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1 Inledning
I detta inledningskapitel beskrivs kortfattat bakgrunden till vårt undersök-
ningsområde och därefter följer en diskussion kring de frågeställningar
som behandlas i uppsatsen. Kapitlet fortsätter med presentation av
uppsatsens syfte, de avgränsningar vi tagit hänsyn till och slutligen följer
ett avsnitt om uppsatsens disposition. Vi hoppas att detta inledande kapitel
ska väcka Ditt intresse för fortsatt läsning av uppsatsen.

1.1  Bakgrund

Under de senaste åren har varumärkesbyggande varit ett hett ämne inom
marknadsföring. Det har diskuterats hur oerhört viktigt det är för företag att
bygga upp och vårda starka varumärken. Globalisering, hårdare konkurrens
och ett allt större utbud av produkter och tjänster är några skäl till att
varumärken fått en ökad betydelse. Ett annat skäl är att skillnaden mellan
olika produkter minskat och därmed har varumärken blivit viktiga för att
skilja de allt mer likartade produkterna från varandra. (Affärsvärlden, 1998-
05-06) I en artikel i Svenska Dagbladet (2000-02-23) diskuteras att
varumärken är ett av de mest använda och viktigaste uttrycken för att
förklara företagsstrategier. Idag finns det inte en företagsledare som kan
låta bli att säga att de bygger starka varumärken när de talar om sitt företag.
Det krävs att alla intressenter i ett företag skapar värdet i varumärket,
kunder med sin lojalitet, anställda med sin motivation, ledningen med sin
strategi, aktieägare med sina pengar och omvärlden i övrigt med sitt
politiska perspektiv. Allas samlade styrka ger värdet. (Svenska Dagbladet,
2000-02-23)

Företag hävdar ofta att de har starka varumärken eller att tillgång till ett
starkt varumärke är en anledning bakom ett beslut om företagsförvärv.
Problemet är dock hur dessa varumärken ska kunna värderas. Vad är
exempelvis ett rimligt pris för ett varumärke vid ett företagsförvärv?
(Veckans Affärer, 1999-11-29) Albertsson och Lundqvist (1997) uppmärk-
sammar att Coca-Cola Company värderas till 240 miljarder amerikanska
dollar. Hur kan denna svindlande summa motiveras? Byggnader, maskiner,
distributionsnät och apotekare Pembertons hemliga recept spelar
naturligtvis en viss roll. Den avgörande förklaringen till värderingen av
företaget är dock varumärket, världens i särklass mest kända. (Albertsson
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& Lundqvist, 1997) Utifrån detta kan det konstateras att ett starkt
varumärke kan vara ett företags värdefullaste tillgång. En förutsättning för
ett varumärkes värde är dock att det vårdas (Håkansson & Wahlund, 1996).

Enligt Hankinson och Cowking (1997) kan företag bygga upp och stärka
sina varumärken genom att använda olika kommunikationsverktyg och
kampanjer. Reklam är ett sätt att kommunicera med kunder, sales
promotion och public relations är andra verktyg. Sponsring kan på
motsvarande sätt användas för att kommunicera ett varumärkes budskap till
marknaden. (Hankinson & Cowking, 1997) Roos och Algotsson (1996)
uttrycker detta än tydligare då de anser att sponsring är en metod för att
kommunicera med marknaden. De hävdar vidare att det unika med
sponsring jämfört med andra marknadsföringsverktyg är att det skapas en
association till den sponsrade aktiviteten. Detta innebär att kunder kan vara
positiva till att företaget sponsrar en viss aktivitet och därför väljer de att
köpa just detta företags produkter framför konkurrenternas produkter.
(Roos & Algotsson, 1996) Om företag väljer ut och utnyttjar ett
sponsringsprojekt på ett kreativt sätt kan de vidare uppnå åtskilliga
omnämnanden i media. De får dessutom tillgång till bra teman för sina
annonser samt uppskattade inslag vid kundmöten och liknande, något som
kan ge ytterligare positiva effekter för företaget och vidare för dess
varumärke. Den årliga avtalskostnaden för sponsringsprojekt som kan ge
positiv uppmärksamhet inom många delområden har i vissa fall motsvarat
en knapp helsidesannons i till exempel Dagens Nyheter. Det kan vara svårt
att förstå att en knapp helsida vid ett enstaka tillfälle ska kunna ge lika stor
effekt som ett års aktiviteter från ett lyckat sponsringsprojekt. (Clark, 1995)

Sponsring i sin nuvarande form är ett relativt nytt fenomen. Från att ha
varit relativt begränsad under senare delen av 1960-talet och tidigt 1970-tal
har sponsringen vuxit avsevärt under de senaste tre decennierna. Det
uppskattas att världsmarknaden för sponsring har ökat från nästan två
miljarder dollar 1984 till nästan 17 miljarder dollar 1996. (Olkkonen, 1999)
Även svensk statistik visar att sponsring blivit mer vanligt förekommande.
I Sverige uppskattas det ha använts cirka 1,65 miljarder kronor till
sponsring 1998, vilket motsvarar en uppgång med 10 % jämfört med året
innan. Enligt Sponsringsföreningen är den största andelen idrottssponsring
då denna utgör 60-65 % av den totala summan. Näst störst är sponsring av
kultur med 15-20 %. Resterande del består utav sponsring av sociala/
humanitära projekt, TV/radio, forskning/utbildning samt vissa övriga
projekt. (Fri Köpenskap, 1999-11-12)
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Både Olkkonen (1999) och Jobber (1995) uppmärksammar ett antal
faktorer som kan vara orsak till att sponsring under de senaste decennierna
har blivit en mer och mer vanlig marknadsföringsstrategi. Några tänkbara
faktorer som Jobber (1995) framhäver är ökade kostnader för mediareklam
och minskad effektivitet för traditionell reklam. Vidare kan ett större antal
fritidsaktiviteter och sportevenemang vara en orsak till att sponsring fått en
ökad betydelse. Dessutom har en större mediatäckning av sponsrade
evenemang samt positiva erfarenheter av sponsring gjort fler företag
intresserade av att använda sponsring som en del i deras marknadsförings-
strategi. (Jobber, 1995) Dessa faktorer diskuteras även av Olkkonen (1999).
Utöver detta tillägger han bland annat att sponsring är ett effektivt sätt för
att bygga en distinkt företagsprofil, vilket är aktuellt idag då varumärkets
betydelse ökar som en följd av att företags produkter alltmer liknar
varandra. Han fortsätter sitt resonemang genom att belysa det faktum att
statliga anslag för sport och kultur minskat. Företag kan därför spela en
avgörande roll för finansieringen av sådana aktiviteter. (Olkkonen, 1999)

Olkkonen (1999) framhäver problemet med att forskningen kring
fenomenet sponsring är relativt eftersatt. Trots det ökade kommersiella
intresset av sponsring är antalet vetenskapliga forskningsrapporter och
vetenskapliga artiklar inom ämnet relativt litet samtidigt som sponsringen
är försummad i de flesta marknadsföringsböcker. Sponsring nämns
antingen i några fåtal meningar i samband med annonsering och PR-
aktiviteter eller så nämns det inte alls. Fastän sponsring är ett vanligt
fenomen i dagens affärsliv så verkar forskningens engagemang i området
sponsring vara lågt i akademiska kretsar. Hittills har de genomförda
studierna huvudsakligen varit praktiskt orienterade. Den befintliga spons-
ringslitteraturen är mestadels normgivande och nästan manualliknande till
sin natur. Det saknas både teoretiska ramar och forskning som syftar till en
djupare förståelse av fenomenet sponsring. Detta trots att sponsringen har
utvecklats från en småskalig aktivitet till en global industri och
möjligheterna med sponsringsinvesteringar har expanderat. (Olkkonen,
1999)

Med utgångspunkt i ovanstående bakgrundsbeskrivning kan vi konstatera
att det är av stor betydelse för företag att de har starka varumärken. Detta
kräver i sin tur att företagen avsätter resurser för att bygga upp starka
varumärken samt för att underhålla och förstärka redan starka varumärken.
Företagen har ett flertal olika marknadsföringsverktyg att tillgå för att
kommunicera varumärkets budskap till marknaden och vi anser att
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sponsring är en mycket intressant del i sammanhanget. Vår avsikt är
således att studera hur företag med starka varumärken kan utnyttja
sponsring. Då vi inte har funnit att det tidigare gjorts någon liknande
koppling mellan starka varumärken och sponsring i uppsatssammanhang
känns detta än mer angeläget att genomföra. I och med att företag satsar
stora summor på att exponera sina varumärken genom bland annat
sponsring anser vi att en undersökning angående denna koppling är
relevant.

1.2  Problemformulering

Ofta är det inte tillräckligt för företag att enbart sälja en fysisk produkt,
därför ökar intresset av att ha ett starkt varumärke för att på så sätt skapa
trovärdighet kring den fysiska produkten (Roos & Algotsson, 1996).
Genom att bygga starka varumärken anser Hankinson och Cowking (1997)
att företag även kan skapa konkurrensfördelar och därmed öka sin
försäljning eller marknadsandel. Ett välkänt varumärke ger dessutom
signaler som kan förenkla kundernas köpbeslut då en eventuell osäkerhet
om exempelvis produktens kvalitet reduceras. Denna fördel kan kunderna
vara villiga att betala extra för och därmed kan företaget ta ut högre priser
för den aktuella produkten. Detta skapar i sin tur större marginaler för
företaget. (Håkansson & Wahlund, 1996) Att ett starkt varumärke anses
som en ovärderlig tillgång betonas i många sammanhang och därför anser
vi det intressant att undersöka vad som karaktäriserar ett starkt varumärke.

En förutsättning för att skapa ett starkt varumärke är att allt som företaget
gör utsänder samma budskap och stämmer överens med vad varumärket
står för. Om sponsring ska användas som marknadsföringsverktyg är det
viktigt att de evenemang eller tävlingar som företag väljer att sponsra
överensstämmer med varumärkets kärnvärden. (Affärsvärlden, 1998-05-06)
Det är därmed viktigt att sponsra sådana evenemang eller aktiviteter som på
ett positivt sätt relaterar till företagets verksamhet och kundernas intressen.
En annan aspekt är att allt som företaget sätter sitt namn på ska förstås och
accepteras av de anställda (Haywood, 1998). Detta innebär att företag
noggrant måste överväga vilka projekt de ska sponsra samt att projektets
profil överensstämmer med varumärkets budskap. Innan företag
överhuvudtaget behandlar dessa praktiska frågor krävs dock att de klargör
vad sponsring innebär. Olkkonen (1999) påvisar att det existerar en
mångtydighet angående sponsringens innebörd. Det skiljer sig åt mellan
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olika författare vad de innefattar i begreppet sponsring. Därmed tycker vi
att det är relevant att undersöka vad som karaktäriserar sponsring.

Ur företagets perspektiv innebär sponsring en möjlighet som kan utnyttjas i
olika marknadsföringssammanhang. Sponsringen erbjuder större möjlighet
än annonsering att uppnå fler marknadsföringsmål samtidigt. Tidigare var
en stor del av sponsringen ogenomtänkt och företag gick in i sponsrings-
projekt utan att ha klara mål. (Olkkonen, 1999) I den allt hårdare
konkurrensen som företag agerar i är det av stor vikt att de skiljer sig från
mängden. Företag måste därmed utveckla unika koncept som särskiljer
dem i kundernas medvetande för att överhuvudtaget kunna överleva på
marknaden. Vi anser att sponsring kan vara ett effektivt verktyg i företags
marknadsföring för att påkalla kunders och övriga intressenters uppmärk-
samhet. Därmed anser vi det intressant att undersöka hur företag med
starka varumärken kan utnyttja sponsring som en del i sin marknadsföring.

Sammanfattningsvis ämnar vi besvara följande frågeställningar för att
uppfylla uppsatsens syfte:

•  Vad karaktäriserar ett starkt varumärke?
•  Vad karaktäriserar sponsring?
•  Hur kan företag med starka varumärken utnyttja sponsring som en del i

sin marknadsföring?

1.3  Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka sponsringsverksamheten hos
företag med starka varumärken samt hur dessa företag kan utnyttja
sponsring för att förstärka sina varumärken.

1.4  Avgränsningar

Vi har valt att genomföra denna studie ur ett företagsperspektiv. Som en
följd av detta tar vi inte hänsyn till hur den som blir sponsrad ser på
sponsring. Vidare innebär detta perspektivval att vid diskussion kring
företags varumärken utgår vi från hur företagen själva ser på sina
varumärken och hur de anser att kunderna ser på deras varumärken. Detta
betyder att vi i den empiriska undersökningen inte tar hänsyn till eller



Inledning
_____________________________________________________________________________________

6

tillfrågar kunderna angående deras uppfattning om varumärkena. Vi har
dessutom valt att fokusera på företagsvarumärken och därmed inte olika
produktvarumärken eller undergrupper till företagsvarumärken. Vid
behandling av sponsring tar vi inte hänsyn till eventuella skatterättsliga
aspekter.

1.5  Uppsatsens disposition

Uppsatsen börjar med en inledning till ämnet och sedan behandlas
uppsatsens problemformulering, syfte och avgränsningar. Nästa kapitel är
metodkapitlet där vårt vetenskapliga förhållningssätt och vårt tillväga-
gångssätt presenteras. Metodkapitlet efterföljs av två kapitel som
tillsammans utgör vår teoretiska referensram. I dessa kapitel försöker vi
utifrån den studerade litteraturen finna svar på de problem vi ställt upp.
Kapitel tre är en fördjupning kring företags varumärken och i kapitel fyra
går vi över till fenomenet sponsring. Efter referensramens båda kapitel
följer empirikapitlet, som bygger på vår empiriska undersökning av tre
företag med starka varumärken. Vi presenterar informationen från varje
företag var för sig och med en struktur som följer referensramens rubriker.
Referensramen och empirin analyseras sedan mot varandra, vilket
presenteras i analyskapitlet. Avslutningsvis i kapitel sju beskriver vi de
slutsatser vi kommit fram till och ger även förslag till fortsatt forskning.
Nedan visas schematiskt hur vi har valt att strukturera uppsatsen.

Figur 1: Uppsatsens disposition

Inledning
Kap.1

Metod
Kap.2

Referens
ram

Kap.3&4

Empiri
Kap.5

Analys
Kap.6

Slutsats
Kap.7



Metod
_____________________________________________________________________________________

7

2  Metod
I detta kapitel redogör vi för vårt ställningstagande beträffande
vetenskapligt förhållningssätt och vårt tillvägagångssätt vid den empiriska
undersökningen. Avslutningsvis diskuteras den kritik som kan anknytas till
vår valda metod.

2.1  Vetenskapligt förhållningssätt

 När ämnesområde och problem har formulerats måste beslut fattas om
vilket förhållningssätt utredaren ska ha till forskningen. Valet styrs i
huvudsak av egenskaperna hos det undersökta objektet samt av utredaren
som person och dennes världssyn. Valet av vetenskapligt synsätt
bestämmer vilket tillvägagångssätt utredaren anser vara det bästa vid
datainsamlingen och som bidrar till att undersökningens syfte uppfylls,
vilket påverkar arbetets totala genomförande. (Ejvegård, 1996) Nedan
diskuteras olika förhållningssätt som kan prägla forskning. I samband med
detta tar vi ställning till vilka synsätt och angreppssätt som dominerar vårt
arbete samt diskuterar vilka konsekvenser detta får för uppsatsen.
 

2.1.1  Vetenskapssynsätt

 Allt vetenskapligt arbete utförs med iakttagande av vissa uppställda regler.
Valet av regler och motivering till varför just dessa bör tillämpas bestäms i
hög grad av vetenskapsteoretiska utgångspunkter. Positivism och
hermeneutik är två sådana vetenskapsteoretiska utgångspunkter. (Lundahl
& Skärvad, 1999) I positivismens mest renodlade form existerar det enligt
Patel och Tebelius (1987) endast en sann verklighet. Den positivistiska
utredaren ses som observatör till undersökningsobjektet och låter därmed
inte sin egen kunskap eller åsikter styra forskningsprocessen. Grundtanken
är att forskningen ska vara objektiv och att resultatet blir detsamma oavsett
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vem som tar fram informationen. (Patel & Tebelius, 1987) Inom
hermeneutiken är målsättningen att tolka och förstå hur människor upplever
olika situationer. Vidare betonas att enskilda fenomen endast kan förstås
genom att det sammanhang som de ingår i studeras och tolkas. (Lundahl &
Skärvad, 1999) För en hermeneutiker är det inte möjligt att vara helt
objektiv då egna värderingar och erfarenheter alltid kommer att påverka de
tolkningar som görs i forskningsprocessen. Utredaren får därmed ett sub-
jektivt förhållningssätt till objektet som studeras. De livserfarenheter och
den kunskap som utredaren besitter utgör hans eller hennes förförståelse
och denna krävs för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att tolka ett
material. Hermeneutikern försöker ändå att vara medveten om sina
värderingar och erfarenheter så långt det är möjligt och strävar därmed efter
att vara objektiv. (Patel & Tebelius, 1987)
 

 I den forskning vi utför i samband med denna uppsats kan det diskuteras
vilket av de båda vetenskapliga synsätten som vi anser har givit oss flest
influenser. Det vore felaktigt att påstå att vi skulle vara renodlade
positivister eller hermeneutiker. Vi anser ändå att vår vetenskapssyn ligger
närmast hermeneutiken då det enligt vår mening är i stort sätt omöjligt att
bortse från den subjektiva kunskap och de erfarenheter vi bär med oss. Vi
anser dock att viss objektivitet är möjligt att uppnå då utredaren genom att
exempelvis belysa olika perspektiv av problemet skapar en mer neutral
bild.
 

 Vi finner stöd för vårt resonemang kring subjektivitet kontra objektivitet
hos Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997), som konstaterar att ett
utredningsarbete inte kan vara objektivt då individen alltid påverkas av
egna värderingar samt att det i samhället finns många värderingar som är
mer eller mindre uppenbara. Vi är medvetna om att den kunskap vi har
tillägnat oss i våra studier samt våra subjektiva värderingar och
erfarenheter kommer att påverka hela undersökningen. Enligt Patel och
Tebelius (1987) kan den kunskap som erhålles ändå bli tillförlitlig och
trovärdig genom att undersökaren strävar efter att använda ett vetenskapligt
arbetssätt. Användandet av ett vetenskapligt arbetssätt innebär att utredaren
är medveten om i vilken utsträckning och på vilket sätt hans eller hennes
subjektiva värderingar och erfarenheter påverkar resultatet av det som
undersöks. Det är dessutom viktigt att informationen som insamlas är
relevant och i tillräcklig mängd samt av god kvalitet. Slutligen menar
författarna att ett ytterligare krav för ett vetenskapligt arbetssätt är att
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informationen sammanställs så att den kan analyseras och vidare utformas
på ett förståeligt sätt. (Patel & Tebelius 1987)
 

 Även om Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) anser att ett utrednings-
arbete inte kan vara helt objektivt menar de att objektivitet måste
eftersträvas för att uppnå en så hög grad av objektivitet som möjligt. Detta
kan uppnås om utredaren medvetet studerar sammanhang som är relevanta,
om slutsatserna motiveras väl samt om utredaren har förmågan att ge
balans till olika perspektiv och inte enbart betonar det som är i hans eller
hennes eget intresse. Utredaren måste således söka vara neutral i sin analys
av undersökningsmaterialet och inte undertrycka fakta som talar emot den
egna uppfattningen eller överbetona fakta som stödjer det egna synsättet.
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997) Detta anser vi ligger i linje med
Patel och Tebelius (1987) tidigare nämnda vetenskapliga arbetssätt och vi
kommer att sträva efter att uppfylla dessa författares krav för ett trovärdigt
utredningsarbete.
 

