer traditionella kanaler, ett ökat intresse för 

stora (ofta idrottsliga event), bättre medial täckning av eventen, samt en ineffektivitet 

i traditionell marknadsföring där sponsring erbjuder mindre mediabrus (Meenaghan, 

1994). Ett av de större stegen i modern sponsring togs när IOC (International Olympic 

Commite) till OS 1984 bestämde sig för införa ett system med exklusivitet för de 

olika produktklasserna. Inför OS 1988 skapar IOC gruppen TOP (The Olympic 
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Partners) som ger sponsorerna exklusiva världsomspännande rättigheter i sin 

produktklass. Detta program har sedan ökat från att åren 1985-1988 generera 96 

miljoner USD till att 2009-2012 generera 957 miljoner USD (International Olympic 

Commitee, 2012). 
 

Denna exklusivitet är av stor vikt för att skapa ett ökat värde och är avgörande vid ett 

sponsorskaps framgång (Seguin, Lyberger, O‟Reilly & McCarthy, 2005). Den hårda 

konkurrensen har även lett till att fenomenet “ambush marketing” har blivit allt mer 

vanligt förekommande vid större event. De höga priserna gör att enbart ett fåtal 

företag i världen har de finansiella förutsättningarna för att slåss om de stora 

partnerskapen vilket har lett till att konkurrenter, stora som små, försöker att associera 

sig med dessa event utan att betala för rättigheterna (Scassa, 2011). Ambush 

marketing används inte bara av företag som själva vill associera med ett event och på 

så sätt skapa värde. Det finns även strategier där ett företag som inte äger 

rättigheterna, ofta en konkurrent till en huvudsponsor, ägnar sig åt ambush marketing 

för att medvetet vilseleda konsumenter och skapa ett brus som förminskar värdet och 

effekten för huvudsponsorn samtidigt som det ger det egna företaget publicitet 

(Meenaghan, 1998). Detta stöds av Seguin et al. (2005) som menar att 

konsumenternas förvirring kring olympiskt sponsorskap till stor del kan bero på det 

ökade bruset. 
 

Ansvaret för att motverka de negativa effekterna av ambush marketing läggs främst 

på de som organiserar eventen. I takt med att de drar nya lärdommar och utvecklar 

sina strategier ökar sponsorernas förväntningar på ett fullgott skydd. Dessa strategier 

har ofta en laglig bakgrund så som särskilda lagförslag röranda varumärken, 

reklamfria zooner i närheten av arenor under eventen samt kontroll av tv-rättigheter 

för att förhindra konkurrenter att bli en så kallad ”broadcast sponsor” (McKelvey & 

Grady, 2008). Detta stöds av Scassa (2011) Som säger att ansvaret för att motverka 

ambush marketing ofta läggs på de som organiserar eventen även om en bidragande 

orsak till att det sker är ett bristande engagemang från sponsorn och ett misslyckande 

med att själv marknadsföra sitt sponsorskap. 

Det finns även åtgärder som sponsorerna själva kan ta för att minimera riskerna. Att 

använda sig av leveraging av sitt sponsorskap kan vara ett effektivt sätt att stänga 

dörrarna för potentiella konkurrenter. Genom att själva använda sig av flera olika 

kanaler för att sprida information om sitt officiella sponsorskap minskar riskerna för 

att konkurrenter också drar nytta av eventet genom att på ett vilseledande sätt försöka 

framstå som en sponsor (Meenaghan 1996). Leveraging förutsätter ett strategiskt 

förfarande där företagsledare använder sponsorskapet för att skapa en proaktiv miljö 

där alla olika kanaler som används tillsammans skapar ett tydligt budskap till 

konsumenterna. För att lyckas med detta krävs att företagen har en klar bild av deras 

sponsringspolicy samt att det finns en förståelse för att sponsorskapets framgång vilar 

på hur väl sammansatt den totala marknadskommunikationen är (Cornwell, Weeks & 

Roy 2005). Långsiktiga kampanjer som avser att utbilda konsumenter tillsammans 

med ett fokus på igenkänning kan hjälpa en sponsor att undvika att drabbas av ”brus” 

och istället skilja sig från mängden och få en högre grad av igenkänning (Seguin et al, 

2005). Detta stöds även av Seguin & O‟Reilly (2008) som säger att det mest effektiva 

sättet att motverka ambush marketing är genom att organisatörer och sponsorer 

arbetar tillsammans med en integrerad plan för dess marknadskommunikation. På så 

vis kan eventet och sponsorer hjälpa varandra och skapa en mer effektiv och samlad 

bild i konsumenternas ögon. 
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1.2 Problemdiskussion 

Trots att de som organiserar event blir allt bättre på att förhandla med värd-

städer/länder om särskilda varumärkeslagar anses det vara orealistiskt att lägga över 

förtroendet på att dessa lagar ska ge ett fullgott skydd mot konkurrenter. Lagarna är 

inte tillräckligt specifikt skrivna vilket leder till att det i en eventuell rättegång är upp 

till värdlandets domstol tolka och värdera fallet. Utöver detta finns det en tydlig 

problematik kring det faktum att vissa strategier som kallas ambush marketing 

faktiskt inte bryter mot några specifika lagar gällande immaterialrätt och därför inte 

kan motarbetas via hot om stämning etc. (McKelvey och Grady 2008). Detta stöds av 

Scassa (2011) som säger att endast en liten del av det som refereras till som ambush 

marketing faktiskt bryter mot de rådande lagarna gällande orättvis konkurrens och 

immaterialrätt. Dessa, mer sofistikerade, strategier som ambush marketing erbjuder 

anses vara ett hot mot den moderna sponsringen och riskerar att minska företagens 

vilja att betala de enorma summor som ofta förknippas med ett officiellt sponsorskap 

(Meenaghan, 1996). I ljuset av denna bakgrund kommer vi att titta närmare på hur 

Volvo Trucks arbetar med detta i praktiken. Den rådande forskningen kring ambush 

marketing fokuserar på två huvudområden, beskrivning av processen och analys, samt 

hur konsumenter påverkas i form av t.ex. igenkänning av sponsorer (Meenaghan, 

1998). Vi anser därför att vår studie är relevant då vi kommer att undersöka hur Volvo 

Trucks, ett B2B-företag, använder sig av leveraging vid sina sponsorskap samt vilka 

strategier de använder för att motverka Ambush Marketing. Då antalet fallstudier på 

B2B-företag är begränsat och den rådande forskningen primärt avhandlar B2C-företag 

anser vi att det finns ett inslag av nyhet då vi undersöker hur dessa teorier anpassas 

och tillämpas i praktiken för en B2B-marknad.  

1.3 Problemställning 
- Hur använder Volvo Trucks leveraging i samband med deras sponsorskap? 

- Hur motverkar Volvo Trucks Ambush Marketing i samband med deras 

sponsorskap? 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och beskriva hur ett aktivt sponsrande 

multinationellt företag på B2B-marknaden använder sig av leveraging i samband med 

deras sponsorskap för att öka nyttan av deras investering. Vi vill även undersöka 

undersöka och beskriva hur de motverkar Ambush Marketing i samband med deras 

sponsorskap för att skydda deras investering. 

1.5 Avgränsningar  
Vi har valt att enbart fokusera oss på, och intervjua personal från, Volvo Trucks och 

har därmed avgränsat oss bort från en undersökning av resterande delar av Volvo-

koncernen. Då studiens syfte är att enbart undersöka företaget Volvo Trucks har inga 

andra företag inom lastvagnsindustrin studerats. Något som kan vara viktigt att belysa 

är även att Volvo Cars inte längre är en del av Volvo Group då de har blivit uppköpta 

av det kinesiska företaget Geely. Volvo Trucks kunder och distributörer kommer inte 

att inkluderas i studien då vi valt att behandla uppsatsens ämne enbart ur ett 

företagsperspektiv. Vi har vidare valt att enbart fokusera på Volvo Trucks globala 

sponsoråtaganden Volvo Ocean Race och deras golftävlingar (Volvo Golf 

Champions, Volvo China Open, Volvo World Match Play Championship och Volvo 

World Golf Challenge) och har därmed avgränsat oss och valt att inte undersöka 

mindre och lokala sponsringsåtaganden.  
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1.6 Centrala begrepp 
Sponsring 

Definitionen av sponsring kan ses som en överenskommelse, där företaget i fråga 

väljer att sponsra ett specifikt evenemang eller en aktivitet, och därmed få rätten att 

utnyttja sitt varumärke för kommersiellt bruk vid detta tillfälle (Meenaghan & 

Shipley, 1999). 

 

Passform 

”the degree to which the pairing [of an event and sponsor] is perceived as well 

matched or a good fit, without any restriction on the basis used to establish fit” 

(Speed & Thomson, 2000, s. 230). 

 

Leveraging 

Leveraging förutsätter ett strategiskt förfarande där företagsledare använder 

sponsorskapet för att skapa en proaktiv miljö där alla olika kanaler som används 

tillsammans skapar ett tydligt budskap till konsumenterna. För att lyckas med detta 

krävs att företagen har en klar bild av deras sponsringspolicy samt att det finns en 

förståelse för att sponsorskapets framgång vilar på hur väl sammansatt den totala 

marknadskommunikationen är (Cornwell, Weeks & Roy 2005). 

 

Aktiverande leveraging 

Istället för en traditionell produktdemonstration uppmanas företaget att låta 

konsumenterna själva få interagera med produkten för att skapa ett band till produkten 

och varumärket (Choi, Stotlar & Park, 2006).  

 

Icke aktiverande leveraging 

De icke aktiverande formerna av leveraging baseras på en mer passiv process hos 

åskådarna där de exponeras för varumärket men inte interagerar med det. Det kan 

vara skyltar med logotyper på eventet, sponsornämnande och annan mer ensidig 

marknadsföring i samband med eventet (Weeks, Cornwell & Drennan, 2008). 

 

Ambush marketing 

En strategi som används då en konkurrent till huvudsponsorn försöker avleda 

konsumenternas uppmärksamhet från huvudsponsorn och istället rikta den emot sig 

själva. Detta för att åstadkomma största möjliga kommersiella påverkan antingen 

genom att försvaga konkurrenten och/eller bygga och ge en positiv bild av sitt eget 

varumärke (Meenaghan, 1998; Payne, 1998). 

1.6 Disposition 
 

 

 

 

 

Figur 1. Dispositionsmall 

 

Inledning: Inledningsvis av denna uppsats beskrivs en problembakgrund och 

diskussion kring valet av ämnet vilket leder vidare till syftet med vår forskning. 

Kapitlet innehåller även avgränsningar och definitioner av centrala begrepp. 
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Teori: Här redovisas de insamlade teorier och modeller som använts. Detta kapitel är 

av väsentlig betydelse då det ligger till grund för underlaget till forskningen. Kapitlet 

inleds med att vi presenterar tidigare forskning angående sponsring för att sedan gå 

vidare med att redovisa andra teorier om leveraging och ambush marketing som vi 

funnit relevanta och intressanta. 

 

Metod: I detta kapitel presenteras valet av metoder som tagits fram och motivering 

till dessa. Det diskuteras även hur vi har gått till väga under arbetsprocessens gång 

samt den kritik vi har kunnat se vid våra metodval 

 

Empiri: Den empiriska data som samlats in kommer att redovisas i detta kapitel. 

Kvalitativa undersökningar i form av öppna personliga intervjuer har använts. Vidare 

presenteras en kort företagspresentation samt den insamlade informationen vi fått av 

respondenterna. 

 

Analys:  I analyskapitlet presenteras och jämförs sambanden mellan den teoretiska 

referensramen med de empiriska fynden som gjorts efter våra intervjuer. Vi har valt 

att vara objektiva i vår analys för att sedan ägna det avslutande kapitlet till diskussion 

och slutsats av analysen. 

 

Slutsats och diskussion: I det avslutande kapitlet kommer vi redovisa resultatet av 

vår studie genom att svara på våra problemformuleringar. Slutsatserna presenteras 

avskilt från varandra i enlighet med våra problemformuleringar och har arbetats 

fram med utgångspunkt i analysen. Diskussionen ämnar att ytterligare belysa och 

förklara vårt resultat. 
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2. Teoretisk referensram 

Här redovisas de insamlade teorier och modeller som använts. Detta kapitel är av 

väsentlig betydelse då det ligger till grund för underlaget till forskningen. Kapitlet 

inleds med att vi presenterar tidigare forskning angående sponsring för att sedan gå 

vidare med att redovisa andra teorier om leveraging och ambush marketing som vi 

funnit relevanta och intressanta. 

2.1 Sponsring 

2.1.1 Allmänt om sponsring 

Definitionen av sponsring kan ses som en överenskommelse, där företaget i fråga 

väljer att sponsra ett specifikt evenemang eller en aktivitet, och därmed få rätten att 

utnyttja sitt varumärke för kommersiellt bruk vid detta tillfälle. (Meenaghan & 

Shipley, 1999). Begreppet sponsring antas ha funnits sedan urminnes tider och tagits i 

bruk i olika former, exempelvis genom mecenater som bidrog med hjälpmedel till 

samhällets kultur och dess konstnärer. (Meenaghan & Shipley, 1999)  

 

I början av 90-talet var det fortfarande företag som såg sponsring som ett slags 

välgörenhetsändamål mer än ett marknadsföringsverktyg och använde sig av 

sponsring på grund av att det varit ett sätt för företagsledare att främja idrottslag, 

organisationer eller evenemang som ligger dem varmt om hjärtat (McDonald, 1991). 

Under årens gång har begreppet sponsring förändrats och idag används det framför 

allt av företag som ett komplement till övrig reklam och pr, där grundtanken vid 

nyttjandet av sponsring som ett kommunikationsverktyg är att uppnå de 

marknadsmässiga mål som satts upp. (Meenaghan & Shipley, 1999) 

 

En av de stora anledningarna till allt större summor läggs på sponsring är att företag 

ser det som en kommunikationskanal med hög potential vid varumärkesbyggande och 

varumärkeslojalitet (IEG, 2013). För att bygga ett starkt varumärke menar Aaker 

(1996) att det är viktigt att skapa kopplingar som bygger på organisationens 

egenskaper (identitet). Mer attraktiva och meningsfulla kopplingar leder till en 

starkare koppling som i sin tur leder till ett starkare varumärke. Vidare menar Aaker 

(1996) en organisations egenskaper skapar en mer långvarig konkurrensfördel till 

skillnad från en produkts egenskaper. Detta motiveras med att produktegenskaper är 

lättare att kopiera än organisationens egenskaper som i stort bygger på personalen, 

värderingar och olika program.  
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Enligt IEG (2013) uppgick den globala kostnaden för sponsorskap till $51,1 miljarder 

år 2012 och för 2013 väntas siffran bli $53,3m miljarder. 

 

 
Figur 2. ”Total Global Sponsorship Spending” (IEG, 2013) 

 

Meenaghan (1991a) menar vidare att den ökade tillväxten av sponsring beror på flera 

olika faktorer. Den stärkta regleringen för tobak- och alkoholtillverkare är en 

bidragande faktor då företag inom branschen blivit tvungna att leta efter alternativa 

marknadsföringskanaler. Två andra anledningar antas vara den ökade kostnaden for 

reklamkampanjer samt att sponsring bevisligen faktiskt ger en positiv effekt för 

företags marknadsobjektiv. Den allt mer utökade mediaövervakningen av sport och 

kultur är även detta en starkt bidragande orsak samt att befolkningen idag har mer tid 

över för aktiviteter inom sponsorsrelaterade evenemang (Meenaghan, 1991a).  

 

Fördelarna med sponsring gentemot traditionell marknadsföring är att den 

marknadskommunikation som sker i samband med sponsorskapet omsluts av en slags 

good will samtidigt som åskådarna har sänkta försvarsmekanismer jämfört med 

reklam-orienterad kommunikation (Meenaghan, 2001a). Att åskådarna är mer 

skeptiska till traditionell reklam beror på att det ses som något själviskt och tvingande 

vilket ledde till de höjda försvarsmekanismerna. Tvärtom ansågs sponsorskap som 

mer diskret, inte tvingande och osjälviskt vilket, tillsammans med det faktum att det 

stödjer en sport eller konst, gjorde att åskådarna sänkte sina försvarsmekanismer 

(Meenaghan, 2001a).  

2.1.2 Corporate Social Responsibility (CSR) 

Det finns en normativ debatt om vad som är och vad som inte är CSR (Lichtenstein, 

Drumwright & Braig, 2004). CSR, i sin renaste form, bygger på en rent filantropisk 

bas där företaget försöker ge tillbaka till samhället utan att förvänta sig en 

motprestation. Även om det går att hävda att sponsorskap i viss mån vuxit ur just 

denna filantropi görs det nu en tydlig skillnad då sponsorskap är en affärsinvestering 

som kräver en motprestation (exponering, positiva associationer och 

produktfösäljning) följt av ett inkorporerande i företagets marknadsmix (Smith & 

Westerbeek, 2007). Många företag ser dock ett värde i CSR och använder det för att 

förbättra sin varurmärkesimage för att skapa konkurrensfördelar på marknaden 
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(Lichtenstein et al., 2004). Smith & Westerbeek (2007) menar att sådana initiativ, 

som avser att ge en direkt nytta till det egna företaget, inte kan ses som genuina CSR-

initiativ. Morsing, Schultz & Nielsen (2008) menar att marknadskommunikation i 

syfte förbättra sitt rykte genom att kommunicera CSR bör utföras med stor 

försiktighet för att undvika att uppfattas som kommersiellt drivna och istället få 

negativa effekter.  

2.1.3 Sponsringsstrategi 

Det finns många olika sätt för ett företag att utnyttja sitt sponsorskap och dra nytta av 

det. Företagen måste därför ha en klar strategi med tydliga målsättningar på de 

effekter som söks (Nickell, Cornwell & Johnston, 2011). Detta stöds av Amis, Slack 

& Berrett (1999) som menar att ett sponsorskap kan skapa en långvarig 

konkurrensfördel om ledningen frigör tillräckliga resurser och utövar ett aktivt 

management av sponsorskapet. För att nå de uppsatta målen och få en långsiktig 

effekt krävs det att företaget involverar sponsorskapet i den totala 

kommunikationsmixen på ett sätt som gör det svårt för konkurrenter att efterlikna 

(Amis et al., 1999). Även Farelly, Quester & Burton (1997) anser att 

företagsledningar bör se över sponsorskapets roll i den övriga kommunikationsmixen 

och i företagets övergripande strategiska plan. Vidare menar Farelly et al. (1997) att 

det finns ett behov att ta fram särskilda indikatorer och utvärderingsverktyg för att 

skapa en klar bild över sponsorskapet står sig i förhållande till de uppsatta 

målsättningarna. 

2.1.4 Långsiktigt samarbete  

Det finns en fördel i att skapa långsiktiga samarbeten då åskådarna över tid uppfattar 

företagens namn som en del av eventet (Cornwell & Coote, 2005). Ett långsiktigt 

samarbete har större påverkan på de positiva attityder som bildas mot sponsorn och 

likt annan marknadskommunikation så förstärks meddelandet med repetitioner under 

en längre tidsperiod (Cornwell, Roy & Steinard, 2001). En ytterligare fördel enligt 

Cornwell et al. (2001) är att sponsorn vid ett långsiktigt samarbete får möjligheten att 

för varje event dra nya lärdomar och förbättra upplägget. Genom att tänka långsiktigt 

med sponsorskapet ökar chansen att sponsorn ses som äkta och legitim vilket är 

positivt för såväl attityder som för att motverka ambush marketing (Farrelly, Quester 

& Greyser, 2005). Vidare menar Farrelly et al. (2005) att ett långsiktigt tänk öppnar 

en möjlighet för att se på sponsorskapet som en ”co-marketing alliance” där både 

eventarrangören och sponsorn tillsammans investerar i förhållandet för att dra nytta av 

varandra och nå gemensamma mål. På så vis kommer förhållandet att bli starkare och 

det finns en ökad nytta hos båda parter att ta hand om varandra och finna nya 

möjligheter för att utveckla relationen.  

2.1.5 Passform 

Passform definieras av Speed & Thompson (2000) som ”the degree to which the 

pairing [of an event and sponsor] is perceived as well matched or a good fit, without 

any restriction on the basis used to establish fit” (s. 230).  

 

I vissa fall av sponsring är kopplingen mellan sponsorn och den sponsrade i sig själv 

logisk och konsumenterna kan då själva göra kopplingen. Exempelvis om en 

producent av idrottskläder/skor sponsrar ett idrottsevenemang. Det finns dock andra 

former av sponsring där kopplingen är mer komplicerad och därfötr ställer krav på 

sponsorn att genom olika former av marknadskommunikation tydliggöra och förklara 

förhållandet. Vikten av en sådan koppling och ett överensstämmande mellan sponsorn 
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och den sponsrade (eventet) är en avgörande faktor för att förenkla och stödja minnet 

hos konsumenterna. Då ett sponsorskaps framgång ofta mäts i brand awareness och 

igenkännande är alltså konsumenternas förmåga att minnas varumärket och 

kopplingen en direkt indikator på sponsorskapets effektivitet (Cornwell, Humphreys, 

Maguire, Weeks & Tellegen, 2006). Mazodier & Merunka (2012) menar att det inte 

bara är passformen mellan sponsorn och eventet som är viktig, utan att även 

passformen mellan målgruppen och eventet spelar en avgörande roll i huruvida 

sponsorskapet kommer att resultera i positiva attityder, ökad brand awareness, brand 

trust och slutligen brand loyalty. Det är därför viktigt att beslutsfattare noggrant väljer 

event som favoriseras av eller överensstämmer med sin målgrupp, samtidigt som 

eventet i sig ska stämma överens med företagets image eller personlighet. I sin studie 

visar Mazodier & Merunka (2012) två olika vägar där passform är utgångspunkten i 

de positiva effekterna. Den första vägen avhandlar hur individens passform med 

eventet påverkar attityden/känslorna för eventet, som i sin tur påverkar individens 

attityd/känsla för varumärket och slutligen leder till varumärkeslojalitet. Den andra 

vägen redogör för hur varumärkets upplevda passform med eventet positivt påverkar 

förtroendet för varumärket och attityden mot sponsorskapet. Ett ökat förtroende och 

positiva attityder mot sponsorskapet leder vidare till positiva attityder/känslor för 

varumärket och slutligen varumärkeslojalitet (Mazodier & Merunka, 2012). Att den 

positiva responsen är starkare när konsumenterna uppfattar att sponsorn och eventet 

”passar ihop” stöds av Speed & Thompsson (2000) som även menar att 

konsumenternas personliga åsikter/attityder mot eventet påverkar resultatet. Det 

presenteras även en interaktiv effekt mellan dessa faktorer som visar att då 

konsumenten har en stark, positiv attityd mot eventet kommer effekten av 

sponsorskapet att vara mer positiv om sponsorn lyckas kommunicera passformen på 

ett effektivt sätt (Speed & Thompson, 2000). Genom att välja ett event med god 

passform kan företaget dra fördelar av att få associationer och länkar som redan finns 

hos konsumenterna. Baksidan med det kan vara att de existerande länkarna hos 

konsumenterna innefattar länkar till konkurrenter och kan därför orsaka störning 

(Cornwell et al. 2006). Zdravkovic & Till (2012) menar att passformen inte bara 

spelar en roll i hur stark associationslänken är mellan sponsorn och eventet, utan att 

passformen också är en primär drivkraft i överförandet av associationer mellan 

eventet och sponsorn. Styrkan i den associativa länken mellan sponsorn och eventet 

har alltså en positiv effekt på hur mycket som transfereras mellan dem (Zdravkovic & 

Till, 2012). Vid större sponsorskap påverkas konsumenternas uppfattning av 

passformen även av ett företags brand equity, där starka varumärken uppfattas ha en 

bättre passform (Roy & Cornwell, 2003).  

 

Nickell et al. (2011) menar dock att en bristande eller låg passform också kan leda till 

positiva effekter för konsumenters minne av sponsorskapet. Detta exemplifieras med 

att ett eventuellt sponsorskap av Prada inom Nascar skulle sticka ut och därför lättare 

kommas ihåg. Däremot påpekar Nickell et al. (2011) att vid låg passform kommer 

andra viktiga effekter att bli lidande, så som attityder och känslor mot varumärket 

samt intentioner att köpa.  

 

Vikten av passform är väl grundat (e.g. Johar & Pham, 1999; Gwinner & Eaton, 1999; 

Speed & Thompson, 2000) och företagsledare försöker nu uppfylla denna passform 

genom att undersöka en rad olika dimensioner av sig själva och eventen, men även 

genom att ta in en utomstående aktör som underlättar sökandet (Cornwell et al. 2006). 

Olson & Thjømøe (2011) använde sig av totalt sex stycken dimensioner för att 
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förutspå ett sponsorskaps allmänna passform. Fyra av dessa verifierades där 

”användning av deltagare” (Både av utövare och åskådare) och ”åskådares likhet” 

(Överensstämmande målgrupper) var de mest avgörande, men där även ”geografisk 

likhet” och ”Liknande attityder” visade signifikant påverkan.  

 

I urvalsfasen av sponsorskapen uppmanar Speed & Thompson (2000) till noggrannhet 

och säger att företagsledare och beslutsfattare kring sponsorskap inte ska fokusera på 

enbart exponering. Utan istället jobba tillsammans med sina konsumenter och genom 

marknadsundersökningar identifiera nya möjligheter att kommunicera passform och 

en ärlighet (icke-kommersiell agenda) med målgruppen. Detta stöds av Zdravkovic 

och Till (2012), Olson & Thjømøe (2011) samt Mazodier & Merunka (2012) som 

menar att en marknadsundersökning i målgruppen skulle kunna förbättra 

utgångspunkten för sponsorskapet. De två parametrar som primärt bör mätas är 

känslor för eventet och attityder mot sponsorskapet, vilka båda är lätta att undersöka 

empiriskt och som båda har en dokumenterad påverkan på sponsorskapens framgång 

(Mazodier & Merunka, 2012).  

2.1.6 Utvärdering 

Även om vikten av utvärdering och mätning av ett sponsorskaps effekter är allmänt 

känt finns det vissa sponsorer som anser att utvärdering av sponsorskapet inte är en 

nödvändighet. De hänvisar till att de stora kostnaderna som en undersökning innebär 

tar bort de ekonomiska fördelar som sponsorskapet gett (Chadwick & Thwaites, 

2004). Speed & Thompson (2000) menar dock att kontinuerliga mätningar och 

utvärderingar av målgruppens attityder och åsikter kan leda till nya insikter och 

möjligheter för sponsorn. Använt på rätt sätt kan då sponsorn justera sina strategier 

och öka nyttan (Speed & Thompson, 2000). För att lyckas med utvärderingen är det 

viktigt att vara systematisk i uppföljandet och att skapa fasta referenspunkter att följa 

genom att göra en första mätning redan innan sponsorskapet startar (Chadwick & 

Thwaites, 2004). Det är viktigt att undersöka rätt parametrar och Speed & Thompson 

(2000) menar att det inte räcker att enbart titta på den totala exponeringen eller att 

räkna antalet tidningsartiklar. Detta stöds av Chadwick & Twaites (2004) som säger 

att användandet av mediavärde i sin utvärdering kan vara en bra metod, men bör inte 

ses som det absoluta sättet att mäta. Detta motiveras med att ren synlighet i media är 

allt för osofistikerat och inte ger en bild av hur mottagarnas attityder och beteenden 

har förändrats (Chadwick & Thwaites, 2004). För att maximera nyttan bör istället 

utvärderingens fokus riktas på åskådarna/målgruppen och undersöka attityder och 

förändringar i beteende (Speed & Thompson, 2000; Chadwick & Thwaites, 2004). 

Meenaghan (2013) är än mer kritisk till den rådande praxisen i branschen och menar 

att i takt med att sponsring allt mer ses som en plattform för kommunikation och 

relationsbyggande kan inte mätningarna och utvärderingen av sponsorskapets 

framgång längre mätas i exponering och spaltmeter. Istället för att fokusera på ROI 

(Return On Investment) föreslås ett större fokus på ROO (Return On Objectives) 

vilket även belyser vikten av en specifik målsättning, budget och leverage-strategi för 

varje del av sponsorskapet (Meenaghan, 2013). Genom att sätta upp särskilda KPI:n 

(Key Performance Indicators) underlättas mätningarna och möjliggör även för ett 

flexibelt sponsorskap som kan anpassa sig efter de svar som fås (Meenaghan, 2013).  

2.1.7 Risker/kritik mot sponsring 

Även om det finns en stor lockelse att starta ett samarbete med ett världskänt 

idrottslag eller individuell spelare så finns det risker och fallgropar som ledningen 

måste ta hänsyn till. Att laget/spelaren inte presterar lika bra som företaget hoppats 
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under sponsorskapstiden och därför inte generar den positiva uppmärksamhet som 

eftersöks (Chadwick & Thwaites, 2004). Risken för individuella disciplinära problem, 

både på och utanför planen, som leder till direkt negativ uppmärksamhet (Westberg, 

Stavros & Wilson, 2011; Chadwick & Thwaites, 2004). Spridningen av negativ 

publicitet mot ett världskänt lag/individ är svårt att kontrollera och kan göra allvarlig 

skada på sponsorns varumärke (Westberg et al., 2011). Om lagets målgrupp 

(supportrar) inte stämmer överens med varumärkets finns det risker att den eftersökta 

meningstransfereringen inte sker samt att lagets/spelarens konkurrenter och deras 

supporters kommer att undvika varumärket som en protest och ett avståndstagande 

mot laget/spelaren (Chadwick & Thwaites, 2004).  

 

Det finns också kritik mot varaktigheten av sponsring. I en studie utförd i samband 

med de Olympiska Spelen i Sydney 2008 redovisar Tripodi & Hirons (2009) att det i 

vissa fall är ett problem att effekterna av sponsorskapet försvinner relativt snabbt efter 

att eventen tar slut och marknadskommunikationen avtar.  

2.1.8 Sponsorskaps-kopplad marknadskommunikation 

Sponsorskaps-kopplad marknadskommunikation har definierats av Cornwell (1995, 

citerad i Cornwell et al., 2005) som ”the orchestration and implementation of 

marketing activities for the purpose of building and communicating an association to 

a sponsorship” (s. 21) och indikerar att ett företag, efter att de köpt rättigheterna till 

ett sponsorskap, måste använda sig ytterligare marknadskommunikation för att 

kommunicera detta till målgruppen (Cornwell et al., 2005). 

 

I teorierna kring sponsorskaps-kopplad marknadskommunikation har termer som 

aktivering och leveraging använts om vartannat för att beskriva samma sak (Cornwell 

et al., 2005). Genom att utgå från Meeneghans (1991b, citerad i Quester & 

Thompson, 2001) definition av kommersiellt sponsorskap, ”an investment, in cash or 

in kind, in an activity, person or event (sponsee), in return for access to the 

exploitable commercial potential associated with that activity, person or event by the 

investor (sponsor)” (s. 34) har Weeks et al. (2008) först definierat en huvudkategori 

där leveraging definieras som ”the act of using collateral marketing communications 

to exploit the commercial potential of the association between a sponsee and 

sponsor” (s. 639). Detta följs av två underkategorier där aktivering definieras som 

“communications that promote the engagement, involvement, or participation of the 

sponsorship audience with the sponsor.” (s. 639) och icke-aktiverande 

kommunikation definieras som “communications that promote the sponsorship 

association, but that may be passively processed by the sponsorship audience.”(s. 

639). 

 

Ett företags leveraging kan alltså brytas ner till två underkategorier där aktiverande 

kommunikation syftar till att vara mer interaktiv genom olika eventbaserade 

interaktioner med åskådarna, men även genom eventbaserade websidor för att nå ut på 

ett massmedialt plan. Den icke-aktiverande kommunikationen baseras istället på en 

mer passiv process hos åskådarna, så som skyltar med logotyper på eventet, 

sponsornämnande och annan marknadsföring i samband med eventet (Weeks et al., 

2008).  
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2.2 Leveraging  

2.2.1 Allmänt om leveraging 

Att ett sponsorskaps framgång är beroende på hur leveraging och aktivering används 

av sponsorn är väl dokumenterat i forskningen (Nickell et al., 2011; Quester & 

Thompson, 2001; Cornwell et al., 2005) och Fahy, Ferelly & Quester (2004) menar 

att leveraging är ett direkt krav för att uppnå de mål som företaget sätter upp. Väl 

planerad och utförd leveraging kan hjälpa att motverka ambush marketing (Crompton, 

2004; Seguin et al., 2005) och kan även hjälpa ett företag att differentiera sig från sina 

konkurrenter (Cornwell, Roy & Steinard, 2001; Papadimitriou & Apostolopoulou, 

2009). Genom att ha en god kännedom om målgruppens attityder mot sponsorn och 

eventet kan en leveragingstrategi optimeras och öka chanserna för ett positivt utfall 

(Speed & Thompson, 2000).  

 

I takt med att sponsorskap har vuxit i popularitet så har även bruset/clutter runt om 

dem vuxit (Cornwell et al., 2005; O‟Reilly & Lafrance Horning, 2013). Kravet på att 

särskilja sig från konkurrenterna har därför ökat och företagen tvingas nu vara mer 

kreativa i sina strategier för sticka ut ur mängden (Cornwell et al., 2001). Det finns 

många olika sätt att använda leveraging på och de enda gränserna är kreativitet och 

resurser (O‟Reilly & Lefrance Horning, 2013). O‟Reilly & Lafrance Horning (2013) 

sammanställer i sin studie en lista av de vanligaste metoderna för aktivering som 

antingen observerats i praktiken eller som refererats till i tidigare teorier 

 

 

Advertising (TV, Radio, Magazines, 

Newspaper, Brochures, Outdoor) 

Digital/Social/Mobile Media 

PR/Media Coverage On-Line Campaigns (Websites, Blogs) 

Signage/Logo Placement/Banners/PA 

Announcements/Logo on Scoreboard or 

Uniforms 

On-Site Hospitality/Events/Client 

Entertainment/VIP Passes 

In-Store Displays/Point-of-Sales 

Promotion/Coupons 

Off-Site Events 

Samples/Product-Event 

Integration/Product Demonstrations 

Sponsorship Tie-In Promotions 

On-Pack Signage/Company Vehicle 

Signage 

Direct Marketing 

Licensing/Merchandize Business-to-Business Communication 

Giveaways/Contests/Sweepstakes/Games/

Memorabilia/Premiums 

Internal Marketing/Employee Programs 

Player Sponsorship/Meet and 

Greets/Product Use 

New Products/Services 

On-Site Personnel/Research/Consumer 

Interaction 

Cause-Related Tie-Ins 

Event-Based Distribution 

 

  

Figur 3. ”Activation Methods” (O‟Reilly & Lafrance Horning, 2013, s.427) 
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I IEGs (2012) årliga ”Performance Research Sponsorship Decision-makers Survey” 

redovisas resultat som visar att sponsorerna börjat släppa några av de mer traditionella 

kanalerna och istället väljer att fokusera på mer interaktiva engagerande metoder. 

Figur. 3 visar vilka kanaler som används för att leveraga sponsorskapen. Värt att 

notera är att även om 72% fortfarande använder traditionell media för att aktivera så 

har den siffran sjunkit långt sen toppnoteringen på 86% år 2005. På uppgång är 

istället sociala media (ny på listan för året) samt hospitality. (IEG, 2012). 

 

Which of the following marketing communication channels do you use to leverage 

your sponsor programs? 

 
Figur 4 “Which of the following marketing communication channels do you use to 

leverage your sponsor programs?” (IEG, 2012) 

 

IEGs (2012) rapport innefattar även vilka rättigheter som föredras av beslutsfattarna 

och visar att ”Category exclusivity” toppar listan samtidigt som exponerings-baserade 

rättigheter som ”On-site signage” och ”Identificaiton in the property‟s media buy” 

sjunker jämfört med tidigare år.  

2.2.2 Best practice 

Kartläggningen av olika kanaler och metoder för att leverega har kommit relativt 

långt, men det finns i nuläget ingen allmän uppfattning om vad som är det bästa sättet 

att använda leveraging på (O‟Reilly & Lafrance Horning, 2013). Detta stöds av 

Chadwick & Thwaites (2004) som menar att det, i specifika situationer, finns glapp 

gällande förståelsen för vad de individuella kanalerna inom leveraging kan 

åstadkomma och hur effektiva de är. O‟Reilly & Lafrance Horning (2013) menar 

vidare att då varje sponsorsituation är unik finns det ingen garanti för att en strategi 

kommer att fungera för alla företag ”Each business situation (objectives, competitive 

position/brand equity, past sponsorship efforts) must be considered and a unique 

sponsorship strategy developed that best reflects the reality of that organization” (s. 

435).  

 

I en studie av Davies & Tsiantas (2008) där de undersökte vilka leveraging-strategier 

som implementerats av sex nationella sponsorer vid 2004 års Olympiska spel i Aten 

fann de vissa skillnader mellan ”High involvement brands” (banker och flygbolag) 

och ”low involvement items” (drycker, mejeriprodukter). Just involvement men även 

balansen mellan en kognitiv eller en affektiv process avgör vilka strategier som är 

bäst lämpade för företaget. Alla high involvement brands bör fokusera på att skapa ett 
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starkt och långvarigt band med eventet och bygga en förbättrad image med hjälp av 

den goodwill och association som kommer från partnerskapet. Kräver sedan 

produkten en kognitiv process, där potentiella kunder behöver veta mer för att få en 

starkare koppling till varumärket och öka intentionen att köpa, rekommenderas att 

företag ägnar sig åt aktiviteter som skapar en kontaktyta där information kan 

förmedlas. Exempelvis kan en bilfirma ställa ut och visa upp sina senaste modeller 

(Davies & Tsiantas, 2008). Att det är viktigt att knyta an till konsumenterna och 

engagera dem stöds av Choi et al., (2006) som säger ”sports managers today must 

provide an experince that is more than a simple, one-dimensional logo viewing” (s. 

79). Istället för en traditionell produktdemonstration uppmanas företaget att låta 

konsumenterna själva få interagera med produkten för att skapa ett band till produkten 

och varumärket (Choi et al., 2008). Enligt Carrilat & d‟Astous (2013) finns det en 

complementarity factor i kommunikationen kring sponsorskap som innebär att 

leverage-strategin måste anpassas efter vilket typ av förhållande sponsorn har med 

eventet. En sponsor som anses ha ett kommersiellt samband med eventet, till exempel 

en sponsor som förser eventet med produkter, bör fokusera sin kommunikation på att 

förmedla image och skapa en icke-kommersiell knytpunkt genom att anspela på 

gemensamma värderingar. Anses däremot sponsorn i grunden ha mindre 

kommersiella mål med sponsorskapet, till exempel titelsponsor, öppnas möjligheten 

för att använda mer produktorienterad kommunikation (Carrilat & d‟Astous, 2013).  

2.2.3 Aktiveringsratio 

För att utnyttja ett sponsorskap till fullo krävs det rätt strategier. Dessa strategier 

kostar givetvis pengar att implementera och det finns ett flertal riktmärken i 

litteraturen som sträcker sig från 1:1 upp till 7:1(Ration avser kostnad 

leverage:kostnad rättigheter). Om till exempel ett cykelföretag sponsrar ett triathlon 

där rättigheterna kostar 10 000 så är den minsta investeringen i aktivering ytterligare 

10 000. Om sponsorn istället investerar 20 000 i aktivering är då ration 2:1 (O‟Reilly 

& Lafrance Horning 2013). Även om vissa anser att mer leveraging är bättre 

(Cornwell et al., 2001) så menar Davies & Tsiantas (2008) att det viktiga inte är hur 

mycket som spenderas, utan hur det spenderas. Detta stöds av O‟Reilly & Lafrance 

Horning (2013) som hävdar att en stor budget inte ger garanterad framgång. 

Framgång kräver en balans mellan kvantitet och kvalité på strategierna (O‟Reilly & 

Lafrance Horning, 2013) samt att företaget lyckas engagera målgruppen genom att 

vara kreativa, flexibla och att sponsorskapet är en integrerad del 

kommunikationsmixen (Davies & Tsiantas, 2008; Papadimitriou och Apostolopoulou, 

2009; Sneath, Finney & Close, 2005 och Weeks et al., 2008).  
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IEG (2012) rapporterar en ökning i snittet som spenderas på leveraging från 1.6:1 år 

2011 till 1,7:1 år 2012. Figur 5 nedan visar företagens aktiveringsratio.  

 

 

  

 
 

 

Figur 5 “What is your company’s typical promotional spending ratio?” (IEG, 2012) 

 

För lyckas med den strategiska implementeringen och aktivera sin målgrupp med 

olika leveraging strategier krävs det en bra passform och möjligheter att integrera 

marknadskommunikationen i sin helhet men även en flexibilitet för att följa nya 

trender (O‟Reilly & Lafrance Horning, 2013).  

2.2.4 Artikulering 

En metod för att förbättra åskådarnas uppfattning av passformen är att använda sig av 

artikulering. Artikulering definieras av Cornwell et al. (2006) som ”the act of 

explaining the relationship between entities”. Hur kopplingen/sambandet mellan 

sponsorn och den sponsrade artikuleras har en direkt påverkan på konsumentens 

minne (Cornwell et al. 2006) och ett företag kan med hjälp av sin 

marknadskommunikation öka uppfattningen om sponsorskapets passform med över 

30 procent genom rätt typ av artikulering (Olson & Thjømøe, 2011). Förklaringen av 

kopplingen, själva artikuleringen, behöver inte vara omfattande. I experimentet 

använde sig Cornwell et al. (2006) endast av ett fåtal ord i en mening och kunde ändå 

påvisa förbättringar i minnet för sponsor-event par. Rent praktiskt är det alltså av 

intresse för företag att noggrant konstruera sina press-releaser i samband med 

sponsorskap för att maximera effekterna på konsumenternas minne (Cornwell et al. 

2006). Sponsorskapets passform ligger till grund för vilka typer av artikulering som 

kommer generera bäst effekt. För sponsorskap med låg passform rekommenderas att 

sponsorn använder sig av en icke-kommersiell artikulering i sin aktiverande 

leveraging för att förbättra konsumenternas attityder. Har sponsorskapet däremot en 

god passform öppnas möjligheten för sponsorn att vara mer kommersiell i sin 

kommunikation och ändå dra nytta av positiva attityder (Weeks et al., 2008). 
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2.2.5 Känslomässig aktivering/experiential activation 

En av de viktigaste möjligheterna som ett sponsorskap frigör är tillfällen där sponsorn 

har chansen att kommunicera och interagera med konsumenterna (Meenaghan 2001b; 

Roy & Cornwell, 2004). Även Pettit, Cook, Belmont & Sokolyanskaya (2008) menar 

att sponsorskap och event är en kontaktyta där företagen har möjlighet att 

kommunicera med målgruppen och skapa ett extra värde genom att påverka 

upplevelsen med olika aktiviteter. Konsumenten får möjlighet att interagera med 

själva varumärket i en miljö som engagerar dem (Pettit et al., 2008). För att sedan öka 

sponsorns anseende och förbättra chanserna för ett framtida köp så rekommenderas 

sponsorerna ägna sig åt aktiverande former av leveraging. Exempelvis genom att låta 

konsumenterna interagera med produkterna och ge möjligheter för konsumenterna att 

prata med representanter från företaget (Sneath et al., 2005). I studien undersökte 

Sneath et al. (2005) attityderna mot en biltillverkare som sponsrade ett större 

sportevenemang. Genom att jämföra svaren mellan de som tagit del av aktiverande 

leveraging och de som tagit del av icke-aktiverande leveraging fann de att leveraging i 

allmänhet leder till förbättrade resultat, men att de aktiverande aktiviteterna som 

engagerar och involverar åskådarna leder till bättre resultat (Sneath et al., 2005). Detta 

stöds av Weeks et al. (2008) som menar att aktiverande leveraging är mer effektivit 

när det kommer till att förbättra ett varumärkes image än de passiva kanalerna. Att 

interagera med och att skapa en upplevelse för målgruppen stöds även av O‟Reilly & 

Lafrance Horning (2013) som säger, ”In order to maintain relevance and 

differentiation, it is recommended that sponsors continue to embrace the concept of 

experiential activation. Product interaction can be enhanced through emotional 

connections and the opportunity to experience more fully the essence of a brand” (s. 

435). 

 

High involvement brands (e.g. banker och flygbolag) bör fokusera mer på just 

aktiverande former av leveraging för att öka varumärkets awareness, differentiera sig 

och stärka långsiktiga band med konsumenter. Medan low involvement items (e.g. 

drycker och mejeriprodukter) bör fokusera mer på att få konsumenterna att testa 

produkten genom att implementera strategier som distribution och point of sales 

promotions (Davies & Tsiantas, 2008). 

2.2.6 Relationsbyggande marknadsföring 

Allt fler företag ser sponsring som en plattform för kommunikation och 

relationsbyggande (Close et al., 2006; Pettit et al., 2008). Grönroos (1994) menar att 

det sker ett skifte i marknadsföring som går från marknadsföring till en stor anonym 

massa och istället riktar in sig på att utveckla och vårda relationer med mer eller 

mindre välkända konsumenter. Enligt Buttle (1996) finns det ett flertal grundkrav för 

att kunna skapa starka relationer och kundlojalitet; en väl uppdaterad kunddatabas, 

stödjande organisationskultur, fokus på omtanke, förtroende och engamang samt tillit 

vid bemötande av kunder.  

 

Kundlojalitet är beroende på relationens längd och hur de uppfattar deras relatational 

equity, vilket enligt Raimondo & Costabile (2008) är ”the customer perception of 

distributive justice within a continuous customer-provider relationship”(s.142) och 

kan förklaras som konsumentens uppfattning av proportionerna mellan hans/hennes 

fördelarar-kostnads ratio jämfört med företagets fördelar-kostnads ratio inom ett 

långsiktigt förhållande. Raimondo & Costabile menar att det är viktigt att ta hänsyn 

till kundernas uppfattning av relational equity för att förhindra att trogna, långvariga 



17 

 

kunder upplever sig åsidosatta av allt för förmånliga erbjudanden till nyare kunder. 

Genom att istället erbjuda de trogna kunderna de bästa erbjudandena först kan 

företaget skapa en känsla av exklusivitet för de lojala kunderna som skapar mervärde 

och lojalitet (Raimondo & Costabile, 2008). Att just exklusivitet är en stark drivkraft 

stöds av Barone & Roy (2010) som menar att även om konsumenter rent allmänt dras 

till exklusiva erbjudanden finns det olika anledningar till varför. Passformen (den 

sociala identifieringen) till de andra som får erbjudandet spelar en viktig roll i hur 

attraktivt erbjudandet är samtidigt som konsumenter med en stark vilja att vara unika 

kommer att reagera särskilt starkt på ett exklusivt erbjudande och kommer därför vara 

benägen att spendera mer för att få ta del av erbjudandet. Om erbjudandet ger 

konsumenten möjligheten till självförstärkande kommer det bidra positivt till 

exklusiviteten samtidigt som det kommer att göra konsumenten mer benägen att ta del 

av det (Barone & Roy, 2010). Det är även värt att notera att ett företags relational 

equity, om det sköts rätt, kommer att växa över tid och få allt större inflytande 

(Raimondo & Costabile, 2008).  

2.2.9 Leveraging på internet 

Det finns stöd i litteraturen för att aktiverande leveraging är mer effektivt än icke-

aktiverande former (Sneath et al., 2005; O‟Reilly & Lafrance Horning, 2013 ). Att 

skapa möjligheter för interagerande på ett event genom interaktiva utställningar, 

personalkontakt, tävlingar etc har sina begränsningar då det bara är åskådarna på plats 

som har möjlighet att delta (Sneath el al., 2005). Det är därför en utmaning att 

utveckla aktiverande metoder som kan nå längre än den deltagande eventpubliken och 

de senaste trenderna kring aktivering tar upp digitala, internetbaserade kanaler så som 

sponsorskapskopplade hemsidor, och aktivering genom sociala medier (Weeks et al., 

2008). För att att uppnå de positiva effekterna av aktivering via hemsidor är det 

avgörande att hemsidan är designad på ett sätt som engagerar åskådaren. Genom att 

göra tydliga kopplingar till det sponsrade eventet och erbjuda mer information som 

förklarar sponsorskapet redovisar Weeks et al. (2008) att åskådaren har en större 

ökning i positiva attityder gällande sponsorskapet än de websidor som bestod av icke-

aktiverande innehåll, samt att effekten på attityderna håller i sig över tid. 

2.3 Ambush Marketing 

2.3.1 Allmänt om ambush marketing 

När Beijing anordnade Sommar-OS 2008 så uppges kostnaderna ha stigit till dryga 

$40 miljarder, ett belopp som gjorde den kinesiska huvudstaden till värdar för det 

dyraste olympiska spel som någonsin anordnats (Forbes, 2011). För att kunna bekosta 

ett så stort evenemang har de ansvariga blivit tvungna att allt mer förlita sig på att få 

in pengar från företag i form av sponsring. Samtidigt ser företagen ett stort värde med 

att sponsra dessa evenemang och på så sätt få största möjliga publicitet. Då kostnaden 

för att anordna stora event blir allt större och större har även avgiften för att sponsra 

dessa stigit markant och det är nuförtiden enbart stora väletablerade företag som har 

råd att bli huvudsponsorer. (Scassa, 2011) 

 

Vid Sommar-OS i Beijing, 2008 betalade 12 företag, $866 miljoner tillsammans 

enbart för att få vara huvudsponsorer vid eventet. Utöver denna inträdesavgift 

spenderade företagen $1.5 miljarder för övrig marknadsföring (CNBC, 2008). Scassa 

(2011) anser att med tanke på den allt högre inträdesavgiften för att bli en 

huvudsponsor, är det inte konstigt att företag, både stora som små, försöker att 

utnyttja publiciteten vid ett stort event för sin egen vinning utan att själva behöva 



18 

 

betala sponsringsavgiften, ett fenomen som kallas ambush marketing. Enligt Bayless 

(1988) myntades begreppet 1984, då det japanska företaget Fuji Photo Film blev 

officiell huvudsponsor vid de olympiska spelen i Los Angeles. I respons till detta klev 

konkurrenten Nikon in och blev officiell huvudsponsor till det amerikanska 

sprintlaget och således lyckades de få rätten att identifiera sig med de olympiska 

spelen utan att betala den höga sponsringsavgiften. Carrillat, Colbert & Feigné (2014) 

fann i sin studie att, samtidigt som dominanta företag drar större nytta av sponsorskap, 

så tar de även mer skada vid en ambush-kampanj än vad en icke-dominant sponsor 

gör.  

 

Ambush marketing är alltså en strategi som används då en konkurrent till 

huvudsponsorn försöker avleda konsumenternas uppmärksamhet från huvudsponsorn 

och istället rikta den emot sig själva. Detta för att åstadkomma största möjliga 

kommersiella påverkan antingen genom att försvaga konkurrenten och/eller bygga 

och ge en positiv bild av sitt eget varumärke (Meenaghan, 1998; Payne, 1998). Detta 

är något som styrks av Chadwick & Burton (2011) som definierar begreppet ambush 

marketing på följande satt: “Ambush marketing is a form of associative marketing 

which is designed by an organization to capitalize on the awareness, attention, 

goodwill, and other benefits, generated by having an association with an event or 

property, without the organization having an official or direct connection to that 

event or property.” (s.714).  

 

Farrelly et al. (2005) fann i sin studie underlag som tyder på att konsumenter lärt sig 

att känna igen ambush marketing och har en allt mer negativ syn på dessa kampanjer. 

Enligt Pitt et al., (2010) är det ett önsketänkande och hänvisar till det faktum att 

ambush marketing inte skulle fungera, eller existera, om konsumenterna ansåg att det 

var oetiskt och aktivt tog avstånd från kampanjerna och dess utövare. Shani & Sandler 

(1998) hävdar att konsumenterna inte bara är omedvetna om vad som klassas som 

ambush marketing utan att de också anser att det inte är något oetiskt.  

2.3.2 Ambush Marketing strategier 

Att använda sig av ambush marketing kan göras på ett flertal olika sätt. Enligt 

Meenaghan (1996) kan exempelvis ett företag välja att sponsra mediaövervakning vid 

ett event. Företaget väljer då att inte betala sponsringsavgiften och kontaktar istället 

en tv-kanal som har köpt rättigheterna till att sända eventet. De väljer att sponsra tv-

kanalen i fråga och får på så sätt tillgång till tv-tittarna, vilket oftast är en större grupp 

som blir utsatt för företagets marknadsföring än vid de konsumenter som är besökare 

på själva eventet. Att sponsra en subkategori inom ett event kan också ses som en 

lyckosam strategi. Avgiften för att sponsra en sådan kategori är mindre men samtidigt 

är företaget tvunget att på ett aggressivt sätt promota sitt varumärke inom kategorin. 

Detta tillvägagångssätt ger företaget en möjlighet att bli associerat med eventet till en 

reducerad kostnad. Idrottslag och deras spelare är idag väl medvetna om deras 

mediala styrka och vilken stor publicitet de genererar. En ambush strategi ett företag 

kan använda sig av är därför att sponsra det som kallas för ”the players pool” och på 

så sätt bli förknippade med laget eller spelaren. Detta ansågs länge som sabotage för 

eventet men nu ses det som en legitim sponsringskanal. (Meenaghan, 1996) Att 

använda sig av reklam som sammanträffar med eventet i fråga kan leda till ett lyckat 

resultat och Meenaghan (1996) menar att det finns olika vägar att gå inom denna 

ambush strategi. Dels går det att i företagets reklam, använda sig av individer som 

anses dra till sig mycket publicitet och är relaterade till eventet. De kan även använda 
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sig av reklam som exempelvis visar fotbollsskor, tennisracketar eller en simbassäng. 

Genom denna sortens reklam uttrycker företaget en association till ett specifikt event 

utan att betala några sponsringsavgifter.  

 

Chadwick & Burton (2011) var kritiska till den tidigare forskningens (Meenaghan 

1996; Crompton, 2004) uppdelning och kategorisering av ambush marketing samt att 

den inte tog tillräcklig hänsyn till den underliggande planeringen av ambusharens 

marknadskommunikation ur ett ledningsperspektiv. Genom att ta avstamp i den 

rådande forskningen och sedan gå vidare till intervjuer och analyser av tidigare 

händelser av ambush marketing har Chadwick & Burton (2011) tagit fram 11 typer av 

ambush marketing, uppdelade i tre huvudkategorier: Direkt ambushing, indirekt eller 

associativ ambushing samt omedveten ambushing. Dessa 11 typer av ambush 

presenteras i Figur 6.  

 

  

  Ambush strategi Definition Exempel (Case) 

Antal fall 
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UNINTENTIONAL  

Ambushing 

Felaktig identifiering av en 

konsument av en icke-sponsor som 

en officiell sponsor, omedvetet eller 

oförklarligt, baserat på en tidigare 

eller förväntad association med ett 

event 

Speedo, Beijing Sommar-OS, 2008: 

Speedo fick en betynde mängd 

uppmärksamhet i media under OS i 

Beijing som ett resultat av simmarnas 

framgång  i deras LZR Racer 

baddräkter, vilket resulterade i att 

varumärket identifierades som en 

sponsor och orskade brus på 

marknaden. 

7 

SATURATION 

Ambushing 

Den strategiska ökningen av 

mängden marknadskommunikation 

under samma tid som ett event av en 

icke-sponsor i syfte att maximera 

awareness för varumärket samt 

maximering av användandet av 

tillgänglig mediatid före, under och 

efter Tv-sändningen. 

Lucozade, Beijing Sommar-OS, 

2008: Lucozade promotade aggresivt 

sitt varumärke genom print och Tv-

reklam under OS. Detta var betydligt 

mer än deras vanliga 

marknadskommunikation och hade 

med atleter och ett flertal olika 

idrotter, i linje med OS.  

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
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SPONSOR 

SELF- 

ambushing 

Marknadskommunikation och 

aktiviteter av en officiell sponsor 

utöver vad som är överenskommet i 

sponsorskapskontraktet, som innebär 

ett ambushande av egendomen de 

stödjer och inskränker på de andra 

officiella sponsorernas rättigheter. 

Carlsberg, UEFA Europeiska 

mästerskapen, 2008: Den officiella 

sponsorn Carslberg gick utöver sina 

rättigheter, vilket innebar ambushing 

av de andra sponsorerna genom att gå 

längre än vad deras kontrakt lät; 

utöver deras in-stadium promotion och 

skyltar, gav Carlsberg ut pannband till 

fans under turneringen, anänvda fakeat 

lag-färgat hår; gav Carlsberg ut t-shirts 

till fans med Carlsbergs märke på till 

de som besökte varumärkets 

promotionbås 

8 

ASSOCIATIVE  

Ambushing 

Användandet av bildspråk eller 

terminologi för att skapa en illusion 

att en organisation har kopplingar till 

ett event eller en egendom, utan att 

göra några specifika referenser eller 

antyda en officiell association med 

egendomen. 

Nike, Beijing Sommar-Olympiaden, 

2008: Genomgående i deras 2008 års 

sommar-marknadsföring, användas 

numret 8, ett nummer som 

symboliserar lycka och framgång i 

Kina, som också var en symbol för 

spelen (som startade 08.08.08). Nike 

använde liknande mönsterdesign till 

flera par skor och klädesplagg, 

använde nummer 8, drog jämförelser 

till den Olympiska stadion "Birds 

nests" design samt de fem ringarna 

logon.  

84 

DISTRACTIVE  

Ambushing 

Skapandet av en närvaro eller 

störselmoment på eller runt om ett 

event för att promota ett varumärke, 

utan specifik referens till själva 

eventet och dess bildspråk eller 

teman för att göra intrång i folks 

medvetande och vinna awareness 

from eventets publik. 

Bentley, The Open Championship, 

2008: Bentley visade upp en rad bildar 

utanför Hillside Golf Club, som ligger 

i direkt anslutning till Royal Birkdale, 

värdbanan för The Open, i avsikt att 

attrahera intresse och samtidigt störa 

Lexus som var den officiella sponsorn 

av eventet. 

12 

VALUES  

Ambushing 

Användandet av ett events eller 

egendoms centrala värderingar eller 

tema för att antyda en association till 

eventet eller egendomen i 

konsumentens uppfattning. 

Puma, Europeiska mästerskapen, 

2008: Marknadsförde deras fotbolls 

linje under våren och sommarn med 

sloganen "JUNE 2008: TOGETHER 

EVERYWHERE" - en direkt referens 

till det EM som skulle spelas den 

månaden och dess underliggande 

teman om enighet och anit-rasism.  

10 

INSURGENT  

Ambushing 

Användandet av överraskande, 

aggressivt promotad, unika gatu-stil 

promotions eller presentartiklar vid 

ett event, för att maximera 

awareness, där de samtidigt med 

minimal investering drar bort 

uppmärksamhet från den officiella 

sponsorn och event i sig.  