2.1.2  Metodsynsätt

 Inom ämnet företagsekonomi urskiljer Arbnor och Bjerke (1994) tre olika
metodsynsätt, analytiskt synsätt, systemsynsätt och aktörssynsätt. Inom det
analytiska synsättet antas verkligheten vara detsamma som summan av de
ingående delarna. Detta betyder att när en helhets olika delar är kända kan
dessa delar summeras och därmed erhålles helheten. Kunskapen i det
analytiska synsättet är individoberoende, vilket innebär att den antas vara
oberoende av subjektiva upplevelser. Till skillnad från det analytiska
synsättet antar systemsynsättet att verkligheten är av sådan natur att
helheten avviker från summan av delarna. Den kunskap som utvecklas
enligt det här synsättet är systemberoende. Det betyder att individer kan
vara delar i ett system där individernas beteende följer systemiska
principer. Inom systemsynsättet förklaras och förstås delarna utifrån
helhetens egenskaper. Det tredje synsättet, aktörssynsättet, utgår från att
verkligheten är en social konstruktion. För att förstå företag och affärer
enligt aktörssynsättet bör intresset riktas mot hur betydande aktörer handlar
i ett socialt sammanhang. Till följd av detta är kunskapen som utvecklas
individberoende. (Arbnor & Bjerke, 1994)
 
 Beträffande metodsynsätt anser vi oss inte tillhöra enbart ett av dessa
synsätt, utan både inom systemsynsättet och inom aktörssynsättet finns
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uppfattningar som stämmer överens med vår syn på verkligheten. Vi kan
ansluta oss till systemsynsättet vad gäller uppfattningen om att helheten
inte är synonymt med summan av delarna, utan att det kan uppstå
synergieffekter då delarna kompletterar varandra. Det kan även tänkas att
motsatsen inträffar i fall där helheten är mindre än summan av de ingående
delarna. Systemsynsättet är även, enligt Arbnor och Bjerke (1994),
vanligast förekommande inom ett skandinaviskt företagsekonomiskt
tänkande. Vår verklighetsuppfattning står dock i konflikt med system-
synsättets uppfattning om en objektiv verklighet. I detta avseende ligger vår
uppfattning närmare aktörssynsättet där verkligheten ses som en social
konstruktion.
 

2.1.3  Angreppssätt

 Valet av angreppssätt påverkar studien genom det sätt utredaren närmar sig
verkligheten (Johansson-Lindfors, 1993). För en utredare finns det i
huvudsak två angreppssätt att välja mellan för att nå kunskap, induktion
och deduktion. Kunskapen kan vara densamma men vägarna för att erhålla
denna ser olika ut beroende på vilket angreppssätt som väljs. (Rosengren &
Arvidsson, 1992)
 

 I det deduktiva angreppssättet närmar sig utredaren verkligheten genom att
utgå från den befintliga teorin om hur verkligheten ser ut och de metoder
som är nödvändiga för att verifiera eller falsifiera teorin (Johansson-
Lindfors, 1993). Svagheten med den deduktiva ansatsen är, enligt Alvesson
och Sköldberg (1994), att den inte kan förklara något utan är enbart
fastslående och tar inte hänsyn till underliggande mönster och tendenser. I
det induktiva angreppssättet bildas begrepp eller föreställningar av en
företeelse genom empiriska observationer. Slutmålet med en induktiv
undersökning är teorigenerering och inte verifiering av en befintlig teori.
Den induktiva ansatsen närmar sig verkligheten genom att efter hand skapa
förståelse eller kunskap, vilket styr senare val som görs i arbetet.
(Johansson-Lindfors, 1993) Alvesson och Sköldberg (1994) kritiserar även
den induktiva ansatsen och inte heller här anser de att underliggande
strukturer eller situationer framkommer, utan ansatsen ger bara ett
mekaniskt yttre samband.
 
 Alvesson och Sköldberg (1994) presenterar ett tredje angreppssätt,
abduktion, som alternativ till deduktivt och induktivt angreppssätt. Denna
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metod innebär en blandning av induktion och deduktion, även om den
ligger närmre deduktion och tillför dessutom vissa nya moment. Empirin är
viktig för den abduktiva ansatsen. De empiriska studierna kan dock gärna
föregripas av teoretiska litteraturstudier som utgör en inspirationskälla och
ger förförståelse till ämnet. Innebörden blir att enskilda fall tolkas utifrån
hypotetiskt övergripande mönster som eventuellt kan förklara fallet.
Utredningen består av en växelverkan mellan empirin och den teori som
givit förförståelse och båda delarna justeras och förfinas för att på bästa sätt
kunna förklara det fenomen som undersöks. Abduktion är enligt författarna
den metod som egentligen används vid många fallstudiebaserade
undersökningar. (Alvesson & Sköldberg, 1994)
 

 Vi har valt att använda oss av ett abduktivt angreppssätt för vår uppsats.
Utifrån ovanstående beskrivning anser vi att abduktion har likheter med det
hermeneutiska vetenskapssynsättet och då vårt vetenskapliga synsätt ligger
närmast hermeneutiken blir det också naturlig för oss att välja en abduktiv
ansats för denna studie. Vidare anser vi att avsaknaden av vedertagna
teorier angående sponsring gör det mindre lämpligt att välja en deduktiv
ansats för vårt ändamål. Att litteraturen rörande sponsring är mycket
praktiskt inriktad har därför bidragit till att vi valt ett abduktivt
angreppssätt.
 
 Konsekvenserna av de vetenskapliga förhållningssätt vi anslutit oss till är
att vi först låtit oss inspireras av artiklar som beskrivit det fenomen vi
önskat att studera. Sedan har vi studerat litteratur som har varit av både
teoretisk och mer praktisk karaktär för att få en förförståelse av ämnet
innan vi genomförde vår empiriska studie av tre fallföretag. Efter den
empiriska studien gick vi tillbaka för att kontrollera om vår referensram var
relevant eller om justeringar behövde göras för att referensramen bättre
skulle förklara den verklighet vi studerat. Vidare har vi i vissa fall återigen
kontaktat fallföretagen och ställt följdfrågor för att ytterligare förfina vår
empiriska undersökning. Detta arbetssätt som påverkats av vårt valda
vetenskapliga förhållningssätt har gjorts för att kunna förklara fenomenet
sponsring samt hur sponsring kan utnyttjas av företag med starka
varumärken för att förstärka dessa varumärken.
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2.2  Tillvägagångssätt

 Lekvall och Wahlbin (1993) menar att en undersöknings grundläggande
utformning styrs av tre dimensioner. Den första dimensionen behandlar
olika typer av studier såsom fall-, tvärsnitts- eller tidsseriestudie. En
undersökning kan genomföras med hjälp av kvalitativ eller kvantitativ
metod, vilket framgår av den andra dimensionen. Den tredje och sista
dimensionen handlar om primär- och sekundärdata som källor vid
datainsamling. (Lekvall & Wahlbin, 1993) Respektive dimension utvecklas
ytterligare i de kommande avsnitten. I samband med detta anger vi också
vårt tillvägagångssätt samt motiverar varför detta tillvägagångssätt valts.
 

2.2.1  Fall-, tvärsnitts- eller tidsseriestudie

Lekvall och Wahlbin (1993) nämner i detta sammanhang tre olika
strategier för datainsamling, som på lämpligt sätt kan användas för att söka
information. Fallstudie används då enskilda fall ska undersökas på djupet
medan tvärsnittsstudie används då ett bredare urval studeras vid en viss
tidpunkt. Tidsseriestudie innebär däremot att studien följer en utveckling
över tiden. (Lekvall och Wahlbin, 1993) I vår studie anser vi fallstudien
vara lämplig då vi har för avsikt att på djupet undersöka sponsrings-
verksamheten hos företag med starka varumärken samt hur dessa företag
kan utnyttja sponsring för att förstärka sina varumärken.
 

 Enligt Eriksson och Widersheim-Paul (1997) innebär fallstudien en
undersökning av ett fåtal objekt i en mängd avseenden. Undersökningen
syftar oftast till att skapa en förståelse av specifika situationer istället för att
generalisera. (Eriksson & Widersheim-Paul, 1997) Fallstudien som veten-
skaplig metod kan vidare, enligt Merriam (1994), väljas för att nå en
djupare insikt om en viss situation då de flesta fallstudier undersöker
problem utifrån ett helhetsperspektiv. En fördel med fallstudier är att de ger
kunskap som är lätt att ta till sig eftersom den är konkret och levande.
(Merriam, 1994)
 
Eriksson och Widersheim-Paul (1997) hävdar att fallstudier vidare kan
användas i flera sammanhang bland annat som illustration där fallstudien
får en förtydligande och pedagogisk funktion eller som hjälpmedel för att
skapa hypoteser. Fallstudier kan vara användbara om problemområdet är
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förhållandevis okänt eller obearbetat, alternativt om en ny infallsvinkel
önskas på ett tidigare studerat område. (Eriksson & Widersheim-Paul,
1997) Varumärken och sponsring har tidigare studerats var för sig men vi
har försökt att skapa en ny infallsvinkel genom att göra en koppling dem
emellan. Med hjälp av en fallstudieansats vill vi illustrera hur företag med
starka varumärken kan utnyttja sponsring för att på så sätt förstärka sina
varumärken.

Vi anser att vår empiriska studie faller inom ramen för en undersökning på
djupet av enskilda fall. Vi avser dock inte att genomföra en renodlad
fallstudie då det skulle kräva betydligt mer än tio veckors arbete och därför
är vår åsikt att en fallstudieliknande ansats är lämplig att använda. Vår
ambition är inte att komma med generella och allmängiltiga slutsatser, utan
istället att beskriva och föra en diskussion kring sponsringsverksamheten
hos företag med starka varumärken samt hur dessa företag kan utnyttja
sponsring för att förstärka sina varumärken.
 

2.2.2  Kvalitativ eller kvantitativ metod

 Valet av kvantitativ eller kvalitativ undersökningsmetod påverkas av det
valda forskningsproblemet och hur problemet har preciserats. Det resulterar
i olika typer av kunskap vilket påverkar det slutgiltiga erhållna resultatet.
Vid en kvantitativ studie söks kunskap som ska mäta, beskriva och förklara
fenomen i vår verklighet. (Patel & Tebelius, 1987) I kvantitativa under-
sökningar vill utredaren dessutom få lite information om mycket och
undersökningarna sker på bredden. Studierna som genomförs är syste-
matiska och strukturerade och insamling av information sker genom
förutbestämda frågor utan hänsyn till att intervjupersonen kan tycka att
andra frågor är viktigare. Svarsalternativen är i kvantitativa undersökningar
oftast givna. Resultatet av en sådan undersökning ska avspegla det
genomsnittliga eller representativa. I den kvalitativa metoden är däremot
det unika eller avvikande intressant och utredaren vill veta mycket om lite
genom att göra djupa studier. Utredaren observerar inifrån där han eller hon
även påverkar resultatet på grund av sin närvaro. Resultatet av en kvalitativ
undersökning ger en djupare och mer fullständig uppfattning av den
företeelse som studeras, vilket också är den främsta fördelen med den
kvalitativa metoden. (Holme & Solvang, 1986) Då den kvalitativa metoden
kännetecknas av att den går på djupet och att utredaren söker det unika i en
viss situation har han eller hon heller ingen ambition att generalisera
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resultatet (Patel & Tebelius, 1987). Lekvall och Wahlbin (1993) hävdar att
denna metod är vanlig i samband med fallstudier.
 

 Med bakgrund av ovanstående har vi valt att använda kvalitativ metod i vår
studie. Detta val är delvis en konsekvens av vårt tidigare beslut att
genomföra undersökningen med en fallstudieliknande ansats. En annan
anledning till vårt val av kvalitativ metod är att vi med vår studie önskar att
få tillgång till djupare information angående sponsringsverksamheten hos
företag med starka varumärken. Vi anser att motsvarande information
skulle vara svår att erhålla genom en kvantitativ metod.
 

 Enligt Eriksson och Widersheim-Paul (1997) kan begreppen kvalitativ och
kvantitativ även sättas i samband med karaktären på de data som samlas in.
Den kvalitativa informationen avser data som inte kan uttryckas eller
beskrivas i siffror. Kvantitativ data kan däremot enkelt mätas och uttryckas
i siffror som exempelvis vinst i kronor eller antal sålda enheter. Författarna
anser även att det finns viss data som ligger någonstans mittemellan.
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997) Denna uppsats kommer främst att
grunda sig på kvalitativ data i form av litteratur inom områdena sponsring
och varumärke samt den information vi inhämtat via intervjuer.
 

2.2.3  Primär- och sekundärdata

 Vid datainsamlingen till undersökningar görs ofta en indelning av data i
primär- och sekundärdata. Primärdata är data som inte finns tidigare utan
måste samlas in till en viss undersökning. Sekundärdata utgörs däremot av
redan befintlig data. (Eriksson & Widersheim-Paul, 1997) Vid insamlandet
av information till vår studie har vi använt oss av en kombination av
primär- och sekundärdata.
 

 Användning av sekundärdata innebär utnyttjande av data som redan har
insamlats och dokumenterats av andra undersökare. Den här typen av data
är ofta både enklare och billigare att använda än primärdata, vilket gör den
särskilt lämplig i början av en undersökning. (Eriksson & Widersheim-
Paul, 1997) Ett problem i samband med att sekundärdata används är hur
utredaren ska trygga kvaliteten på den insamlade informationen. Ett sätt är
att alltid ta reda på så mycket information som möjligt om de använda
källorna för att säkerställa deras användbarhet. Ett annat generellt problem
med sekundärdata är att materialet kan vara svårt att använda då det
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insamlats för ett annat syfte och därmed inte är anpassat till den aktuella
studiens syfte. (Lekvall & Wahlbin, 1993) I vår undersökning har detta
sistnämnda problem framkommit då merparten av vår sekundärdata
avseende varumärken och sponsring inte har den koppling till varandra som
vi eftersträvar. Vi har därför försökt att ha ett kritiskt förhållningssätt till
urvalet av våra källor för att på bästa sätt skapa legitimitet och relevans åt
de sekundärdata vi använt oss av. Eftersom det är vi som väljer källor blir
valet av relevant information subjektivt. Detta anser vi vara ofrånkomligt
då det inte finns möjlighet att läsa allt som skrivits inom området. För att
reducera risken att använda feltolkad information har vi i största möjliga
mån använt oss av originalkällor.
 

 För att inledningsvis skapa oss en bild av det valda problemområdet sökte
vi i artikeldatabaser, på olika företags hemsidor och i tidigare uppsatser.
Vidare sökte vi böcker genom sökmotorerna Libris och Horizon och fick på
så vis tillgång till forskningsbibliotek över hela landet. Den valda
litteraturen behandlade främst varumärken och sponsring, men även mer
generell marknadsföring. De källor vi först hittade gav vidare uppslag till
andra aktuella böcker och vi fick även idéer om relevant litteratur från
tidigare uppsatser i likartade ämnen. Ytterligare information har hämtats ur
olika artiklar från affärstidsskrifter samt från Internet. Detta för att få
tillgång till aktuella synpunkter på området. Den studerade litteraturen har
förutom att bilda en grund för undersökningen även bidragit till
formulering av frågeställningar samt tolkning av resultat.
 
 Intervjuer och enkäter är två metoder som kan användas vid insamlandet av
primärdata. Valet av metod är bland annat beroende av forsknings-
problemet och de resurser som är tillgängliga för att genomföra
datainsamlingen. (Eriksson & Widersheim-Paul, 1997) En fallstudieansats
innebär ofta att intervjuer används för att få relevant information (Wigblad,
1997). Det är därför naturligt för oss att använda intervjuer för den primära
datainsamlingen till vår empiriska undersökning. Wigblad (1997) hävdar
dessutom att intervjumetodiken är överlägsen andra metoder i att kartlägga
sinnesstämningar, känslor, motiv och upplevelser. Till följd av detta anser
vi även att en personlig kontakt med intervjupersonen kan leda till ett större
förtroende för vårt arbete då det ger oss en möjlighet att använda alla
sinnen vid tolkandet av en persons uttalanden. Detta tillvägagångssätt ger
oss således möjlighet att ställa följdfrågor och få bekräftat att vi uppfattat
svaren korrekt. Nackdelen med denna metod är att vi som intervjuare kan
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ställa ledande frågor och därmed påverka intervjupersonen, något som
bland andra Arbnor och Bjerke (1994) kallar intervjuareffekt.
 

 Intervjuer kan enligt Patel och Tebelius (1987) bedömas utifrån två
dimensioner, grad av strukturering samt grad av standardisering.
Struktureringsgraden är beroende av hur stort svarsutrymme som intervju-
personen får. I en ostrukturerad intervju är frågorna formulerade på ett
öppet sätt som medför att den intervjuade personen får ett stort
svarsutrymme. Standardiseringsgrad har att göra med frågornas utformning
och deras inbördes ordning. Vid hög grad av standardisering ställer
intervjuaren samma frågor till varje person som intervjuas där även
ordningsföljden mellan frågorna är densamma. (Patel & Tebelius, 1987)
Samtliga intervjuer vi genomförde var lågstrukturerat utformade med en
hög grad av standardisering. Intervjufrågorna formulerades utifrån vår
referensram och vi hade för avsikt att ställa öppna frågor för att ge
intervjupersonen möjlighet att prata relativt fritt och för att inte gå miste
om relevant information. Intervjufrågorna var formulerade innan varje
intervju och samma frågor ställdes i samma ordning till var och en av de
intervjuade.
 

 När vi bestämt hur vi skulle genomföra vår studie var nästa steg att besluta
utifrån vilka kriterier vi skulle välja företag. Vi valde undersökningsenheter
som på förhand kunde bedömas vara intressanta för vår studie, något som
Lekvall och Wahlbin (1993) kallar ett bedömningsurval. Vår ambition var
att undersöka fler än ett företag för att inte få en alltför ensidig bild av
problemet. Enligt Eriksson och Widersheim-Paul (1997) ökar dessutom
möjligheten till jämförelse genom att studera två eller flera organisationer.
Samtidigt minskar denna möjlighet då det blir mindre tid till varje studie,
det gäller därför att finna en lämplig avvägning. (Eriksson & Widersheim-
Paul, 1997) De utvalda företagen bestod av tre stora företag verksamma i
Sverige som vi anser har starka varumärken och även använder sig av
sponsring, Volvo, Ericsson och Skandia. Vid urvalet av företag har vi
utgått från en lista över de 100 största företagen i Sverige räknat efter
omsättning 1998 och på denna lista är Volvo etta1, Ericsson tvåa och
Skandia fyra (Wellros, 1999). Vi ser dessa företag som lämpliga under-
sökningsobjekt då vi antar att stora företag med starka varumärken har en
mer organiserad och genomtänkt sponsringsverksamhet än mindre företag.
 

                                                          
1 Inklusive Volvo Personvagnar
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 I ett tidigt skede kontaktades företagen via telefon. Vi presenterade oss och
vårt uppsatsämne samt framförde önskemål om att få boka tid för intervju
med några sponsringsansvariga på respektive företag. För att undvika
risken att få en ensidig beskrivning av respektive företags sponsrings-
verksamhet avtalade vi tid med flera intervjupersoner på varje företag. Vid
samtal med var och en av de sponsringsansvariga vi fick kontakt med
beskrev vi kortfattat vad intervjun skulle innehålla. För att de skulle kunna
ta del av intervjufrågorna och eventuellt förbereda sig skickades dessa ut
via e-post till respektive intervjuperson några dagar innan varje
intervjutillfälle.
 