K-Swiss, French Open- Roland 

Garros, 2008: K-Swiss ambushade 

rivalerna Adidas och klädsponsorn 

Lacrosse i ett unik guerillaploj, där de 

satte upp en enorm lila K-Swiss-märkt 

tennisboll ovanpå en krockad bil 

längsmed vägen till Roland Garros. 

56 

PARALLEL  

PROPERTY 

Ambushing 

Skapandet av, eller sponsringen av, 

ett rivaliserande event eller egendom 

som körs parallellt med Ambush-

målet, för att associera varumärket 

med sporten eller industrin samtidigt 

som huvudeventet, och därmed 

kapitalisera på eventets goodwill 

Nike Human Race, International, 

2008: Nike organiserade ett globalt 

"Counterevent" som de kallade "The 

Human Race", som kördes i 24 städer 

runt om i världen, inklusive Shanghai, 

som startade sju dagar efter OS och 

promotades med en massiv 

internationell kampanj under hela OS 

centrerat kring Nike och deras 

marathon.  

17 
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PREDATORY 

Ambushing 

Genomtänkt ambushing av en 

konkurrent på marknaden, medveten 

och avsiktlig attack av en 

konkurrents officiella sponsorskap i 

ett försök att vinna marknadsandelar 

och förvirra konsumenter gällande 

vem som är den officiella sponsorn 

Heineken, UEFA Europeiska 

Mästerskapen, 2008: Heineken, i ett 

försök att ambusha Carlsbergs 

officiella sponsorskap, skapade 

"Trom-Pets"(Trum-Hattar) för 

Holländska fans på väg till Bern som 

också fungerade som trummor, märkta 

med Heinekens logotyp och namn; 

företaget släppte reklamer som visade 

Holländska fans som reste till 

Schweiz, besökandes det officiella 

holländska campingkomplexet, samt 

Heinekens marknadschefer när de 

smidde planer för att ambusha det 

Europeiska mästerskapen. 

34 

COATTAIL 

Ambushing 

Ett försök av en organisation att 

direkt associera sig med en egendom 

i syfte att ambusha genom en legitim 

länk, så som sponsring av deltagande 

atleter, lag eller förening, utan att 

säkra en officiell status som 

eventsponsor. Denna metod skall 

dock skiljas från termen 

"piggybacking"; Då piggybacking 

insinuerar acceptans eller 

medgivande, avser coattail 

ambushing när ett företag försöker 

associera sig till event i syfte att 

associera sig med egendomen. 

Nike, Beijing Sommar-OS, 2008: 

Efter Liu Xiangs skada i herrarnas 110 

meter häck, släppte Nike en 

helsidesannons i Beijings största 

tidningar med en bild på en otröstlig 

Liu, en Nike-sponsrad atlet, med 

taglinen: "Love competetion. Love 

risking your pride. Love winning it 

back. Love giving everything you've 

got. Love the glory. Love the pain. 

Love sports even when it breaks your 

heart." 

89 

PROPERTY 

INFRINGEMENT 

Ambushing 

Medveten användning av skyddade 

immateriella tillgångar, inklusive 

varumärkesskyddade och copytight-

skyddade tillgångar så som 

logotyper, namn, ord, och symboler, 

eller medvetna intrång av regler och 

regelverk av ett event, i ett företags 

marknadskommunikation för att, i 

konsumenternas ögon, knyta sig till 

en särskild egendom eller event. 

Unibet, UEFA Europeiska 

mästerskapen, 2009: 

Vadslagningsföretaget Unibet släppte 

en serie av annonser i den Polska 

tidningen Pitkanonza gällande online-

betting på de Europeiska 

mästerskapen, explicit användande 

orden av "Euro 2008" och fotboll i 

deras annonser.  

47 

 

  

Figur 6 ”En typologi av Ambush Marketing”, baserad på Chadwick & Burtons modell 

(2011 s. 715-717). 

2.3.3 Strategier för att motverka Ambush Marketing  

2.3.3.1 Skydd genom kontrakt 

Shani & Sandler (1998) menar att ett stort ansvar för att undvika ambush marketing 

ligger hos eventarrangören. Att ansvaret ofta läggs på arrangören stöds av Farrelly et 

al. (2005) som i sin studie citerar en sponsor; ”I pay for a service and I expect it to be 

mine, and exclusively mine” (s. 344). Även om de flesta arrangörerna accepterar att 

bära huvudansvaret (Farrelly et al., 2005) kan det uppstå en problematik då 
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eventarrangören vill få in så stora intäkter som möjligt och därför inte alltid tar 

hänsyn till hur detta påverkar enskilda sponsorer (Shani & Sandler, 1998). Det finns 

även en risk att sponsorn inte prioriteras av arrangören och försvinner i mängden (Pitt 

et al., 2010) och det är därför viktigt att sponsorn är uppmärksam på hur avtalet med 

arrangören skrivs innan kontraktet undertecknas för att undvika framtida fall av 

ambush marketing samt för att skydda sitt eget varumärke från association med 

konkurrenter som inte delar deras grundvärderingar Hoek & Gendall (2002). 

Crompton (2004) menar att noggrant skrivna kontrakt är det första ledet i kampen mot 

ambush marketing där ett flertal kryphål kan täppas till; till exempel rättigheter till 

reklam i samband med att eventet TV-sänds och kontroll av biljettförsäljning för att 

förhindra att konkurrenter köper upp stora delar av en läktare och annonserar ut som 

priser i en tävling. Utöver bättre kontroll av TV-rättigheter menar Shani & Sandler 

(1999) att eventarrangörerna bör arbeta för att minska förvirringen hos 

konsumenterna då det anses vara en förutsättning för en lyckad ambush-kampanj. 

Arrangörerna bör minska antalet sponsringskategorier och tydliggöra vad de olika 

nivåerna innebär, lägga mer pengar på att utbilda marknaden om vad ambush 

marketing är och bli bättre på att kommunicera hur viktiga de officiella sponsorerna är 

för att göra eventet möjligt (Shani & Sandler, 1999).  

2.3.3.2 Skydd genom lagligt stöd 

Det finns dock tydliga problem med att förlita sig på eventarrangören och rent lagligt 

stöd då bara en liten del av det som klassas som ambush marketing faktiskt bryter mot 

lagar gällande upphovsrätt och orättvis konkurrens (Scassa, 2011). Detta menar 

McKelvey & Grady (2008) beror på att det är en svår balansgång för rättsväsendet 

mellan att skydda de företag som köpt officiella rättigheter samtidigt som de måsta 

tillåta fri konkurrens på marknaden. För att åtgärda detta har stora eventarrangörer 

som IOC (International Olympic Commite) och FIFA (Fédération Internationale de 

Football Association) utövat påtryckningar som lett till nya, nationella lagstiftningar 

mot ambush marketing i samband med sina event (Scassa, 2011). Detta har bland 

annat resulterat i ”right of association” som är betydligt bredare än det ursprungliga 

skyddet av varumärken och förbjuder, utöver användandet av de officiella 

symbolerna, att icke-officiella sponsorer använder ord som på något sätt kan 

associeras till eventen. Scassa (2011) är kritisk mot de nya lagarna och menar att de är 

allt för breda och att de ger officiella sponsorer större rättigheter än vad de behövt för 

att motverka de direkta formerna av ambush marketing. De stora eventen är attraktiva 

och städer/länder som vill locka till sig sådana event pressas av arrangörerna till att 

godkänna tillfällig lagstiftning samt uppförandet av ”rena zoner” där 

värdstaden/landet ser till att endast officiella sponsorer tillåts göra reklam i och runt 

eventet (McKelvey & Grady, 2006).  Det blir allt vanligare att det är ett krav att de 

städer som ansöker om att vara värd för ett större event, exempelvis ett Olympiskt 

spel, måste visa upp en särskilt godkänt anti-ambush lagstiftning som ger arrangören 

och sponsorerna utökade rättigheter att både proaktivt och reaktivt motverka 

ambushing Scassa (2011). Arrangörerna har även blivit bättre på att skriva noggranna 

kontrakt med både deltagare och åskådare för att motverka ambush. Genom att skriva 

kontrakt med samtliga deltagare kan arrangören förhindra att enskilda idrottare får 

bära sin egen sponsors kläder/utrustning samt förbjuda dem att delta i reklamfilmer 

under till exempel de Olympiska Spelens gång (McKelvey & Grady, 2008). 
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2.3.3.3 Skydd genom leveraging 

Även om det finns vissa fall där sponsorer har vunnit mål som tagits upp i rätten är 

varumärkeslagarna i de flesta länderna ineffektiva mot den allt jämt ökande 

kreativiteten av företag som ägnar sig åt ambush marketing under ett event 

(McKelvey & Grady, 2008). Shani & Sandler (1999) menar att väl planerad och 

utförd ambush marketing inte bryter några lagar och kan vara ett effektivt sätt för en 

konkurrent att både försämra resultaten för den officiella sponsorn samtidigt som 

ambusharen själv får positiva resultat. Då den lagliga vägen har sina begränsningar 

kan sponsorn försöka täppa till så många kryphål som möjligt för att försvåra för 

konkurrenter att lansera en ambush kampanj (Crompton, 2004 & Hoek & Gendall, 

2002). För att täppa till dessa hål och proaktivt motverka ambush marketing kan 

sponsorn använda sig av en väl planerad och utförd leveraging strategi (Meenaghan, 

1996; Crompton, 2004; Seguin, Lyberger, O‟Reilly & McCarthy, 2005).  Genom att 

integrera sponsorskapet i en bred marknadskommunikation som startar i god tid innan 

eventet och fortsätter även efter eventets slut försvåras det för en konkurrent att 

ambusha samtidigt som den potentiella skadan av en ambush kampanj minskar 

(Crompton, 2004). Enligt Farrelly et al. (2005) är en heltäckande aktivering på flera 

nivåer och kanaler det bästa försvaret mot en eventuell ambush-kampanj, samtidigt 

som det generar det bästa värdet för de redan investerade pengarna (rättigheten). För 

att minska risken för associerande ambush ska eventet och sponsorn skapa en så unik 

koppling mellan eventet och de varumärkesskyddade elementen att bara dessa kan 

skapa en koppling hos konsumenterna (Carrilat et al., 2014). Om det är ekonomiskt 

möjligt rekommenderas titelsponsorskap som en effektiv metod då det försvårar för 

ambusharen att knyta sig till eventet utan att också generera uppmärksamhet till den 

officiella sponsorn (Meenaghan, 1996). Shani & Sandler (1998) anser att ambush 

marketing inte skulle existerat om tydligheten av sponsringsarrangemangen skulle 

förbättras och om konsumenterna hade kunskapen om att kunna särskilja mellan en 

huvudsponsor som ingått avtal med ett event, gentemot ett företag som utnyttjat 

eventen i form av ambush marketing strategier.  

 

Utöver detta kan sponsorer eller arrangörer hota med att offentligt hänga ut sina 

ambushande konkurrenter som ohederliga genom pressutskick och egna kampanjer i 

media (Mazodier, Quester & Chandon, 2012; McKelvey & Grady, 2008; Crompton, 

2004). Denna metod kan utföras av sponsorn själv eller av eventarrangören 

(Crompton, 2004). Det finns dock risker då en sponsor alltför aggressivt försöker 

skydda sitt sponsorskap då det enligt Speed & Thompson (2000) kan ge 

konsumenterna uppfattningen av att sponsorn har kommersiella grunder för sitt 

sponsorskap. Om ett övertramp har skett rekommenderas istället att det är 

eventarrangören som går ut med dessa pressmeddelanden för att förhindra att negativ 

publicitet dras till den officiella sponsorn (Speed & Thompson, 2000). Det finns 

också en risk att reklam som avser att tydliggöra vem som är den officiella sponsorn 

genom att offentligt hänga ut en ambushare som en fuskare eller tjuv kan få motsatt 

effekt och istället förstärka konkurrentens närvaro och giltighet (Crow & Hoek, 

2003). En alltför generisk kampanj kan även leda till att de negativa attityderna och 

den cynism en missnöjd konsument känner även drabbar den officiella sponsorn 

(Mazodier et al., 2012). För att kontrollera dessa risker uppmanar Mazodier et al. 

(2012) att innan en sådan kampanj lanseras bör den genomgå noggranna tester för att 

säkerställa att önskat resultat uppnås. Pitt et al. (2010) menar att en sponsor endast ska 

ta lagliga åtgärder om de vet att det kommer löna sig ekonomiskt samt att 

kostnaderna, framförallt ryktesmässigt inte kommer att bli för stora. Istället 
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rekommenderas sponsorn att använda det mediala utrymmet för att kommunicera 

varumärkets grundvärderingar eller att förbli passiv för att undvika att ytterligare 

förvärra situationen Pit et al., 2010). Mazodier et al. (2012) fann att konsumenter som 

antingen var involverade i själva eventet eller hade en positiv attityd mot 

sponsorskapet reagerade starkast(mest negativt) då en ambushare avslöjades. Då just 

dessa konsumenter ofta är själva målgruppen vid ett sponsorskap finns det alltså goda 

anledningar att rikta särskilda avslöjande kampanjer mot just denna grupp (Mazodier 

et al. (2012).  

 

Att bli utsatt för en ambush attack behöver inte alltid vara något negativt enligt 

Farrelly et al. (2005). En ambush attack kan även ses som en möjlighet för den 

officiella sponsorn att bygga sitt varumärke, få ytterligare goodwill och förstärka dess 

roll som äkta och genuin samtidigt som konkurrenten framställs som falsk och oäkta 

(Farrelly et al., 2005).  
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras valet av metoder som tagits fram och motivering till dessa. 

Det diskuteras även hur vi har gått till väga under arbetsprocessens gång samt den 

kritik vi har kunnat se vid våra metodval 

3.1 Metodval  
Att undersöka ett fenomen kan göras på många olika sätt men en sak de har 

gemensamt är att de måste innehålla en undersökningsmetod. Denna metod, vare sig 

det handlar om affärsrelaterade, psykologiska eller samhällsvetenskapliga fenomen, är 

grundstenen för forskare när det kommer till att få fram objektiva slutsatser om hur 

världen egentligen ser ut. I den inledande fasen av uppsatsen, med utgång av vår 

tidigare kunskap samt observationer vi gjort inom ämnet, kom vi fram till en 

problemställning vi ansåg intressant att undersöka. Vidare, genom insamling och 

analysering av empiri och teori utvecklades sedan en slutsats kring fenomenet.  

 

Valet av undersökningsmetod ska genomgående styras av problemställningen 

(Jacobsen, 2002) och enligt Backman (2008) finns det två olika 

undersökningsmetoder för att få fram en intressant problemställning; förklarande och 

beskrivande. Jacobsen (2002) styrker detta och menar på att en förklarande 

problemställning är ämnad att hantera orsaken till en händelse och skall förklara 

varför ett fenomen uppstår eller förekommer på ett visst specifikt sätt. Den 

beskrivande metoden innebär däremot att med hjälp av en undersökning försöka få en 

tydligare bild av hur ett fenomen faktiskt ser ut. Syftet med uppsatsen är att undersöka 

och beskriva hur ett aktivt sponsrande multinationellt företag på B2B-marknaden 

använder sig av leveraging i samband med deras sponsorskap för att öka nyttan av 

deras investering. Vi vill även undersöka undersöka och beskriva hur de motverkar 

Ambush Marketing i samband med deras sponsorskap för att skydda deras 

investering. Vi har därför valt att utgå från en beskrivande problemformulering.  

 

Vi har valt att enbart rikta in oss på Volvo Trucks och försöka förstå fenomenet på 

djupet hos en stor aktör på marknaden har och har därför valt att följa det som 

Jacobsen (2002) och Patel & Davidson (2011) menar är en intensiv utformning, 

istället för det som förklaras som en extensiv utforming. Den intensiva utformningen 

är att föredra om undersökaren vill få fram så pass relevant data som möjligt då 

undersökningsmetoden ger en detaljrik bild av fenomenet samt går på djupet. 

Problemet med den intensiva utformningen är enligt Jacobsen (2002) att det blir svårt 

att generalisera utfallet i motsats till den extensiva utformningen där ett stort antal 

enheter undersöks. Däremot riskerar den extensiva utformningen att bli allt för ytlig 

och att inte datan är tillräckligt relevant. Då vi anser att vi haft tillgång till bra och 

trovärdiga källor har vi enbart valt att undersöka Volvo Trucks och intervjuat tre 

framstående personer inom företaget. Vi utgår från att de givit oss korrekta och 

sanningsenliga svar vilket styrker vår tro att den interna giltligheten är hög vilket 

styrks av Jacobsen (2002) som menar att vid valet av en intensiv utformning är ofta 

den interna giltligheten stor. 

 

Vårt resonemang kring skillnaderna mellan en intensiv och en extensiv utformning 

illustreras i följande figur: 
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Figur 7 ”Avvägningen mellan generalisering och relevans” (Jacobsen, 2002, s. 103) 

 

3.1.1 Induktiv ansats  

Enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2009) finns det två olika tillvägagångssätt att 

utgå från när det kommer till datainsamling; deduktiv- eller induktiv ansats. En 

deduktiv ansats är när en forskare utgår från det teoretiska underlaget och utifrån det 

utvecklar en hypotes för att sedan samla in data och testa hypotesen i fråga. Detta 

styrks av Jacobsen (2002) som menar på att understödjare av denna ansats anser att 

den mest lämpade lösningen är att skaffa sig en viss uppfattning om hur världen ser ut 

och därefter, genom att undersöka om dessa antaganden stämmer väl överens med 

verkligheten, ställa den gentemot den insamlade empirin. När det kommer till den 

induktiva ansatsen menar Saunders et al. (2009) att forskaren utgår från insamlad 

empirisk data för att på så sätt få en förståelse om hur verkligheten ser ut för att sedan 

utveckla och bestämma vilken teori som skall tas med. Enligt Jacobsen (2002) är 

målet med denna strategi att det inte ska finnas några begränsningar hos den berörda 

forskarens insamlade information.  

 

Genom att jämföra de största skillnaderna mellan deduktiv och induktiv ansats har ett 

resonemang förts kring vilken den bästa undersökningsmetoden för vår uppsats skulle 

bli. Utifrån vår problemställning och det vi kommit fram till, är en induktiv ansats det 

som passat oss bäst samt en kvalitativ undersökning då vi velat gå in i intervjuerna 

med öppna sinnen för att på så sätt få fram mest intressant information. Att vi på detta 

sätt undviker i mångt och mycket att få en för bred generalisation har också tagits i 

åtanke och värderats högt då vi ämnar gå på djupet i undersökningen och studera ett 

specifikt fenomen. Vi är dock medvetna att det, som Jacobsen (2002) säger, i det 

närmaste är omöjligt att gå ut med helt öppna sinnen, utan någon som helst 

förkunskap. Det är istället mer relevant att tala om mer eller mindre öppna ansatser 

där vi valt en mer öppen ansats genom att först göra en bred, ytlig inläsning på ämnet 

för att ha tillräckliga kunskaper att ställa relevanta frågor samtidigt som vi haft ett 

öppet sinne och låtit empirin styra oss vidare. 
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3.1.2 Den kvalitativa metoden 

Den kvalitativa undersökningsmetoden handlar om att redovisa ett fenomens karaktär 

eller egenskaper och söker huvudsakligen efter dess mening och betydelse. Den 

kvantitativa forskningen avser mer att hantera och klargöra ett större antal enheter 

som sedan anlyseras (Widerberg, 2002). Enligt Jacobsen (2002) är en kvalitativ metod 

att föredra om forskaren söker en djupare mening vid fenomenet i fråga samt vid 

undersökning av problemets omfattning. Då vi valt att betraka hur Volvo Trucks 

arbetar med leveraging i samband med sponsorskap samt hur de motverkar Ambush 

Marketing anser vi att den kvalitativa undersökningsmetoden är mest relevant och 

intressant för oss. Baserat på vårt val av den kvalitativa metoden anser vi att ett 

uteslutande av en kvantitativ metod är korrekt då Hartman (2004) menar att det enbart 

går att undersöka mätbara egenskaper med den kvantitativa metoden samt att den ska 

besvaras numeriskt vilket inte är något som passar in för vår problemställning.  

 

Enligt Patel & Davidsson (2011) är en deskriptiv undersökning något som passar väl 

in när en detaljerad och grundlig undersökning skall göras som ämnar att endast 

undersöka vissa aspekter av det valda fenomenet. Vid denna strategi antas forskaren 

redan besitta en viss mängd kunskap inom området som börjats systematiserats i form 

av modeller. Däremot menar Patel & Davidsson (2011) på att vid insamlandet av så 

mycket kunskap som möjligt, inom ett fastställt problemområde, är en explorativ 

undersökning att föredra. Denscombe (2004) menar också på att den explorativa 

undersökningen passar väl in när information för att skildra händelser och situationer 

samlas in. Utifrån detta anser vi att en undersökning av explorativ karaktär är att 

föredra vilket även styrks av Jacobsen (2002) som menar att denna metod är att 

föredra vid en kvalitativ ansats.  

3.2 Fallstudier 
Patel & Davidsson (2011) definierar begreppet fallstudie som en beteckning för en 

undersökning som görs på en mindre avgränsad grupp och enligt Jacobsen (2002) kan 

denna strategi vara att föredra för att få en djupare förståelse vid en specifik enhet, 

exempelvis ett företag eller organisation. Cohen, Louis, Manion, Lawrence, Morrison, 

Keith (2011) anser också att en fallstudie kan ge en mer övertygande bild av ett 

fenomen då forskaren i denna metod får en nära kontakt med människor med hög 

kunskap inom området. Denscombe (2004) menar på att denna metod är väl lämpad 

vid kvalitativa undersökningar då den ämnar att mer undersöka ett specifikt fall 

istället för mot en bred massa. Ejvegård (2009) menar också på att denna metod 

passar väl in för att förmedla en klar uppfattning om hur ett fenomen ser ut i praktiken 

och med detta i åtanke anser vi att en fallstudie stämmer väl överens med vårt syfte 

med uppsatsen. Vårt val att enbart koncentrera oss på ett fall istället för på många får 

även medhåll från Denscombe (2004) som anser att studier på djupet kan ge 

värdefulla och unika insikter som vanligtvis inte skulle gå att få fram vid exempelvis 

en bredare undersökning.  

 

En nackdel vid fallstudie som undersökningsmetod menar dock Denscombe (2004) är 

att det finns en risk att de generaliseringar som görs av resultatet kan ha begränsad 

trovärdighet då respondenten kan vara på sin vakt och ha en hög misstänksamhet 

gentemot intervjuaren. Då vi anser att vi haft tillgång till trovärdiga källor och låtit de 

prata relativt fritt anser vi dock att de varit sanningsenliga vilket leder oss till att 

fördelarna vid en fallstudie väger tyngre än nackdelarna.  
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3.2.1 Val av fallföretag och intervjurespondenter  

Att undersöka fenomenet sponsring bestämdes i ett tidigt skede men då våra 

kunskaper om ämnet var relativt begränsade behövdes mer forskning göras för att på 

ett bättre sätt kunna specificera exakt vad det vad som ville undersökas. Då vi redan 

från början visste att Volvo Trucks arbetade aktivt med sponsring ansåg vi att det 

skulle vara av intresse att göra en fallstudie på företaget. Detta styrktes även efter ett 

möte med vår handledare då han ansåg att detta var en väl lämpad väg att gå för att få 

fram en så intressant uppsats som möjligt. Valet av att enbart rikta in oss på ett 

fallföretag och inte flera anser Jacobsen (2002) och Dyer & Wilkins (1991) är rätt väg 

att gå när målet är att gå på djupet med något speciellt där det finns en önskan av att 

beskriva och förstå själva fallet.  

Då vi under uppsatsperioden befann oss både i Sverige och Sydafrika ansågs det mest 

lämpligt, både ur ett logistiskt perspektiv men också ur ett intresseperspektiv, att 

utföra intervjuerna i de båda länderna. Det intressanta vi såg i detta var möjligheten 

att se likheter och skillnader mellan två olika länder som strävar och arbetar 

tillsammans för att uppnå samma mål.  

 

Genom att intervjua ledande personer med olika befattningar inom Volvo Trucks 

anser vi att vi har kunnat få relevanta svar med hög giltlighet för vår studie. 

Inledningsvis togs kontakt med Volvo Trucks Sydafrikas marknadschef Valentia 

Hobbs som vi hade daglig kontakt med och introducerade vårt uppsatsämne. Detta 

mynnade ut i ett intresse hos Hobbs där hon även erbjöd sig att genomgå en intervju 

med oss. Vi ansåg att detta var av värde då hon besatt en stor kunskap om Volvo 

Trucks sponsring på en mer lokal nivå. Intervjun resulterade även i att Hobbs 

rekommenderade oss att ta kontakt med Christina Ohlsson-Jones som är Global 

Sponsorship Director, med andra ord ansvarig för hela Volvo Trucks 

sponsringsåtaganden. Denna effekt kallas enligt Widerberg (2002) för 

snöbollseffekten. Denscombe (2004) utvecklar begreppet och menar på att urvalet 

bestäms genom att en person hänvisar till nästa person för att undersökaren på ett 

effektivt sätt kan öka sin egna trovärdighet vid förfrågandet om delaktighet vid en 

intervju. För att komma i kontakt med Ohlsson-Jones skickades ett mail ut ,med en 

kort beskrivining av vårt syfte med uppsatsen samt att vi blivit rekommenderade av 

Valentia Hobbs, om det fanns en möjlighet att boka en intervju. Enligt Jacobsen 

(2002) är mailkontakt en lämplig första kontakt att ta vilket även visade sig stämma 

då Ohlsson-Jones respons var positiv och att hon gärna ställde upp på en intervju. Att 

vi lyckades få till denna intervju anser vi var av största möjliga värde då det är 

Ohlsson-Jones som har det yttersta ansvaret för sponsring hos Volvo Trucks. Detta 

visade sig även stämma under intervjuns gång då den data som kunde samlas in 

innehöll en hög relevans med vårt syfte i åtanke. För att få ett ytterligare djup i vår 

undersökning valde vi även att intervjua Tryggve Kristenson, CFO på Volvo Trucks 

Sydafrika, som med sin ekonomiska bakgrund kan erbjuda ännu en dimension till 

empirin.  

 

Målet med våra val av intervjuobjekt var att få en nyanserad bild av hur Volvo Trucks 

arbetar med sponsring. Genom att välja tre respondenter med olika befattningar, på 

olika nivåer i företaget anser vi att det ökat våra chanser att få en sanningsenlig bild 

av verkligheten.  
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Intervjusammanställning 

Företag Respondent Position Intervjuform Plats Datum 

Volvo Trucks 

Sydafrika Valentia Hobbs 

General Marketing 

Manager 

Personlig 

intervju Johannesburg 

31-03-

2014 

Volvo Trucks 

Sydafrika 

Tryggve 

Kristenson 

Chief Financial 

Officer 

Personlig 

intervju Johannesburg 

07-04-

2014 

Volvo Trucks 

Sverige 

Christina 

Ohlsson-Jones 

Director Global 

Sponsorship 

Personlig 

intervju Göteborg 

27-03-

2014 

 

Figur 8 ”Intervjusammanställning” 

 

Efter detta inleddes arbetet med transkribering vilket definieras av Gillham (2008) 

som ett annat ord för översättning då en skriftlig version av intervjun produceras, 

något som även Bell (1995) bekräftar är av stor vikt. En av Gillhams (2008) 

grundregler vid transkription är att genomföra transkriberingen så fort som möjligt 

efter intervjun och var något vi tog till oss då risken för misstolkning av intervjun 

ökar desto längre tid som går. När detta var avklarat inleddes analyseringen av den 

insamlade information vi fått av respondenterna för att på så sätt få fram den 

slutgiltliga empirin. Överflödig information från intervjuerna utelämnades då vi ansåg 

att endast den data som var relevant för vår uppsats var nödvändig att ha med vilket 

även är något som stöds av Repstad (2007). Vidare skickades texten ut till de berörda 

respondenterna för att säkerhetsställa att allt stämde samt för att få deras godkännande 

att använda oss av deras åsikter vilket vi, efter ett fåtal mindre korrigeringar, även 

fick.  

3.3 Datainsamlingsmetod 
Enligt Jacobsen (2002) finns det två olika typer av insamlingsmetoder för data; 

primärdata och sekundärdata. Insamling av information som kommer direkt från 

personer eller grupper kallas för primärdata och används när undersökaren samlar in 

information för första gången. Insamlingen är specifikt anpassad för forskarens 

problemställning och sker genom intervjuer, observationer eller frågeformulär 

(Jacobsen, 2002). 

Då vi, som tidigare nämnt, haft tillgång till trovärdiga och högt ansedda källor inom 

Volvo Trucks har vi avgränsat oss till att enbart använda oss av personliga intervjuer 

som primär insamlingsmetod.  

 

Den andra metoden är insamling av sekundärdata och är baserad på information som 

samlats in av andra personer i form av exempelvis vetenskapliga artiklar och litteratur 

(Jacobsen, 2002). För att kunna inbringa en stor trovärdighet för vår uppsats har vi 

valt att utgå från de båda insamlingsmetoderna vilket styrks av Jacobsen (2002) som 

menar på att detta oftast är det mest lämpade tillvägagångssättet. 

3.3.1 Primärdata  

3.3.1.1 Personlig intervju 

Då vårt syfte med uppsatsen är att nå en djupare förståelse för ett fenomen har vi valt 

att använda oss av personliga öppna intervjuer i vår undersökning. Detta är någon 

som styrks av Gillham (2008) som menar att någon form av intervju är att föredra för 

att få djup förståelse, då det underlättar för forskaren då relationen mellan de två 

parterna är interaktiv och det finns möjlighet att ställa följdfrågor för att få 

vidareutvecklade svar. Jacobsen (2002) anser att en öppen intervju är att föredra när 
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relativt få enheter undersöks samt när det är av stor intresse vad den enskilda 

individen säger vilket passar väl överens med vårt syfte med uppsatsen. Intervjuerna 

skedde på respondenternas kontor vilket är något Jacobsen (2002) förespråkar då 

intervjuerna sker i en trygg miljö för den tillfrågade och kan på så sätt känna sig 

bekväm vilket förhoppningsvis kan leda till ett naturligt flyt under samtalets gång. 

Då vi befunnit oss i två olika länder under uppsatsens gång har vi varit tvungna att 

göra intervjuerna enskilt och för att inte missa någon viktig information valde vi att 

spela in intervjuerna, efter uppgiftslämnarens godkännande av detta. Enligt Repstad 

(2007) är inspelning av en intervju att föredra för att underlätta analyserandet av 

intervjun i efterhand samt att intervjuaren på så sätt kan behålla fokus på intervjun 

och bli mer insatt i vad som sägs av respondenten. Något som Jacobsen (2002) 

däremot kan anses vara en nackdel vid inspelning av intervjuer kan leda till en tryckt 

stämning i rummet samt att respondenten kan känna sig nervös av att säga fel saker då 

allt spelas in. Detta var däremot inget vi märkte av och ansåg att intervjuteknikens 

fördelar vägde tyngre än nackdelarna. Enligt Trost (2010) är det tidskrävande att 

lyssna igenom det inspelade materialet och något vi kan hålla med om men vi anser 

att det var värt att lägga tid på detta för att inte missa något intressant och viktigt 

uttalande från respondenterna.  

3.3.1.2 Intervjuguide 

Vid utformandet av en intervjuguide är det enligt Jacobsen (2002) att föredra att 

hålla sig inom vissa begränsningar vid insamlandet av information. Ryen (2004) 

diskuterar vidare kring att en allt för begränsad förhandstruktur kan leda till att 

forskaren inte lyckas samla in tillräckligt med relevant information för fenomenet. 

Däremot anses en strukturerad intervjuguide leda till att det blir enklare att utesluta 

överflödig information vid gallringsprocessen (Ryen, 2004). Utifrån dessa 

resonemang har vi diskuterat oss fram till att det är av ytterst vikt att vara noggranna 

med att inte ställa allt för specifika frågor då vi använt oss av en öppen intervjuform. 

Detta för att minimera risken att respondenterna inte kunde tala fritt och ge så 

sanningsenliga svar som möjligt. Denna metod är något som Jacobsen (2002) och 

Ryen (2004) anser vara av semistrukturerad karaktär vilket innebär att huvudfrågor 

formulerats på förhand men med större fokus på följdfrågor för att på så sätt inte 

vara allt för ledande under intervjuns gång.  Detta anser vi ha varit viktig för vår 

intervjuguide för att säkerställa att vi fått fram relevant information samtidigt som vi 

låtit respondenten tala fritt. Något annat vi ansåg vara av värde vid dessa följdfrågor 

var att vi på så sätt kunde hjälpa respondenterna till att utveckla deras resonemang 

för att få så uttömmande svar som möjligt. Valet att använda oss av en 

semistrukturerad intervjuform styrks även av Gillham (2008) som anser att detta 

förhållningssätt är av vitalt värde då den omfattar en flexibilitet som balanseras av 

struktur vilket leder till att den insamlade informationen håller hög standard.   

 

Vid utformandet av vår intervjuguide läste vi även på om Volvo Trucks officiella 

information för att på så sätt undvika irrelevanta frågor och vara väl förberedda 

vilket är något Patel & Davidsson (2003) rekommenderar. Vi har i förväg genom 

överläggning tillsammans med våra respondenter valt att begränsa oss till en 

ungefärlig intervjutid på 60 minuter. Detta är något som Kylén (2004) och Trost 

(2010) anser vara en rimlig tid för att kunna göra en djup och nogrann undersökning. 

Vi valde även att skicka ut en förenklad version av vår intervjuguide för att 

säkerhetsställa våra respondenters godkännande av undersökningen. Gillham (2008) 

menar även att detta är ett bra sätt att gå till väga för att ge respondenterna en 



31 

 

möjlighet till att få en överblick av ämnet som intervjun handlar och således göra det 

enklare för intervjuaren.  

 

Vid intervjuerna med Christina Ohlsson-Jones och Valentia Hobbs ansåg vi att det 

var relevant att använda oss av samma intervjuguide för att få fram så tydlig och 

intressant information som möjligt men även för att kunna se skillnader och dra 

paralleller mellan Volvo Trucks sponsringsåtagande och dess syn på det ur både ett 

globalt och lokalt perspektiv. Intervjun med Tryggve Kristenson anpassades i viss 

mån för att få fram hans tankar om ämnet ur ett mer ekonomiskt perspektiv.  

3.3.2 Sekundärdata  

Då sekundärdata är information som är insamlad från andra och baserats på andra 

syften (Backman, 2008) än vårt egna, anser vi att det finns en risk vid denna 

insamlingsmetod och måste därför vara kritiska till den insamlade teorin. Med detta i 

åtanke har vi varit noga med att försöka få en så pass klar helhetsbild av fenomenet 

som möjligt genom att läsa in oss på mer allmänna teorier inom området. Den breda 

baskunskapen gjorde det möjligt för oss att finna intressanta nyanser av området och 

då gå på djupet och ta del av mer specifika och moderna teorier. I vår teoretiska 

referensram har vi varit tvungna att använda två stycken sekundärkällor då 

ursprungsverken inte funnits tillgängliga. Då båda sekundärkällorna gör direkta citat 

från ursprungskällan och att det därför inte handlar om en tolkning, anser vi att detta 

inte sänker kvalitén på den insamlade datan.   

 

De böcker som lästs under uppsatsen gång har mestadels varit skrivna på svenska 

medan alla vetenskapliga artiklar varit skrivna på engelska. Vi är medvetna om risken 

att engelskskriven text kan tillföra missförstånd då det inte är vårt modersmål men 

genom noggrann och fokuserad läsning samt diskussion om stycken vi inte förstått 

anser vi att vi begränsat risken för missförstånd. Teorin vi använt oss av har tagits 

fram med hjälp av bibliotek på Högskolan i Halmstad och Göteborgs Universitet samt 

olika databaser, bl.a Google Scholar. Insamlandet av information har skett med hjälp 

av både de fysiska biblioteketen och de webbaserade biblioteken. Sökord som 

ständigt varit återkommande i våra sökningar är; ”Sponsorship”, ”Leveraging” samt 

”Ambush Marketing”. 

3.4 Validitet och reliabilitet 
För att bekräfta en studies gitlighet i kvalitativa undersökningar talar Langemar 

(2008) om begreppet validitet. Detta styrks av Jacobsen (2002) som menar på att det 

finns två olika sorters giltligheter; intern- och extern giltlighet. Den interna 

giltligheten kan prövas genom att dels granska slutsatserna gentemot andras men 

också genom att själva kritiskt analysera resultatet. Detta för att undersöka om vi 

faktiskt fått tag på den data vi varit ute efter. Den externa giltligheten handlar om i 

vilken grad undersökningen är generaliserbar. Detta är något som inte en kvalitativ 

datainsamlingsmetod ämnar undersöka (Jacobsen, 2002) och något vi inte valt att 

lägga fokus på då vårt syfte med uppsatsen varit att gå på djupet inom ämnet.  

 

Denscombe (2004) anser att för att undersöka trovärdigheten hos den insamlade 

kvalitativa datan bör forskaren använda sig av följande begrepp; triangulering, 

respondentvalidering och grundade data. Triangulering innebär att samma fenomen 

undersöks ur flera olika perspektiv för att på så sätt få en bättre förståelse för det. 

Jacobsen (2002) menar också att triangulering innebär att den insamlade 

informationen och slutsatserna granskas genom att koppla samman olika metoder, 
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intervjuare, olika kontexter samt att olika personer analyserar data. Enligt Denscombe 

(2004) går respondentvalidering ut på att undersökaren återkommer till 

respondenterna och visar upp den insamlade data för att klarifiera dess korrekthet. 

Samtliga av dessa metoder har tagits i åtanke vid insamlandet av data, grundade data, 

som innebär att forskaren befunnit sig på plats vid fältarbetet och haft tillgång till 

daglig informaton om ämnet, och respondentvalidering varit möjlig då vi inom 

gruppen haft goda kopplingar till Volvo Trucks och haft möjlighet att dubbelkolla 

våra fynd samt att vi kunnat ställa relevanta följdfrågor. Vi anser även att 

triangulering skett då våra tre respondenter är av olika karaktär, har olika befattningar 

på olika nivåer i företaget och därför ger oss en trovärdig helhetsbild. Utifrån dessa 

resonemang, samt att vi fått uppsatsen granskad av vår handledare vid ett flertal 

tillfällen anser vi att detta har genererat i en hög trovärdighet för vår insamlade data. 

 

Reliabilitet ämnar undersöka trovärdigheten i undersökningen och att utfallet av 

resultatet inte skiljer sig åt från den ena gången till den andra med samma 

undersökningsmetod. Med andra ord, så anses  en studie ha hög trovärdighet om 

utfallet av den är konsekvent. (Denscombe, 2004) Detta styrks av Björklund & 

Paulsson (2003) som menar på att om ett undersökningsresultat är det samma, 

oberoende av vem som gör mätningen, har det en hög reliabilitet. Enligt Langemar 

(2008) går det däremot inte att få fram reliabilitet i samma grad i en kvalitativ 

undersökning som i en kvantitativ då tillförlitligheten oftast mäts numeriskt, vilket 

kvantitativ data först och främst ämnar att undersöka. Enligt Jacobsen (2002) finns det 

också en uppfattning av att det i stort sett är omöjligt att få fram samma resultat flera 

gånger av samma undersökning då det är för många faktorer som spelar in som inte 

går att kontrollera, exempelvis den speciella relationen mellan intervjuaren och 

respondenten, platsen där intervjun äger rum samt sättet intervjun genomförs på. 

Vårt mål med undersökningen har varit att få en så hög trovärdighet i resultatet som 

möjligt vilket vi anser att vi lyckats med då våra respondenter har haft ett högt 

anseende och kunskap inom området samt att Volvo Trucks är en av de största 

aktörerna på marknaden och vi anser därför att de besitter ett högt kunnande inom 

ämnet. 

3.5 Metodkritik 
Kvantitativ undersökning i jämförelse med kvalitativ anses utvinna i en större bredd 

av undersökningen där en större generalisering av slutsatserna kan dras då det sker en 

undersökning av ett större antal enheter (Jacobsen, 2002). Den bredden är något som 

inte kommer med vid valet av en kvalitativ undersökning och en intensiv utformning, 

men då syftet med vår uppsats är att gå på djupet och få en större förståelse för ett 

fenomen anser vi att vi valt rätt tillvägagångssätt ändå.  

 

En annan kritik vi kan känna är att vi endast valt att studera ett specifikt företag och 

riskerar därmed att få ett för subjektivt förhållningssätt till ämnesområdet. Då Volvo 

Trucks är en av de största aktörerna på marknaden känns dock vårt val att specificera 

oss mot dem relevant för att kunna gå på djupet och få så pass intressant information 

som möjligt. En annan kritik som diskuteras av Bryman & Bell (2005) när det 

kommer till subjektivitet och som vi haft i åtanke under intervjuernas gång är att 

undersökarens tolkning kan påverkas av ålder, personlighet och tidigare erfarenheter. 

Utfallet kan därför skilja sig beroende på vem som utför undersökningen och det blir 

därmed svårt att vara helt objektiv i sitt förhållningssätt. 
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Vårt relativt öppna förhållningssätt till undersökningen kan även detta diskuteras då 

risken att inte få fram tillräckligt med relevant information ökar. Tillförlitligheten att 

intervjurespondenterna besitter den kunskap vi behöver kan även detta ses som ett 

riskmoment. Med noga överläggning om vårt syfte med uppsatsen och tillgången till 

bra och intressanta primärkällor anser vi däremot att vi har minimerat riskerna så pass 

mycket som det går.  

 

Då vi under majoriteten av uppsatsens gång befunnit oss i olika länder anser vi att det 

till en viss del funnits begränsningar i vår kommunikation. Då internetuppkopplingen 

i Sydafrika inte varit optimal har vi sett en problematik vid våra diskussioner då 

samtalen innehållit fördröjningar och avbrott. Vi är dock medvetna om risken för 

missförstånd av detta och har därför varit noga med att förtydliga det som diskuterats 

om det uppkommit några oklarheter. Vi har även använt oss av mailkorrespondans 

och skickat våra texter fram och tillbaka för analysering för att minimera risken för 

felaktiga tolkningar. När vi sedan befunnit oss på samma plats har vi med hög 

noggrannhet återigen gått igenom texterna för att diskutera och reda ut frågetecken. 
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4. Empiri 

Den empiriska data som samlats in kommer att redovisas i detta kapitel. Kvalitativa 

undersökningar i form av öppna personliga intervjer har använts. Vidare presenteras 

en kort företagspresentation samt den insamlade informationen vi fått av 

respondenterna. 

 

4.1 Företagspresentation – Volvo Trucks 
Volvo grundades 1915 av Assar Gabrielsson och Gustaf Larson som ett dotterbolag 

till kullagerfabriken, AB SKF. 12 år senare rullade den första Volvobilen ut från 

fabriken i Göteborg och ett av Sveriges största och kändaste företag hade officiellt 

grundats. Idag är Volvo-koncernen en av världens ledande tillverkare av lastbilar, 

bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. De sysselsätter cirka 

115 000 anställda och har försäljning i över 190 marknader. Volvo Group består av 

Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Penta, Renault, UD Trucks, Mack, Eicher, SDLG 

och Prevost. Även Volvo Cars tillhörde tidigare Volvo Group men år 2008 köptes de 

upp av det kinesiska företaget Geely och är numer inte längre en del av Volvo 

koncernen.  

4.2 Respondent 1 

Christina Ohlsson-Jones, Director Global Sponsorship, Volvo Trucks, Personlig 

Intervju 2013-03-27 

Ohlsson-Jones har arbetat inom Volvos koncern sedan 1986 då hon arbetade på ett 

marknadsbolag i Australien och tog år 2000 över rollen som ansvarig för sponsorskap 

på Volvo Trucks. I rollen som Director Global Sponsorship ingår ansvaret för Volvo 

Trucks egna sponsorskap men även ett gemensamt arbete tillsammans med Volvo 

Group på en global nivå gällande Volvo Ocean Race och de olika åtagandena inom 

Golf (Volvo World Matchplay, Volvo Golf Champions och Volvo China Open). 

Arbetsuppgifterna innefattar dels det strategiska planerandet av sponsorskap men 

även nyttjandet av dem i form av gästprogram, kund- och affärsrelaterade program. 

4.2.1 Sponsring 

4.2.1.1 Allmänt om sponsring 

Ohlsson-Jones ser sponsring som något positivt för Volvo Trucks då de i rollen som 

ett ”business to business”-företag har stor kännedom av sina kunder och därför kan 

involvera dem i sponsorskapen. Sponsringen är därför ett mer effektivt sätt att 

kommunicera med kunderna och Volvo Trucks slipper lägga en stor del av sin 

marknadsföringsbudget på exempelvis Tv-reklam. Ohlsson-Jones utvecklar och säger 

att Tv-reklam träffar alldeles för brett och att det leder till att Volvo Trucks lägger 

onödiga pengar på att kommunicera med människor som inte är köpare.  

”Vi känner våra kunder och talar direkt till dem” – Christina Ohlsson-Jones 

Enligt Ohlsson-Jones är det framförallt sponsringen av Volvo Ocean Race och de tre 

stora golftävlingarna som ger Volvo Trucks konkurrensfördelar på 

sponsringsmarknaden. Detta, i kombination med bolagets storlek, menar Ohlsson-

Jones är avgörande och säger, ”Det är ju inga andra lastbilskunder som kan segla 

med en Volvo Ocean Race båt tillsammans med en seglare. Spela pro AM, vara med i 

spelet på en professionell golftävling”. Vidare påpekar Ohlsson-Jones sponsorskapens 

potentiella värde då de kan vara en viktig länk när Volvo Trucks går in på nya 



35 

 

marknader. Golf är en växande sport i Kina och det var därför viktigt för Volvo 

Trucks att ses som en viktig spelare när det gäller sport. Sett till konkurrenterna 

berättar Ohlsson-Jones att vid den senaste undersökningen var sponsring av sport 

fortfarande de största åtagandena men att konkurrenterna valt att rikta in sig på andra 

sporter, så som truck racing och andra motorsporter. 

 

Volvo som koncern har tagit beslutet att inte sponsra enskilda individer eller lag på en 

global nivå. Detta säger Ohlsson-Jones motiveras av att det finns en större osäkerhet i 

vart ett sådant sponsorskap leder. Denna policy har enligt Ohlsson-Jones tagits fram 

för att undvika att stora investeringar i såväl pengar som reklam försvinner vid en 

skada eller att händelser i den personliga sfären hos idrottaren visar sig vara skadliga 

för varumärket. Ohlsson-Jones påpekar dock att Volvo-koncernen inte hindrar 

återförsäljare eller andra lokala aktörer att sponsra individer eller det lokala 

ishockeylaget. 

4.2.1.2 Målsättningar 

Målsättningarna för Volvo Ocean Race är enligt Ohlsson-Jones; 

- To generate incremental business by creating awareness and developing the 

emotional brand values. 

- Building and enhancing business relationships and stimulate business. 

- Motivating and building pride among our employees. 

Målsättningen för sponsringen inom golf är enligt Ohlsson-Jones ungefär samma som 

för Volvo Ocean Race med undantaget att det inte marknadsförs lika mycket internt. 
 

Ohlsson-Jones betonar dock att det handlar om att skapa en känsla kring varumärket. 

Att även om kunderna köper en lastbil för att de behöver en, och att features och 

eftermarknad spelar en roll, så är det alltid en människa som tar beslutet. Och i alla 

beslut som tas finns det en känsla med. Vidare säger Ohlsson-Jones att sponsorskapen 

för Volvo Trucks i stort handlar om att skapa en relationsskapande plattform. En 

naturlig mötesplats för relationsbyggande och en plattform för affärsrelationer dit 

Volvo Trucks kan ta sina kunder. 

4.2.1.3 Passform 

Volvo Ocean Race har för varje upplaga en särskild tagline, det kommande racet 

kallas ”The human edition”. Det är då, enligt Ohlsson-Jones, Volvo Trucks uppgift att 

titta på racets värderingar och sedan dra paralleller till sina egna. Detta brukar inte 

vara något problem enligt Ohlsson-Jones som berättar att Volvo Trucks då genom att 

arbeta i workshops ser över sina egna kärnvärden som är Miljö, säkerhet och kvalité 

och försöka hitta kopplingar. Utöver dessa kärnvärden har även Volvo Trucks 

varumärkesvärderingar, som exempelvis uthållighet och innovation, som kan 

användas för att illustrera en koppling till racet och med hjälp av särskilda värdeord 

anspela på det i kommunikationen. Det förra racets värderingar, där det fokuserades 

mycket på teamwork, var enligt Ohlsson-Jones en god passform då Volvo Trucks med 

lätthet kan hitta olika kopplingar till racet. Bland annat valdes det att internt anspela 

på likheterna mellan att arbeta som ett väl sammansvetsat lag på båten med att arbeta 

som ett lag på olika avdelningar i koncernen, det kan då vara allt ifrån ett serviceteam 

till en marknadsavdelning enligt Ohlsson-Jones. Volvo Trucks är medvetna om vikten 

av att lyckas hitta en naturlig koppling då Ohlsson-Jones säger ”Du får ju liksom 

knyta an på något sätt, för annars är ju lastvagnar och båtar en bit ifrån varandra”.  
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4.2.1.4 Utvärdering 

I samband med Volvo Groups långsiktiga globala sponsorskap görs det enligt 

Ohlsson-Jones stora mätningar av en rad KPI: n som rapporteras i interna vitböcker. 

Mätningarna avser bland annat vilket mediavärde som sponsorskapet har resulterat i, 

hur varumärket uppfattas både innan och efter eventen samt hur många som besökt 

eventen. 
 

I samband med Volvo Ocean Race gör även Volvo Trucks egna utvärderingar 

gällande kundnöjdhet samt hur varumärket uppfattas. Ohlsson-Jones menar att de 

mätningar hon tagit del av visar på en positiv utveckling och säger ” vi får ju tillbaka 

många gånger om i mediavärde jämfört med vad vi betalar för racet. Och på det 

sättet så är det ju väldigt, väldigt framgångsrikt”. Ohlsson-Jones förklarar en del av 

det framstående mediavärdet med det faktum att Volvo är integrerat i titeln av racet. 

Detta leder till att så fort media skriver artiklar rörande racet får Volvo Trucks sitt 

varumärke exponerat. Även om medier i Sverige inte är lika noga med att använda 

hela titeln utan hellre kallar det för ”Ocean Race” så menar Ohlsson-Jones att 

utomlands är medierna flitigare i sitt använde av hela titeln och tillägger även att 

seglarna kallar racet för ”the Volvo”. Varaktigheten i effekterna är inget problem 

menar Ohlsson-Jones och berättar att Volvo Ocean Race pågår under 9 månader och 

att marknadskommunikationen och eventen är utspridda över perioden. 

 

4.2.1.5 Beslutsfattare 

De övergripande strategierna kring hur sponsorskap ska kommuniceras är av en 

centraliserad karaktär enligt Ohlsson-Jones som exemplifierar med att beskriva hur 

strategierna tas fram gällande Volvo Ocean Race. För att få en genomarbetad, 

samordnad strategi använder sig Volvo Trucks av en reference group med 

representanter från samtliga bolag, en core group där alla sponsringschefer sitter med 

och jobbar aktivt samt andra personer som jobbar operativt. Utöver detta finns en 

specifik styrgrupp och en styrelse för Volvo Ocean Race. Denna struktur används 

enligt Ohlsson-Jones för att uppnå en stor samordning inom koncernen Volvo Group 

med direktiv som primärt styrs från core Group: en och styrgruppen. Detta ligger 

sedan som stöd och riktlinjer för de andra bolagen där till exempel Volvo Trucks 

sedan tar fram sin slutgiltiga kommunikationsplan. 

4.2.1.6 Volvo Ocean Race – Rollen som ägaren, arrangör och sponsor 

Till skillnad från Volvo Groups åtaganden inom golf så kan Volvo Group påverka 

själva sporten segling i större utsträckning. Ohlsson-Jones förklarar att till det 

kommande racet har Volvo Group tagit fram en helt ny båt, Volvo Ocean Race 65, 

som designats och tillverkas på uppdrag av Volvo Ocean Race organisationen och 

sedan säljs till de olika syndikaten. Det ger Volvo Group möjligheten att lägga in 

ytterligare säkerhetsfaktorer och andra saker som är viktiga för Volvos varumärke. 

Tidigare, när teamen själva hade möjligheter att påverka båtens design fanns det 

enligt Ohlsson-Jones problem med att besättningen, för att spara vikt, valde att göra 

vissa komponenter lättare som i värsta fall hade kunnat riskera säkerheten ombord.  

4.2.2 Leveraging 

4.2.2.1 Allmänt om leveraging 

Volvo Groups övergripande strategi när det gäller marknadskommunikation i 

samband med sponsorskap är enligt Ohlsson-Jones en 360-approach där Volvo 
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Trucks använder sig av flera olika kanaler för att påverka sin målgrupp. Kanalerna 

innefattar intern kommunikation, reklam, digitala och sociala media, CRM, direkt 

försäljning, utställningar, återförsäljare (point of sales), event, PR-Media, 

eftermarknad samt produkter och accessoarer. Ohlsson-Jones menar att det inte finns 

någon enstaka kanal som är den bästa på att kommunicera sponsorskap och 

förespråkar en genomtänkt helhet ” Jag kan inte säga vad som är mest effektivt för 

jag tror att det är en summa av allting idag. Du kan inte bara rikta in dig på en kanal 

idag”. För att sponsringen ska vara effektiv betonar Ohlsson-Jones vikten av att lägga 

mer pengar på att nyttja sponsorskapet än vad rättigheterna kostar. ”Det måste vara 

en mix i hela marketing mixen, man måste, med det mediala landskapet som finns 

idag vara aktiv på alla plan för att nå kunderna.” Volvo Trucks anpassar inte sin 

kommunikation efter sina konkurrenter, Ohlsson-Jones menar istället att Volvo 

Trucks är en föregångare i branschen i dessa sammanhang. 
 

Ohlsson-Jones återkommer till den relationsskapande aspekten av sponsorskapen och 

ser ett värde i att engagera och involvera både i den interna och den externa 

kommunikationen. Det kan vara allt ifrån köp av kläder och accessoarer med Volvo 

logotypen på, stories på hemsidan, artiklar i kundmagasin men Ohlsson-Jones anser 

att det bästa sättet att aktivera kunderna känslomässigt är att de kommer ut på ett 

event. Då eventen nu har magnituden av ett olympiskt event menar Ohlsson-Jones att 

kunderna som får chansen att uppleva det verkligen vill vara av en del av det. 

4.2.2.2 Intern kommunikation 

Volvo Trucks försöker kontinuerligt att engagera sina medarbetare genom att 

exponera dem för inblandning i Volvo Ocean Race. Ohlsson-Jones uttrycker att det 

kan vara en stor utmaning att engagera alla i en organisation med 120 000 anställda 

utspridda över hela världen. För att lyckas använder sig Volvo Trucks av den interna 

kommunikationswebsidan, interntidningar samt korta filmer. Exempelvis Youtube-

filmer med bakom-scenen material. Ohlsson-Jones uttrycker att det är viktigt att 

kommunicera den affärsnyttan som Volvo Ocean Race faktiskt ger för att skapa en 

förståelse hos de anställda att det inte bara är en stor utgift. Därför kommuniceras det 

internt om hur kunderna upplever Volvo Ocean Race och de event som arrangeras i 

samband med det, exempelvis olika seminarier som kunderna deltar på gällande 

säkerhet. 

4.2.2.3 Reklam 

Ohlsson-Jones berättar att Volvo Trucks använder sig billboards och extern reklam 

för att sprida information om eventen lokalt men att det inte är en stor del av 

kontakten med konsumenter. 

4.2.2.4 Digital och social media 

Även om kampanjen ”The Epic Split” inte är direkt kopplad till Volvo Ocean Race 

menar Ohlsson-Jones att den exemplifierar Volvo Trucks kreativitet inom sociala 

medier då den genererade över 70 miljoner klick varav 50 miljoner resulterade i en 

ytterligare åtgärd. En ytterligare åtgärd är till exempel att gå vidare in på Volvo 

Trucks hemsida och på så vis nås av deras sortiment och deras övriga 

information.  Volvo Trucks köper inte reklamplatser på andra websidor, de förlitar sig 

enligt Ohlsson-Jones huvudsakligen på olika sociala media kampanjer för att dra 

människor till deras olika websidor. Till existerande kunder använder sig Volvo 

Trucks även av sin kunddatabas vid direkta mailutskick med information om eventen 

och länkar till företagets olika websidor så som, ”Volvo in Golf”, ”Volvo Ocean 
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Race” eller ”Volvo Trucks” egen hemsida. Kunddatabasen erbjuder en stor 

träffsäkerhet i kommunikationen medan kampanjer inom sociala medier når ut till 

många, vilket Ohlsson-Jones menar gör internet till en av deras primära kanaler för att 

kommunicera sina sponsorskap. 

4.2.2.5 Produkter, accessoarer och merchandise 

I samband med årets Volvo Ocean Race lanserar Volvo Trucks en ny Special Edition 

lastbil som utrustas med en särskild inredning som är sportig och båt-inspirerad, en 

medföljande jacka med Volvo Ocean Race logga samt att utsidan på lastbilen har en 

särskild design med stripes. Ohlsson-Jones menar att detta har en dubbel effekt då det 

även fungerar som en rullande billboard på ute på vägarna. Utöver detta finns även 

kläder, hard items, väskor och ryggsäckar att köpa med en särskild Volvo Ocean Race 

logotyp på. 

4.2.2.6 Direkt försäljning/Återförsäljare 

Med hjälp av banners och pullups hos lokala återförsäljare behålls närvaron av Volvo 

Ocean Race hos såväl konsumenter som medarbetare. Ohlsson-Jones säger även att 

det centralt hos Volvo Group görs ett upplägg på annonser som återförsäljare själva 

får välja att använda eller inte. Rent generellt menar Ohlsson-Jones att Volvo Trucks 

tittar mer på bottom line värderingar och pratar direkt till kund och gör utskick till 

dem via sin databas.  

4.2.2.7 Utställningar 

Förra året var det 2,9 miljoner människor som besökta Volvo Ocean Race, enligt 

Ohlsson-Jones är en stor del av dessa att klassa som allmänhet som inte i vanliga fall 

skulle komma i kontakt med Volvos varumärke. De besöker då Volvo Trucks 

produktutställningar som är avancerade, innovativa och interaktiva och får ta del av så 

väl produkter som varumärket och dess värderingar. 
 

Utöver utställningarna i samband med olika egna event så presenterar även Volvo 

Trucks sin Volvo Ocean Race special edition lastbil på IAA, den stora motormässan. 