Varje intervju ägde rum på respektive intervjupersons arbetsplats i ett
konferensrum. Gemensamt för alla intervjuer är att de har genomförts i en
ostörd miljö. Under var och en av intervjuerna försökte vi att hålla oss
neutrala och vi lät intervjupersonerna diskutera fritt kring varje område
innan nästa fråga ställdes. De frågeställningar som skickats till respektive
intervjuperson fungerade som mall under intervjun, inte som strikt
frågeformulär. Den första och andra intervjun genomfördes på Volvos
huvudkontor i Göteborg. De återstående intervjuerna genomfördes i
Stockholm, fyra personer på Ericssons huvudkontor och en person på
Skandias huvudkontor. Även på Skandia hade det planerats för intervjuer
med två personer. Den ena intervjupersonen tvingades dock av olika
omständigheter ställa in intervjun med kort varsel. Respektive intervju
varade ungefär mellan en till en och en halv timme. Vid varje
intervjutillfälle har minst två av oss deltagit och bandspelare har använts.
Detta för att inte gå miste om viktig information och för att underlätta
dialogen med intervjupersonerna. I samband med intervjuerna har vi även
informerat intervjupersonerna om hur deras svar kommer att användas och
vi har fått deras tillåtelse att publicera namn och befattning.

Varje intervju skrevs ned ordagrant, för att vi skulle ha möjlighet att
använda oss av citat i vår empiridel. Vi sammanställde sedan varje företag
för sig och valde då att utelämna det som inte var relevant för vår
undersökning. Enligt Lekvall och Wahlbin (1993) kan vi som intervjuare
tendera att tolka svar i riktning mot medelvärdet, den så kallade
centraliseringseffekten. Detta problem anser vi uppkomma då ett svar är
tvetydigt och vi riskerar vid en sammanställning av intervjun att tolka
svaret i likhet med de övriga svaren. För att reducera denna risk skickade vi
ut intervjusammanställningen till berörd intervjuperson för att denne skulle
kunna godkänna eller eventuellt förtydliga de svar som missförståtts.
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Samtliga intervjupersoner har lämnat sitt godkännande till det som utgör
uppsatsens empiridel.

2.3  Metodkritik

För att ge läsaren en chans att bedöma uppsatsens trovärdighet anser vi att
det är viktigt att öppet redogöra för vår syn på eventuella svagheter med
vårt tillvägagångssätt. Utgångspunkten för denna metodkritik är att den ska
behandla sådana frågor som varit problematiska i just vårt fall, vi avser
således inte att ta upp metodproblem av mer generell karaktär.

Även om vi inte har haft för avsikt att generalisera vårt resultat kan det
riktas kritik mot att endast tre fallföretag studerats. Därför finner vi det
nödvändigt att föra en diskussion kring detta. Vi anser inte att det är möjligt
att utifrån våra intervjuer med dessa tre företag komma med generella
slutsatser kring företags sponsring. Huruvida vår undersökning verkligen
generellt kan uttala sig om företags sponsring hos företag med starka
varumärken beror på hur representativa dessa tre företag är. Att med
fullständig säkerhet veta om ett urval är representativt för en population är
omöjligt utan att först ha studerat hela populationen. Eftersom vi inte har
kunskap om alla företag med starka varumärken som har en sponsrings-
verksamhet så är det således mycket svårt att bedöma undersökningens
värde i detta avseende. Det kan dock tänkas att vi har fått fram resultat som
genomsyrar alla företag med starka varumärken som använder sponsring
även om det finns risk för att resultatet innehåller anomalier som endast
gäller de tre studerade företagen. Vi har också funnit stöd i den studerade
litteraturen för tendenser och mönster som framkommit i vår empiriska
undersökning och vi bedömer därför att resultatet kan vara tillämpligt för
fler än de tre fallföretagen.

Om vi har intervjuat rätt personer på respektive företag kan också vara
lämpligt att diskutera och ifrågasätta. När vi i ett första skede kontaktade
företagen presenterade vi vårt syfte med uppsatsen och vilken information
vi önskade få. Vi bad att få slussas vidare till de inom företaget som besitter
mest kunskap och erfarenhet inom just de områden som vår uppsats
behandlar. Att företagen handplockat intervjupersonerna utifrån den
information vi ville få fram anser vi säkerställer urvalet av intervjupersoner
ytterligare. Att våra intervjupersoner främst är verksamma inom företagens
sponsringsverksamhet medför att deras kunskap är störst inom just detta
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område. Under samtliga intervjuer framkommer det dock att företagets
sponsring är nära sammankopplat till varumärket, vilket vi tycker
säkerställer att dessa personer även måste besitta stor kunskap kring
företagets varumärke.

Vi kan dock inte vara säkra på att intervjupersonernas svar är representativa
för hela företaget, men det faktum att vi gjort fler än en intervju på Volvo
och Ericsson gör att vi får en bredare bild. Vår ambition var även att vi
skulle träffa ytterligare en intervjuperson på Skandia, men dennes sena
avbokning omöjliggjorde tyvärr att genomgöra fler intervjuer på företaget.
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3  Varumärken
I detta kapitel presenteras den första av de två delar som utgör uppsatsens
teoretiska referensram. Denna del består av en fördjupning kring företags
varumärken. Inledningsvis har vi för avsikt att beskriva olika aspekter
rörande marknadskommunikation för att ge läsaren en grundläggande
förståelse för företags varumärken. Vidare följer resonemang kring vad ett
varumärke är, starka varumärken samt begreppet brand equity. Slutligen
sammanfattas kapitlet.

3.1  Marknadskommunikation

 För att kunna se varumärken och sponsring i sitt sammanhang anser vi det
nödvändigt att inleda referensramen med en kortfattad diskussion kring
marknadskommunikation. Enligt Hankinson och Cowking (1997) strävar
företag efter att via sina varumärken förmedla vad hela företaget står för
och företagets värderingar. För att nå ut till marknaden med detta budskap
krävs att företag väljer en lämplig kommunikationsstrategi. Sponsring är ett
sätt att kommunicera ett företags budskap till marknaden. (Hankinson &
Cowking, 1997) Med tanke på detta anser vi det relevant att diskutera
varumärkets roll i marknadskommunikationen.
 
 Enligt Hankinson och Cowking (1996) är utbyte av information en
förutsättning för att kommunikation ska uppstå och i vårt sammanhang är
varumärket informationsbäraren. Kommunikation innebär att den som
sänder ett meddelande och den som tar emot detta upplever meddelandet på
samma sätt. Det är således nödvändigt att sändaren kodar meddelandet på
ett sätt som gör det möjligt för mottagaren att avkoda det så att det skapas
en ömsesidig förståelse för budskapet i meddelandet. (Hankinson &
Cowking, 1996) Nedanstående figur illustrerar hur denna kommunikations-
process kan se ut.
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Figur 2: Kommunikationsprocessen (Källa: Egen översättning och bearbetning av
Hankinson & Cowking, 1996, s 91)

 Marknadskommunikation innefattar de aktiviteter som företag utför för att
påverka marknaden att direkt eller indirekt köpa mer av företagets
produkter eller tjänster. Enligt Mårtensson (1994) består en kommunika-
tionsstrategi av två delar, den kreativa strategin och mediastrategin. Den
kreativa strategin innebär att företag måste ta ställning till vilket budskap
som ska föras ut, medan mediastrategin innebär att de måste ta ställning till
hur deras budskap ska levereras så att det kan nå rätt målgrupp vid rätt
tidpunkt. Mårtensson (1994) delar vidare upp den kreativa strategin i två
huvudgrupper. Den första är informativa strategier som ger kunderna
anledningar till varför de bör köpa ett speciellt företags produkter, det vill
säga varumärkets fördelar. Den andra gruppen av kreativa strategier är de
imageinriktade, där varumärket ska ge emotionella associationer.
(Mårtensson, 1994)
 
 Enligt Hankinson och Cowking (1996) är de huvudsakliga målsättningarna
med kommunikationen av ett varumärke att skapa, bygga, förstärka eller
förändra ett varumärkes position och personlighet, att uppnå medvetenhet
samt att ge effekter på försäljningen. Dessa målsättningar är desamma
oavsett vilken typ av marknadsföringsaktivitet som används för att
kommunicera varumärkets budskap till marknaden. Beroende på hur
mogen en viss marknad är krävs det att vissa av målen betonas mer än
andra. För ett varumärke som är nytt på en marknad är målsättningen först
och främst att uppnå medvetenhet hos potentiella kunder att varumärket
existerar. Så snart varumärket uppnått en viss nivå av erkännande på
marknaden läggs kanske större vikt vid andra mål. Det kan vara en strävan
efter att bygga och förstärka varumärkets position och personlighet på ett
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sätt som överensstämmer med konsumenternas fysiska och psykologiska
behov. (Hankinson & Cowking, 1996)

För att företag ska lyckas med sin kommunikation av varumärkets budskap
krävs att de genom positionering skapar en plats i kundernas medvetande.
Genom en positioneringsstrategi skapas möjligheter att uppnå en effektiv
kommunikation av varumärkets mervärde till en viss målgrupp. (Urde,
1997) Det känns därför angeläget att djupare beskriva fenomenet
positionering i samband med marknadskommunikation.

3.1.1  Positionering

Det var Ries och Trout (1985) som på 1970-talet lanserade begreppet
positionering som enligt författarna innebar ett nytt sätt att kommunicera.
Ries och Trout (1985) menar att positionering innebär att företag ska
framstå ur mängden och skilja sig från konkurrenterna. Vidare handlar det
om vad företagen gör med kundernas medvetande. (Ries & Trout, 1985) I
likhet med Ries och Trout (1985) anser Axelsson (1996) att positionerings-
idéen går ut på att hitta något avseende där företaget är unikt och där det
kan inta en tydlig position. Detta för att i sin tur skapa en plats i kundernas
medvetande och därmed memoreras. Även Mårtensson (1994) talar om
positionering i liknande termer. Författaren anser att positionering innebär
att företaget skapar en särskild plats i målgruppens medvetande genom att
företaget utvecklar en idé eller presenterar sitt erbjudande på ett sådant sätt
att målgruppen nås. (Mårtensson, 1994) Alla de nämnda författarnas
uppfattningar och diskussion angående positionering anser vi kan
sammanfattas till att positionering är vad som görs för att plantera företag
och deras varumärken i kunders och andra berördas medvetande.

Kotlers (1994) positioneringsmatris kan fungera som utgångspunkt när
företag ska finna sin nisch, sin position. Företagen måste värdera vad de
vill signalera med sitt varumärke utifrån hög kvalitet – låg kvalitet, högt
pris – lågt pris. Det gäller att ”fylla ett hål” i marknaden där inga
konkurrerande företag är starka. Detta arbete kräver nämligen avsevärt
mycket mindre resurser än att försöka överta en position där något annat
företag är väletablerat i kundernas medvetande. (Kotler, 1994) En
positionering kan inte enbart baseras på det egna varumärkets egenskaper
utan den måste även ses utifrån graden av likhet/olikhet mellan
varumärken. Dessa likheter/olikheter kan exempelvis vara kundernas
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uppfattning om vilka värden de får tillgång till utöver själva produkten.
(Smith et al, 1997) Nedanstående figur visar hur företag kan positionera sig
utifrån Kotlers positioneringsmatris.

         = företaget som ska positioneras

         = konkurrerande företag

Figur 3: Positioneringsmatris (Källa: Egen översättning och bearbetning av
Kotler, 1994, s 97)

Enligt Jobber (1995) är företags positionering på marknaden en viktig del i
utvecklingen av effektiva marknadsföringsstrategier. Gueorguiev och
Hansen (1996) hävdar att företag som är väl positionerade har större chans
att överleva då de oftast är mer lönsamma. Detta är dessutom än viktigare
ju mer konkurrens företaget möter. (Gueorguiev & Hansen, 1996) För att
lyckas med positioneringen finns det, enligt Jobber (1995), fyra viktiga
delar att ta i beaktning. För det första måste positioneringsidén vara
enhetlig och klar under hela processen. Kunden kommer inte ihåg alltför
komplicerade framställningar och därför måste företagen i sin
kommunikation ge enkla signaler som är klara och lätta för kunden att
memorera. För det andra är det ett faktum att kunderna dagligen
bombarderas med mängder av nya signaler. Det är därför viktigt att
företagen är konsekventa i sin kommunikation för att uppmärksammas i
denna mängd av signaler. Det innebär att de måste hålla sig till ett budskap
över lång tid och inte byta från år till år. Vidare måste företagens
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differentieringsfördelar vara trovärdiga för kunderna. Det är därmed viktigt
att det existerar överensstämmelse mellan det budskap som skickas ut och
verkligheten. Slutligen måste differentieringsfördelarna vara konkurrens-
kraftiga, det vill säga att företagen måste kunna erbjuda ett värde för
kunden som konkurrenterna inte kan ge. En lyckad positionering är ofta
kopplad till företag som uppnår positiva associationer hos kunderna
(Jobber, 1995). Vi anser utifrån ovanstående resonemang att sponsrings-
aktiviteter för att stärka ett varumärke kan vara lämpligt i en
positioneringsstrategi eftersom en av sponsringens egenskaper är att ge
positiva associationer till ett företag och dess varumärke.

3.2  Vad är ett varumärke?

Det moderna varumärket härstammar enligt Urde (1997) från USA och
Storbritannien och började användas medvetet först under 1850-talet. Den
industriella revolutionen skapade ett utbrett behov av varumärken för
identifiering och särskiljning av massproducerade produkter. Framstegen
inom exempelvis produktion, distribution, förpackning och media lade
grunden för masskommunikation av märkesprodukter. Konsumenterna
ställdes inför allt fler produkterbjudanden från ett växande antal tillverkare.
Varumärket utvecklades till att bli ett viktigt inslag i marknadsföringen för
att framhäva enskilda företags produkter. De första pionjärföretagen med
varumärken var exempelvis Levi Strauss och Henry Ford, vilkas namn
sedermera har blivit välkända internationella varumärken. Att välja
familjenamnet som företagsnamn var vanligt. Eftersom grundaren
signerade sina produkter med sitt efternamn signalerade varumärkena
naturligt identitet, ansvar och stolthet. Will Keith Kellogg satte sin
underskrift på cornflakes paketen som en garanti för ursprung och kvalitet,
och namnteckningen är än i dag företaget Kellogs varumärke. (Urde, 1997)

I litteraturen finns det ett flertal olika definitioner av vad ett varumärke är
och olika författare ser på begreppet på skilda sätt. Vi tar upp ett antal olika
författares definitioner av varumärke och diskuterar vad som skiljer dessa
åt. Slutligen tar vi ställning till vilken betydelse vi ger begreppet varumärke
och som vi anser passa denna uppsats.



Referensram - Varumärken
_____________________________________________________________________________________

25

En definition av begreppet varumärke följer av Varumärkeslagen
(1960:644):

”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt
ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen
eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen kan
särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som
tillhandahålls i en annan.”

(Sveriges Rikes Lag 1999,Varumärkeslag (1960:644) 1 § 2 st, s B 252)

Kotler (1994) definierar ett varumärke som:

”…a name, term, symbol, or design, or a combination of them, which is
intended to signify the goods or services of one seller or group of sellers
and to differentiate them from those of competitors.”

(Kotler, 1994, s 444)

Dessa båda definitioner har vissa likheter. Varumärkeslagen liksom Kotler
(1994) lägger en teknisk innebörd i definitionen av ett varumärke genom att
räkna upp vad som kan utgöra ett varumärke, exempelvis namn, figurer och
symboler. Vidare överensstämmer dessa båda definitioner i avseendet att
ett varumärke har som syfte att särskilja ett företags varor och tjänster från
konkurrenternas.

Arnold (1992) menar att kunder ser varumärken som mer än enbart ett
namn eller en symbol. Enligt honom kan varumärken ses som
personligheter:

”Today’s great brands are personalities, as intrusive in our culture as film
stars, sports heroes, or fictional characters.”

(Arnold, 1992, s 2)

De Chernatony och McDonald (1998) lägger till ytterligare en aspekt då de
hävdar att:

”A successful brand is an identifiable product, person or place, augmented
in such a way that the buyer or user perceives relevant unique added values
which match their needs most closely. Furthermore, its success results from
being able to sustain these added values in the face of competition.”

(de Chernatony & McDonald, 1998, s 280)
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Denna definition av de Chernatony och McDonald (1998) visar att ett
varumärkes framgång är beroende av hur kunderna upplever det. En vara
eller tjänst är inte tillräckligt för att ett varumärke ska anses som
framgångsrikt utan det krävs dessutom att varumärket ger ett mervärde som
dels motsvarar kundernas behov och dels överträffar konkurrenternas
varumärken. I likhet med de Chernatony och McDonald (1998) menar King
(i Urde, 1997) att ett varumärke står för något mer än enbart en produkt.
Författaren jämför en produkt med ett varumärke och kommer fram till att:

”A product is something that is made, in a factory; a brand is something
that is bought, by a customer. A product can be copied by a competitor, a
brand is unique. A product can be quickly outdated, a successful brand is
timeless”.

(King i Urde, 1997, s 2)

Vår uppfattning är att begreppet varumärke huvudsakligen har den
innebörden som Varumärkeslagen och Kotler (1994) ger. Det innebär att vi
ser på varumärken som namn, symboler och så vidare samt att de ska
särskilja ett företags varor och tjänster från konkurrenternas. För en
komplett definition anser vi dock att det krävs ett ytterligare tillägg,
nämligen att varumärket även innefattar ett mervärde genom de
associationer det skapar för kunden. För att ge mervärde åt varumärket vid
sponsring är det viktigt att skapa associationer mellan den sponsrade
aktiviteten och sponsorföretagets varumärke.

Ett varumärkes särprägel kan utgöras av den valda positioneringen jämfört
med konkurrenternas eller varumärkets personlighet, en unik kombination
av funktionella attribut och symboliska värden, eller både positionering och
personlighet. Framgångsrika varumärken är de som lyckas bygga en
relation med kunderna på marknaden. Relationen handlar om varumärkets
förmåga att tillfredställa konsumentens fysiska och psykologiska behov
genom att erbjuda den rätta mixen av funktionella attribut och symboliska
värden. Varumärkets framgång är även beroende av om varumärkets
positionering, vad det gäller pris och användning, överensstämmer med
marknadens behov. (Hankinson & Cowking, 1996)



Referensram - Varumärken
_____________________________________________________________________________________

27

3.3  Varumärkesidentitet och varumärkesimage

Varumärkets identitet och dess image är två begrepp som är centrala i
samband med diskussioner kring varumärken. Identitet och image ges ofta
samma innebörd trots att det enligt Kapferer (1994) finns en viktig skillnad
mellan dessa båda begrepp.

Begreppet märkesidentitet myntades av Kapferer och fokuserar kring
företagets intention med varumärket (Urde, 1997). Kapferer (1994)
beskriver att varumärkets identitet är det som företag vill att deras
varumärken ska stå för och utgångspunkten är sändarens föreställningar.
Enligt Aaker (1998) är ett viktigt steg i att skapa en varumärkestillgång att
bestämma varumärkets identitet, det vill säga de associationer som
varumärket strävar efter att representera. Vidare anser Aaker (1996) att
dessa associationer ska motsvara ett slags löfte från företaget till dess
kunder. Processen att skapa ett varumärkes identitet sammanfaller med
utvecklingen av företagets strategier eftersom investeringar och
differentiering av verksamheten påverkar uppfattningen av varumärket.
(Aaker, 1998) Kapferer (1994) beskriver varumärkesidentitet som ett
prisma med sex sidor, fysik, personlighet, kultur, relation, reflektion och
självbild. Den första sidan innefattar att ett varumärke har en fysisk
utformning som utgörs av en kombination av logotyp, förpackning,
kvalitet, form, färg och de produkter varumärket representerar. Förutom
dessa fysiska egenskaper kan ett varumärke förknippas med det sätt som
varumärket talar om produkten, personligheten. Varumärket kan också ha
en kultur som har format varumärkesidentiteten, exempelvis har IKEA,
Benetton och Body Shop starka företagskulturer som formar deras identitet.
Ett varumärke är även en relation mellan företaget och dess målgrupp.
Vidare är varumärket en återspegling, reflektion av målgruppen.
Varumärkesidentiteten relaterar även till konsumentens självbild, det vill
säga att valet av varumärke speglar dennes syn på sig själv. (Kapferer,
1994)

Urde (1997) beskriver att image är resultatet av en varumärkesidentitet och
denna image uppstår på mottagarens sida. I likhet med detta menar
Kapferer (1994) att image handlar om hur kunden uppfattar varumärket och
utgångspunkten är mottagarens uppfattning. Gregory (1999) utvidgar detta
resonemang då han anser att ett företags image eller det renommé som
kunden associerar med varumärket kan utläsas av försäljningen då den är
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direkt kopplad till hur kunden upplever köp och användning av företagets
produkter. Garbett (1988) hävdar att alla företag har en identitet och utger
en image av något slag, vare sig de är medvetna om det eller inte, men ofta
är det bara om ett företag har en extremt bra eller extremt dålig image som
denna uppmärksammas.