Ohlsson-Jones säger att det är viktig del i kommunikationen att alltid försöka få med 

Volvo Ocean Race. 

4.2.2.8 Event 

Just event är en av de största kanalerna för Volvo Trucks enligt Ohlsson-Jones som 

förklarar att deras sponsringsåtaganden i stort kan ses som en relationsbyggande 

plattform där kunderna får en chans att interagera med Volvo Trucks. Under förra 

racet besöktes de olika eventen av ungefär 8000 av Volvo Trucks egna VIP-gäster. 

Ohlsson-Jones tillägger att det inte heller är Volvo Trucks som betalar för kundernas 

resor utan att de oftast själva står för sina kostnader. Ohlsson-Jones menar att just 

eventen kring Volvo Ocean Race är unika då Volvo Trucks kan samla ihop ca 800 av 

sina viktigaste kunder på ett ställe och får då möjligheten att på ett effektivt sätt kunna 

kombinera möten med en seglare som håller ett föredrag om tävlingen samt ta 

chansen att prata om olika nya produkter, visa utställningar och få möjligheten att 

kommunicera Volvo Groups kärnvärden. Under eventen ser Volvo Trucks alltid till 

att det finns en representation från någon av de högsta cheferna som kunderna i 

vanliga fall inte har möjligheten att träffa. De viktigaste kunderna kan även erbjudas 

att få delta i en segling och fungera som en del i besättningen. Just att kombinera nytta 

med nöje anser Ohlsson-Jones vara avgörande och säger ”Vi försöker alltså jobba på 

alla fronter. För det är ingen som har tid med en ren nöjesresa”. 
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Ohlsson-Jones anser att Volvo Trucks försöker vara interaktiva med sin 

kommunikation under eventen genom att först låta kunderna titta på ett inport race 

eller starten, för att sedan ägna sig åt aktiviteter runt omkring racet som aktiverar 

kunderna. Så som att delta i en tävling med en grinder, närvara vid olika seminarier, 

testa produkter samt en interaktiv utställning.  Vid sponsringen av golftävlingar menar 

Ohlsson-Jones att det finns en ännu högre grad av delaktighet hos konsumenterna där 

kunderna erbjuds att delta vid olika clinics av en Pro samt att göra swing analys. 
 

Utöver detta berättar Ohlsson-Jones att under förra racets stopp i Auckland 

anordnades ett stort besök till världens främsta exportör av mejeriprodukter, Fonterra. 

Orsaken till besöket var att företaget använde sig av en stor flotta med lastvagnar från 

Volvo Trucks. Besöket innefattade även en genomgång av fabriken men fokuserades 

enligt Ohlsson-Jones på flottan av 500 lastbilarna, hur de såg ut, hur de var 

specificerade och vad det är för skillnader på dem jämfört med exempelvis lastbilar 

från Sverige. 
 

Ohlsson-Jones ser här en viss skillnad mellan Golf-eventen och eventen för Volvo 

Ocean Race där golfen i vissa fall tar för lång tid. Vid ett inport race eller en start är 

kunderna borta 2-3 timmar medan under en golftävling spenderas en hel dag ute på 

banan.  Det är därför svårare att hinna med att arrangera saker runt omkring 

golfeventen. Ohlsson-Jones betonar dock att för de kunder som är intresserade av 

golf, 20 procent enligt Volvo Groups senaste mätning, är dessa event enormt 

uppskattade. 

4.2.2.9 PR och media 

Att Volvo Trucks strategi att sponsra professionella event varit så framgångsrik för 

dem anser Ohlsson-Jones bero på att de opererar på så många olika plan. Både Volvo 

Ocean Race och de olika golftävlingarna generar publicitet i såväl traditionell media 

som i det sociala media-landskapet. Ohlsson-Jones säger ”Det tydligaste är tusentals 

timmar i Tv-tid, otaliga tidnings- och internetartiklar och en växande närvaro inom 

sociala media så som Facebook och Twitter så ses vårt varumärke och våra 

produkter av fler och fler människor”. 
 

Att generera uppmärksamhet inom PR och media är av stor vikt för Volvo Trucks och 

exemplifieras av Ohlsson-Jones som säger att ett sätt att fånga allmänhetens 

uppmärksamhet kan vara att transportera en båt, eller delar av ett skrov, genom större 

städer. Vid ett av racen fraktades Ericssonbåten igenom hela Stockholm, något som 

Ohlsson-Jones menar var spektakulärt då det är inte tillhör vanligheterna att en 65 fot 

lång Volvo Ocean Race båt transporteras på en lika stor trailer från Volvo Trucks. 

4.2.2.10 Aktiveringsratio 

Volvo Trucks har inte något uttalat riktmärke för ett aktiveringsratio men Ohlsson-

Jones säger att de är medvetna om eventföreningens rekommendationer på en 

aktiveringskostnad på 2-3 gånger av kostnaden för rättigheterna. Detta förklaras av 

svårigheterna för en stor och utspridd koncern som Volvo Group att sammanställa en 

korrekt siffra för aktiveringen då både återförsäljare, marknadsbolag och Volvo 

Trucks själva kan ta med kunder till eventen. Uppskattningsvis säger Ohlsson-Jones 

att Volvo Trucks inte ligger under 1:1, särskilt inte på Volvo Ocean Race. 
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4.2.3 Ambush Marketing 

4.2.3.1 Allmänt om Ambush Marketing 

Volvo Trucks har inte blivit utsatta för medveten ambushing av någon av deras 

huvudkonkurrenter och Ohlsson-Jones uttrycker att de just nu ser ambush-strategier 

som något positivt snarare än negativt, även om de själva inte utövar det. Ohlsson-

Jones beskriver en ambushkampanj av Ericsson under det förra racet då de målat alla 

taxibilar i staden med Ericsson-Volvo Ocean Race samt försett alla bagagevagnar på 

flygplasten med liknande logotyper. Ericsson hade inga särskilda rättigheter att göra 

det men Ohlsson-Jones menar att det var ett smart sätt av Ericsson att göra billig 

reklam för racet och att det i förlängningen ändå hade en positiv effekt för Volvo 

Trucks då racet uppmärksammades samt att Volvos varumärke exponerades. Utspel 

av mindre delsponsorer anses vara något positivt då till exempel en flashmob eller 

liknande enligt Ohlsson-Jones gör eventen mer händelserika och sådana stunt generar 

positiv mediatäckning för hela eventet. 
 

Ohlsson-Jones redogör dock för att vissa av teamen i Volvo Ocean Race har courtesy-

bilar från konkurrerande märken. Det är något som Volvo Trucks är medvetna om i 

förväg men då de anser att de inte kan erbjuda alla personer i alla team med 

Volvobilar i ett års tid är det inte något de kan påverka eller förbjuda. 
 

Ett annat fall, som Ohlsson-Jones anser vara sällsynt var när ett av syndikaten hade en 

uppvisningstrailer som drogs in på utställningsområdet av en lastbil från Kenworth. 

Reaktionen var då att omedelbart, med stöd i kontrakten, avlägsna lastbilen. 

4.2.3.2 Strategier för att motverka Ambush Marketing 

Genom att skriva noggranna kontrakt med såväl syndikaten, organisatörerna och 

stopover-organisationerna (städerna som tar emot eventen) om vad som får och inte 

får hända menar Ohlsson-Jones att Volvo Trucks kan förhindra att en konkurrent får 

marknadsföra i sig i närheten av deras event. Utöver detaljerade kontrakt förklarar 

Ohlsson-Jones att Volvo Groups strategi att äga event och att vara titelsponsor gör att 

de kan vara tryggare i sina sponsorskap. Därmed kan Volvo Trucks vara dominant i 

sin exponering kring sponsorskapen och genom att strategiskt placera ut sina 

logotyper anpassat efter kameravinklar maximera exponeringen av varumärket. 

Ohlsson-Jones betonar att det just är rollen som ägare av event och titelsponsor som 

gör det möjligt för dem att ha ett stort inflytande över eventen. Att då till exempel 

BMW sponsrar enskilda golfare som genom reklam på kläder och utrustning 

exponeras anser inte Ohlsson-Jones vara en skadlig form av ambush marketing. Det 

hänvisas återigen till det faktum att Volvo Trucks exponering kring ett sådant event är 

så heltäckande effekten av BMWs strategi är minimal. 
 

Volvo Trucks storlek, historik och starka varumärke fungerar också som ett skydd 

mot konkurrenter. Efter 25 år som sponsor på Europatouren och ägare av Volvo 

Ocean Race sedan 97/98 menar Ohlsson-Jones att de flesta konkurrenterna inte vill 

försöka associera sig eller knuffa ut Volvo Trucks utan istället försöker exponera sig 

på andra sätt. ”Vi är så pass dominanta så vi har inte det problemet” 

4.3 Respondent 2 
Valentia Hobbs, General Marketing Manager, Personlig intervju 31-03-2014 

Valentia Hobbs kom till Volvokoncernen i januari 2013 efter att ha lämnat Toyota 

och har nu arbetat i över ett år som General Marketing Manager for Volvo Group i 
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Sydafrika med fokus på att förmedla marknadskommunikationen for Volvo Trucks 

samt Renault Trucks. Hobbs berättar då Volvo Trucks är ett globalt företag med hela 

världen som marknad, blir hennes roll på Volvo Trucks Sydafrika mer att få direktiv 

från huvudkontoret i Sverige och dess globala strategi, for att sedan implementera den 

på en lokal nivå. Denna implementering kan vara allt ifrån reklam, PR, sponsorskap, 

events, kundrelationer etc. 

4.3.1  Sponsring 

4.3.1.1 Allmänt om sponsring 

Enligt Hobbs är det två avgörande faktorer som anses vara extra viktiga för att ett 

sponsorskap skall bli framgångsrikt. För det första måste ett sponsorskap generera 

brand awareness men det måste även kunna gå att mäta resultat av Return On 

Investment. Det är inte alltid det går att mäta vad sponsring adderar i exempelvis 

försäljningssiffror då det är flera olika faktorer som måste tas hänsyn till men däremot 

hur många kunder som kan nås. Hobbs förklarar, “You can’t always measure 

sponsorships in SEK-value or monetary value, but you can measure it by the amount 

of people who’ve seen it. You can take the current and the future customer to the 

event and it could generate in a future sale”. 

 

När det kommer till sponsorskap berättar Hobbs att eftersom Volvo Sydafrika har en 

såpass begränsad marknadsföringsbudget sker all planering av större sponsorskap från 

Sverige. Deras roll inom varumärket blir då att implementera den globala strategin på 

en lokal nivå för att följa Volvo Groups marknadsplan. Hobbs säger också att alla 

event med en budget på över 200 000 Rand (120 000 SEK) planeras från 

huvudkontoret, annars sköts planeringen på en lokal nivå. Detta är dock inget som 

Volvo Trucks gör i Sydafrika enligt Hobbs, då inverkan på marknaden är alldeles för 

liten. 
 

Hobbs ser några direkta skillnader mellan sponsring och CSR och anser att sponsring 

används som en marknadsföringsmöjlighet till att skapa varumärkeskännedom medan 

CSR enbart ses som en filantropisk gärning. ”We wouldn’t brag about our 

engagements with CSR”. Hobbs förklarar att om de exempelvis donerar pengar till en 

välgörenhetsorganisation så är det inget som direkt marknadsförs flitigt. Den enda 

exponering en sådan åtgärd får är i Volvo Trucks pressmeddelanden men Hobbs 

förtydligar att deras CSR-åtaganden inte görs för att bygga företagets varumärke utan 

att det är ett sätt att ge tillbaks och hjälpa det sydafrikanska samhället. Anledningen 

till varför Volvo Trucks väljer att inte sponsra individer eller idrottslag tror Hobbs 

beror på att risken att varumärket skadas ökar om en person eller ett lag får dålig 

publicitet. “If you sponsor for instance Tiger Woods or Oscar Pistorius, it can 

damage your brand and I think that is why Volvo chose not to sponsor individuals or 

teams”. 

4.3.1.2  Målsättningar 
Enligt Hobbs är de största målsättningarna för events som Volvo Ocean Race och 

Volvo Golf Challenge att skapa brand awareness och bygga kundrelationer. Då Volvo 

Ocean Race har besökts av 40 000 kunder och klienter sedan första racet med Volvo 

Group som organisatör 2001, ser Hobbs detta som en perfekt plattform för 

målsättningarna. Hon utvecklar, “The possibility to meet customers in a single 

branded attractive environment without disturbance from competitors is unique. 

Customers actually pay to come to the Ocean Race and be a part of it”. Hobbs 
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berättar att människor nuförtiden associerar segling med Volvo vilket tyder på att de 

lyckats bra med att kommunicera ut sitt varumärke. Hon berättar också att Volvo Golf 

Challenge genererar i en unik möjlighet till relationsbyggande med sina kunder då de 

får chansen att delta i golftävlingen. Vinnaren av mästerskapet går sedan vidare för att 

få tävla mot riktiga golfproffs i Volvo Golf Champions. 

4.3.1.3 Passform 

Hobbs anser att passformen med att sponsra segling- och golfsport är i linje med 

Volvo Trucks grundvärderingar. Hon menar också på att majoriteten inom Volvo 

Trucks bransch är mansdominerad vilket blir en naturlig koppling till segling och 

golf. Då Volvo Ocean Race och Volvo Golf Challenge sponsras av både Volvo 

Trucks och Volvo Cars, där de delar på kostnaderna, ser Hobbs en fördel med att 

eventen inte enbart lockar till sig sin målgrupp utan även Volvo Cars klientel. Detta 

leder till en större publicitet vilket kan gynna både Trucks och Cars. 

4.3.1.4 Volvo Ocen Race – Rollen som ägare, arrangör och sponsor 

Att vara både huvudsponsor och arrangör för ett och samma event, exempelvis Volvo 

Ocean Race, ser Hobbs bara som en dubbel bonus då de har exklusiva rättigheter till 

eventet och de kan i stort sett organisera allt hur de vill. Det medför också till att 

Volvo Trucks kan hålla borta konkurrenter från eventet och bestämma vilka specifika 

företag de vill samarbeta med. Hobbs är även medveten att ett event som Volvo 

Ocean Race adderar stora kostnader för företaget men hon förklarar att i 

nedskärningstider inom företaget ser hon att det är ännu viktigare med 

marknadsföring för att bibehålla Volvo Trucks starka varumärke. Allt handlar om att 

mäta Return on Investment enligt Hobbs och trots att eventet kostar stora summor 

med pengar är möjligheten att möta existerande- och framtida kunder värt risken. 

4.3.2  Leveraging  

4.3.2.1 Allmänt om leveraging 

När det kommer till strategier för kommunikation och aktivering av sponsorskapen 

ser Hobbs huvudkontoret i Sverige som den största beslutsfattaren. Volvo Group har 

strategiskt placerat ut stoppen under Ocean Race på platser där de finns på marknaden 

och detta ser hon som en väl genomarbetad strategi. Hobbs berättar att 

huvuddirektiven för kommunikation och aktivering kommer från Sverige medan 

Volvo Trucks i Sydafrika hjälper till att promota eventet så mycket som de tillåts. 

Hobbs ser positivt på Volvo Groups globala strategi och hon tycker det är smart gjort 

att inte bara rikta in sig mot kunderna utan även deras barn och familj. “We do not 

only targeting our customers but also the future generation that can lead to future 

sales or even new employees”. Hobbs anser också att det är genom ett smart och 

effektivt sätt Volvo Trucks arbetar med dess strategier då värdet av att alla Volvo 

Trucks marknader i princip kommunicerar ut samma budskap är stort, vilket i sig 

leder till en konsistent och stark varumärkesstrategi. 

 

Hobbs återkommer till värdet av att ta hand om kunderna och bygga relationer 

gentemot dem genom exempelvis event. Hon berättar att år 2013 lanserades Volvo 

Trucks nya produktlinje av lastvagnar runt om i världen. I Sydafrika bjöd de då in 

sina kunder till ett event och höll presentationer, seminarier och workshops för dem. 

De fick också tillfälle att provköra de nya lastvagnarna vilket Hobbs anser vara en 

stor positiv faktor vid Volvo Trucks relationsbyggande, “Our customers really don’t 

want to listen to a presentation about the trucks, but put them into the truck and they 
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love it. By letting they sit in the trucks, smelling, touching, feeling, we engage with 

their senses and that’s how we connect with them on an emotional level”. Förutom 

direkt marknadsföring ser Hobbs sociala medier som en oerhört viktig 

kommunikationskanal. Dels på grund av Volvo Trucks Sydafrika begränsade 

marknadsföringsbudget men även på grund av att de kan nå ut till ett stort antal 

intressenter. 

 

Då Volvo Trucks Sydafrika mest arbetar med implementering av globala strategier 

förklarar Hobbs att det finns ett nätverk av Marketing Communication Managers 

runtom i världen som träffas kvartalsvis för att diskutera och visa Volvo Trucks vision 

och strategi på en lokal nivå, ur ett globalt perspektiv. Volvo Trucks Sydafrika faller 

under divisionen EMEA (Europe, Middle-East, Africa) “We meet every quarter 

through EMEA and we share our vision through the divisions. We filter these down 

and we implement those initiatives down to our level”. - Valentia Hobbs 

 

Ur ett kostnadsperspektiv vid sponsorskap anser Hobbs att definitivt inte break-even 

är något att sträva efter utan hon ser en ratio av 3:1 som ett realistiskt mål. Hon 

påpekar däremot återigen att sponsring inte riktigt går att mäta i försäljningssiffror 

utan de strävar istället mot ett mediavärde och ser det som en god Return On 

Investment värdemätare. 

4.3.3  Ambush Marketing 

4.3.3.1 Allmänt om Ambush Marketing 

Hobbs syn på ambush marketing är relativt kluven. Samtidigt som hon anser att det 

kan vara en positiv och smart marknadsstrategi, ser hon det även som något som kan 

vara skadligt för sitt egna varumärke. Hon drar också parallellen mellan Volvo Trucks 

och Volvo Cars och anser att det går att se skillnaden mellan de två olika 

varumärkena som en sorts ambush marketing då de utnyttjar varandras namn. Hon 

anser också att när logotypen Volvo visas, associerar människor den automatiskt till 

Volvo Cars vilket kan ses som en nackdel for Volvo Trucks. “If you mention that you 

work for the Volvo Group and Trucks, people will always say: Ohh wow, those Volvo 

cars are stunning”. Hon menar på att även om Volvo Trucks och Volvo Cars delar 

samma varumärke så kan de ses som indirekta konkurrenter. Volvo Group måste 

därför vara extra försiktiga med hur de positionerar sitt varumärke så att inte Volvo 

Cars kan ta äran för arbetet som lagts ner. Hobbs menar också att detta kan gå åt 

andra hållet då Volvo Cars har en mer aktiv marknadskommunikation samt att de 

riktar sig mot B2C marknaden, vilket leder till att när Volvo Cars får positiv publicitet 

smittar det således även av sig på Volvo Trucks.  

4.3.3.1 Strategier för att motverka ambush marketing 

Hobbs anser att det bästa sättet för att lyckas förhindra ambush marketing är att vara 

välinformerade om vad som gäller kring lagar och regler vid olika event och på så sätt 

skriva ett såpass genomtänkt och riskfritt kontrakt som möjligt vilket leder till att 

konkurrenter inte kan utnyttja ambush marketing tillfället. Att det skulle gå att 

motverka ambush marketing förutom de lagar och regler som står skrivna i kontraktet 

tror Hobbs är svårt. “Besides writing it in the contract I don’t that you can prevent 

ambush marketing. You know, there is always a loophole and creative people will 

always find it if they want to be a part of the event”. 

 

Från vad Hobbs vet, har Volvo Trucks inte blivit utsatta för ambush marketing i 
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någon större utsträckning och menar på att en av anledningarna till detta kan bero på 

att det faktiskt kostar mycket pengar att använda sig av strategin. Hon tror heller inte 

att Volvo Trucks konkurrenter har en såpass stor marknadsföringsbudget att de kan 

lägga en större del av den på ambush marketing. Ett exempel då Volvo Trucks 

utsattes för ambush marketing i Sydafrika minns Hobbs däremot, då en av deras 

kunder som föder upp hästar samt anordnar hästkapplöpningar använde sig av Volvo 

Trucks varumärke vid en av deras tävlingar. Kunden kallade tävlingen för, The Volvo 

Race och detta var inget som Volvo Trucks hade godkänt.  

4.4 Respondent 3 
Tryggve Kristenson, Chief Financial Officer, Personlig intervju, 07-04-2014 

Kristenson har befunnit sig inom Volvokoncernen i cirka 30 år och har sedan 7 år 

tillbaka bott och jobbat i Johannesburg, Sydafrika där han har titeln Chief Financial 

Officer. Kristenson beskriver sin position som CFO genom att det är hans jobb att 

agera som en gatekeeper inom företaget för ekonomiska frågor. ”Jag ser mig själv 

som en ordningsman som ser till att de anställda följer Volvos riktlinjer och direktiv 

samt en support till organisation i eknomiska frågor. Det är nog därför jag har fått 

smeknamnet Mr. No av mina kollegor”. Hans akademiska bakgrund är delad i två då 

han läste en fyraårig teknisk utbildning på gymnasiet och sedan vidareutbildade sig 

till civilekonom vilket Kristenson ser som en stor fördel och något han har haft nytta 

av inom branschen då det är viktigt att ha stor kunskap inom både ekonomi och 

teknik. 

4.4.1 Sponsring 

4.4.1.1 Allmänt om sponsring 

Enligt Kristenson använder sig Volvo Trucks av två olika sorters sponsring. Dels även 

mindre sponsringsåtaganden på lokal nivå, samt större sponsorskap på den globala 

nivån, där huvudsakligen golf och segling har varit i fokus. När det gäller vilka 

kunder som blir inbjudna menar Kristenson att det finns en klar plan bakom det och 

att alla namn på listan är där av anledning. Kristenson förtydligar och menar det inte 

nödvändigtvis behöver vara de största kunderna, utan att det också kan vara mindre 

kunder på uppgång. När det kommer till de mindre sponsringsåtagandena på den 

lokala nivån har det enligt Kristenson stundtals varit lite okontrollerat och han betonar 

vikten av att även där följa organisationens riktlinjer.  

 

Det primära syftet med sponsring är enligt Kristenson att nå ut till deras kunder och 

göra de medvetna om produkterna och företaget i sig. Kristenson, i sin roll som CFO, 

är kluven till om det är ekonomiskt försvarbart att lägga så pass stora summor på 

sponsring som Volvo Trucks faktiskt gör. Kristenson utvecklar och berättar att även 

att Volvo Trucks är näst störst på marknaden i Sydafrika så kan de aldrig slappna av 

utan måste hela tiden försöka ha ett försprång gentemot konkurrenterna. ”Personligen 

så tror jag att vi skulle kunna göra andra saker till lägre kostnad eller samma kostnad 

som skulle generera en större vinst. Åtminstone ur ett sydafrikanskt perspektiv”. 

Kristenson förklarar att då segling som sport är så pass liten i Sydafrika, så anser han 

att Volvo Trucks hade fått bättre resultat om lika mycket pengar lades på rugby eller 

cricket som är stora sporter i landet. Däremot påpekar han att det bör tas hänsyn till att 

Sydafrika bara är en liten del av Volvo Trucks och dess marknad och det är viktigt att 

följa den globala strategin när det kommer till sponsring.  
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När det kommer till sponsring anser Kristenson att det finns vissa skillnader mellan 

B2B och B2C-marknader där Kristenson menar att sponsring inte är lika nödvändigt i 

en B2B-marknad. Enligt Kristenson så har Volvo Ocean Race en större påverkan på 

Volvo Cars än vad det har på Volvo Trucks och menar på att det kan vara ett problem 

då de delar på kostnaderna. Samtidigt menar Kristenson på att Volvo Trucks rider 

mycket på Volvo Cars då de gör mycket egen reklam som Trucks inte behöver betala 

för. ”Det är lite ge och ta. Vi kanske inte får ut fullt på Ocean Race men vi drar i alla 

fall nytta av Cars all reklam”. 

4.4.1.2 CSR – Sponsring eller inte? 

Kristenson berättar också om Volvo Trucks stora sociala engagemang nere i 

Sydafrika då de är med och bidrar med 3 miljoner årligen till organisationen Star for 

Life, en organisation som hjälper över 10 000 barn med utbildning och bedriver 

verksamhet i cirka 10 skolor. Detta är något Kristenson är medveten om, kan ses som 

filantropi men hans personliga åsikt är att det är en form av sponsring. ”Vi 

samarbetar ju naturligtvis med Star for Life för att sprida kunskap till eleverna om 

exempelvis HIV. Vi tar även in elever från skolorna som får en vidare utbildning i 

form av praktik inom mekanik exempelvis och 80% av praktikanterna anställer vi 

sedan. Detta är något som vi använder i vår kommunikation till kunderna så ja, det är 

en svår fråga vad CSR egentligen är men jag ser det i alla fall som sponsring men 

även som ett starkt socialt engagemang”.  

4.4.1.3 Sponsringsstrategier  

Kristenson erkänner att han känner sig tveksam till ett stort event som Volvo Ocean 

Race och de stora pengar som läggs på detta är den rätta vägen för Volvo Trucks att 

gå. Han menar däremot på att när nu Volvo Trucks bestämt att vara med så ska de 

vara med fullt ut för att maximera exponeringen och ställer sig därför positiv till 

Volvo Trucks strategi med att vara både en organisatör samt en titelsponsor vid sina 

event. Han har däremot svårt att se att det faktiskt kommer att betala sig i slutändan. 

Speciellt beroende på hur konjukturen ser ut menar Kristenson och anser att det är 

svårt att motivera att Volvo Trucks ska lägga ner stora pengar på sponsring när det 

finns andra saker de behöver fokusera på än exempelvis Volvo Ocean Race. ”I svåra 

tider generellt sätt så behöver vi vara nära kunderna för att behålla relationen till 

dom och bjuda med dom på mindre event istället för att lägga hundratals miljoner på 

de här stora jippona”.  

 

Kristenson är skeptisk när det kommer till sponsring av idrottslag eller individer och 

menar på att risken ökar då ens tillit läggs i en annan persons händer samt att det 

kostar mycket pengar. Kristenson menar också på att det är svårt att tacka nej till en 

person om de veckan innan valt att tacka ja till en annan. Han berättar att han blev 

tillfrågad för ett par år sedan av en person som seglade om Volvo Trucks kunde 

sponsra honom med ett par tusen kronor och han säger att det hade de gärna gjort men 

av principskäl så får de säga nej till mycket som i sin tur kan vara vettigt.  

 

4.4.1.4 Passform 

Kristenson tycker att han kan se en koppling mellan Volvo Trucks varumärke och 

deras stora evenemang inom golf och segling. Men samtidigt som han tycker att det 

går att utskilja ett samband mellan segelbåtarna och Volvo Trucks varumärke, när det 

kommer till kvalité, så medger han att det samtidigt kan uppstå en konflikt då segling 

och speciellt Volvo Ocean Race är en extremsport där det varit en hel del olyckor 
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under årens gång. Han menar också på att på ett lokalt plan så tycker han inte att 

segling passar in mot de sydafrikanska kunderna men sett ur ett globalt perspektiv så 

speglar det den svenska kulturen på ett bra sätt. När det kommer till Volos golfevent 

så är Kristenson mer positiv då han anser att de flesta av Volvo Trucks kunder i 

Sydafrika älskar sporten. Han menar på att det är för att sydafrikaner kan identifiera 

sig med golf på ett helt annat sätt än vad segling kan göra. ”Golf är en 

naturupplevelse. Det handlar om precision och kvalité och jag känner att dessa 

faktorer är något som återspeglar sig i Volvos varumärke på ett korrekt sätt”.  

4.4.1.5 Utvärdering 

När det kommer till sponsring anser Kristenson inte att det riktigt går att mäta dess 

ekonomiska effekt. Han menar på att Volvo Trucks givetvis kan se om försäljningen 

har gått upp eller ner, men att det är så pass många olika faktorer som spelar in att det 

inte går att säga att det enbart beror på sponsring. Kristenson menar däremot på att det 

som går att mäta är den respons Volvo Trucks får av sina kunder i samband med de 

sponsoråtaganden de gör.”De uppskattar det väldigt mycket men vi kan inte direkt se 

att våra försäljningssiffror ökar på grund av sponsring. Jag ser sponsring som mer 

relationsbyggande än försäljningsdrivande. Har vi nöjda kunder så stannar de kvar 

och på så sätt påverkar även det våra försäljningssiffror”. Vidare menar Kristenson 

att den mediaexponeringen de får genom sponsring kan mätas och översättas till ett 

monetärt värde. Den siffran kan då jämföras med vad det hade kostat att uppnå 

samma exponering med traditionell reklam och på så sätt ge en bild över 

sponsorskapets värde.  

4.4.2 Leveraging 

4.4.2.1 Allmänt om leveraging 

När det kommer till Volvo Trucks marknadskommunikation talar Kristenson om 

företagets nya väg att gå när det kommer till reklamfilmer, med fokus på ”The Epic 

Split”. Han är lite tvetydig till reklamen då Volvo Trucks står för säkerhet och filmen 

i sig går emot Volvo Trucks säkerhetsvärderingar. Däremot så anser han att allt 

utvecklas och att det inte går att vara tråkigt säker hela tiden och menar därför att 

även säkerheten måste våga provoceras ibland.  

 

Kristenson betonar återigen vikten av kundrelationer och berättar att Volvo Trucks 

Sydafrika är måna om att göra uppföljningar med marknadsundersökningar om vad 

kunden tycker om produkten, hur säljprocessen har fungerat samt 

eftermarknadsservice. Kristenson anser däremot att det är viktigt att inte bli för 

påtryckande gentemot kunden och att Volvo Trucks inte frågar en och samma kund 

allt för ofta. Han ser dessa marknadsundersökningar som en viktig källa till att kunna 

förbättra Volvo Trucks produkter samt deras varumärke, då de får in intressanta 

kommentarer, både positiva och negativa.  

4.4.2.2 Kundrelationer 

Enligt Kristenson är kundrelationerna särskilt viktiga i en B2B-marknad och säger 

”Om vi tar B2B, då är det två professionella företag som gör affärer med varandra 

och jag tror inte att våra kunder är så lättpåverkade att de kan övertalas att köpa en 

lastbil genom enbart marknadsföring och reklam. Marketing i all ära, men när det 

gäller B2B så är det goda relationer till kunden som räknas i slutändan”.  
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Kristenson utvecklar och anser att något av det viktigaste vid bedrivandet av en 

verksamhet är att bibehålla goda kundrelationer. Sponsring ser han som ett effektivt 

verktyg för detta då kunderna blir mer delaktiga om de exempelvis själva får vara 

med på ett golfevenemang eller provköra en lastbil istället för att läsa om produkterna 

i någon tidningsannons. Relationen kan vara skillnaden mellan att en kund håller fast 

vid Volvos varumärke eller byter till en av deras konkurrenter menar Kristenson och 

tror att deras styrka i Sydafrika just är att bygga samt bibehålla kundrelationer. Han 

menar på att om, Volvo Trucks ur ett lokalt perspektiv sett,  hade det givit större 

utväxling att ha mer kundrelationsmarknadsföring än annan sorts marknadsföring. 

Kristenson anser därför att de borde omfördela pengarna som läggs på sponsring till 

att istället lägga mer fokus på kunderna. 

 

Kundrelationens vikt exemplifieras av Kristenson som berättar att när han kom ner till 

Sydafrika för 7 år sedan så hade Volvo Trucks en marknadsandel på 6-7 % och är 

idag uppe på 14 %. Det är naturligtvis flera olika faktorer som spelar in men de största 

tror Kristenson är personer och relationer inom företaget och inte minst mellan 

företaget och dess kunder. ”Vi har hört så många gånger att det är väldigt trevligt att 

göra business med Volvo. Detta visar som jag tidigare sa hur viktigt det är med 

kundrelationer. Sen får man ju inte glömma bort vilken fantastisk produkt vi faktiskt 

har också” - Kristenson 

 

Något annat Volvo Trucks gör enligt Kristenson är att de bjuder med sina kunder till 

Sverige och visar de Volvofabrikerna och den svenska kulturen. Det behöver inte 

nödvändigtvis vara de största kunderna Volvo Trucks har utan kan även vara mindre 

som är på uppgång. Det Kristenson förtydligar är dock att varje kund på som är med 

på deras lista är inte där av en slump utan de har absolut en plan bakom vilka de väljer 

att ta med på resor. 

 

4.4.3 Ambush Marketing 

4.4.3.1 Allmänt om ambush marketing 

Kristenson berättar att han har en negativ inställning till ambush marketing och anser 

att det är en illojal gärning mellan konkurrenter. Kristensons personliga åsikt är att 

han hoppas och tror att det finns en viss sorts respekt i B2B marknaden mellan 

företagen på ett helt annat sätt än när det kommer till B2C. ” Jag lever i tron att Volvo 

agerar på ett etiskt korrekt sätt och även om en ambush marketing strategi skulle 

generera en vinst så ser jag inte att detta är tillräckligt för att legitimera en sådan 

strategi”. Han tycker däremot att en typ utav ambush marketing kan ses mellan Volvo 

Trucks och Volvo Cars då de är två olika företag med samma logotyp som rider på 

varandras framgång. 

4.4.3.2 Strategier för att motverka Ambush Marketing 

I Kristensons roll som CFO så berättar han att han inte är speciellt involverad när det 

kommer till strategier kring hur Volvo Trucks kan motverka ambush marketing men 

han berättar att han förutsätter att företaget har genomarbetande och strikta kontrakt 

som minimerar risken till ambush marketing. Kristenson berättar också om ett 

kinesiskt företag som hette Lovlo som ville registrera sitt varumärke i Sydafrika för 

ett par år sedan. Han anser att deras namn var ett försök att rida på Volvos varumärke 

då det var så pass likt men där gick de in och stoppade registreringen och fick också 

rätt i ärendet. 
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5. Analys 

I analyskapitlet presenteras och jämförs sambanden mellan den teoretiska 

referensramen med de empiriska fynden som gjorts efter våra intervjuer. Vi har valt 

att vara objektiva i vår analys för att sedan ägna det avslutande kapitlet till 

diskussion och slutsats av analysen. 

 

5.1 Sponsring 

5.1.1 Allmänt om sponsring 

En av de viktigaste möjligheterna som ett sponsorskap frigör är tillfällen där sponsorn 

har chansen att kommunicera och interagera med konsumenterna (Meenaghan 2001a; 

Roy & Cornwell, 2004). Kommunikationen i samband med sponsorkap omges ofta av 

en slags good-will samtidigt som åskådarna har sänkta försvarsmekanismer jämfört 

med mer traditionell reklam-orienterad kommunikation (Meenaghan 2001b) 
Ohlsson-Jones ser sponsring som något positivt för Volvo Trucks då de i rollen som 

ett B2B-företag har stor kännedom av sina kunder och därför kan involvera dem i 

sponsorskapen. Sponsringen är därför ett mer effektivt sätt att kommunicera med 

kunderna och Volvo Trucks slipper lägga en stor del av sin marknadsföringsbudget på 

exempelvis Tv-reklam. Kristenson är av en annan uppfattning och menar att 

sponsring inte är lika viktigt i en B2B-marknad som i en B2C-marknad och menar 

även att sponsorskapet av Volvo Ocean Race har en större effekt på Volvo Cars än på 

Volvo Trucks. 

 

Kristenson påpekar dock att det viktigaste vid bedrivandet av en verksamhet är att 

bibehålla kundrelationer och anser att sponsring kan vara ett effektivt verktyg för 

detta då kunderna blir mer delaktiga än vid t.ex. en tidningsannons. 

 

Ohlsson-Jones förtydligar värdet av att använda sig av flera olika kanaler för att på så 

sätt påverka sin målgrupp på ett så effektivt sätt som möjligt. Detta stöds av 

(Meenaghan & Shipley, 1999) som menar på att det är viktigt i dagens samhälle för 

företag att använda sig av sponsring som ett komplement till annan sorts 

marknadsföring för att nå sina mål. 

5.1.2 CSR- Sponsring eller inte?  

Det finns en normativ debatt om vad som är och vad som inte är CSR (Lichtenstein et 

al., 2004). CSR, i sin renaste form, bygger på en rent filantropisk bas där företaget 

försöker ge tillbaka till samhället utan att förvänta sig en motprestation. Även om det 

går att hävda att sponsorskap i viss mån vuxit ur just denna filantropi görs det nu en 

tydlig skillnad då sponsorskap är en affärsinvestering som kräver en motprestation 

(t.ex. exponering, positiva associationer och produktfösäljning) följt av ett 

inkorporerande i företagets marknadsmix (Smith & Westerbeek, 2007). Många 

företag ser dock ett värde i CSR och använder det för att förbättra sin 

varumärkesimage för att skapa konkurrensfördelar på marknaden (Lichtenstein et al., 

2004). Smith & Westerbeek (2007) menar att sådana initiativ, som avser att ge en 

direkt nytta till det egna företaget, inte kan ses som genuina CSR-initiativ. 

 

Hobbs ser en tydlig skillnad mellan sponsring och CSR och menar att sponsring 

används som en marknadsföringsmöjlighet medan CSR enbart ses som en filantropisk 
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gärning. Vidare förtydligar Hobbs och säger att CSR-åtaganden inte görs för att bygga 

företagets varumärke utan det är ett sätt att ge tillbaka till samhället. Kristenson menar 

att CSR är svårdefinierat men att eftersom det till viss del används i kommunikationen 

med kunder så anser han att det i grund och botten faktiskt är sponsring, även om det 

är kopplat till ett starkt socialt engagemang. Hobbs menar dock att den 

kommunikation som sker i samband med CSR kan bestå av ett pressmeddelande och 

att det inte har någon central roll marknadsmixen och säger; ”We wouldn’t brag about 

our engagements with CSR”. Den sparsamma kommunikationen kring CSR stöds av 

Morsing et al. (2008) som menar att marknadskommunikation i syfte att förbättra sitt 

rykte genom att kommunicera CSR bör utföras med stor försiktighet för att undvika 

att uppfattas som kommersiellt drivna och istället få negativa effekter  

5.1.3 Sponsringsstrategier 

Enligt Nickell et al. 2011, Amis et al. (1999) och Farrelly et al. (1997) är det viktigt 

att ha övergripande strategier med sitt sponsorskap och att integrera det med 

resterande kommunikationsmix då detta är en nyckel för att kunna nå de mål som 

sätts upp för sponsorskapet.  

 

Volvo Trucks är en del av stor och invecklad organisation men enligt Ohlsson-Jones 

finns det klara strategier för hur ett sponsorskap ska implementeras och hur det ska 

utnyttjas. För att få en genomarbetad och samordnad strategi använder sig Volvo 

Group av en reference group med representanter från samtliga bolag, en core group 

där alla sponsringschefer sitter med och jobbar aktivt samt andra personer som jobbar 

operativt. Utöver detta finns en specifik styrgrupp och en styrelse för Volvo Ocean 

Race. Direktiven styrs primärt från deras core group och styrgrupp och dessa ligger 

till grund för hur de individuella delarna, exempelvis Volvo Trucks, sedan tar fram 

deras egen kommunikationsplan. Hobbs berättar att huvuddirektiven för 

kommunikation och aktivering kommer från Sverige och menar att det är ett effektivt 

sätt att arbeta och ser ett stort värde i att kommunikationen på samtliga marknader 

runt om i världen kommunicerar samma budskap.  

 

Kristenson, i sin roll som CFO, är kluven till om det är ekonomiskt försvarbart att 

lägga så pass stora summor på sponsring som Volvo Group faktiskt gör och har svårt 

att se att det kommer att betala sig i slutändan. Vidare är Kristenson även skeptisk till 

de globala strategierna och menar att Volvo Trucks i Sydafrika skulle kunna få mer 

valuta för pengarna om de satsades på annat håll. ”Personligen så tror jag att vi 

skulle kunna göra andra saker till lägre kostnad eller samma kostnad som skulle 

generera en större vinst. Åtminstone ur ett sydafrikanskt perspektiv”. Detta motiveras 

av Kristenson som säger att segling är en så pass liten sport i Sydafrika och att 

pengarna därför hade genererat mer värde om de spenderats på de nationellt mer 

populära sporterna rugby eller cricket. Däremot påpekar Kristenson det faktum att 

Sydafrika endast är en liten del av Volvo Trucks globala marknad och belyser även 

vikten av att följa den globala strategin när det kommer till sponsring. 

 

Det finns också fördelar i att skapa långsiktiga samarbeten (Cornwell & Coote, 2005; 

Cornwell et al., 2001; Farrelly et al., 2005). Ett långsiktigt samarbete leder till 

åskådarna över tid uppfattar företagets namn som en del av eventet (Cornwell & 

Coote, 2005), att effekten av de positiva attityderna blir starkare och att sponsorn får 

möjligheten att vid återkommande event förbättra sig (Cornwell et al., 2001) samt att 

sponsorn kommer att ses som mer äkta och genuin (Farrelly et al., 2005).  
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Samtliga av Volvo Trucks globala sponsringsåtaganden är långtgående och Ohlsson-

Jones berättar att de varit sponsor på europatouren i 25 år samt varit ägare av Volvo 

Ocean Race sedan 1997/98. 

5.1.4 Målsättningar  

Enligt Nickell et al. (2011)  är det viktigt att ett företag har tydliga målsättningar för 

de effekter som söks av sponsorskapet. Detta stöds av Meenaghan (2013) som menar 

att varje del av sponsorskapet bör ha en egen målsättning, budget och strategi.  

 

Ohlsson-Jones berättar att Volvo Ocean Race och sponsringen inom golf sköts separat 

ifrån varandra och att målsättningarna för Volvo Ocean Race är; To generate 

incramental business by creating awareness and developing the emotional brand 

values, Building and enhancing business relationships and stimulate business, 

Motivating and building pride among our employees. Golfens målsättningar är enligt 

Ohlsson-Jones ungefär desamma som för Volvo Ocean Race med undantaget att det 

inte marknadsförs lika mycket internt. Hobbs och Kristenson menar att de främsta 

målsättningarna med sponsorskapen är att skapa en medvetenhet om varumärket samt 

att bygga kundrelationer. Ohlsson-Jones instämmer i vikten av relationsbyggnade och 

menar avslutningsvis att sponsorskapen handlar om att skapa en känsla kring 

varumärket.  

5.1.5 Utvärdering 

Det är även viktigt att kontinuerligt utföra mätningar av förutbestämda nyckelfaktorer 

(Meenaghan, 2013; Speed & Thompson, 2000)för att möjliggöra ett flexibelt 

sponsorskap som kan anpassa sig utefter de nya insikter som fås (Meenaghan, 2013; 

Speed & Thompson, 2000). För att lyckas med dessa utvärderingar är det viktigt att 

vara systematisk i uppföljandet av dem och att skapa fasta referenspunkter genom att 

göra en första mätning redan innan sponsorskapet startar (Chadwick & Thwaites, 

2004).  

 

Ohlsson-Jones berättar att det centralt efter eventen görs en rad olika mätningar där de 

bland annat undersöker mediavärde, hur varumärket uppfattas (både innan och efter 

eventen) samt antal besökare. Utöver detta gör Volvo Trucks egna, kompletterande 

mätningar för att undersöka kundnöjdhet där både Kristenson och Ohlsson-Jones 

menar att kundernas respons är en viktig faktor. Kristenson beskriver 

marknadsundersökningar som en viktig källa till att kunna förbättra Volvo Trucks 

produkter samt deras varumärke, då de får in intressanta kommentarer, både positiva 

och negativa. Däremot menar Kristenson att det är viktigt att inte bli för påträngande 

gentemot kunden och berättar att Volvo Trucks inte frågar en och samma kund allt för 

ofta. 

 

Enligt Hobbs är det avgörande för sponsorskapets framgång att det finns ett sätt att 

mäta dess return on investment. Hobbs och Kristenson menar dock att det kan vara 

svårt att mäta ett sponsorskaps faktiska värde och dess ekonomiska effekter. Samtliga 

respondenter anser att mediavärde är en intressant parameter att undersöka där 

framförallt Ohlsson-Jones och Hobbs anser att mediavärde är ett bra sätt utvärdera 

sponsorskapets return on investment. ”Vi får ju tillbaka många gånger om i 

mediavärde jämfört med vad vi betalar för racet. Och på det sättet så är det ju 

väldigt, väldigt framgångsrikt” – Ohlsson-Jones 
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Chadwick & Thwaites (2004) menar att mediavärde kan vara en bra parameter, men 

att det inte bör ses som det absoluta sättet att mäta ett sponsorskaps effekter. För att få 

en klar bild av utvärderingen är det viktigt att undersöka rätt parametrar, det räcker 

inte att bara titta på det totala mediavärdet då detta anses vara allt för osofistikerat och 

inte säger något om hur mottagarnas attityder och beteenden har förändrats (Speed & 

Thompson, 2000; Chadwick & Thwaites, 2004). För att maximera nyttan bör istället 

utvärderingens fokus riktas på åskådarna/målgruppen och undersöka attityder och 

förändringar i beteende (Speed & Thompson, 2000; Chadwick & Thwaites, 2004). I 

takt med att sponsring allt mer ses som en plattform för kommunikation och 

relationsbyggande kan inte mätningarna och utvärderingen av sponsorskapets 

framgång längre mätas i exponering och spaltmeter (Meenaghan, 2013). För att 

åtgärda detta föreslår Meenaghan (2013) att fokus bör flyttas från Return On 

Investment till Return On Objectives, vilket belyser vikten av att faktiskt mäta det 

företaget försöker uppnå. 

5.1.6 Aktiveringsratio 

För att utnyttja ett sponsorskap till fullo krävs det rätt strategier. Dessa strategier 

kostar givetvis pengar att implementera och det finns ett flertal riktmärken i 

litteraturen som sträcker sig från 1:1 upp till 7:1 (O‟Reilly, 2013). Tidigare forskning 

och fram till Cornwell et al. (2001) menar att mer leveraging är bättre leveraging 

medan de senare rapporterna, exempelvis Davies & Tsiantas (2008) menar att det 

viktiga inte är hur mycket som spenderas, utan hur det spenderas. Detta stöds av 

O‟Reilly (2013) som hävdar att en stor budget inte ger garanterad framgång. Det som 

är avgörande är hur väl resurserna används och hur företaget lyckas engagera 

målgruppen genom att vara kreativa, flexibla och att sponsorskapet är en integrerad 

del kommunikationsmixen (Davies & Tsiantas, 2008; Papadimitriou & 

Apostolopoulou, 2009; Sneath et al., Close, 2005 och Weeks et al., 2008). 

 

Volvo Trucks har inte något uttalat riktmärke för ett aktiveringsratio men Ohlsson-

Jones säger att de är medvetna om eventföreningens rekommendationer på en 

aktiveringskostnad på 2-3 gånger av kostnaden för rättigheterna. Ohlsson-Jones 

förklarar svårigheterna för en så pass stor, och geografiskt utspridd, koncern att 

sammanställa en korrekt siffra för aktiveringskostnaden då den sprids ut på allt från 

lokala återförsäljare, marknadsbolag och upp till ledningsgruppen på Volvo Trucks.  

En annan faktor som försvårar bestämmandet av Volvo Trucks slutliga 

aktiveringsratio är, som Ohlsson-Jones påpekar, det faktum att det faktiskt oftast är 

kunderna själva som betalar för sig när de besöker stoppen på till exempel Volvo 

Ocean Race. Detta stöds även av Hobbs som säger; ”Customers actually pay to come 

to the Ocean Race and be a part of it”. Hade Volvo Trucks själva stått för denna 

kostnad hade givetvis kostnaden för aktiverandet stigit. 

 

För att sponsringen ska vara effektiv betonar Ohlsson-Jones vikten av att lägga mer 

pengar på att nyttja sponsorskapet än vad rättigheterna kostar och säger att 

uppskattningsvis ligger inte Volvo Trucks under 1:1 aktiveringsratio, särskilt inte på 

Volvo Ocean Race. 

5.1.7 Passform (Sponsor-Event) 

Passform definieras av Speed & Thompson (2000) som ”the degree to which the 

pairing [of an event and sponsor] is perceived as well matched or a good fit, without 

any restriction on the basis used to establish fit” (s. 230).  
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Vikten av passform är väl grundat (e.g. Johar & Pham, 1999; Gwinner & Eaton, 1999;  

Speed & Thompson, 2000) och en god passform kan förenkla och stödja minnet hos 

konsumenterna (Weeks et al., 2006). Det finns dock forskning som menar att 

motsatsen, en bristande eller låg passform, kan leda till positiva effekter för 

sponsorskapet då det sticker ut från mängden och därför genererar uppmärksamhet 

(Nickell et al., 2011).  

 

Ohlsson-Jones är medveten om att Volvo Ocean Race och Volvo Trucks inte 

nödvändigtvis har en naturlig, uppenbar koppling till varandra. Däremot menar 

Ohlsson-Jones och Hobbs att både golf och Volvo Ocean Race delar många av 

grundvärderingarna som Volvo Trucks har i sitt varumärke. Även Kristenson ser vissa 

kopplingar mellan Volvo Trucks varumärke och de stora sponsoråtagandena inom 

golf och segling men ställer sig frågande till just Ocean Racet:s passform. Även om 

kvalitén på båtarna stämmer väl överens med varumärket menar dock Kristenson att 

det kan uppstå en konflikt då Volvo Ocean Race är en extremsport som dragits med 

en del olyckor under åren, samtidigt som ett av Volvo Trucks kärnvärden är säkerhet. 

Golfen anser Kristenson däremot vara en bra passform där värderingar som precision 

och kvalitet stämmer väl överens med varumärket.  

 

Enligt Cornwell et al. (2006) kan ett företag hitta en bra passform genom att se över 

en rad olika dimensioner av sig själva. Det finns utöver detta en metod för att 

förbättra åskådarnas uppfattning av passformen. Artikulering definieras av Cornwell 

et al. (2006) som ”the act of explaining the relationship between entities” och kan 

enligt Olson & Thjømøe (2011) förbättra konsumenternas uppfattning av passformen 

med över 30 procent.  

 

Volvo Ocean Race har för varje ny upplaga en särskild tagline, tex ”The human 

edition” och det är då, , enligt Ohlsson-Jones, Volvo Trucks uppgift att titta på racets 

värderingar och sedan dra paralleller till sina egna. Ohlsson-Jones utvecklar och säger 

att Volvo Trucks, genom att sitta i workshops, då ser över sina egna kärnvärden för att 

hitta en koppling. Utöver dessa kärnvärden har även Volvo Trucks 

varumärkesvärderingar, som exempelvis uthållighet och innovation, som kan 

användas för att illustrera en koppling till racet och med hjälp av särskilda värdeord 

anspela på det i kommunikationen. Volvo Trucks är medvetna om vikten av att lyckas 

hitta en naturlig koppling och Ohlsson-Jones säger ”Du får ju liksom knyta an på 

något sätt, för annars är ju lastvagnar och båtar en bit ifrån varandra”.  

5.1.8 Passform (Event-Målgrupp) 

Mazodier & Merunka (2012) menar att det inte bara är passformen mellan sponsorn 

och eventet som är viktig, utan även att passformen mellan målgruppen och eventet 

spelar en avgörande roll i huruvida sponsorskapet kommer att resultera i positiva 

attityder, ökad brand awareness, brand trust och slutligen brand loyalty. Det är därför 

viktigt att beslutsfattare noggrant väljer event som favoriseras av eller 

överensstämmer med sin målgrupp.  

 

Ohlsson-Jones och Hobbs menar att Volvo Trucks målgrupp stämmer väl överens 

med målgrupperna för både golfen och seglingen. Hobbs menar vidare att då 

lastvagnsbranschen är mansdominerad blir det en naturlig koppling till golf och 

segling. Även Kristenson tycker att seglingen, på ett globalt plan, stämmer väl 

överens med målgruppen samtidigt som det speglar den svenska kulturen på ett bra 
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sätt. Däremot menar Kristenson att ur ett lokalt perspektiv är golf en mycket bättre 

passform och att sydafrikaner kan identifiera sig med golf medan seglingen inte alls 

engagerar lika många. Det finns också skillnader i passform för Volvo Cars och 

Volvo Trucks, där Kristenson menar att Volvo Ocean Race har en större påverkan på 

Volvo Cars. 

 

5.1.9 Konkurrensfördelar 

Ett sponsorskap kan skapa en långvarig konkurrensfördel om ledningen frigör 

tillräckliga resurser och utövar ett aktivt management av sponsorskapet. För att nå de 

uppsatta målen och få en långsiktig effekt krävs det att företaget involverar 

sponsorskapet i den totala kommunikationsmixen på ett sätt som gör det svårt för 

konkurrenter att efterlikna (Amis et al., 1999; Cornwell et al., 2001; Papadimitriou & 

Apostolopoulou, 2009). Enligt Aaker (1996) kan ett företag skapa mer långsiktiga 

konkurrensfördelar om de lyckas skapa kopplingar till konsumenten som bygger på 

organisationens egenskaper (personal & värderingar) då dessa är svårare för en 

konkurrent att kopiera än en produkts egenskaper. Raimondo & Costabile, 2008 

menar att exklusivitet kan skapa mervärde hos och konsumenterna. Det stöds av 

Barone & Roy (2010) som säger att exklusiva erbjudanden, vid rätt förutsättningar, är 

mer attraktiva. Genom att ta hänsyn till kundrelationens längd och erbjuda de trogna 

kunderna exklusiva erbjudanden förstärks deras relational equity vilket leder till en 

ökad kundlojalitet (konkurrensfördel).   

 

Volvo Trucks konkurrenter är också involverade i sponsring och Ohlsson-Jones 

berättar att vid den senaste undersökningen så var de största åtagandena inom sport, 

men att konkurrenterna valt att rikta in sig på andra sporter så som truck racing och 

andra motorsporter. Sett till konkurrenterna menar Ohlsson-Jones att Volvo Trucks 

har konkurrensfördelar tack vara sponsringen av Volvo Ocean Race och de tre 

golftävlingarna. ”Det är ju inga andra lastbilskunder som kan segla med en Volvo 

Ocean Race båt tillsammans med en seglare. Spela pro AM och vara med i spelet på 

en professionell golftävling”. Ohlsson-Jones berättar att dessa event är unika och att 

det endast är de viktigaste kunderna som blir inbjudna. Detta stöds av Kristenson som 

menar att alla kunder som bjuds in till eventen är där av en anledning och att det finns 

en klar plan bakom det. I Volvo Trucks bransch är goda kundrelationer en 

konkurrensfördel och Kristenson menar att just relationen kan vara skillnaden mellan 

en lojal kund och en som byter till ett konkurrerande varumärke. Kristenson anser att 

just sponsring är ett bra verktyg för att bygga kundrelationer och att Volvo Trucks 

Sydafrikas uppgång från 7 % till 14 % i marknadsandelar till stor del beror på deras 

goda kundrelationer.  

 

Sponsorskapen ger även andra fördelar på marknaden, tex när Volvo Trucks skulle gå 

in på den kinesiska marknaden. Då golf är en växande sport i Kina menar Ohlsson-

Jones att det därför var viktigt för Volvo Trucks att ses som en viktig spelare när det 

gäller sport och golf.  

 

Ohlsson-Jones berättar även att Volvo Trucks har som ett led i sin övergripande 

strategi att det alltid ska finnas med representanter från företagets ledningsgrupp. 

Genom att erbjuda kunderna på plats möjligheten att träffa någon av de högsta 

cheferna, som de i vanliga fall inte möjlighet att träffa, adderas ännu ett lager av 

exklusivitet till eventen och skapar ett värde för kunden. Utöver exklusiviteten 



54 

 

(Raimondo & Costabile, 2008; Barone & Roy, 2010) stöds detta även av Sneath et al. 

(2005) som menar att ett ytterligare sätt att engagera och knyta an till sina 

konsumenter på event är att erbjuda dem möjligheten att få träffa och samtala med 

representanter från företaget.  

5.1.10 Risker och kritik mot sponsring 

Även om det finns en stor lockelse att starta ett samarbete med ett världskänt 

idrottslag eller en individuell spelare så finns det risker och fallgropar som ledningen 

måste ta hänsyn till. Att laget/spelaren inte presterar lika bra som företaget hoppats 

under sponsorskapstiden och därför inte generar den positiva uppmärksamhet som 

eftersöks (Chadwick & Thwaites, 2013).  Risken för individuella disciplinära 

problem, både på och utanför planen, som leder till direkt negativ uppmärksamhet 

(Westberg et al., 2011; Chadwick & Thwaites, 2004). Spridningen av negativ 

publicitet mot ett världskänt lag/individ är svårt att kontrollera och kan göra allvarlig 

skada på sponsorns varumärke (Westberg et al., 2011). 

 

Vid sponsring av enskilda individer eller idrottslag på en global nivå delar 

respondenterna samma uppfattning. Ohlsson-Jones menar att det finns en större 

osäkerhet vid ett sådant sponsorskap och risken att det påverkar Volvo Trucks 

varumärke på ett negativt sätt stiger. Hobbs är av samma åsikt och sager; ”If you 

sponsor for instance Tiger Woods or Oscar Pistorius, it can damage your brand and I 

think that is why Volvo chose not to sponsor individuals or teams”. Kristenson anser 

också att med tanke på den risk som tas då ens tillit läggs i individen eller 

idrottslagets händer, är det inte värt det ur ett kostnadsmässigt perspektiv. Ohlsson-

Jones påpekar däremot att Volvo Trucks inte hindrar sponsring av individer eller 

idrottslag på en lokal nivå. Kristenson belyser även annan dimension av 

problematiken kring individuell sponsring då han menar att om Volvo Trucks säger ja 

till en så blir det svårt att tacka nej till nästa. Detta har lett till att de av principskäl fått 

säga nej till individuella sponsorskap som på sikt hade kunnat vara gynnsamt för 

företaget. 

 

Det finns också kritik mot varaktigheten av sponsring. I en studie utförd i samband 

med de Olympiska Spelen i Sydney 2008 redovisar Tripodi & Hirons (2009) att det i 

vissa fall är ett problem att effekterna av sponsorskapet försvinner relativt snabbt efter 

att eventen tar slut och marknadskommunikationen avtar.  

 

Ohlsson-Jones är inte oroad över effekternas varaktighet då hon berättar att Volvo 

Ocean Race pågår under 9 månader och att marknadskommunikationen och eventen 

är utspridda över denna period 

5.2  Leveraging  

5.2.1 Allmänt om leveraging  

Att ett sponsorskaps framgång är beroende på hur leveraging och aktivering används 

av sponsorn är väl dokumenterat i forskningen (Nickell et al., 2011; Quester & 

Thompson, 2001; Cornwell et al., 2005) och Fahy et al. (2004) menar att leveraging 

är ett direkt krav för att uppnå de mål som företaget sätter upp.  