Den ideala situationen är då varumärkesidentitet och varumärkesimage
överensstämmer fullt ut. Detta inträffar då företaget har lyckats förmedla
varumärkets identitet till kunden på ett önskvärt sätt, det vill säga att
kunden uppfattar varumärkets image på samma sätt som den av företaget
förmedlade identiteten. (Kapferer, 1994)

3.4  Starka varumärken

I en värld överfylld av information blir varumärket allt viktigare, en
trygghetsfaktor som underlättar urvalet enligt Eriksson och Åkerman
(1999). Ju mindre fysisk produkt desto viktigare blir varumärket.
Författarna betonar därför vikten av att bygga ett starkt varumärke och
skapa relationer med kunder för att vara konkurrenskraftig. (Eriksson &
Åkerman, 1999) Vi kan konstatera att varumärken och framförallt starka
varumärken har stor betydelse för att företag ska vara framgångsrika.
Därför behandlar kommande avsnitt starka varumärkens betydelse och
därefter följer en diskussion kring starka varumärkens funktioner.

3.4.1  Starka varumärkens betydelse

Hankinson och Cowking (1997) menar att starka varumärken kan hjälpa
företag att behålla marknadsandelar då de möter en förändrad och hårdare
konkurrensomgivning. Denna uppfattning delas av Aaker (1998) då han
poängterar att starka varumärken skapar varaktig konkurrenskraft. Att
bygga ett starkt varumärke handlar om att skapa ett mervärde, något som är
unikt och gör att kunden väljer just detta märke framför något annat. Detta
kan ses som att företag skapar en slags personlighet för sina produkter
genom att bygga starka varumärken. När kunden köper en produkt från ett
visst företag betalar den i många fall ett högre pris än för motsvarande
produkt med ett svagare varumärke. (Eriksson & Åkerman, 1999) I likhet
med detta hävdar Håkansson och Wahlund (1996) att ett starkt varumärke
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skapar kundlojalitet och därmed genererar försäljningsintäkter genom att
kunderna är beredda att betala mer för ett välkänt varumärke.

Enligt Axelsson (1996) kan det ofta ta lång tid att bygga upp ett starkt
varumärke. Varumärket representerar stora ekonomiska värden som kan
omsättas i försäljningsutveckling och vidare ge vinster om det utnyttjas rätt.
Detta kräver dock betydande insatser. Även att upprätthålla ett redan starkt
varumärke kräver stora investeringar. Författaren hävdar att en märkes-
produkt kan kräva 25-40 % av produktens pris i årliga satsningar för
märkesvård. (Axelsson, 1996) Även Håkansson och Wahlund (1996) inser
vikten av detta. De menar att det faktum att produkter framgångsrikt kan
kopieras och relativt snabbt komma ut på marknaden gör det än mer
betydelsefullt för företag att lägga resurser på att bygga upp eller försvara
ett starkt varumärke. (Håkansson & Wahlund, 1996)

En förutsättning för att skapa eller bibehålla starka varumärken är enligt
Aaker (1998) att företaget är konsekvent i sin kommunikation till kunden.
Håkansson och Wahlund (1996) har en liknande ståndpunkt då de hävdar
att ett varumärke försvagas om företaget skickar ut oklara budskap så att
kunden blir osäker på vad varumärket står för. På samma sätt kan ojämn
kvalitet eller produktmisslyckanden också försvaga varumärket.
(Håkansson & Wahlund, 1996)

Håkansson och Wahlund (1996) betonar även att starka varumärken inte får
förväxlas med exklusiva varumärken som exempelvis Rolls Royce eller
Rolex. Starka varumärken måste inte nödvändigtvis sitta på dyra produkter.
Inte heller behöver det vara de starkaste varumärkena som har den högsta
kvaliteten. Exempel på detta är Hennes & Mauritz eller IKEA som bägge
har starka positioner och starka varumärken. Poängen är att leverera en
tillräcklig kvalitet till det pris som kunderna är beredda att betala.
(Håkansson & Wahlund, 1996)

Ett varumärkes styrka kan enligt Murphy (i Håkansson & Wahlund, 1996)
bedömas utifrån ett antal dimensioner. Den första dimensionen handlar om
att ett eventuellt ledarskap på marknaden ger styrka då ett marknads-
ledande varumärke är en tillgång som är mer stabil och värdefull än de med
mindre marknadsandel. Vidare varierar styrkan efter vilken marknad
varumärket finns tillgänglig på. Varumärken på exempelvis livsmedels-
marknaden är oftast mer värdefulla än varumärken inom marknader för
exempelvis textilindustri eller högteknologi. Detta då dessa sistnämnda
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marknader är mer känsliga för modesvängningar eller förändrad teknologi.
Stabilitet ger också styrka. Äldre varumärken, som har uppnått hög
kundlojalitet och en naturlig position på sin marknad får därmed ett högt
värde. Internationella varumärken når en större marknad än nationella eller
regionala varumärken och är därför mer värdefulla. Vidare är ett starkt
varumärke mer resistent mot svängningar i olika trender. Långsiktig
stabilitet är ett mått på varumärkets förmåga att hålla sig relevant och
modernt för kunderna, något som också skapar värde. Konsekventa
satsningar och fokuserad support för ett varumärke ger också ett större
värde. Dessa satsningar bedöms både utifrån kvantitet och kvalitet.
Slutligen behöver starka varumärken ofta någon form av skydd för att
bibehålla sin styrka. Registrering av ett varumärke eller olika former av
lagskydd är viktiga faktorer för bedömning av ett varumärkes värde då
existerande skydd hindrar andra från att utnyttja varumärket. (Murphy, i
Håkansson & Wahlund, 1996)

Det kan dock finnas problem med att varumärken blir alltför starka och
kända. Att ett varumärke blir för känt kallas degeneration. Detta problem
inträffar när konsumenter använder varumärket som en beteckning på
själva varan. Varumärket har då förlorat sin särskiljningsförmåga och är
inte längre skyddat av varumärkeslagen. (Albertsson & Lundqvist, 1997)
Urde (1997) hävdar att ord som dynamit, fotogen, margarin, insulin och
grammofon är exempel på varumärken som sedermera har degenererat.
Varumärkets värde för kunderna och för företaget urholkas av
degenerationsfenomenet. När ett varumärke uppfattas som en produkt-
beteckning har dess mening förändrats genom degeneration. Vidare anser
Urde (1997) att degeneration är ett marknadsföringsproblem. Han påpekar
dock att det finns de som anser det motsatta, att degeneration inte är något
problem utan istället det yttersta tecknet på framgångsrik marknadsföring.
(Urde, 1997) Ries och Trout (1985) menar att en målsättning för
varumärken är att varumärkesnamnet blir en allmän beteckning för
produktkategorin. Sett ur Ries och Trouts (1985) perspektiv är
degeneration inte ett problem utan snarare en fördel. Urde (1997) menar
ändå att det grundläggande syftet för varumärken är att de ska tjäna som
kännetecken för att identifiera och särskilja. Målsättningen med
varumärken blir därför inte att skapa allmänna beteckningar utan istället
individualiserade egennamn. Om ett varumärke uppfattas som en allmän
beteckning har det förfelat sitt syfte. (Urde, 1997)
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3.4.2  Starka varumärkens funktioner

Efter ovanstående resonemang kring den betydelse starka varumärken har
för företag anser vi det relevant att fördjupa diskussionen med hur dessa
starka varumärken kan utnyttjas av företag. Därför finner vi att en
beskrivning av varumärkets funktioner är nödvändig. Enligt Melin (1997)
har varumärken olika funktioner beroende på ur vems perspektiv som
varumärket betraktas. Fyra aktörer på marknaden kan sägas vara
intresserade av ett varumärke och därför kan varumärkets funktioner ses ur
lagstiftarens, märkesinnehavarens, konsumentens eller konkurrentens
perspektiv. För denna uppsats är det framförallt aktuellt att betrakta
varumärkets funktioner ur märkesinnehavarens, det vill säga företagets
synvinkel. Vi har därför valt att utgå ifrån de fem funktioner som Melin
(1997) anser gälla för detta perspektiv men kompletterar även med andra
författares åsikter för att ge en mer nyanserad bild av varumärkets
funktioner. Litteraturen vi har studerat diskuterar i detta sammanhang
främst varumärkets funktioner utan att precisera om dessa gäller för
varumärken i allmänhet eller för starka varumärken. Vi anser dock att
följande diskussion är aktuell i ett resonemang angående starka varumärken
då funktioner som kan innehas av varumärken i allmänhet även bör finnas
hos starka varumärken.

Melin (1997) strukturerar varumärkets funktioner efter varumärket som
informationsbärare, varumärket som identitetsbärare, varumärket som
positioneringsinstrument, varumärket som konkurrensmedel och varu-
märket som tillväxtgenerator. Den första funktionen består av att företaget
ser varumärket som en informationsbärare. Den information som avses är
konkreta fakta om företagets produkter som till exempel kvalitet och pris.
(Melin, 1997) I likhet med detta anser Håkansson och Wahlund (1996) att
varumärket har en grundläggande funktion som informationsbärare till
kunderna. Innebörden är att kunderna kan utgå från varumärket om de ska
köpa en produkt som de inte besitter tillräcklig kunskap om. Det kan
upplevas som tryggare att köpa produkter från en tillverkare med ett
varumärke som är pålitligt. På så sätt underlättas konsumenternas val.
(Håkansson & Wahlund, 1996) Även Aaker (1998) nämner att en viktig
funktion för varumärket är att ge förtroende i samband med köpbeslut,
således är till exempel köp av en HP Laserjet förenat med lägre risk för
kunden än att köpa från ett företag som inte är lika etablerat i
skrivarbranschen. Både Kotler (1994) och Håkansson och Wahlund (1996)
anser att varumärket kan förmedla information om produktens kvalitet
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genom att kunden kan identifiera tillverkaren av produkten. Eriksson och
Åkerman (1999) hävdar att varumärket ger ett löfte som ska hållas varje
gång kunden köper en produkt från företaget. Anser inte kunden att löftet
uppfylls kan varumärket överges till förmån för konkurrenten. På ett
liknade sätt menar Kotler (1994) att ett varumärke huvudsakligen är
säljarens bevis eller löfte att leverera specifika särdrag, förmåner och
tjänster till köparen.

Varumärket som identitetsbärare är enligt Melin (1997) en annan funktion
hos varumärket som innebär en möjlighet för företaget att skapa en unik
märkesidentitet kring sitt varumärke. Denna identitet förmedlas genom
märkesuppbyggande reklam som ofta innehåller emotionella argument.
(Melin, 1997) Eriksson och Åkerman (1999) anser att ett starkt varumärke
hjälper företaget att tala om för kunden att den vara eller tjänst som
företaget säljer står för vissa värden. Även Albertsson och Lundqvist
(1997) menar att varumärket skapar identifikation genom att det ger en
produkt ett ansikte. I många fall får varumärket ett egenvärde och det blir
således inte bara en symbol för produkten, utan något mycket mer. För
detta ogripbara, denna image är kunder normalt beredda att betala lite extra.
(Albertsson & Lundqvist, 1997) I likhet med detta menar Mårtensson
(1994) att varumärket är det mervärde som företaget har skapat på
marknaden. Företag kan använda reklam, pris och förpackning för att skapa
detta mervärde. Exempelvis kan ett högt pris på en produkt eller tjänst
symbolisera att den också har hög kvalitet. (Mårtensson, 1994)

Varumärket kan vidare enligt Melin (1997) användas som ett effektivt
positioneringsverktyg. Detta innebär att företag agerar på marknaden med
hänsyn till målgruppens behov och konkurrenternas position på marknaden.
Varumärkets positionering diskuterades tidigare under avsnitt 3.1.1.

En av de viktigaste funktionerna hos ett varumärke utgörs av möjligheten
för företaget att kommunicera direkt med kunderna istället för omvägen via
en detaljist. Detta medför att företag som lyckats skapa en bred bas av
märkeslojala kunder har gjort sitt varumärke till ett starkt konkurrensmedel i
förhållande till andra märkesprodukter och detaljisterna. (Melin, 1997)
Albertsson och Lundqvist (1997) menar att varumärkets ursprungliga
funktion är att särskilja den egna produkten från konkurrenternas. Detta
stöder Graham och Peroff (i Håkansson & Wahlund, 1996) då de anser att
varumärkets funktion består av att särskilja företagets varor och tjänster från
konkurrerande varor och tjänster.



Referensram - Varumärken
_____________________________________________________________________________________

33

En bred bas av märkeslojala kunder innebär en viss stabilitet till följd av
goda utsikter för framtida intäkter. Utifrån denna styrkeposition har
företaget möjlighet att genom exempelvis märkesutvidgning eller
licensiering utnyttja värdet i varumärket. Därmed är varumärkets potential
en värdefull tillgång som kan generera tillväxt på befintliga och nya
marknader. (Melin, 1997) Mårtensson (1994) anser i linje med detta att
företag som har skapat en positiv image kring sitt företagsnamn har lättare
för att lansera nya produkter än företag med ett mindre positivt rykte.

Kotler (1994) påvisar att ett varumärke är komplext och enligt honom kan
ett varumärkes funktioner beskrivas utifrån sex olika nivåer. Betraktar ett
företag sitt varumärke endast som ett namn går det miste om poängen med
varumärket. Svårigheten för företag är att de måste utveckla en djupare
betydelse med varumärket och det är först när kunderna kan se alla sex
nivåerna som varumärket kan kallas djupt. Mercedes är ett exempel på ett
djupt varumärke eftersom det går att följa dess betydelse längs alla sex
nivåerna. (Kotler, 1994) Utifrån det resonemang som följer kring
funktionernas olika nivåer anser vi att ett djupt varumärke bör kunna
likställas med ett starkt varumärke.

Ett varumärke ger kunderna först och främst vissa kännetecken.
Varumärket Mercedes ger exempelvis associationer till exklusivitet, design
och hög prestanda. Företaget använder således ett eller flera av sådana
kännetecken för att göra reklam för sina bilar. Ett varumärke är dessutom
mer än ett antal kännetecken. Kunder köper inte kännetecken, utan de
köper fördelar och nytta. Varumärkets kännetecken behöver översättas till
funktionella och emotionella fördelar. Ett kännetecken som varaktighet kan
översättas till en funktionell fördel, kunden behöver inte köpa ny bil på
flera år. Ett kännetecken som exklusivitet kan översättas till en emotionell
nytta där bilen hjälper kunden att känna sig viktig och uppskattad. Ett
varumärke säger även någonting om företagets värderingar. Exempelvis
Mercedes står för bland annat hög prestanda, säkerhet och prestige.
Företaget måste därför ringa in den gruppen av bilköpare som söker just
dessa värderingar. Varumärket representerar vidare en viss kultur.
Mercedes representerar den tyska kulturen, vilken anses vara organiserad,
effektiv och av hög kvalitet. Varumärket kan även framföra en speciell
personlighet. I detta sammanhang dras paralleller till karakteristika för
personer, djur eller andra saker. Exempelvis skulle Mercedes kanske kunna
liknas med en auktoritär chef. Varumärket ger slutligen antydningar om
vilken sorts konsumenter som är användare av produkten. Många skulle bli
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lite förvånade om en tjugoårig sekreterare körde Mercedes, då människor
istället förväntar sig att se exempelvis en äldre manlig företagsledare
bakom ratten. Användarna är de som respekterar värderingarna, kulturen
och personligheten hos produkten. (Kotler, 1994)

3.5  Brand Equity2

Ett starkt varumärke sägs ha ett högt brand equity och byggandet av starka
varumärken är att skapa brand equity menar Aaker (1998). Enligt honom är
brand equity varumärkets värde i form av de tillgångar och skulder som
kan sammankopplas med ett varumärke. Aakers (1998) syn på varumärkets
värde tycker vi understryker synen på varumärken som långsiktiga
investeringar. Urde (1997) anser på liknande sätt att varumärket kan liknas
vid ett tillgodohavande på ett bankkonto som kan öka eller minska
beroende på hur företaget förvaltar varumärkets brand equity. Även Kotler
(1994) framhäver vikten av att varumärket behandlas varsamt som en
tillgång, så att inte dess brand equity sjunker. Melin (1997) anser att
varumärkeskapital kan fungera som ett samlande begrepp för brand equity.
För att illustrera varumärkeskapitalets betydelse menar författaren att ett
utmärkt exempel är Nestlés köp av Perrier 1992 för 2,5 miljarder dollar. Att
konsumenter är villiga att betala ett merpris för mineralvatten från Perrier i
förhållande till konkurrerande produkter har sin grund i Perriers starka
varumärke. Detta då mineralvattens egenskaper i princip inte skiljer sig åt
mellan olika märken. Varumärkeskapital kan diskuteras ur så väl
märkesinnehavarens som konsumentens perspektiv. Utgångspunkten är att
om varumärket skapar värde för konsumenten så innebär detta i sin tur att
varumärket även skapar värde för märkesinnehavaren. Värde som
varumärket skapar för konsumenten och märkesinnehavaren resulterar i
märkeslojalitet, vilket är ett centralt begrepp i samband med diskussion
kring brand equity. (Melin, 1997)

Kotler (1994) poängterar att ett varumärke med högt brand equity ger
flertalet fördelar. Företaget får lägre marknadsföringskostnader på grund av
konsumenternas höga nivå av medvetenhet och lojalitet. Företaget har
också lättare att förhandla med distributörer och återförsäljare eftersom
kunderna förväntar sig att varumärket ska finnas där. Det är också möjligt
att ta mer betalt för ett känt varumärke, då kunderna ofta upplever
                                                          
2 Vi har valt att inte översätta begreppet brand equity då det är svåröversatt. Det är dessutom ett allmänt
vedertaget begrepp inom den litteratur vi använt oss av.
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kvaliteten högre hos ett välkänt varumärke. Företaget kan dessutom lättare
utvidga sortimentet då namnet redan är accepterat. Välkända varumärken
hjälper företaget att bygga upp en image. Genom att bära företagets namn
står produkten för företagets kvalitet. (Kotler, 1994)

Aaker (1998) hävdar att skapandet och underhållandet av ett varumärkes
brand equity kräver investeringar. En liknande uppfattning finns hos
Håkansson och Wahlund (1996) som menar att det krävs en ständig
utveckling för att upprätthålla ett varumärkes värde och att företaget därför
måste besitta en stor innovationsförmåga för att kunna försvara sitt
varumärke. Kotler (1994) nämner marknadsföring och forskning som
lämpliga åtgärder för att vårda och underhålla varumärkets brand equity.
Enligt Aaker (1998) kan de tillgångar och skulder som brand equity
grundar sig på grupperas i fyra kategorier; varumärkesmedvetenhet,
varumärkesassociationer, varumärkeslojalitet och upplevd kvalitet. Kotler
(1994) menar att ju högre varumärkeslojalitet, varumärkesmedvetenhet,
upplevd kvalitet och starkare varumärkesassociationer desto högre brand
equity. Dessa fyra kategorier illustreras i figuren nedan. Därefter följer en
fördjupning av varje enskild kategori i brand equity.

Figur 4: Brand Equity (Källa: Egen översättning av Aaker, 1998, s 173)

3.5.1  Varumärkesmedvetenhet

Aaker (1998) anser att varumärkesmedvetenheten ofta tas för givet, men
den kan ändå vara en strategisk nyckeltillgång. I vissa industrier som har
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likartade produkter ger medvetenhet en ihållande konkurrensfördel. För det
första ger medvetenheten varumärket en känsla av välkändhet, vilket
människor uppskattar. För produkter som kräver lågt engagemang, som
exempelvis tvål eller tuggummi, kan välkändhet avgöra köpbeslutet. För
det andra kan namnmedvetenhet ge en signal om närvarande och
deltagande, attribut som kan vara viktiga även för köpare av varaktiga
konsumtionsvaror. Varumärkesmedvetenhet är en tillgång som kan vara
anmärkningsvärt varaktig och hållbar. Det kan vara väldigt svårt att rubba
ett varumärke som har uppnått en dominerande medvetenhetsnivå.
Utmaningen att effektivt och ekonomiskt bygga upp en medvetenhet blir
överväldigande, eftersom konsumenter varje dag bombarderas med olika
marknadsföringsmeddelanden. Företag som är skickliga att verka utanför
de vanliga mediakanalerna genom att använda olika kampanjer som ger
uppmärksamhet, blir oftast de mest framgångsrika att bygga upp
varumärkesmedvetenhet. Som exempel kan nämnas VISA som sponsrade
OS och Cadbury´s som utvecklade ett museum för att öka nivån av
medvetenhet mer effektivt än om de enbart använt mediaannonsering.
(Aaker, 1998)

3.5.2  Varumärkesassociationer

De associationer som hänger ihop med ett varumärke kan vara bestående
tillgångar, menar Aaker (1998). En varumärkesassociation är det som är
direkt eller indirekt sammankopplat med en konsuments tankar om
varumärket. Således kan McDonalds vara relaterat till Ronald McDonald,
barn, snabb service eller Big Mac. Alla dessa associationer tjänar till att
göra McDonalds intressant, minnesvärt och tilltalande för deras kunder.
Produktattribut och kundfördelar är de associationer som har tydligast
relevans, eftersom de ger en anledning att köpa och därmed kan ge
varumärkeslojalitet. Heinz ses som den fylligaste ketchupen och Colgate
representerar rena vita tänder. Ett framgångsrikt produktattribut kan lätt
kopieras och kanske till och med överträffas. En stark association till ett
produktattribut kan vidare begränsa varumärkets utbredningsmöjligheter
och således varumärkets strategiska flexibilitet. (Aaker, 1998)

Varumärkesassociationer kan enligt Aaker (1998) vara relaterade till olika
delar av ett varumärke såsom organisationen, varumärkets personlighet,
symboler, emotionella och självuttryckande fördelar. Organisations-
associationerna fokuserar på organisationens attribut snarare än produktens
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eller tjänstens attribut, exempel är global (VISA) och miljömedveten (Body
Shop). Organisationsattribut är skapade av människor, kultur och värden i
företaget och de är oftast mer varaktiga och mer konkurrenskraftiga än
produktattributsassociationer. De är inte bara grundade på en hel
organisation som är svår att kopiera, utan också ogripbara och således
svårare att konkurrera ut. Det är svårare för en konkurrent att visa att deras
organisation är mer innovativ än att visa att deras skrivare är snabbare.
Varumärkespersonligheten använder varumärket som en personlig metafor
för att kommunicera ett varumärke och dess relation till kunderna. Likt en
person kan ett varumärke uppfattas som professionell och kompetent (CNN
och IBM), exklusiv och sofistikerad (Lexus och Ralph Lauren), spännande
och djärv (Porsche och Benetton) eller aktiv och tuff (Levis och Nike). Ett
varumärke med personlighet är lättare att komma ihåg och mer intressant
än ett som bara är ett attribut. Symboler ger sammanhang och struktur till
ett varumärke och gör det mycket lättare att erhålla igenkännande. Deras
närvaro kan vara en nyckelkomponent i varumärkes utveckling och deras
frånvaro kan vara ett betydande handikapp. Symboler kan vara vad som
helst som representerar produkten, men de är mest kraftfulla om de
innehåller en visuell metafor. Emotionella fördelar relaterar till ett
varumärkes förmåga att få köparen att känna något speciellt under
köpprocessen eller under användning. De starkaste varumärkesidentiteterna
innehåller ofta emotionella fördelar. Således kan en kund känna sundhet
när Evian dricks eller ungdomlighet när ett par Levisjeans används.
Självuttryckande fördelar återspeglar ett varumärkes förmåga att vara
förmedlare av en individs personliga uttryck. En individ kan uttrycka sig
själv som äventyrlig genom att ha ett par Rossignol slalomskidor,
sofistikerad genom att använda Ralph Lauren parfym eller kompetent
genom att använda Microsoft Office. (Aaker, 1998)

3.5.3  Varumärkeslojalitet

En av företagens viktigaste uppgifter är enligt Hankinson och Cowking
(1997) att bygga upp varumärkeslojalitet. Förutom de tydliga fördelarna
med att lojala kunder ger en stadig ström av framtida intäkter finns det
andra fördelar som inkluderar en förmåga att klara av konkurrens från nya
varumärken eller överleva förändringar i lagstiftning. (Hankinson &
Cowking, 1997) Även Aaker (1998) framhäver att den viktigaste tillgången
hos många företag är kundernas lojalitet. Han hävdar också att
varumärkeslojalitet medför inflytande. Stark lojalitet gentemot varumärken
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kan säkerställa hyllutrymme för dessa varor i affären eftersom kunderna
inkluderar dessa varor på shoppinglistan. I extremfall kan lojaliteten till ett
varumärke till och med bestämma kundens val av affär. En relativt stor och
tillfredsställd kundbas ger varumärket en image som accepterad,
framgångsrik och varaktig. Varumärkeslojaliteten ger även tid att svara mot
konkurrens, det ger företaget andrum. Om en konkurrent utvecklar en
överlägsen produkt kommer de lojala kunderna att ge sitt företag tid att
matcha detta. Med en hög grad av lojala varumärkeskunder kan ett företag
tillåta sig att följa mindre riskfyllda strategier. (Aaker, 1998) Vi upplever
att Håkansson och Wahlund (1996) går ett steg längre då de tydligt
uttrycker att varumärket först blir värdefullt för företaget när det blir
värdefullt för dess kunder. Författarna anser att lojaliteten till ett varumärke
byggs på egna och andras erfarenheter av att behoven tillfredställts av det
som köpts. Kunders positiva attityd och lojalitet till ett varumärke kan
skapa en stabil efterfrågan och därigenom en möjlighet för företaget att ta
ut högre priser för sina varor. (Håkansson & Wahlund, 1996)

Aaker (1998) hävdar att varumärkeslojaliteten kan grundas på enkel vana,
preferenser eller kostnader förenade med byte av märke. Exempel på en
situation där det kan uppstå kostnader för att byta varumärke är om ett
företag ska byta datasystem och de anställda är vana vid ett visst system.
Då skulle bytet innebära ytterligare kostnader för företaget i form av
utbildning. Således ger en befintlig bas av lojala kunder en stor och
varaktig konkurrensfördel. Det gör att kostnaderna för marknadsföring
reduceras, då det oftast är billigare att behålla befintliga kunder än att
skaffa nya. Aaker (1998) menar att varumärkeslojalitet uppnås hos företag
där ansträngningar görs för att vårda befintliga kunder. Konkurrenter kan
duplicera eller överträffa en produkt eller tjänst, men de står fortfarande
inför den svåra uppgiften att få kunden att byta märke. Att hålla existerande
kunder nöjda och reducera deras behov av att byta varumärke är oftast inte
lika resurskrävande som att nå nya kunder och övertala dem att byta
varumärke. Det krävs betydande resurser att ge sig in på en marknad där
kunderna måste lockas iväg från ett etablerat varumärke de är lojala till och
nöjda med. Ju högre lojalitet desto lättare är det att behålla nöjda kunder.
Befintliga kunders lojalitet utgör då en barriär för konkurrenterna. För att
barriären ska vara effektiv måste potentiella konkurrenter vara medvetna
om denna. Därför kan signaler i form av marknadsföring som påvisar stark
kundlojalitet vara effektiva. (Aaker, 1998) För att förbättra varumärkes-
lojaliteten är det enligt Eriksson och Åkerman (1999) viktigt att företag
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arbetar med att förbättra marknadskommunikationen, produktutvecklingen
och kvaliteten samt att de vårdar befintliga kunder.

Mätningar av försäljnings- och marknadsandelar är användbara men grova
indikatorer på hur kunderna verkligen uppfattar ett företags varumärke
anser Aaker (1998). Mätningar av varumärkeslojalitet och kundtillfreds-
ställelse är mycket känsligare, men ger likväl ett prognosvärde. Dessa
mätningar bör göras över tiden och jämföras med konkurrenterna. För att få
en uppfattning om kundtillfredsställelse och varumärkeslojalitet måste
företag först identifiera de problem och anledningar till missnöjdhet som
kan leda till att kunder byter varumärke. Oftast kommer den viktigaste och
mest insiktsfulla informationen från kunder som bestämt sig för att byta
varumärke. Att intervjua dessa exkunder kan vara lämpligt för att inhämta
värdefull information. Det är dock stora skillnader mellan ett omtyckt
varumärke och frånvaron av missnöjda kunder. Andelen kunder som
faktiskt är nöjda är därför bra att veta. (Aaker, 1998)

3.5.4  Upplevd kvalitet

Den sista delen som enligt Aaker (1998) ingår i varumärkets brand equity
handlar om den upplevda kvaliteten. Aaker (1998) menar att den kanske
viktigaste faktorn som kan påverka ett företags försäljning är hur kunderna
upplever kvaliteten på varumärket och att detta ofta är en förbisedd
tillgång. Uppfattad kvalitet skiljer sig ofta från den verkliga och kan
baseras på erfarenheter av tidigare produkter eller tjänster. Han anser vidare
att det finns ett samband mellan kundernas upplevda kvalitet och företagets
vinst, upplever kunderna att varumärket har hög kvalitet skapar detta högre
vinst för företaget. Den upplevda kvaliteten påverkar ROI3 direkt eftersom
kostnaderna för att behålla kunderna reduceras och indirekt då det tillåter
företaget att ta ut högre pris för sina produkter. Den upplevda kvaliteten av
ett varumärke kan övervakas genom att regelbundet be kunder beskriva
sina användningserfarenheter och berätta vad varumärket betyder för dem.
Eventuella förändringar i hur kunderna upplever varumärkets kvalitet kan
identifieras i samband med sådana mätningar. (Aaker, 1998)

                                                          
3 Return On Investment
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3.6  Sammanfattning

Sammanfattningsvis har detta kapitel visat att företag via marknads-
kommunikation kan förmedla varumärkets budskap. Genom en lyckad
positionering kommuniceras varumärkets mervärde än mer effektivt. Två
centrala begrepp relaterade till varumärken är varumärkesidentiteten som
innefattar det företag vill att deras varumärken ska representera samt
varumärkesimagen som beskriver hur kunden uppfattar varumärket.
Företag bör eftersträva en situation där varumärkets identitet och dess
image sammanfaller. Starka varumärken är betydelsefulla för företag då de
innebär en varaktig konkurrenskraft och även gör det möjligt för företaget
att ta ut ett högre pris för sina produkter. Dock tar det lång tid att skapa
starka varumärken och dessa kräver dessutom ständig märkesvård för att
inte försvagas. Degeneration är ett fenomen som riskerar att inträffa om ett
varumärke blir alltför starkt. Varumärken och även starka varumärken har i
huvudsak fem funktioner där varumärket ses som informationsbärare,
identitetsbärare, positioneringsverktyg, konkurrensmedel samt tillväxt-
generator. Brand equity är slutligen ett begrepp som är relaterat till starka
varumärken genom att ett starkt varumärke även har högt brand equity.
Brand equity består av varumärkesmedvetenhet, varumärkesassociationer,
varumärkeslojalitet och upplevd kvalitet. Ett högt värde på dessa delar
innebär även högt brand equity.

Efter att detta kapitel har behandlat några olika aspekter kring varumärken
kommer vi i nästa kapitel att föra en fördjupad diskussion kring fenomenet
sponsring.
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4  Sponsring

I detta kapitel presenteras fortsättningen på uppsatsens teoretiska
referensram. Vi behandlar här fenomenet sponsring ur olika infallsvinklar.
Inledningsvis beskriver vi sponsring som marknadsföringsverktyg för att ge
en bild av sponsringens roll i den övergripande marknadsföringen.
Därefter diskuteras innebörden av sponsring, kategorier av sponsring,
motiv och mål med sponsring, val av sponsringsobjekt och uppföljning av
sponsring. Slutligen sammanfattas kapitlet.

4.1  Sponsring som marknadsföringsverktyg

Enligt Clark (1995) var tidigare den vanligaste anledningen bakom beslut
om sponsring att någon ledande person i företaget var intresserad av
exempelvis hästsport eller golf, eller hade en brorson som var
konstintresserad. Detta fenomen kallas internationellt för ”the Chairmans
whim.” Dagens sponsringssatsningar är mer ett resultat av genomtänkta
analyser där sponsorn vill tillföra sitt företag emotionella dimensioner.
(Clark, 1995) Kotler (1994) ser sponsring som ett verktyg i marknads-
föringen. En sponsringssatsning medför bland annat upprepad
uppmärksamhet för företaget och dess varumärke. (Kotler, 1994) Även
Clark (1995) diskuterar sambandet mellan sponsring och marknadsföring.
Detta illustreras i figuren nedan.
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Figur 5: Sponsringens roll i marknadsföringen (Källa: Clark, 1995, s 4)

Figuren visar att sponsring ingår som en del i företags marknadsföring,
precis som reklam, public relation, försäljning, sales promotion och intern
marknadsföring gör. De olika delarnas storlek visar endast principen och
säger inget om hur mycket resurser företag lägger på respektive del.
Resursfördelningen skiljer sig givetvis åt från företag till företag. En
egenskap hos sponsring är dess simultanförmåga. Pilarna visar detta
samspel mellan sponsring och de övriga delarna. Det innebär att en
sponsringsaktivitet på en och samma gång kan användas inom
marknadsföringens olika delområden även om syftena delvis kan skilja sig
åt. Dessa olika syften kan exempelvis vara omnämnande i press, tema för
annonsering, uppskattade inslag vid kundmöten och att skapa intern
entusiasm. En och samma sponsringsaktivitet har alltså möjlighet att skapa
positiva effekter för flera olika delområden inom marknadsföringen.
Figuren är inte tänkt att illustrera sponsring som marknadsföringens nav,
utan sponsring har placerats i mitten för att kunna visa dess samspel med
övriga delar. (Clark, 1995)
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4.2  Vad är sponsring?

Flera författare definierar begreppet sponsring men gör det delvis på skilda
sätt. Vi har valt några av dessa definitioner för att ge en bild av olika
författares uppfattningar om sponsring.

Hagstedt (1987) använder följande definition av sponsring:

“Med sponsring avses företags (och andra organisationers, exklusive stat
och kommun) frivilliga utbyten och eventuella samarbete med
organisationer och personer, vars primära (eller formella) syfte med utbytet
är att finansiera viss verksamhet snarare än att skapa ett ekonomiskt
överskott. Utbytet förväntas vara till nytta för båda parter."

(Hagstedt, 1987, s 17)

Sponsringsdefinitionen av Roos och Algotsson (1996) lyder enligt följande:

”Sponsring är en affärsmässig metod för kommunikation och
marknadsföring som på kort och lång sikt syftar till ökad försäljning för
sponsorn. Sponsringen ska gagna alla inblandade parter och ge ett resultat
som kan mätas och jämföras med på förhand uppsatta mål.”

(Roos & Algotsson, 1996, s 16)

Roos och Algotsson (1996) anser i likhet med Hagstedt (1987) att
sponsringen ska vara till nytta för de inblandade parterna i ett
sponsringssamarbete. Definitionen enligt Roos och Algotsson (1996)
betonar vidare att sponsring är en affärsmässig metod samt att resultatet ska
kunna mätas och jämföras med uppsatta mål. Även Clark (1995) menar att
sponsring är ett kommersiellt samarbete och att det bör finnas uppställda
mål för detta då han definierar sponsring som:

”...ett kommersiellt samarbete mellan likvärda och aktiva parter som
frivilligt väljer varandra. Den säljande parten ställer mot ersättning sin
goodwill till köparens förfogande för att - i avtalade former - användas i
planerade kommunikationsåtgärder för att nå bestämda reklam-, PR-, sälj-
eller informationsmål.”

(Clark, 1995, s 3)
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Sleight (i Jobber, 1995) definierar sponsring på ett liknande sätt som
författarna ovan. Enligt honom är sponsring:

“A business relationship between a provider of funds, resources and an
individual, event or organisation which offers in return some rights and
association that may be used for commercial advantage.”

(Sleight i Jobber, 1995, s 2)

Ett nyckelord i Sleights (i Jobber, 1995) definition är association. I likhet
med detta menar Roos och Algotsson (1996) att en egenskap hos sponsring
är den association som skapas till den/det som företaget sponsrar. Detta
innebär enligt Clark (1995) att sponsorn tar till sig någon annans image i
syfte att projicera den på sin egen verksamhet.

Utifrån de ovanstående författarnas definitioner av sponsring kan vi
konstatera att sponsring är kommersiell, det vill säga att den ska
genomföras på affärsmässiga grunder. Vidare anser vi att sponsring kan ses
som ett samarbete mellan sponsorn och den/det som blir sponsrad och detta
samarbete ska vara till nytta för båda parter för att det ska kunna kallas
sponsring. En annan viktig del som enligt oss bör framhävas är
sponsringens egenskap i form av den association som skapas till det
sponsrade projektet. Förhoppningsvis är denna association till fördel för
sponsorn. Slutligen är resultatuppföljning och jämförelse med uppsatta mål
en ytterligare del som bör ingå i definitionen av sponsring.

Tidigare handlade sponsring främst om välgörenhet. Vi anser det därför
lämpligt att diskutera och få klarhet i huruvida begreppen sponsring och
välgörenhet verkligen har samma betydelse. En skillnad mellan sponsring
och välgörenhet är att vid sponsring sker det alltid någon form av
kommersiellt utbyte mellan sponsorn och den som blir sponsrad. Detta
innebär att den som sponsrar förväntar sig att få någonting tillbaka medan
ren välgörenhet är en gåva utan krav på motprestationer. (Jiffer & Roos,
1999) Trots denna skillnad används begreppen ibland synonymt. En
förklaring till detta kan vara att det ofta är samma typ av organisationer, det
vill säga ideella föreningar och liknade, som är både gåvomottagare och
sponsringsobjekt. I praktiken är kanske gränsen mellan sponsring och
välgörenhet inte lika tydlig som sagts ovan. Det är troligtvis på det sättet att
den som ger en gåva ibland förväntar sig att få något i gengäld och därmed
påminner gåvan istället mer om sponsring. Samtidigt kan motsatsen gälla
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vilket innebär att bakom en del sponsring finns det ett dolt
välgörenhetssyfte. (Hagstedt, 1987)

4.3  Kategorier av sponsring

Det finns olika indelningsgrunder att använda för att kategorisera
sponsring. Ett av de vanligare sätten är att göra en indelning som baseras på
vilken typ av aktivitet som sponsras. (Hagstedt, 1987) Olkkonen (1999)
hävdar att indelningen i idrotts- kultur- och social sponsring ofta används
vid indelning av sponsring. Dessa tre breda kategorier kan även delas in i
smalare underkategorier, sport kan exempelvis delas in i fotboll, tennis och
golf. Han poängterar dock vikten av att komma ihåg att dessa kategorier
inte är ömsesidigt uteslutande, företag sponsrar ofta olika projekt från de
olika kategorierna samtidigt. Även om viss sponsring kan kategoriseras
som antingen sport eller kultursponsring kan ett sponsringsprojekt på
samma gång vara social sponsring. Olkkonen (1999) tar även upp att
sponsringen kan klassificeras utifrån andra kriterier såsom exempelvis
antalet sponsorer eller säsongsbetoning. (Olkkonen, 1999) När vi i
fortsättningen diskuterar olika sponsringskategorier använder vi oss av de
indelningskriterier som Olkkonen (1999) inledningsvis beskriver.