 

Ohlsson-Jones berättar att i dagens mediala landskap kan inte sponsorn rikta in sig på 

enstaka kanaler och betonar vikten av att lägga mer pengar på nyttja sponsorskapet än 

vad rättigheterna kostade att köpa. Vidare menar Ohlsson-Jones att om sponsringen 
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ska vara effektiv krävs det att kommunikation kring sponsorskapet är integrerad i den 

övriga marketingmixen och kommunikationen sker på alla plan. Hobbs förklarar att 

deras roll i Sydafrika är att implementera den globala strategin på en lokal nivå och på 

så sätt följa Volvo Trucks övergripande marknadsplan. För att säkerställa att 

kommunikationen i hela organisationen är integrerad och levererar samma budskap 

använder sig Volvo Trucks av ett nätverk där Marketing Communication Managers 

runtom i världen träffas kvartalsvis för att diskutera Volvo Trucks visioner och 

strategier och hur dessa ska implementeras på en lokal nivå samtidigt som det förblir 

en del av globala perspektivet.  

5.2.2 Kanaler 

Kartläggningen av olika kanaler och metoder för att leveragea har kommit relativt 

långt, men det finns i nuläget ingen allmän uppfattning om vad som är det bästa sättet 

att använda leveraging på (O‟Reilly, 2013). Sett till bransch-praxis redovisar IEG 

(2012) att de 10 vanligaste kanalerna är PR, intern kommunikation, hospitality, social 

media, traditionell marknadsföring, online promotions, on-site sampling, B2B, sales 

promotion offers och direkt marknadsföring.  

 

Volvo Trucks använder sig av vad de kallar en 360 approach för att påverka sin 

målgrupp i samband med sponsorskap. Detta innebär i praktiken att Volvo Trucks 

försöker påverka målgruppen genom alla tillgängliga kanaler så som; intern 

kommunikation, reklam, digitala och sociala media, CRM, direkt försäljning, 

utställningar, återförsäljare (point of sales), event, Pr-Media, eftermarknad samt 

produkter och accessoarer.  

 

Ohlsson-Jones menar att det inte finns någon enstaka kanal som är den bästa på att 

kommunicera sponsorskap och förespråkar en genomtänkt helhet ”Jag kan inte säga 

vad som är mest effektivt för jag tror att det är en summa av allting idag. Du kan inte 

bara rikta in dig på en kanal idag”. Hobbs menar dock att de på en lokal nivå ofta får 

förlita sig till direkt marknadsföring och sociala medier, dels på grund av en lokalt 

begränsad marknadsföringsbudget men även på grund av att dessa kanaler är effektiva 

och kan nå ut till ett stort antal intressenter.  

5.2.3 Branschtrender - Från traditionell till interaktiv och engagerande  

Sett till IEG (2012) undersökningen är det fortfarande 72 % av företagen som 

använder sig av traditionell marknadsföring, även om siffran sjunkit sedan 

toppnoteringen på 86% 2005. 

 

Här skiljer sig Volvo Trucks från de rådande teorierna då Ohlsson-Jones berättar att 

de generellt inte använder sig av exempelvis Tv-reklam eller andra större 

annonskampanjer då det anses vara dyra i kombination med en dålig träffbild för 

deras målgrupp. De använder sig dock av olika billboards på en lokal basis för att 

annonsera att tex ett Ocean Race-stopp kommer att vara i stan.  

 

IEG (2012) redogör även för att trenden i branschen är att fokus börjar skifta från de 

mer traditionella kanalerna till mer interaktiva, engagerande kanaler. Detta stöds av 

Davies & Tsiantas (2008) och av Choi et al. (2006) som båda menar att det är viktigt 

att knyta an till konsumenterna och att engagera dem. ”Sports managers today must 

provide an experince that is more than a simple, one-dimensional logo viewing”(s. 

79). Detta exemplifieras genom att istället för en traditionell produktdemonstration 
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uppmanas företaget att låta konsumenterna själva får interagera med produkten för att 

skapa ett band till produkten och varumärket (Choi et al., 2006).  

 

Här ligger Volvo Trucks helt linje med de trender som går i branschen. Ohlsson-Jones 

påpekar ofta den relationsbyggande aspekten av sponsorskapet och att Volvo Trucks 

ser ett värde i att försöka engagera och involvera, både i den interna och externa 

kommunikationen. Det kan vara allt ifrån köp av kläder och accessoarer med Volvo 

logotypen på, stories på hemsidan, artiklar i kundmagasin men Ohlsson-Jones anser 

att det bästa sättet att aktivera kunderna känslomässigt är att de kommer ut på ett 

event. Väl ute på eventet erbjuds kunderna först få titta på ett inport race för att sedan 

ägna sig åt aktiviteter runt om racet på området. Dessa aktiviteter sträcker sig från 

olika tävlingar där segling eller lastbilar inkorporeras, deltagande på seminarier, test 

av produkter till en interaktiv utställning. Vid golftävlingarna menar Ohlsson-Jones 

att det finns en ännu större delaktighet där kunderna erbjuds delta vid olika clinics av 

en PRO samt göra en swing analys.  

 

En ytterligare strömning i branschen är användandet av sociala medier som ligger fyra 

på listan av de populäraste kanalerna och används av 74 % av företagen. Med på topp 

10 är även online promotions (IEG, 2012). 

 

Här ligger Volvo Trucks i framkant där Ohlsson-Jones menar att sociala medier är en 

framgångsrik kanal och tillsammans med företagets olika websidor står dessa för en 

stor del av Volvo Trucks kommunikation med den breda massan. Volvo Trucks köper 

inte reklamplatser på andra websidor, de förlitar sig enligt Ohlsson-Jones 

huvudsakligen på olika sociala media kampanjer för att dra människor till deras olika 

websidor. Ohlsson-Jones utvecklar och berättar att sociala medier, med sin stora 

räckvidd är ett bra komplement till Volvo Trucks andra mer direkta 

kommunikationskanaler och att internet därför är en av deras primära kanaler för att 

kommunicera deras sponsorskap.  

5.2.4 Kreativa kanaler 

I takt med att sponsorskap har vuxit i popularitet så har även bruset/clutter runt om 

dem vuxit (Cornwell et al., 2005; O‟Reilly, 2013). Kravet på att särskilja sig från 

konkurrenterna har därför ökat och företagen tvingas nu vara mer kreativa i sina 

strategier för sticka ut ur mängden (Cornwell et al., 2001). Det finns många olika sätt 

att använda leveraging på och de enda gränserna är kreativitet och resurser (O‟Reilly, 

2013). Genom att kreativt använda dessa kanaler kan ett företag differentiera sig från 

sina konkurrenter (Cornwell., 2001; Papadimitriou & Apostolopoulou, 2009). 

 

Ett exempel på kreativitet är Volvo Trucks användande av internet och primärt sociala 

media där de genom innovativa kampanjer når en stor mängd människor. Den senaste 

kampanjen ”The Epic Split” resulterade i över 70 miljoner klick varav 50 miljoner 

ledde till en ytterligare åtgärd. Till exempel att de klickade på en länk som tog dem 

vidare till Volvo Trucks hemsida. Volvo Trucks har även varit kreativt i sitt sätt att 

generera PR och Media-täckning. Genom strategin att sponsra professionella event 

och att vara titelsponsor menar Ohlsson-Jones varumärket exponeras i såväl 

traditionell media som i det sociala media landskapet. ”Det tydligaste är tusentals 

timmar i Tv-tid, otaliga tidnings- och internetartiklar och en växande närvaro inom 

sociala media så som Facebook och Twitter så ses vårt varumärke och våra 

produkter av fler och fler människor”. Ohlsson-Jones berättar att ett sätt att generera 
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publicitet som använts är att frakta en tävlingsbåt, eller delar, på Volvos lastbilar 

genom olika städer. Ett sådant tillfälle genererar enligt Ohlsson-Jones inte bara 

uppmärksamhet utan är även ett bra tillfälle för Volvo Trucks att knyta an och göra en 

koppling till racet.  

5.2.5 Aktiverande leveraging 

För att öka sponsorns anseende och förbättra chanserna för ett framtida köp så 

rekommenderas sponsorer ägna sig åt aktiverande former av leveraging (Sneath et al., 

2006). High involvement brands (e.g. banker och flygbolag) bör fokusera mer på just 

aktiverande former av leveraging för att öka varumärkets awareness, differentiera sig 

och stärka långsiktiga band med konsumenter (Davies & Tsiantas, 2008). Istället för 

en traditionell produktdemonstration uppmanas företaget att låta konsumenterna 

själva få interagera med produkten för att skapa ett band till produkten och 

varumärket (Choi et al., 2008).  

 

Då Volvo Trucks är ett B2B-företag som har en stor kännedom om sina kunder har de 

stora möjligheter att involvera dem i sponsorskapen enligt Ohlsson-Jones. Genom 

sponsring och primärt genom de event som anordnas i samband med sponsringen har 

Volvo Trucks möjlighet att kommunicera direkt med sin målgrupp. Ohlsson-Jones 

berättar även att Volvo Trucks i sitt externa utnyttjande av sponsorskapet fokuserar 

sina resurser på att nå deras kända målgrupp, få dem att delta i eventen och där på 

plats skapa och stärka banden med sina konsumenter. Vidare säger Ohlsson-Jones att 

det är viktigt att skapa en känsla kring varumärket. Att även om kunderna köper en 

lastbil för att de behöver en, och att features och eftermarknad spelar en roll, så är det 

alltid en människa som tar beslutet. Och i alla beslut som tas finns det en känsla med. 

Hobbs ser stora fördelar med den aktiverande formen av leveraging och säger “Our 

customers really don’t want to listen to a presentation about the trucks, but put them 

into the truck and they love it”. Genom att låta kunderna testa eller åtminstone sitta i 

lastvagnen, känna lukten, materialet och känslan av den menar Hobbs att Volvo 

Trucks kan engagera deras sinnen och skapa en känslomässig koppling. Även 

Kristenson ser fördelar med en aktiverande marknadskommunikation och säger att det 

är mer effektivt att låta kunderna delta på ett event eller provköra en lastbil än att läsa 

om produkterna i en tidningsannons.  

 

Ohlsson-Jones återkommer till den relationsskapande aspekten av sponsorskapen och 

ser ett värde i att engagera och involvera både i den interna och den externa 

kommunikationen. Det kan vara allt ifrån köp av kläder och accessoarer med Volvo 

logotypen på, stories på hemsidan, artiklar i kundmagasin men Ohlsson-Jones anser 

att det bästa sättet att aktivera kunderna känslomässigt är att de kommer ut på ett 

event. 

5.2.6 Icke aktiverande leveraging 

De icke aktiverande formerna av leveraging baseras på en mer passiv process hos 

åskådarna där de exponeras för varumärket men inte interagerar med det. Det kan 

vara skyltar med logotyper på eventet, sponsornämnande och annan mer ensidig 

marknadsföring i samband med eventet (Weeks et al., 2008). 

 

Volvo Trucks undviker att lägga en stor del av sin budget på Tv-reklam då de i rollen 

som B2B-företag redan har god kännedom om sina kunder och anser att Tv-reklam 

träffar alldeles för brett och därför inte ger ett värde som motsvarar den stora 

kostnaden. Däremot använder sig Volvo Trucks av billboards och extern reklam på en 
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lokal nivå för att sprida information om kommande eller pågående event/sponsorskap 

men Ohlsson-Jones menar att det inte är en stor del av kommunikationen med 

konsumenter. I rollen som titelsponsor har även Volvo Trucks stort inflytande på var 

deras logotyper ska placeras ut vid till exempel golftävlingar för att maximera 

exponeringen både för åskådarna på plats och för den stora Tv-publiken. Ohlsson-

Jones berättar även att det förekommer banners och pullups hos lokala återförsäljare. 

Kristenson och Hobbs påpekar dock att det finns vissa brister i hur konsumenter 

uppfattar uppdelningen mellan Volvo Cars och Volvo Trucks. Detta menar de leder 

till att de individuella grenarnas insatser inom marknadsföring ”smittar av sig” på den 

andra. Hobbs och Kristenson förklarar att Volvo Trucks därför i viss mån kan dra 

nytta av Volvo Cars mer breda satsningar på Tv-reklam i kommunikationen kring 

Volvo Ocean Race.  

5.2.7 Sponsring som relationsbyggande kontaktyta 

Pettit et al. (2008) menar att sponsorskap och event är en kontaktyta där företagen har 

möjlighet att kommunicera med målgruppen och skapa ett extra värde genom att 

påverka upplevelsen med olika aktiviteter. Konsumenten får möjlighet att interagera 

med själva varumärket i en miljö som engagerar dem (Pettit et al., 2008). Att 

interagera med och att skapa en upplevelse för målgruppen stöds även av O‟Reilly 

(2013) som säger ”In order to maintain relevance and differentiation, it is 

recommended that sponsors continue to embrace the concept of experiential 

activation. Product interaction can be enhanced through emotional connections and 

the opportunity to experience more fully the essence of a brand”(s. 435). 

 

Enligt Ohlsson-Jones handlar sponsorskapen för Volvo Trucks i stort om att skapa en 

relationsskapande plattform. En naturlig mötesplats för relationsbyggande och en 

plattform för affärsrelationer dit Volvo Trucks kan ta sina kunder. Väl på plats ges 

kunderna möjligheten att på en personlig nivå interagera med varumärket genom olika 

aktiviteter så som utställningar, seminarier, produkttester etc. Vid dessa kontaktytor 

får Volvo Trucks möjlighet att kommunicera direkt med målguppen och kan då, både 

genom aktiviteterna och samtalen, förmedla Volvo Trucks varumärke och dess 

värderingar. Detta stöds av Hobbs som anser att Volvo Ocean Race är en perfekt 

plattform för kundrelationer och säger “The possibility to meet customers in a single 

branded attractive environment without disturbance from competitors is unique.” 

5.2.8 Kundrelationer 

Det finns ett flertal grundkrav för att bygga starka relationer och skapa kundlojalitet, 

enligt Buttle (1995) är dessa en väl uppdaterad kunddatabas, stödjande 

organisationskultur, fokus på omtanke, förtroende och engamang samt tillit vid 

bemötande av kunder. Raimondo & Costabile (2008) menar att kundlojalitet är 

beroende på relationens längd och hur de uppfattar deras relational equity. Barone & 

Roy (2010) menar att exklusiva erbjudanden, under rätt omständigheter, kan vara en 

stark drivkraft. Det stöds av Raimodo & Costabile (2008) menar att just exklusivitet 

är ett bra sätt att öka kundernas uppfattning om deras relational equity vilket leder 

vidare till en ökad kundlojalitet. Det är även värt att notera att ett företags relational 

equity, om det sköts rätt, kommer att växa över tid och få allt större inflytande 

(Raimondo & Costabile, 2008). 

 

Volvo Trucks försöker kontinuerligt att engagera sina medarbetare genom att 

exponera dem för Volvo Trucks olika sponsorskap genom att använda den interna 

kommunikationswebsidan, interntidningar samt korta filmer. Exempelvis Youtube-
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filmer med bakom-scenen material. Vidare berättar Ohlsson-Jones att de använder sig 

av sin databas för att kunna kommunicera direkt med deras kunder och att de med 

hjälp av den kan hålla koll på bottom line värderingar (ekonomiska värderingar). 

 

Samtliga respondenter är eniga om att relationsbyggande är en viktig del av Volvo 

Trucks nyttjande av sponsorskapet. Både Ohlsson-Jones och Hobbs berättar att det är 

en av huvudmålsättningarna med sponsoringen och Kristenson belyser vikten av att 

det inom B2B är relationen till kunden som räknas. Genom att erbjuda kunderna 

exklusiva möjligheter, som att träffa seglare eller spela med ett golfproffs etc., menar 

både Ohlsson-Jones och Hobbs att de skapar en unik miljö som stärker relationen med 

deras kunder.  

 

Kristenson menar att Volvo Trucks på en lokal nivå skulle kunna dra större fördelar 

av att lägga mer pengar på kundrelationsmarknadsföring istället och omfördela de 

pengarna som läggs på sponsring till att lägga mer fokus på kunderna. Detta skiljer sig 

från både Hobbs och Ohlsson-Jones som båda menar att Volvo Ocean Race är en 

perfekt plattform för just relationsbyggnade. Ohlsson-Jones utvecklar och menar att 

möjligheten att samla ihop 800 av sina viktigaste kunder på ett och samma ställe och 

sedan på effektivt sätt anpassa miljön och aktiviteterna för att maximera nyttan är 

unikt. Även Hobbs stödjer detta och påpekar att Volvo Ocean Race ger Volvo Trucks 

möjligheten att kommunicera med sina kunder i en miljö som är framtagen just för att 

skapa relationer. Ohlsson-Jones och Hobbs påpekar även att Volvo Ocean Race är så 

pass attraktivt att det faktiskt lockar kunder som själva betalar för att få delta.  

 

Ohlsson-Jones och Hobbs uttalanden om Volvo Ocean Race som en perfekt plattform 

samt eventens dragningskraft stöds av Barone & Roy (2010) som menar att om ett 

event är tillräckligt exklusivt och erbjuder en möjlighet till självförstärkande kommer 

konsumenten reagera mer positivt på erbjudandet och vara benägen att spendera mer 

för att ta del av det. 

5.3 Ambush Marketing 

5.3.1 Allmänt om ambush marketing 

Chadwick & Burton (2011) definierar begreppet ambush marketing på följande satt: 

“Ambush marketing is a form of associative marketing which is designed by an 

organization to capitalize on the awareness, attention, goodwill, and other benefits, 

generated by having an association with an event or property, without the 

organization having an official or direct connection to that event or property” (s. 

714). 

 

Ohlsson-Jones anser att ambush marketing kan vara en smart sätt att göra billig 

reklam för sitt varumärke men att det inte är något som Volvo Trucks utövar. Även 

Hobbs är delvis positiv och menar att det kan vara en smart marknadsstrategi men 

påpåkar även riskerna med att en ambush kamapanj kan skada det egna varumärket. 

Kristenson är däremot mer klar i sin negativa inställning och anser att det är en illojal 

handling mellan konkurrenter och menar att det inte är lika vanligt i B2B som i B2C. 

Vidare uttrycker Kristenson en tro på att Volvo Trucks agerar på ett etiskt korrekt sätt 

och att de därför inte skulle ägna sig åt ambush även om det skulle generera vinster.  

 

Enligt Scassa (2011) blir det allt dyrare att bli huvudsponsor och menar därför att 

användandet av ambush strategier kan vara ett bra komplement för att 
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kostnadseffektivisera sin marknadsföring men ändå dra vinning av ett stort event och 

få ta del av dess publicitet. Detta är något som Hobbs inte håller med om då hon anser 

att även om du slipper en sponsorsavgift så är en ambush marketing kampanj ett 

kostsamt alternativ för ett företag. Hobbs utvecklar och säger att deras konkurrenter 

inte har en så pass stor marknadsföringsbudget att de skulle lägga större delen av den 

på en ambush kampanj.  

5.3.1.1 Positiva effekter av ambush marketing 

Att bli utsatt för en ambush attack behöver däremot inte alltid vara något negativt 

enligt Farrelly et al. (2005). En ambush attack kan även ses som en möjlighet för den 

officiella sponsorn att bygga sitt varumärke, få ytterligare goodwill och förstärka dess 

roll som äkta och genuin samtidigt som konkurrenten framställs som falsk och oäkta 

(Farrelly et al., 2005).  

 

Enligt Ohlsson-Jones ser Volvo Trucks just nu ambush marketing som någonting 

positivt snarare än något negativt. Detta exemplifieras med Ericssons ambush 

kampanj av Volvo Ocean Race där Ohlsson-Jones menar att det hela i slutändan var 

positivt för Volvo Trucks varumärke då händelsen ledde till ökad uppmärksamhet av 

racet och att Volvo Trucks varumärke exponerades. Just utspel av mindre 

delsponsorer är något de ser särskilt positivt på då itll exempel en en flashmob eller 

liknande enligt Ohlsson-Jones gör eventen mer händelserika och sådana stunt generar 

positiv mediatäckning för hela eventet.  

5.3.2 Ambush marketing strategier 

Genom att skapa en typologi har Chadwick & Burton (2011) funnit 11 olika typer av 

ambush marketing som de delat upp i tre huvudkategorier; Direkt ambushing, indirekt 

eller associativ ambushing samt omedveten ambushing. En metod beskrivs av 

Chadwick & Burton (2011) som marknadskommunikation och aktiviteter av en 

officiel sponsor utöver vad som är överenskommet i sponsorskapskontraktet, som 

innebär ett ambushande av egendomen de stödjer och inkränker på de andra officiella 

sponsorernas rättigheter.  

 

Enligt Ohlsson-Jones och Hobbs har inte Volvo Trucks blivit utsatt för någon 

medveten ambushing av någon av deras huvudkonkurrenter. Däremot berättar 

Ohlsson-Jones att en form av ambush de råkat ut för är när företaget Ericsson, under 

ett Volvo Ocean Race-stopp, målade alla taxibilar i staden och alla bagagevagnar på 

flygplatsen med deras logotyp.  

 

Vidare menar Chadwick & Burton (2011) att det klassas som ambush marketing när 

en aktör väljer att sponsra antingen en deltagare i ett event eller vad som enligt 

Meenaghan (1996) klassas som the players pool (sponsring av ett lag eller enskilda 

individer i ett lag för att kunna knyta an till ett event).  

 

Under Volvos golf-event pågår det konstant en viss mån av ambush, även om 

Ohlsson-Jones inte anser att den är skadlig, då olika konkurrenter valt att sponsra 

enskilda golfare som bär deras varumärken på kläder och övrig utrustning. Utöver 

detta är Ohlsson-Jones är medveten om att vissa av teamen som deltar i Volvo Ocean 

Race har sponsorbilar från konkurrerande märken men hävdar att det är omöjligt för 

Volvo att förse samtliga deltagare i Volvo Ocean Race och deras team med 

courtesybilar. Ett annat fall, som av Ohlsson-Jones beskrivs som sällsynt, var när ett 



61 

 

av syndikaten hade en uppvisningstrailer som drogs in på utställningsområdet av en 

lastbil från Kenworth. 

5.3.3 Ambush marketing mellan Volvo Cars och Volvo Trucks 

Både Hobbs och Kristenson anser att det finns viss mått av ambush marketing mellan 

Volvo Trucks och Volvo Cars. Kristenson beskriver det som ett ”ge och ta”-

förhållande och menar att det är två olika företag som delar varumärke och som rider 

på varandras framgång. Viss problematik kan uppstå när nyttan för det ena företaget 

kan vara större vid ett visst sponsorskap även om de delar på kostnaderna för det. 

Hobbs menar här att det är viktigt att Volvo Trucks är noggranna med hur de 

positionerar sitt varumärke så att inte Volvo Cars tar åt sig äran för deras arbete. 

5.4 Strategier för att motverka Ambush marketing 

5.4.1 Skydd genom kontrakt  

Ett stort ansvar för att undvika ambush marketing läggs ofta på arrangören av eventen 

(Shani & Sandler, 1998; Farrelly et al., 2005). Detta kan vara problematiskt då 

eventarrangören vill få in så mycket pengar som möjligt och därför kanske inte tar 

hänsyn till hur det påverkar enskilda sponsorer (Shani & Sandler, 1998). Pitt et al. 

(2010) säger att de också finns en risk att sponsorn inte prioriteras av arrangören och 

försvinner i mängden. Det är därför viktigt att sponsorn är uppmärksam på hur avtalet 

med arrangören skrivs för att undvika framtida fall av ambush marketing och skydda 

sitt varumärke från att associeras med konkurrenter som inte delar deras 

grundvärderingar (Hoek & Gendall, 2002). Detta stöds av Crompton (2004) som 

menar att noggranna kontrakt är det första ledet i kampen mot ambush marketing. 

 

Samtliga respondenter är eniga om att det bästa sättet för att motverka ambush 

marketing är att skriva genomarbetade och noggranna kontrakt i samband med 

eventen. Att hänvisa till regler i kontraktet var något som Volvo Trucks var snabba 

med då lastbilen från Kenworth befann sig på Volvo Ocean Race utställningsområde. 

De lyckades därmed genom ett riskminimerande kontrakt avlägsna lastbilen från 

områden utan några negativa påföljder för dem. Att förhindra ambush marketing 

förutom att hänvisa till det som står skrivet i kontraktet tror Hobbs är svårt och säger, 

“Besides writing it in the contract I don’t think that you can prevent ambush 

marketing. You know, there is always a loophole and creative people will always find 

it if they want to be a part of the event”.  

 

Det finns dock tydliga problem med att förlita sig på eventarrangören och rent lagligt 

stöd då bara en liten del av det som klassas som ambush marketing faktiskt bryter mot 

lagar gällande upphovsrätt och orättvis konkurrens (Scassa, 2011). 

5.4.2 Skydd genom Lagligt stöd 

För att förstärka sina rättigheter och få ett skydd utöver den ursprungliga 

varumärkeslagen har stora eventarrangörer utövat påtryckningar som lett till nya 

nationella lagstiftningar och något som kallas ”right of association” (Scassa, 2011).  

McKelvey & Grady (2006) menar att de stora eventen är attraktiva och städer/länder 

som vill locka till sig sådana event pressas av arrangörerna till att godkänna tillfällig 

lagstiftning samt uppförandet av ”rena zoner” där värdstaden/landet ser till att endast 

officiella sponsorer tillåts göra reklam i och runt eventet (McKelvey & Grady, 2006) 
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Ohlsson-Jones berättar kontraktsskrivningen är viktigt och menar att när eventen nu är 

av en olympisk magnitud kan de kontrollera vad som får, och inte får hända i de 

städer som arrangerar ett stopp längs Volvo Ocean Race. Vidare menar både Ohlsson-

Jones och Hobbs att rollen som ägare av event gör att de kan styra upp organisationen 

av eventen på ett sätt som gör att de kan hålla borta konkurrenter och därför känna sig 

trygga. Kristenson menar att han i rollen som CFO inte har någon insikt i företagets 

strategier mot ambush marketing men förutsätter att Volvo Trucks har 

genomarbetande och strikta kontrakt som minimerar risken till ambush marketing.  

5.4.3 Skydd genom Leveraging  

Det finns vissa fall där sponsorer har vunnit mål som tagits upp i rätten, men rent 

generellt är varumärkeslagarna i de flesta länderna ineffektiva mot den allt jämt 

ökande kreativiteten av företag som ägnar sig åt ambush marketing (McKelvey & 

Grady, 2008). Enligt Shani & Sandler (1999) bryter inte väl planerad och utförd 

leveraging mot några lagar. Crompton (2004) samt Hoek & Gendall (2002) menar då 

att sponsorn själv bör försöka täppa till så många öppningar som möjligt för att 

försvåra för konkurrenter att lansera en ambush kampanj. För att täppa till dessa hål 

och proaktivt motverka ambush marketing kan sponsorn använda sig av en väl 

planerad och utförd leveraging strategi (Meenaghan, 1996; Crompton, 2004; Seguin 

et al., 2005). Enligt Farrelly et al., (2005) är en heltäckande aktivering på flera nivåer 

och kanaler det bästa försvaret mot en eventuell ambush-kampanj, samtidigt som det 

generar det bästa värdet för de redan investerade pengarna(rättigheten). 

 

Även om Volvo Trucks enligt Ohlsson-Jones inte har några särskilda strategier för att 

motverka ambush marketing, utöver deras noggranna kontrakt, så är alltså deras 

grundstrategier kring sponsorskap ett slags försvar. I och med att Volvo Trucks 

strategi för att kommunicera sitt sponsorskap följer deras 360-modell och därför är 

aktiv på samtliga plan minimerar Volvo Trucks potentiella öppningar för 

konkurrerande företag att genomföra ambush marketing. Både Ohlsson-Jones och 

Kristenson menar att det är viktigt att satsa fullt ut på ett sponsorskap för att 

maximera spridningen och exponeringen.   

5.4.3.1 Skydd genom Titelsponsorskap  

För att minska risken av associerande ambushing ska sponsorn försöka skapa en så 

unik koppling som möjligt till eventet (Carrillat et al., 2014). Om det är ekonomiskt 

möjligt rekommenderas då titelsponsorskap som en effektiv metod då det försvårar 

för ambusharen att knyta sig till eventet utan att också generera uppmärksamhet till 

den officiella sponsorn (Meenaghan, 1996). Farrelly et al. (2005) menar också att ett 

långvarigt samarbete kan vara effektivt för att motverka ambush marketing genom att 

den officiella sponsorns ses äkta och som en del av eventet.  

 

Samtliga respondenter ställer sig positiva till Volvo Trucks strategi att alltid vara 

titelsponsor. Både Ohlsson-Jones och Hobbs menar att det är just rollen som 

titelsponsor gör att de har ett större inflytande och ger dem möjligheten att vara 

dominerande i sin exponering. Ohlsson-Jones menar vidare att deras storlek, historik 

och starka varumärke fungerar som ett skydd mot konkurrenter och säger att de flesta 

konkurrenterna inte vill försöka associera sig eller knuffa ut Volvo Trucks utan 

istället försöker exponera sig på andra sätt.  

”Vi är så pass dominanta så vi har inte det problemet” – Ohlsson-Jones 
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Carrillat et al. (2014) fann dock i sin studie att, samtidigt som dominanta företag drar 

större nytta av sponsorskap, så tar de även mer skada vid en ambush-kampanj än vad 

en icke-dominant sponsor gör.  
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6.     Slutsats och diskussion 

I det avslutande kapitlet kommer vi redovisa resultatet av vår studie genom att svara 

på våra problemformuleringar. Slutsatserna presenteras avskilt från varandra i 

enlighet med våra problemformuleringar och har arbetats fram med utgångspunkt i 

analysen. Diskussionen ämnar att ytterligare belysa och förklara vårt resultat. 