Clark (1995) hävdar att sponsring i dagens kommersiella mening har
existerat i Sverige sedan tidigt på 1970-talet. Sponsringen var i starten
huvudsakligen riktad mot idrott. Modern kultursponsring visade sig vara
mer kontroversiell och accepterades därför inte förrän i slutet på 1980-talet.
Motståndet mot kultursponsring bestod till stor del av rädsla för att
sponsorn skulle dämpa yttrandefriheten och inkräkta på den konstnärliga
integriteten. Andra former av sponsring har också uppkommit såsom
sponsring av humanitära och sociala projekt som dock enligt Clark (1995)
inte får förväxlas med välgörenhet. Sponsring av miljöprojekt har också
tidvis varit en kontroversiell fråga. Vidare finns sponsring av forskning och
undervisning, av lokaler/arenor och av festivaler. Vid sponsring av
exempelvis speciella evenemang kan sponsorföretagen förhandla fram
ensamrätt till försäljning i direkt anslutning till ett evenemang och kanske
till och med återvinna en stor del av kostnaden med sponsorsatsningen. Ett
annat vanligt exempel på hur sponsring kan utnyttjas är när företag som
Adidas eller Nike sponsrar idrott också blir huvudleverantörer av kläder
och skor till utövarna. Ytterligare en kategori är sponsring av radio- och
TV-program, som är tillåtet i Sverige från och med augusti 1991. (Clark,
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1995) Sponsring av radio- och TV-program innebär att varumärken byggs
upp eller stärks genom att det uppstår associationer med ett speciellt
program. Företaget kan nå fram till sin målgrupp genom att välja att
sponsra ett program som är riktat till denna målgrupp. (Hankinson &
Cowking, 1997)

4.4  Motiv och mål med sponsring

Vi upplever att den studerade litteraturen inte gör någon tydlig distinktion
mellan företagens motiv och deras mål med sponsring. I flera avseenden
kan vi se att det som vissa författare betecknar som motiv även kan ses som
mål av andra författare. En anledning till denna tvetydighet antar vi kan
vara att bakomliggande motiv till att företag väljer att sponsra också kan
utvecklas till att bli mål med sponsringen.

Ett motiv till att välja sponsring är enligt Jobber (1995) att denna metod
kan användas för att utveckla starka varumärken och skapa fördelaktiga
associationer till företaget. Sponsring är ett effektivt sätt att utnyttja
sponsringsprojektets image så att denna image också kopplas till företagets
varumärke. Detta kan göras i syfte att stärka varumärkets image men också
för att kopplas till en ny och önskvärd image. (Jobber, 1995) Ett ytterligare
motiv till att sponsra kan vara möjligheten att kommunicera ett visst
budskap till utvalda målgrupper (Roos & Algotsson, 1996). Sponsringen
kan ge ett bra tema till marknadsföringen och dessutom skapa engagemang
hos målgrupper där företaget i sig själv inte är starkt nog. Genom att låna
sponsringsprojektets image kan företaget stärka eller förändra sin egen
image så att målgrupperna lättare nås via deras intressen eller livsstil. Om
sponsringsprojektet har en naturlig anknytning till företaget eller mål-
gruppen förstärks imagen ytterliggare. (Clark, 1995) Enligt Jiffer och Roos
(1999) försöker sponsorn med andra ord att köpa prestige genom att den
egna imagen blir förknippad med till exempel en idrottares styrka eller en
artists begåvning.

Fortfarande är det vanligast att sponsring förknippas med exponering och
då är arenareklam det många kanske främst tänker på. Varumärkes-
exponering kan användas för att påminna en målgrupp om en redan känd
logotyp eller i vissa fall för att skapa intresse kring en ny produkt.
Exponering av varumärken vid sponsring kan förmedla ett budskap om att
produkten har god kvalitet samt att sponsorn är större och mer dominerande
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jämfört med konkurrenterna. (Roos & Algotsson, 1996) Sponsring av
evenemang ger företag en optimal möjlighet till att synas med sitt
varumärke på exempelvis tröjor, väskor och pennor. Om företagets namn
och varumärke dessutom kan vara en del av namnet på evenemanget blir
effekten av sponsringen än större. (Jobber, 1995) Vidare hävdar Jiffer och
Roos (1999) att sponsring av större evenemang som har ett nyhetsvärde
även kan innebära exponering i tidningar vilket ofta ger en stark
bonuseffekt av sponsringen. Jobber (1995) är inne på samma linje då han
anser att företag genom sponsring kan få media att ägna mer tid och
uppmärksamhet åt företaget och dess budskap än de annars skulle ha gjort.
Världsomspännande evenemang som exempelvis stora golf-, fotbolls- eller
tennisturneringar kan ge en plattform för global mediateckning. Genom att
sponsra sådana tillfällen kan varumärket exponeras för miljontals
potentiella kunder. Olika evenemang har olika sorters publik och därför är
det viktigt att välja typ av evenemang efter vilken sorts kund företaget vill
positionera sig hos. (Jobber, 1995)

Ett annat viktigt motiv förutom exponering är enligt Roos och Algotsson
(1996) att sponsring kan erbjuda representation i olika former där sponsorn
har möjlighet att skapa viktiga relationer till företaget. Sponsring av kultur-
eller sportevenemang är särskilt effektiva när det gäller att skapa nya
representationsmöjligheter. Utöver den uppmärksamhet företaget får kan de
exempelvis invitera viktiga kunder eller leverantörer till att vara gäster vid
evenemanget. Dessa gäster kan i sin tur lockas med att de kan få träffa stora
kultur- eller sportpersonligheter i anslutning till evenemanget och på så sätt
skapas positiva associationer till det sponsrande företaget. (Jobber, 1995)
Sponsring är vidare ett effektivt sätt att köpa in sig i nätverk och på så sätt
skapa nya kontakter. Exempel på detta kan vara att mindre, lokala företag
sponsrar samma evenemang som stora etablerade företag och därmed, vid
detta tillfälle blir jämlikt med de större företagen och kan då lättare skapa
kontakter som kan användas vid senare tillfällen. I vissa fall kan sponsring
till och med användas för rekrytering genom att företaget skapar kontakter
bland grupper som de önskar att hämta sin personal ur. (Clark, 1995)

Clark (1995) anser att sponsring även kan användas för att höja ”vi-andan”
internt. De anställda kan på olika sätt involveras i sponsringsaktiviteterna
för att skapa samhörighet inom företaget. Sponsring av idrott kan
kombineras med friskvårdsaktiviteter för personalen. Exempelvis kan
företag låta sin personal träna inför Stockholm Marathon eller andra lokala
lopp och därmed öka både personalens engagemang och deras hälsa. (Jiffer
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& Roos, 1999) I detta sammanhang menar Hagstedt (1987) att viss
sponsring av idrott kan ha som motiv att erbjuda de anställda ett större
utbud av fritidsaktiviteter än vad som skulle vara möjligt inom den egna
organisationen.

Med hjälp av sponsring kan företags image påverkas i positiv riktning.
Företag som sponsrar en stor och viktig aktivitet i den egna kommunen kan
ge intryck av att företaget ställer upp för den lokala omgivningen. Detta
skapar en image av att företaget är en god samhällsmedborgare vilket i sin
tur är viktigt för att skapa positiva relationer med invånare, beslutsfattare
och med den egna personalen. (Jiffer & Roos, 1999) Hagstedt (1987) har
ett liknande resonemang då han hävdar att ett motiv till sponsring kan vara
att sponsorn vill visa sitt samhällsansvar och målet med en sådan satsning
är att skapa en gynnsam image och förstärka sponsorns legitimitet och
prestige. Företag kan enligt Jobber (1995) visa sitt engagemang i samhälls-
frågor genom att sponsra exempelvis skolor, miljösatsningar och lokala
evenemang och därmed uppnå renommé som ett socialt ansvarstagande
företag.

För att så småningom kunna utvärdera ett sponsringsprojekt och avgöra om
det har varit framgångsrikt eller inte hävdar Jiffer och Roos (1999) att det
måste finnas något att jämföra utfallet med. Vidare poängterar författarna
vikten av att tidigt i ett sponsringsprojekt fastställa de mål som ska gälla.
(Jiffer & Roos, 1999) Samma åsikt återfinns hos Clark (1995) då han
menar att sponsorer redan i inledningsskedet bör fastställa vad de önskar
uppnå med sin sponsringssatsning. Detta är dock inte fullt tillräckligt, utan i
likhet med mål i allmänhet bör även dessa mål för att kunna användas vara
relevanta, realistiska, kongruenta, kvantifierade samt mätbara. Mål-
sättningar med sponsring kan exempelvis vara att uppnå kännedom,
attityder, emotionellt mervärde, beteendeförändringar, preferenser, ökad
försäljning och interna mål. (Clark, 1995) Enligt Jobber (1995) måste
företag vara medvetna om varför de satsar på sponsring. Jiffer och Roos
(1999) menar att målsättningen med all sponsring är att försäljningen ska
öka på både kort och lång sikt. En sponsringssatsning är ofta långsiktig och
det är först efter ungefär tre år som det är möjligt att se effekterna av den.
All marknadsföring handlar i grunden om att företaget vill öka sin
försäljning och detsamma gäller vid sponsring. (Jiffer & Roos, 1999)
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4.4.1  Målgrupper för sponsring

För att företag ska kunna fastställa meningsfulla mål med sin sponsring
anser vi att de också bör vara medvetna om vilka målgrupper de vill nå.
Detta finner vi stöd för hos Jiffer och Roos (1999) då de poängterar vikten
av att företag inför en sponsringssatsning beslutar om de ska rikta sig till
någon specifik målgrupp eller till hela allmänheten. Hagstedt (1987)
använder i detta sammanhang ett intressentperspektiv som utgångspunkt.
Det innebär att företag som sponsrar inte enbart ser kunderna som den enda
målgruppen vid sponsring utan att även övriga intressenter kan vara viktiga
målgrupper. Dock är kunderna många gånger den viktigaste och ibland den
enda målgruppen i samband med sponsring. (Hagstedt, 1987) Även Clark
(1995) talar om vikten av att definiera målgrupper och betydelsen av att
ange deras prioritetsordning. I detta sammanhang liksom vid målformu-
lering poängterar han att det är viktigt att vara konkret och tydlig. Exempel
på målgrupper är kunder och potentiella kunder, leverantörer,
finansmarknad/aktieägare, media, myndigheter, personal (nuvarande och
framtida) och allmänheten. (Clark, 1995) Vi kan konstatera att både
Hagstedt (1987) och Clark (1995) utgår ifrån någon form av intressent-
modell för att identifiera vilka målgrupper som kan vara aktuella vid
sponsring. Intressant är att det finns andra målgrupper utöver kunder som
kanske annars är den målgrupp företag främst tänker på.

4.5  Val av sponsringsprojekt

För att kunna välja lämpligt sponsringsprojekt bör företag enligt Clark
(1995) definiera vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att en viss
satsning ska göras. Det är dessutom viktigt att ta ställning till varför
företaget ska sponsra och inte minst viktigt att ta ställning till vad företaget
inte ska sponsra. Många företag har en nedskriven policy för sin sponsring.
Denna policy kan hjälpa till att fokusera på områden där företaget kan dra
nytta av sin sponsring och klargöra gränserna för vad som är intressant och
inte. På så sätt blir det lättare att sortera ut aktuella förslag. (Clark, 1995)
Hagstedt (1987) uppmärksammar i detta avseende att företag kan få
mängder med förfrågningar om sponsring men de kanske endast har
möjlighet att fullfölja en del av dessa, vilket betyder att de tvingas tacka nej
till ett stort antal. Mot bakgrund av detta bör det i denna situation anses
som viktigt att kunna avvisa förfrågningar utan att för den skull
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åstadkomma badwill för företaget. Antalet förfrågningar om sponsring kan
tänkas minska genom att företag ger ut information som redogör för deras
sponsringspolicy. Krav på att förslagen om sponsringssamarbete ska vara
skriftliga reducerar antagligen antalet ytterligare. (Hagstedt, 1987)

Enligt Jobber (1995) bör företag överväga en rad frågor när de ska välja
lämpligt sponsorprojekt. Först måste företaget klargöra målen med sin
kommunikation och vad de vill uppnå med sponsringssatsningen. Företag
måste ta ställning till om det är ute efter uppmärksamhet eller
imageförbättring av omvärldsrelationer eller skapande av representations-
möjligheter. Viktigast av allt är att det eventuella sponsringsprojektet
matchar varumärkets image. Företagen måste också ta ställning till vilken
marknad och vilken målgrupp de vill nå. Slutligen nämner författaren att
företagets kundprofil bör passa den sannolika publiken på det aktuella
evenemanget. (Jobber, 1995) Clark (1995) diskuterar också dessa kriterier
för val av sponsringsprojekt, men han tar även upp ytterligare kriterier som
exempelvis potentiellt mediaintresse, om sponsringssatsningen är långsiktig
eller enstaka och företagets position som sponsor, till exempel
huvudsponsor eller medsponsor. Han menar att det även finns ytterliggare
frågor som bör värderas utöver dessa nämnda kriterier när företag ska ta
ställning till vilket sponsringsprojekt de ska satsa på. Detta kan exempelvis
vara om det tilltänkta området är på upp- eller nedgång. Det är dessutom
viktigt att ta ställning till om företagets namn bör knytas till det sponsrade
såsom exempelvis Postgirot Open. (Clark, 1995)

I anknytning till de överväganden företag måste göra enligt ovanstående
resonemang anser vi att företag vidare bör uppmärksamma vilka risker som
kan existera med det aktuella sponsringsprojektet. Det kan finnas risk för
att ett evenemang kan få negativ publicitet genom exempelvis fotbolls-
huliganer som förstör ryktet för sporten och att dessa negativa associationer
vidare kopplas till sponsorn. Mårtensson (1994) betonar att sponsring av
kända människor kan vara förknippat med risker för sponsorn. Clark (1995)
uppmärksammar också riskerna med sponsring och exemplifierar detta med
att sponsring av ett miljöprojekt kan vara riskfyllt om det finns lik i den
egna garderoben.
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4.6  Uppföljning av sponsring

Då ett sponsringsavtal motsvarar ett vanligt affärsavtal som båda parter ska
tjäna på borde det vara självklart att göra en uppföljning. Det är nödvändigt
att dels följa upp vilken typ av effekter som uppnåtts och dels till vilken
grad de har uppnåtts. (Mårtensson, 1994) Sponsring kan vara kostsamt och
därför är det viktigt att jämföra vad satsningen har givit med vad den har
kostat. De totala kostnaderna för ett visst sponsringsprojekt måste sättas i
relation till de effekter som projektet har medfört. Låter sponsorn bli att
göra denna uppföljning är det nästan omöjligt att avgöra om sponsringen
har varit lyckad eller inte. Det är viktigt att utvärdera gjorda
sponsringssatsningar för att på så sätt lära sig av sina erfarenheter. Då
sponsring ofta är långsiktiga satsningar är det dessutom värdefullt att följa
utvecklingen och göra förändringar under tiden. Vid utvärderingen jämförs
effekterna av en sponsringssatsning med de i förväg fastställda mål för att
kunna bedöma om sponsringen varit bra eller inte. (Jiffer & Roos, 1999)
Saknas det förutbestämda mål för en sponsringsaktivitet är det dock
omöjligt att i efterhand beräkna hur lyckad satsningen har varit (Haywood,
1998). Mårtensson (1994) tillägger att resultaten av uppföljningen kan
jämföras med vad sponsorn hade uppnått om motsvarande resurser istället
satsats på andra marknadsföringsaktiviteter.

Företag lägger ner mycket pengar på sponsring men enligt Hagstedt (1989)
anstränger de sig förvånansvärt lite för att mäta effekterna av sina
satsningar. Detta faktum anser vi är förvånande med tanke på effektivitets-
kraven som bör genomsyra all annan aktivitet i företagen. Vi tycker att det
borde vara lika självklart att följa upp sponsring som andra investerings-
beslut. Enligt Roos och Algotsson (1996) existerade tidigare inställningen
att sponsring inte gick att mäta, vilket till stor del berodde på att det
saknades relevanta mätmetoder. Numera är företag vana vid att mäta
effekter av traditionella reklamkampanjer och därmed är steget till att även
mäta sponsring inte lika stort. (Roos & Algotsson, 1996) Det är i detta
sammanhang nödvändigt att ta hänsyn till vilken målgrupp sponsringen
riktar sig till. Riktar sig sponsringen till en särskild målgrupp är det endast
hos denna aktuella målgrupp som effekter ska mätas eftersom sponsorn inte
har förväntat sig några effekter hos övriga målgrupper. (Jiffer & Roos,
1999)
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Som sponsor är det viktigt att fundera över vilken typ av effekter som
företaget önskar att uppnå med sponsringen. Roos och Algotsson (1996)
särskiljer fem huvudsakliga typer av effekter såsom exponering,
uppmärksamhet, kunskap/kännedom, attityd/inställning och beteende.
Exponeringseffekter handlar om att få mesta möjliga antal exponerings-
tillfällen för sitt varumärke. Situationer då företag söker denna typ av
effekter kan vara vid byte av logotyp eller då sponsringen fungerar som en
påminnelse om befintlig logotyp i kombination med övrig marknadsföring.
Effekterna mäts i form av uppnått exponeringsutrymme. Pressbevakning är
det enklaste och kanske även det vanligaste sättet för att mäta effekterna av
en sponsringssatsning. I samband med aktiviteter som lockar mycket publik
och besökare är mediatäckningen ofta stor och sponsorer kan räkna med att
exponeras i en del i tidningar. Önskvärt är förstås att översätta denna
pressexponering till monetära värden. Det finns ett antal metoder för detta
ändamål där de olika utfallen kan variera en hel del men det viktiga är att
hitta en acceptabel metod och sedan konsekvent använda denna.
Uppmärksamhetseffekter mäts däremot efter hur många personer som sett
eller hört vem som är sponsor av en viss aktivitet. Mätningen görs ofta vid
flera tillfällen, exempelvis innan den sponsrade aktiviteten startar och
sedan efter den har avslutats. Marknadsundersökningar har blivit allt
vanligare inom sponsring då sponsorer insett vikten av att mäta effekter av
sina satsningar. Undersökningarna kan ske på olika sätt, exempelvis genom
telefonintervjuer, postala intervjuer och på-plats-intervjuer.

Marknadens kunskap och kännedom mäts för att få veta hur väl kunder och
andra målgrupper känner till företaget och dess produkter. Detta kan vara
speciellt viktigt i samband med sponsring eftersom sponsringen sällan
förmedlar andra budskap än ett varumärke. Förändringar av kunskap och
kännedom är dessutom intressant att mäta över tiden. Via attitydmätningar
kan den fjärde typen av effekter mätas. Dessa mätningar talar om hur
målgruppens inställning till företaget har förändrats till följd av en
genomförd sponsringssatsning. Sådana undersökningar är viktiga eftersom
sponsorn försöker skapa en viss image av sitt företag genom att sponsra.
Attitydmätningar visar om sponsringen medfört så kallade goodwill-
effekter, vilket varje sponsor hoppas på. Att följa upp effekterna i form av
attitydförändringar bör därmed vara ett av huvudmålen med sponsring.
Förändringar i attityder uppkommer dock relativt sent och därför bör även
dessa effekter studeras över tiden. Den femte typen av effekter handlar om
att sponsringen har inneburit konkreta förändringar i målgruppens
beteende. (Roos & Algotsson, 1996)
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De önskvärda mål som är uppsatta för en viss sponsringssatsning ligger till
grund för vilken mätmetod som är den mest passande. Förutom målen finns
också ett antal andra faktorer som påverkar valet av mätmetod. Hur
mätresultaten ska användas har betydelse, det vill säga vill sponsorn mäta
kvantitativa mått som exponeringstid eller kvalitativa mått i form av
attitydundersökningar. Typen av sponsringsprojekt påverkar också valet,
ibland är det mer lämpligt med snabba telefonundersökningar än med
intervjuer på plats. En avgörande faktor är ofta kostnaden för mätningarna.
Prisbilden bestämmer kanske om det kan ske någon undersökning
överhuvudtaget eller om kvaliteten på mätningen blir lidande på grund av
kostnadsläget. Mätning av TV-utrymme innebär exempelvis att sponsorn
mäter hur mycket TV-tid en viss aktivitet har. Det gäller dock att vara
försiktig, för även om det handlar om mycket sändningstid är det viktigt att
kontrollera hur många som verkligen brukar titta på programmet i fråga. En
annan sak att tänka på är hur mycket sponsorn faktiskt syns i bild under
sändningstiden. Via såkallade SPINDEX-mätningar mäts reklamtiden som
en sponsor med arenareklam uppnår i svenska och norska TV-kanaler. För
att bedöma om en sponsringssatsning varit lyckad är det inte tillräckligt att
enbart veta hur lång sändningstiden har varit utan detta behöver
kompletteras med SPINDEX-mätningar. Olika typer av sponsorer visas
olika mycket i bild och därför kan den faktiska reklamtiden variera trots att
sändningstiden är densamma. (Roos & Algotsson, 1996)

Hagstedt (1987) anser att produktivitet och effektivitet är två centrala
begrepp i samband med mätning av sponsringens effekter. Produktivitet
mäts som output per enhet av input, där input vid sponsring är de satsade
resurserna i ett sponsringsprojekt. Ofta är resursinsatsen betydligt större än
de medel som sponsorn får i gengäld. Att mäta resursinsatsen och ange den
som kostnad är relativt enkelt jämfört med att mäta och översätta output till
intäkter. Vidare är det en svårighet att bedöma i vilken grad till exempel en
ökad kännedom om sponsorns varumärke bland allmänheten beror på en
viss sponsring. Under samma tidsperiod som företag sponsrar har de ofta
även andra aktiviteter som exempelvis reklamkampanjer för att öka
kännedomen om varumärket. Därmed är det osäkert att avgöra om det är
sponsringen eller reklamkampanjen som har medfört den ökade
kännedomen om varumärket. Dessa svårigheter med att utvärdera
produktiviteten av sponsring kan tänkas utgöra en anledning till att få
mätningar verkligen genomförs. (Hagstedt, 1987)
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Mätningar av produktiviteten säger ingenting om hur effektiv sponsringen
är, det vill säga i vilken utsträckning sponsorn lyckats tillgodose
intressenternas förväntningar. Det finns framförallt tre olika typer av
effektivitetsmått. Den första typen är effektmått som kan vara försäljnings-
data och uppgifter om kunskaps- och attitydförändringar angående
sponsorn hos olika målgrupper. Problemet med dessa mått är svårigheten
att finna orsak-verkan samband mellan till exempel en försäljningsökning
och en sponsringssatsning. Processmått mäter gjorda ansträngningar mer än
effekter. Nedlagda resurser på sponsring kan vara ett mått på de
ansträngningar som gjorts snarare än mått på effekter. Den tredje typen av
mått är strukturmått som mäter kapaciteten ett företag har för att genomföra
sponsringen effektivt. Exempelvis kan ett strukturmått vara antalet personer
som arbetar med sponsringsfrågor i ett företag. Produktivitet kan ses som
”att göra saker rätt” medan effektivitet handlar om ”att göra rätt saker”.
Genom att ha detta i åtanke bör företag i samband med sponsring fråga sig
dels om de ska sponsra överhuvudtaget och dels om de sponsrar rätt
aktiviteter. (Hagstedt, 1987)

4.7  Sammanfattning

Sammanfattningsvis har detta kapitel behandlat att sponsring kan ses som
en del i företags marknadsföring. Begreppet sponsring definieras på olika
sätt men vi har valt att se sponsring som ett kommersiellt samarbete som
ska vara till nytta för de inblandade parterna. Vidare innebär sponsring att
det skapas associationer till sponsringsprojektet och dessa är
förhoppningsvis positiva för sponsorn. En annan del i sponsring består av
att göra uppföljning och jämföra resultatet med i förväg uppställda mål.
Sponsring skiljer sig från välgörenhet genom att sponsorn ska erhålla
någon form av motprestationer medan välgörenhet är en kravlös gåva.
Sponsring delas vanligtvis in i kategorierna idrott, kultur och social
sponsring. Ett motiv till att sponsra kan vara att företag önskar utveckla
starka varumärken genom att med sponsringsprojektets hjälp skapa positiva
associationer till företaget. Andra motiv och mål kan vara varumärkes-
exponering, möjligheter till representation, interna mål och att vara en god
samhällsmedborgare. När det gäller att välja lämpliga sponsringsprojekt är
det viktigt att detta matchar varumärkets image. Vidare kan det finnas
risker förknippade med vissa projekt. Vid uppföljningen av sponsrings-
projekt jämförs utfallet med målen för att därmed kunna avgöra om
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satsningen varit lyckosam. Sponsringen kan medföra effekter i form av
exponering, uppmärksamhet, kunskap/kännedom, attityder och beteende.

Efter att ha fördjupat diskussionerna kring varumärken samt sponsring
följer i nästa kapitel resultatet av den empiriska undersökning vi genomfört
hos tre företag med starka varumärken. Materialet som hittills presenterats i
kapitel tre och fyra har utgjort grunden vid formuleringen av intervjufrågor.
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5  Empiri
Detta kapitel presenterar resultatet från de intervjuer vi har genomfört med
företagen Volvo, Ericsson och Skandia. Vi har valt att strukturera kapitlet
så att resultatet från respektive företag redovisas var för sig. Varje
företagsavsnitt inleds med en kort företagspresentation. Vidare följer
intervjusammanställningarna referensramens rubriker för att således
underlätta läsningen.

5.1  Volvo4

                                                          
4 Avsnitten 5.1, 5.2 och 5.3 bygger helt på intervjuerna med Hans Renström och Mattias Östlund på
Volvo, 2000-04-27, om inget annat anges.

Volvo är en av världens största
tillverkare av lastbilar, bussar och
anläggningsmaskiner. (Volvos
Årsredovisning, 1999)

Företaget har ledande positioner inom såväl drivsystem för marint och
industriellt bruk som flygmotorkomponenter. Volvokoncernen är inriktad
på transportmedel för kommersiellt bruk vilket skapar nya förutsättningar
för ökade samordningsfördelar och förbättrad konkurrenskraft. (Volvos
Årsredovisning, 1999) Volvo grundades 1927 och har idag ungefär 53 000
anställda, tillverkning i 27 länder och en världsomspännande marknads-
organisation. Företagets produkter säljs i över 30 länder runt om i världen
och koncernens omsättning 1999 var 125 miljarder kronor, exklusive
Volvo Personvagnar. Volvokoncernen är uppdelad på fem stycken globala
affärsområden; Volvo Lastvagnar, Volvo Bussar, Volvo Construction
Equipment, Volvo Penta och Volvo Aero. (www.volvo.se)
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På Volvo har vi intervjuat två personer som är engagerade inom
sponsringsfrågor. Mattias Östlund, Project Manager Sponsorship
Marketing & Business Development, arbetar sedan tre år tillbaka på
avdelningen Volvo Event Management. De första två åren arbetade han
nästan uteslutande med Volvos engagemang på Europatouren i golf, men
från och med årsskiftet arbetar han enbart med det som numera heter Volvo
Ocean Race och hur Volvo ska använda detta projekt kommersiellt i
världen. Hans Renström, Director Cultural & VIP Relations, har varit
verksam i 21 år på Volvos huvudkontor och är sedan sju år tillbaka
ansvarig för Volvos samhällssponsring, det vill säga all sponsring som inte
är idrott. Han är även ansvarig för alla donationer som Volvo gör och han
genomför dessutom de VIP-besök som kommer till koncernledningen.
Dessa besök kan handla om kungar, presidenter, guvernörer och
ambassadörer.

Volvos idrottssponsring är helt skild från kultursponsringen. All
idrottssponsring sköts av Volvo Event Management, som ska representera
alla Volvos fem affärsområden och skapa en plattform för dessa områden
att utnyttja sponsring och event marketing i hela världen. Volvo
Personvagnar tillhör inte längre koncernen, men fortfarande finns det ett
brett samarbete mellan Volvo Event Management och Volvo Personvagnar.
Volvo Event Management finansieras av hela Volvokoncernen och
avdelningen finns på tre ställen i världen, i Göteborg, Bryssel och
Southampton. Sammanlagt arbetar ungefär 25 personer på Volvo Event
Management. Under år 2000 kommer organisationen omstruktureras så att
Volvo Event Management kommer att ägas till 50 % av moderbolaget AB
Volvo och till 50 % av Volvo Personvagnar. Volvos kulturssponsring sköts
av Hans Renström, som är den enda som arbetar med kultursponsring på
heltid. Ute i bolagen finns personer som har andra huvuduppgifter och
sponsringen som en bisyssla. Hans Renström nämner att organiseringen av
sponsring inom företaget har förbättrats avsevärt de senaste åren. För ett
antal år sedan var det ingen ordning utan sponsringsförfrågningar bollades
runt mellan bolag och olika personer. Det kunde då hända att det ena
bolaget sa ja till ett sponsringsprojekt samtidigt som det andra sa nej. Nu
har Volvo åtgärdat detta och alla behandlade sponsringsärenden redovisas
månadsvis i en sponsringsrapport som sedermera skickas ut till alla bolag
för att undvika motsägande besked. Bolagscheferna har en egen kassa för
bidrag och donationer. De mindre projekten som är rena bidrag behandlas
av Volvos bidragskommitté där Hans Renström är ordförande.
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Hans Renström upplyser oss om att Volvos sponsring uppgår till mellan
200 och 250 miljoner kronor per år, vilket motsvarar ungefär 1 % av
marknadsföringsbudgeten. Utav den procenten uppgår idrottssponsringen
till 95 % och övrig sponsring till 5 %. Volvo diskuterar inte enskilda
projekt externt. Angående vilka uppgifter som lämnas ut externt har Volvo
strängare regler inom idrottssponsring än inom kultursponsring. Enligt
Hans Renström kostar det minst dubbelt så mycket att driva ett
sponsringsprojekt jämfört med den faktiska summan företaget betalar till
sponsringsobjektet. Relationen är ungefär 2:1 vad gäller idrottssponsring,

5.2  Volvos varumärke

5.2.1  Varumärkesidentitet och varumärkesimage

Volvos grundare hävdade redan 1927 att säkerheten ska komma i första
hand. Hans Renström menar att Volvo är unikt då de med stor framgång
hållit fast vid detta sedan starten. Varumärket Volvo står för tre kärnvärden,
säkerhet, kvalitet och omsorg om miljön. Dessa tre ska genomsyra alla
Volvos bolag och hur de arbetar. Mattias Östlund uttrycker att:

"Vi ska helst drömma om dom på nätterna..."

Volvo Personvagnars varumärkesstrategi sammanfattas i dokumentet Soul
of the Brand där det beskrivs hur de vill att varumärket ska uppfattas av
omvärlden. Hans Renström menar att kärnvärdet kvalitet inte bara ska
genomsyra Volvos produkter utan hela organisationen. Säkerheten är det
som Volvo är mest kända för över hela världen och enligt Mattias Östlund
finns det inget annat bilföretag som arbetar lika mycket med säkerhet som
Volvo, det ordet har Volvo därför nästan ensamrätt på. Mattias Östlund tror
att Volvos kärnvärden kan uppfattas som lite konservativa och kanske inte
så utmanande. Volvo försöker därför utveckla dessa tre kärnvärden genom
att lägga till ytterligare värderingar för att göra varumärket mer attraktivt.
Enligt Mattias Östlund lyder Volvo Personvagnars Mission Statement som
följer:

“We create the safest and most exciting car experience for the modern
families.”
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Detta Mission Statement tycker Mattias Östlund väl avspeglar både de
gamla och de nya värderingarna, då han hävdar att safest, exciting och
modern families också är nya viktiga nyckelord som Volvo vill att
varumärket ska förknippas med. Mattias Östlund anser att Volvo idag har
produkter som är mer dynamiska än vad företaget hade för tio år sedan,
vilket de försöker nå ut med via sin marknadskommunikation.

Mattias Östlund och Hans Renström delar uppfattningen att Volvos kunder
upplever att varumärket står för de tre kärnvärdena säkerhet, kvalitet och
omsorg om miljön och även i den ordningen. Hans Renström tror att om de
skulle fråga människor runt om i världen vad de tänker på då de hör Volvo
så skulle majoriteten svara säkerhet. Mattias Östlund tror inte att de nya
värderingarna nått fram fullt ut till Volvos kunder ännu, men han
poängterar att det är sådant som tar tid och att Volvo är på god väg.

5.2.2  Starka varumärken

Volvo som företag har ett av världens starkaste varumärken och det är ett
av världens mest kända symboler. Enligt Mattias Östlund är varumärket till
och med mer känt än Volvos produkter. På avdelningen Brand
Management arbetar tre personer på heltid med att förbättra och förstärka
varumärket. De koncentrerar sig på hur Volvo på bästa sätt ska exponera
sitt varumärke i olika sammanhang, allt från brevpapper till stora offentliga
evenemang. Det förekommer en ständig bevakning så att varumärket
exponeras på rätt sätt. Vidare gör Volvo mycket för att förstärka
varumärket.

Överallt där Volvo exponeras ska varumärket se likadant ut efter vissa
regler och mallar som finns att följa. Underhåll och framförallt förstärkning
av varumärket är viktigt då Volvo är en relativt liten spelare på
världsmarknaden, de producerar ungefär 400 000 bilar om året. Eftersom
Volvo Personvagnar har köpts upp av Ford behöver Volvo förstärka sitt
varumärke ännu mer och dessutom profilera sig tillsammans med Fords
produkter för att hitta sin nisch. Detta sker genom marknads-
kommunikation där sponsring är en viktig och väsentlig del.

Volvos varumärke fyller en funktion både internt och externt. Externt vill
Volvo att varumärket ska spegla företagets identitet och ge positiva
associationer till Volvos produkter. Internt handlar det om att Volvos
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anställda ska veta hur de ska kommunicera och profilera produkten. Mattias
Östlund säger att:

"Ett varumärke är väl egentligen ett löfte som jag ser det, det är någonting
man lovar."

5.2.3  Brand Equity

Volvos varumärke har en avgörande betydelse för företaget anser både
Mattias Östlund och Hans Renström. Det var mycket på grund av
varumärket som Volvos personvagnar blev uppköpta av Ford. Varumärkes-
experter menar att en stor del av köpesumman var just varumärket.
Varumärket Volvo är både grafiskt enkelt och lätt att känna igen och
dessutom har det fördelen att också vara namnet på företagets produkter.
Volvo vill att varumärket ska skapa positiva associationer till deras
produkter. Den upplevda kvaliteten är avgörande för Volvos framtid, skulle
det visa sig att Volvos produkter har dålig kvalitet är marknadens dom både
hård och snabb.

5.3  Volvos sponsring

5.3.1  Kategorier av sponsring

I dagsläget sponsrar Volvo olika projekt inom kategorierna idrott och
kultur. Den lokala sponsringen är mer spridd. Där finns det en stor del
social sponsring som har inslag av välgörenhet, men det definierar Volvo
inte som sponsring utan som bidrag. Hans Renström anser det viktigt att
göra den distinktionen mellan bidrag och sponsring. Bidragen är inte
avdragsgilla och det ställs inga motkrav från Volvos sida. Däremot måste
de projekt som sponsras formaliseras i ett kontrakt där det ställs vissa
motkrav på mottagaren. Den lokala idrottssponsringen utgörs av stöd till
sex olika idrottsklubbars ungdomsverksamhet i Göteborg. De stora
kontrakten inom idrott återfinns inom segling, motorsport, mountainbike
och golf. Företaget sponsrar till viss del även Vasaloppet, men där endast
som officiell leverantör av fordon.
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Volvo avslutade sitt sponsorskap inom hästsporten 1997 och sökte då något
nytt stort projekt. Detta var i samband med att Volvo jobbade intensivt med
sin image och Volvo blev tillfrågade av Whitbread att köpa tävlingen
Whitbread Around the World av dem. Volvo tycker att seglingen har just
de attribut som de vill att den nya imagen ska förmedla såsom dynamisk,
utmanade och spännande. Detta projekt stämmer därmed bra överens med
de nya värderingar Volvo vill associeras med. Tävlingen har döpts om till
the Volvo Ocean Race och startar i september 2001 i Southampton. Mattias
Östlund poängterar att det måste finnas en kommersiell nytta i alla projekt.
Det var en anledning till att Volvo avslutade sitt 20 år långa samarbete med
hästsporten, vilket var ett av världens största sponsorskap någonsin.
Företaget hade gjort enormt mycket för hästsporten, men de ville inte ge
sken av att Volvo och hästsport alltid ska höra ihop. Inom golf är Volvo i
dagsläget huvudsponsorer till de tre största tävlingarna på Europatouren,
Volvo PGA Mästerskapet, Volvo Scandinavium Masters och Volvo
Masters. Företaget har även sponsorprojekt inom golf i Asien för att nå ut
till företagets kunder i den delen av världen. Inom Volvos kultursponsring
återfinns de stora kontrakten hos Göteborgsoperan och Göteborgs-
symfonikerna. Beträffande humansponsring säger Mattias Östlund:

”Vi har ingen offensiv, konkret humansponsring. Vissa av såna
organisationer kan vara lite kontroversiella som Greenpeace till exempel.
Det är inget vi skulle ge oss in i, spränga båtar är inte riktigt vår grej. Men
jag tror att företag kommer gå in i såna projekt mer och mer.”

5.3.2  Motiv och mål med sponsring

Historiskt sett har företag ofta varit engagerade i verksamheter som ligger
utanför företagets egentliga verksamheter, fastän det då inte kallades
sponsring. Sponsring ses som en naturlig del i arbetet med att göra
arbetsplatsen attraktiv och även som ett personalvårdande fenomen. Det
finns en tradition att företag bör engagera sig i saker som ligger i
närområdet där de har sina anställda och deras familjer för att i en vidare
mening förbättra deras livskvalitet och för att göra arbetsplatsen mer
attraktiv. Volvo är störst i Göteborg och därför är företaget engagerat i
olika sponsringsprojekt i Göteborgsområdet. Detta brukar kallas good
citizenship och höjer på så sätt livskvaliteten för göteborgare i allmänhet
och Volvoanställda i synnerhet. Sedan blir ju Göteborg indirekt en mer
attraktiv stad för kvalificerad arbetskraft.
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Volvo tror att sponsring tillför ett mervärde till koncernen. Om sponsringen
används rätt tillsammans med övrig marknadskommunikation är det ett
mycket bra sätt för Volvo att kommunicera med sina kunder. Sponsringen
medför en möjlighet att bjuda in kunder och andra intressenter till en miljö
som Volvo styr och bestämmer över. Företaget hoppas därmed att de
förmedlar ett budskap som medför positiva associationer hos exempelvis
kunderna. Mattias Östlund säger att sponsringen är ett bra verktyg som en
del i marknadsföringen och dessutom en viktig kompletterande del. Hans
Renström uttrycker i detta sammanhang att:

"...marknadsföringen sätter dig i kontakt med miljoner människor och
sponsringen ger dig möjlighet att skaka hand med 10 000."