6.1 Slutsats 
Hur använder Volvo Trucks leveraging i samband med deras sponorskap? 

 

Volvo Trucks sitter i en speciell sits där de, som en del i en större koncern, har ett 

begränsat självstyre samtidigt som de delar varumärket Volvo med Volvo Cars som 

inte längre är en del av koncernen. De övergripande strategierna för sponsorskap 

bestäms centralt och det är sedan upp till Volvo Trucks att anpassa sin 

marknadskommunikation och genom artikulering skapa kopplingar till deras 

sponsoråtaganden. 

 

Det faktum att Volvo Trucks och Volvo Cars har olika målgrupper är en intressant 

faktor och belyser ytterligare komplexiteten i ett delat sponsorskap. Målgruppens 

passform kan diskuteras och de finns olika aspekter av detta, både positiva och 

negativa. Fördelarna grundar sig i att Volvo Trucks i viss mån kan dra nytta av Volvo 

Cars bredare reklamsatsningar samt att Volvo Cars besökare under eventen även 

kommer att ta del av Volvo Trucks marknadskommunikation vilket bidrar till en ökad 

räckvidd. En av de negativa aspekterna är att varumärket Volvo i allmänhetens ögon 

är mer associerat till Volvo Cars och att det kan leda till att Volvo Cars drar mer nytta 

av den bredare kommunikationen i samband med sponsorskapen. Detta leder in på 

den andra negativa aspekten, att Volvo Ocean Race har en större påverkan på Volvo 

Cars. Detta beror på att Volvo Cars, ett B2C-företag, har större nytta av eventens 

räckvidd och den bredare marknadskommunikationen då i princip alla som besöker 

eventen eller exponeras för deras kommunikation är potentiella kunder. 

 

För att åtgärda den breda träffbilden för eventen väljer Volvo Trucks att, genom en 

noggrann strategisk urvalsprocess, bjuda in deras viktigaste och mest lovande kunder 

till eventen. Då Volvo Trucks, ett B2B-företag, har god kännedom av sina kunder och 

kan kommunicera direkt med dem kan de vid ett stopp på Volvo Ocean Race samla 

cirka 800 av sina viktigaste kunder. Genomgående i deras leveraging finns det ett 

stork fokus på just kundrelationer och eventen ses som en perfekt plattform för 

relationsbyggande där kunderna får en chans att interagera med varumärket i en miljö 

som är särskilt framtagen för att aktivera och engagera. Användandet av aktiverande 

leveraging genomsyrar aktiviteterna på plats där kunderna får delta i seminarier, 

interaktiva produktutställningar, tävlingar, testa produkter, delta i clinics, träffa 

seglare/golfproffs samt högt uppsatta chefer. De viktigaste kunderna kan även 

erbjudas att få delta i en segling och vara en del av besättningen. Dessa aktiviteter har, 

i takt med att eventen vuxit, bidragit till en exklusivitet som gör att platserna är 

attraktiva och att det faktiskt finns kunder som själva betalar för att få delta på 

eventen. 

 

Massmedialt är Volvo Trucks mer passiva och använder sig inte av någon Tv-reklam i 

samband med eventen utan försöker istället att leveraga sponsorskapet genom 
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kreativa kampanjer i sociala media där de släpper exklusiva filmer, ibland med bakom 

scenerna material, för att på så sätt skapa internettrafik till sina webbsidor. Då Volvos 

strategi är att äga event och vara titelsponsor kan de även kapitalisera på den 

publicitet eventen genererar i media (TV, Tidningar, internet, sociala medier). 

Kreativt användande av PR och media spelar en viktig roll i deras massmediala 

kommunikation. De försöker aktivt generera publicitet genom att exempelvis 

transportera en tävlingsbåt genom en större stad på en lastvagn från Volvo Trucks, 

vilket även ses som ett tillfälle att förstärka kopplingen mellan lastvagnar och båtar. 

 

Volvo Trucks har inget uttalat aktiveringsratio för sina sponsorskap men de är 

medvetna om vikten av att spendera mer pengar på att aktivera sponsorskapet än vad 

de spenderar för att köpa rättigheterna. Bestämmandet av ett aktiveringsratio försvåras 

även av att sponsorskapet är delat vilket gör att konstnaderna sprids ut på flera olika 

avdelningar samt att kunderna ofta själva betalar för att få delta på eventen. 

 

Hur motverkar Volvo Trucks ambush marketing i samband med deras sponsorskap? 

 

Volvo Trucks primära strategi är att skriva noggranna kontrakt som, vid ett eventuellt 

övertramp, kan användas för att snabbt åtgärda problemet. Eventens storlek och 

popularitet, framförallt vid Volvo Ocean Race, används även för att påverka 

värdstäderna till att godkänna så kallade ”rena zooner” där endast officiella sponsorer 

får exponeras. Volvo Trucks har även en trygghet som kommer från strategin att äga 

event vilket gör att de har ett större inflytande och därför kan hålla konkurrenter 

borta.  Utöver detta är Volvo Trucks övergripande strategier 

(omfattande leveraging och långvariga titelsponsorskap) också ett viktigt skydd. 

Volvo Trucks omfattande 360-approach för leveraging fungerar som ett, omedvetet, 

proaktivt skydd där de genom att försöka vara heltäckande täpper till eventuella 

öppningar för konkurrenter att ambusha samt att de skapar en tydlig koppling mellan 

varumärket och eventet. De långvariga samarbetena och deras strategi att alltid vara 

titelsponsor utgör också ett starkt skydd mot Ambush Marketing då det är ett effektivt 

sätt att skapa en unik koppling till eventet samtidigt som det gör det svårt för en 

ambushande konkurrent att associera sig med eventet utan att också dra 

uppmärksamhet till titelsponsorn. Titelsponsorskapet tillsammans med strategin att 

äga event gör det möjligt för Volvo Trucks att vara dominanta i deras exponering 

kring eventet vilket både gör det svårt för en konkurrent att ambusha samt att det gör 

att effekterna av en ambush kampanj inte blir lika skadliga. 

6.2 Diskussion 
Gällande leveraging använder sig Volvo Trucks av strategier som är väl styrkta i den 

teoretiska referensramen, men med ett ytterligare fokus på den relationskapande 

aspekten av sponsorskapet. Volvo Trucks följer därmed trenderna i branschen som 

går från de traditionella passiva kanalerna (envägskommunikation) till mer 

aktiverande kanaler (interaktiv kommunikation).  Vi anser att Volvo Trucks beslut att 

använda sponsorskapen som en kontaktyta är ett smart sätt att anpassa nyttjandet av 

sponsorskapet till ett B2B-företag där de genom sin goda kundkännedom, på ett 

kostnadseffektivt sätt, kan fokusera på en väldigt specifik målgrupp. För att ytterligare 

förbättra nyttjandet av sponsorskapen skulle Volvo Trucks kunna förbättra sitt sätt att 

mäta effekterna. Vi anser att då deras fokus så tydligt ligger på den relationsskapande 

processen skulle deras mätningar följa samma väg. Även om det i dagsläget görs 

mätningar på kundnöjdhet föreslår vi ett än större fokus med mer detaljerade 
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mätningar på hur målgruppen uppfattar de olika aktiverande leveraging aktiviteterna. 

Att Volvo Trucks anser att mediavärde är en bra parameter för att mäta 

sponsorskapets effekter ställer vi oss frågande till och menar att det är ett trubbigt 

instrument då Volvo Trucks har ett så pass stort fokus på att bygga och stärka 

kundrelationer. 

 

Det är däremot intressant att en av respondenterna, Kristenson, anser att pengarna 

som läggs på sponsring skulle kunna göra större nytta om de satsades på 

kundrelationsmarknadsföring istället. En åsikt som är diametralt motsatt övriga 

respondenters som menar att eventen är en perfekt plattform för just 

relationsbyggande. Sett till Volvo Ocean Race dragningskraft, där ca 800 VIP-kunder 

besöker och ofta själva betalar för att få delta, anser vi att Volvo Trucks lyckats skapa 

en attraktiv, exklusiv miljö där de under kontrollerade former har möjligheten att 

interagera med och påverka sin målgrupp. Genom en större initial investering för att 

höja anseendet av eventen blir alltså andra delar av nyttjandet billigare då kunderna 

ofta själva betalar för att delta. Vi har därför svårt att se vilken annan typ av 

kundrelationsmarknadsföring som skulle kunna generera ett sådant intresse och 

erbjuda ett lika kostnadseffektivt framtagande av en likvärdig miljö. 

 

CSR är ett debatterat begrepp och även inom Volvo Trucks finns det en diskrepans 

om vad begreppet egentligen innebär. Hobbs ser det som något rent filantropiskt, att 

CSR-åtaganden inte görs för att bygga företagets varumärke utan det är ett sätt att ge 

tillbaka till samhället och påpekar att det endast marknadsförs med en pressrelease 

och anser därför att det inte har med sponsring att göra. Kristenson är av en annan 

uppfattning och menar att eftersom det används i kommunikationen ändå faller in 

under begreppet sponsring. Hobbs påpekar dock att de aldrig skulle skryta med deras 

åtaganden inom CSR och att det inte har någon central roll i marknadsmixen. Vi ser 

därmed en väsentlig skillnad mellan Volvo Trucks kommunikation av sina 

sponsorskap jämfört med kommunikationen av CSR och har därför valt att inte ta med 

CSR i slutsatsen. 

 

Just nu ser Volvo Trucks ambush marketing som någonting positivt och 

respondenterna menar att de inte har blivit utsatta för det av någon direkt konkurrent 

samt att branschen är mer öppen i B2B. Respondenterna redogör för att deras primära 

strategi är att skriva noggranna kontrakt och att Volvo Trucks storlek gör att de inte 

behöver oroa sig. Denna inställning är naiv och vi anser att Volvo Trucks förtroende 

för övriga aktörer i branschen och deras ärlighet kan göra dem sårbara. Även om 

Volvo Trucks inte blivit utsatta av någon huvudkonkurrent (bortsett från Kenworth-

fallet på utställningsområdet) menar vi att de har blivit utsatta för andra mindre försök 

till ambush marketing som visar på att konkurrenter faktiskt tar chansen när det 

kommer. Exemplet med courtesy-bilar visar att konkurrenter, när en öppning ges, 

direkt tar chansen och erbjuder deltagarna i Volvo Ocean Race courtesy-bilar av ett 

konkurrerande märke. Golftävlingarna är ett ytterligare exempel där ambush 

marketing utövas av konkurrenter som sponsrar individuella idrottare som deltar i 

eventen. Även om inte Volvo själva anser att detta är aktiv ambush marketing bidrar 

det ändå till ett ökat brus och en eventuell förvirring av konsumenters uppfattning om 

officiella sponsorer, vilket är en av grundstenarna i ambush marketing. Detta 

exemplifieras även av deras inställning till Ericsson, och andra mindre delsponsorer, 

som går utöver sina kontrakt och aggressivt promotar sin egen koppling till eventet. 

De menar att den ökade uppmärksamheten enbart är positiv och tar alltså inte hänsyn 
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till det brus och den störning den skapar i förhållande till Volvo Trucks egen 

kommunikation. 

 

Volvo Trucks är även oförsiktiga när de, till skillnad från i de globala strategierna, 

tillåter sponsring av individer på en lokal nivå upp till 120 000 SEK. Orsaken till att 

det inte tillåts på global nivå är att Volvo Trucks anser att det är förenat med allt för 

stora risker för en, eventuellt, förlorad investering på grund av dåliga resultat eller än 

värre dålig publicitet vid en offentlig skandal (Tiger Woods, Oscar Pistorius). Vi 

menar att 120 000 SEK är en ansenlig summa som gör det möjligt för en lokal Volvo-

aktör att sponsra en framstående lokal/nationell ”kändis”. Vid eventuella disciplinära 

problem, eller en offentlig skandal finns då risken att media lyfter upp detta lokala 

sponsorskap på en global nivå vilket onekligen skulle ha negativa effekter på Volvos 

varumärke. 

 

Vi är medvetna om att de ”fall” av ambush marketing som belysts i vår studie inte har 

gjort någon större påverkan på Volvo Trucks och dess varumärke. Orsaken till detta 

leder oss in på den kanske mest intressanta upptäckten i denna studie. Att Volvo 

Trucks omedvetet, genom sina övergripande strategier (omfattande leveraging och 

långvariga titelsponsorskap) faktiskt utövar ett proaktivt skydd mot ambush marketing 

som nära på exakt följer vad den teoretiska referensramen förespråkar. Vi menar att 

det är på grund av att Volvo Trucks är så pass heltäckande i sin leveraging runt 

eventen samt att de bedriver långvariga titelsponsorskap som gör att de,  i studien 

belysta fallen, inte haft någon större påverkan på Volvo Trucks. Givetvis bidrar även 

deras strategi att skriva noggranna kontrakt till skyddet där det kan ses som ett första 

steg i det övergripande skyddet som, i stort, bygger på att täppa till så många 

öppningar som möjligt. 

 

Hobbs uttalande om att ambush marketing är ett kostsamt alternativ kan ses som 

kontroversiellt men sett i förhållande till hur pass dominant Volvo Trucks är i sin 

kommunikation och exponering kring sina sponsorskap anser vi att uttalandet blir mer 

grundat. Om en konkurrent i nuläget skulle lansera en ambush-kampanj skulle de 

behöva satsa en ansenlig summa för att åsamka någon större skada på Volvo Trucks. 

Återigen är det deras övergripande strategier (Omfattande leveraging och långvariga 

titelsponsorskap) som utgör ett värdefullt skydd. 

 

Det faktum att Volvo Trucks delar sitt varumärke och sina sponsorskap med Volvo 

Cars, som inte längre är en del av Volvo Group, gör situationen unik. Att 

målgrupperna skiljer sig adderar ytterligare komplexitet och ställer högre krav på de 

individuella delarna av organisationen i nyttjandet av sponsorskapen. Respondenterna 

har redogjort för att det förekommer en slags ambush marketing mellan delarna och 

har beskrivit det som ett ”ge och ta” –förhållande. Volvo Trucks kan dra nytta av 

Volvo Cars bredare marknadskommunikation samt få en ökad räckvidd av 

varumärkets exponering även om vi anser att det rent generellt är Volvo Cars som har 

större nytta av sponsorskapets breda räckvidd. För ett behålla ett gynnsamt samarbete 

krävs det att de olika delarna fortsätter arbeta nära varandra för att maximera nyttan 

och använda varandras stryrkor och försöka minska den ambushande effekten som 

finns dem emellan. 
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6.3 Förslag på fortsatt forskning 
Med utgångspunkt i det faktum att Volvo Trucks delar sina sponsorskap med Volvo 

Cars anser vi att det vore intressant att göra en parallell studie där företagen ställs 

emot varandra för att belysa vilka likheter och skillnader det finns emellan dem i 

deras nyttjande av sponsorskapet. 

 

Vi anser även att det vore intressant att en liknande studie på ett, eller flera, andra 

företag i ett försök att nå mer generaliserbara resultat. 

 

Det skulle även vara intressant att med utgångspunkt i Volvos sponsoråtaganden göra 

en undersökning som utgår från konsumenternas uppfattning av eventen och hur de 

påverkas av företagens olika marknadsaktiviteter. 

 

Under arbetets gång fann vi att begreppet CSR var omstritt, såväl i litteraturen som i 

vår empiri, och anser därför att en studie på hur Volvo Trucks kommunicerar sina 

CSR-åtaganden samt hur konsumenter uppfattar dessa vore intressant. 
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Bilagor  

Respondent 1 

Intervjuguide – Christina Ohlsson-Jones, Director Global Sponsorship, 

Volvo Trucks, Personlig Intervju 2013-03-27 

Inledande frågor 

1. Hur länge har du arbetat på Volvo? 

2. Kan du förklara vad ditt arbete på Volvo innebär?  

3. Vad har du för akademisk bakgrund samt tidigare anställningar? 

Sponsring 

1. Vilka för- och nackdelar ser ni med sponsring jämfört med andra former av 

marknadskommunikation?  

2. Hur ser ni på sponsring som en del av er övergripande 

marknadsföringsstrategi? 

3. På vilket/vilka sätt bidrar sponsring till att skapa konkurrensfördelar för 

Volvo?  

- Vad gör ni som era konkurrenter inte gör? 

4. Används sponsring lika ofta för påverka B2B som B2C-marknader?  

- Hur särskiljer ni dessa? 

5. Hur går den praktiska beslutsprocessen till när Volvo bestämmer vem/vad de 

ska sponsra?  

6. Volvo har inte något långsiktigt sponsorskap med “enskilda individer”, vad 

beror det på?  

7. Hur stor del av er marknadsföringsbudget går till sponsring? 

Volvos långsiktiga sponsoråtaganden 

1. Med Volvo Ocean Race och era tre golftävlingar sitter ni på en unik sits där ni 

är både huvudsponsor och arrangör. 
-Hur drar ni nytta av detta? 

Segling 

2. Vilken koppling ser ni mellan Volvo Ocean Race och Volvo som varumärke? 

3. Vad är ert/era mål med att sponsra Volvo Ocean Race?  

- Hur arbetar ni för att uppnå de målen? (Före, under och efter eventet) 

4. Vilka kanaler använder ni för att kommunicera med era konsumenter i 

samband med detta sponsorskap? (Före, under och efter eventet) 

5. Vilka strategier använder ni för att kommunicera den koppling ni har till 

Volvo Ocean Race? (Före, under och efter eventet)  

- Hur artikulerar ni det sambandet? 

6. Vad har sponsringen av Volvo Ocean Race haft för effekter på Volvo?  

- Hur mäter ni och utvärderar dessa effekter? 

Golf 

 

7. Vilken koppling ser ni mellan sporten golf och Volvo som varumärke? 

8. Vad är ert mål med att sponsra era tre golftävlingar?  

- Hur arbetar ni för att uppnå de målen? (Före, under och efter eventet) 
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9. Vilka kanaler använder ni för att kommunicera med era konsumenter i 

samband med dessa sponsorskap? (Före, under och efter eventet) 

10. Vilka strategier använder ni för att kommunicera den koppling ni har till dessa 

golftävlingar? (Före, under och efter eventet)  

- Hur artikulerar ni den kopplingen? 

11. Vad har sponsringen av dessa golftävlingar haft för effekter på Volvo?  

- Hur mäter ni och utvärderar dessa effekter? 

Marknadskommunikation 

1. Hur anpassar ni er marknadskommunikation utefter vad era konkurrenter gör?  

2. Vem/vilka är beslutsfattare gällande vilka övergripande strategier som ska 

användas för att kommunicera era olika sponsorskap? 

3. Vilka kanaler anser ni är effektivast för att kommunicera era olika 

sponsorskap? 

4. Hur arbetar ni för att aktivera era konsumenter känslomässigt? 

5. Har Volvo något riktmärke för ett aktiveringsratio? (Kostnad för att 

marknadsföra ett sponsorskap : Kostnaden för rättigheterna)  

Ambush marketing 

1. Vad anser ni om företag som, utan att ha köpt rättigheterna, medvetet försöker 

associera sig till ett event och dra nytta av dess goda egenskaper och 

publicitet? 

2. Vilka anser ni bär ansvaret för att förhindra och motverka ambush marketing? 

3. Har ni någon gång blivit utsatta för ambush marketing?  

- Om ja, Vilket sponsorskap? Motaktion? Skada?  

4. Har ni några särskilda strategier för att motverka ambush marketing?  

- Om ja, vilka? 

5. Har ni mot er vilja blivit associerade med en annan sponsor vars värderingar 

och varumärke inte passar ihop med Volvos?  

- Om ja, hur gick tillväga för att motarbeta detta?  

6. Har ni medvetet försökt associera er med ett event utan att ha köpt 

rättigheterna?  

- Är det en strategi ni skulle kunna använda i framtiden? 

7. Hur arbetar ni för att motverka ambush marketing under Volvo Ocean Race? 
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Respondent 2 

Interviewguide - Valentia Hobbs, General Marketing Manager, Personlig 

intervju 31-03-2014 
 

Initial Questions 

1. For how long have you been working for Volvo? 

2. Can you explain a little bit about your job here at Volvo? 

3. What‟s your academic background and what have been your previous 

positions? 

Sponsorship 

1. What advantages and disadvantages do you see with the sponsorship 

compared to other forms of marketing? 

2. How do you see sponsorship as part of your overall marketing strategy? 

3. In what way do sponsorships contribute with creating competitive advantages 

for Volvo? 

- What differentiates you against your competitors? 

4. Is sponsorship as important in B2B-marketing as in B2C? 

- How you distinguish these?  

5. What is the practical decision-making process when Volvo decides who / what 

they should sponsor? 

6. Volvo avoid sponsoring individuals or teams, why is that? 

7. How much of the marketing budget is spent on sponsorship? 

Volvos Sponsorship Commitments 

1. With the Volvo Ocean Race and the three golf tournaments, you are in a 

unique position where you are both the main sponsor and the organizer. 
- How do you think you can benefit and draw advantage from this? 
 

Sailing 
2. What connections do you see between the Volvo Ocean Race and Volvo as a 

brand? 
3. What’s your main objective with sponsoring Volvo Ocean Race?  

- How are you working to achieve those objectives? (Before, during and after the 

event) 

4. What marketing channels do you use to communicate with your customers in 

connection with the sponsorship? 

5. What strategies do you use to communicate the access you have to the Volvo 

Ocean Race? (Before, during and after the event) 

How do you articulate the relationship? 

6. What kind of effect has the sponsoring of the Volvo Ocean Race had on 

Volvo?  
- How do you measure and evaluate these effects? 

 

Golf  
7. What connections do you see between the three golf tournaments and Volvo as 

a brand? 
8. What’s your main objective with sponsoring golf?  



78 

 

- How are you working to achieve those objectives? (Before, during and after the 

event) 

9. What marketing channels do you use to communicate with your customers in 

connection with the sponsorship? 

10. What strategies do you use to communicate the access you have to your golf 

tournaments? (Before, during and after the event) 

How do you articulate the relationship? 

11. What kind of effect has the sponsoring of the golf tournaments had on Volvo?  
- How do you measure and evaluate these effects? 

Marketing Communication 

1. How do you adapt your marketing communication after what your competitors 

are doing? 
2. In which channels do you think the communication of the sponsorships is most 

effective?  
3. How do you work with activating your customers on an emotional level? 
4. What kind of benchmark does Volvo have for an activation ratio? (The cost to 

advertise a sponsorship against the cost of rights)  

Ambush Marketing 

1. What do you think of companies that, without having purchased the rights, 

deliberately try to associate themselves to an event and take advantage of its 

good qualities and publicity 
2. Who do you think is responsible for preventing and combating ambush 

marketing? 

3. Have you ever been the victim of ambush marketing? 

- If yes, which sponsorship? Counteraction? Damage? 

4. Does Volvo have any specific strategies to counter ambush marketing? 

- If yes, which? 
5. Have you ever, against your will, become associated with another sponsor 

whose values and brand does not fit with Volvo? 
- If yes, what did you do to prevent it? 

6. Have you ever consciously tried to associate yourself with an event without 

having purchased the rights? 
- Is this a strategy you would consider use in the future? 

7. How do you work to prevent ambush marketing during the Volvo Ocean 

Race?  
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Respondent 3 

Intervjuguide - Tryggve Kristenson, Chief Financial Officer, Personlig 

intervju, 07-04-2014 

Inledande frågor 
1. Hur länge har du arbetat på Volvo? 
2. Kan du förklara vad ditt arbete på Volvo innebär? 
3. Vad har du för akademisk bakgrund samt tidigare anställningar? 

Sponsring 
1. Vilka för- och nackdelar ser ni med sponsring jämfört med andra former av 

marknadskommunikation? 

- Vad anser du vara de största ekonomiska för- och nackdelarna? 

2. Hur ser ni på sponsring som en del av er övergripande 

marknadsföringsstrategi? 

- Kan du se att sponsring genererar en större inkomst till företag gentemot 

andra strategier? 

3. På vilket/vilka sätt bidrar sponsring till att skapa konkurrensfördelar för 

Volvo? 

- Vad gör ni som inte era konkurrenter gör? 

4. Används sponsring lika ofta för att påverka B2B som B2C-marknader? 

- Tror du att B2C marknader använder sig av en större budget vid sponsring 

och isåfall, varför? 

5. Hur går den praktiska beslutsprocessen till när Volvo bestämmer vem/vad de 

ska sponsra? 

- Hur delaktig är du i din roll som CFO vid beslutsfattandet? 

6. Volvo har inte något långsiktigt sponsorskap med “enskilda individer”, vad 

beror det på? 

7. Hur stor del av er marknadsföringsbudget går till sponsring? 

8. Hur mäter ni och utvärderar sponsorskapens ekonomiska påverkan på Volvo 

Trucks? 

Volvos långsiktiga sponsoråtaganden 
1. Med Volvo Ocean Race och era tre golftävlingar sitter ni på en unik sits där ni 

är både huvudsponsor och arrangör. 
-Hur drar ni nytta av detta? 
- Vad ser du för ekonomiska för- och nackdelar vid att både vara 

huvudsponsor samt arrangör? 
 

Segling 

2. Vilken koppling ser ni mellan Volvo Ocean Race och Volvo som varumärke? 

3. Vad är ert/era mål med att sponsra Volvo Ocean Race? 

- Hur arbetar ni för att uppnå de målen? (Före, under och efter eventet) 

- Marknadsmässiga samt ekonomiska mål? 

4. Vilka kanaler använder ni för att kommunicera med era konsumenter i 

samband med sponsorskap? (Före, under och efter eventet) 

5. Vilka strategier använder ni för att kommunicera den koppling ni har till 

Volvo Ocean Race? (Före, under och efter eventet) 

- Hur artikulerar ni det sambandet? 
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6. Vad har sponsringen av Volvo Ocean Race haft för effekter på Volvo? 

- Hur mäter ni och utvärderar dessa effekter? 

- Marknadsmassiga samt ekonomiska effekter? 
 

Golf 
7. Vilken koppling ser ni mellan sporten golf och Volvo som varumärke? 

8. Vad är ert mål med att sponsra era tre golftävlingar? 

- Hur arbetar ni för att uppnå de målen? (Före, under och efter eventet) 

- Marknadsmassiga samt ekonomiska mål? 

9. Vilka kanaler använder ni för att kommunicera med era konsumenter i 

samband med dessa sponsorskap? (Före, under och efter eventet) 

10. Vilka strategier använder ni för att kommunicera den koppling ni har till dessa 

golftävlingar? (Före, under och efter eventet) 

11. Vad har sponsringen av dessa golftävlingar haft för effekter på Volvo? 

- Hur mäter ni och utvärderar dessa effekter? 

- Marknadsmässiga samt ekonomiska effekter? 

Marknadskommunikation 
1. Hur anpassar ni er marknadskommunikation utefter vad era konkurrenter gör? 

2. Vem/vilka är beslutsfattare gällande vilka övergripande strategier som ska 

användas för att kommunicera era olika sponsorskap? 

- Hur delaktig är du i din roll som CFO vid beslutsfattandet?  

3. Anser du att Return on Investment av kommunikationen är rimliga gentemot 

kostnaderna?  

4. Vilka kanaler anser ni är effektivast för att kommunicera era olika 

sponsorskap? 

- Vilka kanaler är mest effektiva ur ett ekonomiskt perspektiv? 

5. Hur arbetar ni för att aktivera era konsumenter känslomässigt? 

6. Har Volvo något riktmärke för ett aktiveringsratio? (Kostnad för att 

marknadsföra ett sponsorskap:Kostnaden för rättigheterna) 

Ambush marketing 
1. Vad anser ni om företag som, utan att ha köpt rättigheterna, medvetet försöker 

associera sig till ett event och dra nytta av dess goda egenskaper och 

publicitet? 

2. Vilka anser ni bär ansvaret för att förhindra och motverka ambush marketing? 

3. Hur ser du på risken för ekonomiska förluster vid en lyckad ambush kampanj? 

4. Har ni någon gång blivit utsatta för ambush marketing? 

- Om ja, Vilket sponsorskap? Motaktion? Skada? 

5. Har ni några särskilda strategier för att motverka ambush marketing? 

- Om ja, vilka? 

6. Har ni mot er vilja blivit associerade med en annan sponsor vars värderingar 

och varumärke inte passar ihop med Volvos?  

- Om ja, hur gick ni tillväga för att motarbeta detta? 

7. Har ni medvetet försökt associera er med ett event utan att ha köpt 

rättigheterna? 

- Är det en strategi ni skulle kunna använda i framtiden? 

8. Anser ni att det finns ekonomiska orsaker som legitimerar användandet av 

ambush marketing?  

- Om ja, vilka?  

9. Hur arbetar ni för att motverka ambush marketing under Volvo Ocean Race? 
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Figurförteckning 
 

Figur 1: ”Dispositionsmall”, s. 

 

Figur 2: “Total Global Sponsorship Spending”, s. 

 

Figur 3: ”Activation Methods”, s.  

 

Figur 4: “Which of the following marketing communication channels do you use 

to leverage your sponsor programs?”, s. 

 

Figur 5:  “What is your company’s typical promotional spending ratio?”, s. 

 

Figur 6:  ”En typologi av Ambush Marketing”, s.  

 

Figur 7:  ”Avvägningen mellan generalisering och relevans”, s.  

 

Figur 8: ”Intervjusammanställning”, s.  
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