Sponsringen ger en möjlighet att skapa relationer och målsättningen är att
uppnå en kompletterande marknadsföring och knyta informella kontakter
med viktiga personer på en personlig basis genom att involvera dem i olika
typer av evenemang. Volvos marknadsföring förstärks genom den
personliga kontaktmöjligheten som sponsring medför. Dessutom exponeras
varumärket i positiva sammanhang, något som väcker positiva
associationer hos människor. Hans Renström säger att:

"Sponsringen är ju en ren imageskapande åtgärd vad gäller varumärket."

Mattias Östlund hävdar att målet med sponsring självklart är att stärka
varumärket genom exponering, relationsmarknadsföring och intern-
motivation. Det viktigaste är att öka varumärkeskännedomen och ge
positiva associationer till varumärket. Genom att synas på rätt ställen
skapas det positiva associationer till varumärket. När Volvo utövar
relationsmarknadsföring har de möjlighet att flyga in gäster till de mest
exotiska ställena i världen under exempelvis de stopp som Volvo Ocean
Race gör. Mattias Östlund tycker att Vasaloppet är ett klockrent exempel
på hur relationsmarknadsföring kan utnyttjas inom sponsring. Då tar Volvo
med sig gäster till Dalarna under en weekend med olika aktiviteter och
visar på så sätt upp Volvo i en svensk miljö för många som kanske aldrig
sett snö i verkligheten. Internmotivationen är inte heller att förakta, Volvo
erbjuder exempelvis alla anställda som vill åka Vasaloppet fri startavgift,
vilket medför att år 2000 åkte ungefär 700 skidåkare Vasaloppet i Volvos
namn.
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Volvo Personvagnars huvudsakliga målgrupp är den moderna familjen och
företaget vet att den moderna familjen i stor omfattning seglar, åker
mountainbike och spelar golf. Det har skett en förändring i Volvos
produktsortiment under senare tid och det medför även att målgruppen har
förändrats något. Mattias Östlund säger att:

"Förr var Volvo en bil som pappa och farfar åkte i, men idag appellerar
våra produkter till även betydligt yngre målgrupper.”

När Volvos bilmodell 850 kom 1992 började företaget rikta sig även till
yngre målgrupper, det gjorde inte Volvo för tio år sedan. Detta tror Mattias
Östlund har hjälpt till att stärka varumärket.

5.3.3 Val av sponsringsprojekt

De sponsringsprojekt som Volvo är engagerade i måste höra samman med
Volvos varumärke, hur företaget vill kommunicera sitt varumärke och hur
Volvo vill uppfattas av omvärlden. När Volvo väljer sponsringsprojekt är
det är också av betydelse vilka kostnader som relateras till satsningen och
vad företaget kan tänkas få ut av det. Det görs noggranna undersökningar
och finansiella analyser innan Volvo påbörjar ett projekt. Volvos
sponsringspolicy går ut på att alltid vara ledande inom den sport de har valt
att sponsra. Vidare ska det vara långsiktiga projekt på minst tre år och helst
fem år, som skapar mervärde för båda parter och all sponsring ska ske
utifrån företagets globala sponsringspolicy. Volvos sponsringspolicy lyder:

”Volvos sponsorkontrakt måste klart och tydligt definiera de inblandade
parternas rättigheter och skyldigheter. Om det finns andra sponsorer än
Volvo måste dessa representera verksamheter som inte konkurrerar med
Volvo. De övriga sponsorerna måste också hålla en oklanderlig etisk
standard både när det gäller historik och finansiell stabilitet. Alla
sponsoraktiviteter måste följa gällande regler för hantering av Volvos
varumärke och identitet.”

(Volvo och sponsring)

Hans Renström betonar att ett sponsringssamarbete måste vara långsiktigt
för att inte vara beroende av tillfälliga svängningar i ekonomin. Ett
ytterligare argument till att långsiktighet bör eftersträvas är att ju längre
samarbetet pågår desto bättre lär parterna känna varandra och desto mer
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fruktbart blir det för båda då de utvecklar evenemangen tillsammans. Volvo
undviker att stödja enskilda utövare eller artister eftersom det är förknippat
med stora risker, hellre sponsras events än individuella personer. Volvo har
endast ett lag de samarbetar med och det finns inom mountainbike.

Antalet förfrågningar som inte berör idrott uppgår till ungefär 1000 stycken
om året. Vad gäller idrott är det betydligt färre, ett par i månaden som är
riktigt genomtänkta. Ibland är det någon som ringer och chansar, sådana
går oftast att avstyra direkt per telefon. Inom idrottssponsringen säger
Volvo nej till 99,9 % av de förfrågningar som kommer. Volvo har sina
stora aktiviteter som sponsras på en internationell nivå, men om exempelvis
Volvo i Österrike tycker att skidåkning är lämpligt att sponsra får de gärna
stödja en sådan aktivitet lokalt förutsatt att det stämmer överens med
Volvos nedskrivna sponsringspolicy. De lokala Volvobolagen väljer ut
projekt att sponsra utifrån vad som är viktigt just på deras marknad och
vilken PR de kan tänkas få ut på den marknaden. På en global nivå
överväger Volvo i stort sätt inga andra projekt än de stora företaget redan
har. Det är inte ofta företaget får förfrågningar som upplevs vara intressanta
att satsa på. Vad gäller kultursponsringen värderas varje projekt på sina
egna meriter och pengarna finns inte i någon budget. Volvo arbetar mycket
med att sprida sin sponsringspolicy för att undvika oseriösa sponsrings-
förfrågningar.

Fram till för 15 år sedan menar Hans Renström att individers personliga
intressen har spelat en stor roll för val av sponsringsprojekt. Olika
företagsledare har varit olika intresserade av sponsringsverksamhet och
detta har satt sin prägel på val av projekt. Vissa företagsledare har varit
mycket intresserade av idrottssponsring och då har företaget satsat på detta,
medan andra har haft ett större intresse av kultur och då har de varit till
hjälp för kulturverksamheten. Sponsringen är numera en betydligt mer
affärsmässig företeelse. Nuförtiden ställer företaget motkrav på den
sponsrade och sponsringen är en mer integrerad del i marknadsföringen.
Detta gör att chefens personliga intressen inte längre spelar någon roll för
vad företaget väljer att sponsra och hur det görs. I denna diskussion
understryker Hans Renström att:

”Även om det naturligtvis kan vara så att om chefen gillar någonting kan
det öka möjligheten att få sponsring, men det finns inget givet samband som
det fanns tidigare.”
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De stora kontrakten både inom kultur och inom idrott är noga utvalda av
Volvo för att passa företaget. När det gäller de stora etablerade kontrakten
har det skett på initiativ från företaget förutom seglingen där Volvo blev
tillfrågade av Whitbread att ta över tävlingen. De sponsringsförfrågningar
som gäller kultur utvärderas i första hand av Hans Renström som i sin tur i
förekommande fall slussar de vidare om det finns anknytning till
exempelvis en viss marknad eller till en viss produkt. Om Volvo överväger
att säga ja till ett projekt tas frågan upp vidare i Trade Mark Committee och
även i Brand Management Committee om projektet överstiger 100 000
kronor. Handlar det om mindre summor beslutas all sponsring som inte rör
idrott av Hans Renström. I princip besvaras alla mindre förfrågningar inom
två veckor.

5.3.4  Uppföljning av sponsring

När det gäller idrottssponsringen gör Volvo uppföljningar av sponsrings-
aktiviteter och denna typ av sponsring anses lättare att följa upp än
kultursponsring. Det finns många parametrar som kan användas för att
mäta effekterna av idrottssponsring.  Inom kultursponsring är detta mycket
svårare då varumärket av tradition och praxis exponeras mer diskret i
sådana sammanhang. Det enda sättet att mäta effekterna av kultursponsring
är egentligen att försöka fånga upp attityder till sponsringen hos olika
intressegrupper. Volvo har exempelvis en gratiskonsert varje år med
Göteborgssymfonikerna och även en gratis föreställning på Göteborgs-
operan för de anställda, och reaktionerna på denna typ av sponsring visar
att detta är mycket positivt och uppskattat. Volvo får även positiva signaler
från andra målgrupper såsom kunder eller journalister som bjuds in till
olika konserter. Det är svårt att mäta effekterna av kultursponsring i
tekniska termer, men av reaktionerna kan Volvo utläsa att det uppskattas av
alla som är involverade. Det finns tyvärr inga andra mer konkreta
mätmetoder inom kultursponsringen då denna typ av sponsring inte har
TV-sändningar eller medför publicitet som annars är relativt enkel att mäta.
I dessa fall går det att sätta sponsringen i direkt relation till vad det hade
kostat att istället annonsera.

Inom idrottssponsringen gör Volvo alltid uppföljningar. Där undersöks
alltid exponering, alltså hur mycket varumärket har visats, vid vilket
tillfälle och för vilken publik. Undersökningar av sådant slag köper Volvo.
Denna typ av uppföljning anses som mycket viktig och det är ett relativt
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enkelt sätt att mäta en viss effekt av sponsringen. Det görs även mätningar
för att få reda på hur Volvos alla bolag varit med och dragit nytta av olika
evenemang. Mattias Östlund säger dock att:

”...det är svårt att mäta hur många extra produkter Volvo har sålt på grund
av en viss sponsring."

Sponsringens direkta effekter på varumärket går inte heller att mäta, men
Hans Renström hävdar att sponsringen självklart har effekt på varumärket.
Sponsringen kan vara en avgörande faktor som bidrar till positiva
associationer till varumärket när en kund väljer mellan två likvärdiga
produkter. Sponsringsverksamheten har en positiv underton som i många
fall leder till köp eller åtminstone kommersiella kontakter för företaget. Det
går även att vända på saken menar Hans Renström och frågar sig:

 "...om vi nu inte hade sysslat med sponsring, hade vi sålt färre lastbilar
eller bilar? Kanske är det så, men ingen vet."

5.4  Ericsson5

                                                          
5 Avsnitten 5.4, 5.5 och 5.6 bygger helt på intervjuerna med Kristina Forsman, Annelie Hellström,
Mattias Isaksson och Fredrik Jonsteg på Ericsson, 2000-05-04, om inget annat anges.

Ericsson är en världsledande leve-
rantör inom den snabbväxande
och dynamiska branschen för te-
lekommunikation och datakom-
munikation (www.ericsson.se).

Företaget erbjuder avancerade kommunikationslösningar för mobila och
fasta nät så väl som produkter för konsumenter. Ericssons kunder består av
nätoperatörer, andra leverantörer av teletjänster, företag och konsumenter
över hela världen. (www.ericsson.se) Ericsson grundades 1876 och har i
dagsläget mer än 100 000 anställda och företaget finns representerat i 140
länder. År 1999 hade företaget en omsättning på över 215 miljarder kronor.
(Ericssons Årsredovisning, 1999)
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Inom Ericssonkoncernen håller en sponsringsverksamhet på att byggas upp
och huvudansvaret för sponsringen ska finnas vid huvudkontoret i
Stockholm. Dessutom finns det personer på de olika kontoren runt om i
världen som också arbetar med sponsring. Det är ännu inte fastställt hur
många inom organisationen som ska arbeta med sponsringsfrågor.
Utgångspunkten är att det ska finnas ett antal fasta personer som på heltid
arbetar med sponsring och att det sedan vid behov i samband med projekt
ska finnas möjlighet att plocka in ytterligare personer. Ericsson lämnar inte
ut några uppgifter angående budgetsiffror och därför har vi inte fått veta
hur stor del av marknadsföringsbudgeten som är avsatt till sponsring.

Vi har intervjuat fyra personer som arbetar i Stockholm på
Ericssonkoncernens huvudkontor, Telefonaktiebolaget LM Ericsson.
Kristina Forsman, Marketing Communications Manager, för Corporate
Sponsorship & Social Marketing. Därmed är hon ansvarig för marknads-
kommunikationen inom de fyra delarna Sponsorship, Produktplacering,
Social Marketing och Events (mässor och konferenser). Annelie Hellström,
Sponsorship Project Manager, arbetar som projektledare inom gruppen
Sponsring och inom samma grupp arbetar Mattias Isaksson som Portfolio
Manager. Dessa tre personer har vi intervjuat angående Ericssons
varumärke och företagets sponsringsverksamhet. Fredrik Jonsteg är
Manager Strategic Partnerships och han arbetar inom gruppen Social
Marketing. Vi har främst intervjuat honom angående Social Marketing och
Ericsson Response, som är ett stort projekt som pågår inom Social
Marketing. Organisatoriskt är Social Marketing skilt från gruppen
Sponsring, men det finns ändå vissa likheter mellan dem och därför har vi
valt att beskriva Social Marketing och Ericsson Response under rubriken
kategorier av sponsring.

5.5  Ericssons varumärke

5.5.1  Varumärkesidentitet och varumärkesimage

Kristina Forsman förklarar att Ericsson vill att deras varumärke ska stå för
innovation och dynamik, motsvarande ord på engelska är enpowerment och
enabler. Koncernspråket inom Ericsson är engelska och därför är det svårt
att hitta motsvarande svenska ord. Kristina Forsman upplever att kundernas
uppfattning av Ericssons varumärke sammanfaller rätt väl med just det som
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företaget vill att varumärket ska stå för. Starkast för kunden är kanske
kvalitet. Mattias Isaksson påpekar att det i de här sammanhangen är lite
komplicerat då Ericsson har olika typer av kunder som avsevärt skiljer sig
åt. En grupp kunder är slutanvändarna medan en annan grupp är kunder
inom business to business. Budskapet kan därför skilja lite mellan
grupperna men det övergripande är att Ericsson vill att deras varumärke ska
stå för just enpowerment och quality. Annelie Hellström tillägger att de
strävar efter att varumärket även ska representera ord som joy och fun.

5.5.2  Starka varumärken

Ericsson har en person på huvudkontoret som är ansvarig för hur företaget
vårdar och hanterar sitt varumärke. Dessutom finns direktiv för hur
varumärket ska exponeras i olika sammanhang. Med varumärket Ericsson
vill företaget få människor att köpa just deras produkter så att Ericsson blir
det naturliga valet jämfört med alla andra leverantörer. Ericsson gör mycket
för att förstärka sitt varumärke. Detta sker genom en mix av en mängd
olika aktiviteter som till exempel sponsring, event och annonsering.
Kristina Forsman uttrycker detta enligt följande:

”…allt vi gör är för att stärka varumärket”

Tanken är att oavsett var Ericssons kunder ser Ericsson ska de känna igen
företaget, se att det här är Ericsson. Även om det råkar vara i Asien eller
Europa ska kunderna känna igen sig. Exempelvis går det att känna igen en
Ericsson-monter på utformning, personal, upplägg, färger och så vidare
vare sig montern finns på en mässa i Tyskland, Sydamerika eller USA.
Sedan finns det naturligtvis lokala anpassningar till specifika marknader.

5.5.3  Brand Equity

Mattias Isaksson poängterar att varumärket är mycket viktigt för Ericsson.
Med alla aktiviteter som Ericsson genomför, oavsett om det är sponsring,
annonsering eller något annat, är syftet att stärka varumärket. Tanken är att
marknaden ska uppfatta Ericsson som ett trovärdigt företag och människor
ska associera Ericsson med just de kvalitéer som företaget vill att
varumärket ska står för. Annelie Hellström anser också att Ericsson har ett
starkt varumärke och att många människor har förtroende för Ericsson då
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det är ett svenskt företag. Ericsson uppfattas som ett ärligt företag som
håller vad de lovar samt är förtroendeingivande.

5.6  Ericssons sponsring

5.6.1  Kategorier av sponsring

Ericsson har för tillfället sponsringssamarbeten inom bland annat
motorsport, segling, musik, hästhoppning och tennis. Inom musik pågår ett
sponsringsprojekt kring MTV Music Awards som har ägt rum i Dublin och
som kommer till Stockholm i höst. Americas Cup är en matchracing
segling som Ericsson sponsrar. Ett helt nytt projekt är hästhoppningslaget,
Team Ericsson. Laget består av sex europeiska ryttare av världsklass som
under ett år åker runt på cirka 25 hästhoppningstävlingar. Vidare sponsrar
Ericsson två idrottsanläggningar, den ena är Ericsson Arena i USA och den
andra är Ericsson Stadium på Nya Zeeland.

Inom Ericsson finns en avdelning som kallas Social Marketing.
Avdelningens arbete kan delvis beskrivas utifrån den amerikanska termen
corporate citizenship som handlar om det ansvar företag ska ta i samhället.
Fredrik Jonsteg poängterar emellertid att Social Marketing inte är exakt
samma sak som corporate citizenship. Att vara en god samhällsmedborgare
eller god corporate citizen inkluderar enligt Fredrik Jonsteg många delar av
företags verksamhet. Grunden är att företag måste agera på ett korrekt sätt i
sin affärsverksamhet. Detta innefattar bland annat att företag ska ha ett
miljötänkande, göra affärer på ett etiskt och korrekt sätt samt behandla sin
personal väl. Dessa bitar måste alla företag ta hänsyn till, men på senare år
krävs det mer av företagen. För att budskapet i uttrycket god samhälls-
medborgare ska ge marknadsvärde måste företag engagera sig i
samhällsfrågor och ta mer ansvar än allmänheten kräver. Arbetet med detta
extra ansvarstagande har Ericsson valt att kalla Social Marketing. Social
Marketing kan ses som ett marknadsinstrument då Ericsson inte enbart gör
dessa satsningar för att betala tillbaka till samhället. I och med de höga
kostnader som är förknippade med samhällsengagemang måste detta även
vara till nytta för företaget.

Fredrik Jonsteg berättar att samhällssponsring är en benämning som ganska
ofta används på den här typen av verksamhet. Ericsson har istället valt att
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kalla det för Social Marketing då de anser det felaktigt att se det som
sponsring. Fredrik Jonsteg beskriver skillnaden mellan vanlig sponsring
och samhällssponsring med att vid sponsring vet sponsorerna väl från
början vad de får tillbaka av ett projekt. Dessa kontrakt är väl reglerade, det
står angivet hur mycket sponsorn ska betala och vad den i sin tur ska få
tillbaka. Sedan finns det givetvis en viss goodwill i sponsring. Inom Social
Marketing fungerar det inte alls på samma sätt. Fredrik Jonsteg säger att:

”I den här typen av sponsring kan man inte jobba på det sättet, man kan
inte skriva ett kontrakt med Röda Korset om att vår loga ska synas ett visst
antal gånger på BBC i samband med nästa katastrof, det skulle inte
fungera.”

Istället får företag efter bästa förmåga se till att de gör nytta och därefter
kan de enbart hoppas att denna nytta kommer tillbaka till företaget på olika
sätt. Detta kan vara genom att media skriver att Ericsson tar sitt ansvar i
samhället eller genom att människor förknippar varumärket Ericsson med
ett samhällsengagerat företag. Vidare påpekar Fredrik Jonsteg att denna typ
av verksamhet även är viktig för Ericsson internt. Det som Ericsson hittills
gjort har fått oerhört stark intern respons då de anställda uppskattar att
företaget engagerar sig i sådana här frågor. Jämfört med sponsring är det
mycket svårare att mäta nyttan av Ericssons samhällsengagemang då det är
omöjligt att efter en katastrof göra en utvärdering och komma fram till hur
mycket företaget tjänat. Fredrik Jonsteg arbetar med ett projekt inom Social
Marketing som heter Ericsson Response, vilket handlar om Ericssons
involvering i katastrofhjälp. Huvudtemat bakom Ericsson Response är
enligt Fredrik Jonsteg:

”…att där det finns ett akut kommunikationsproblem i samhället så borde
Ericsson vara där och se om vi kan hjälpa till på något sätt med vår
kunskap och vår utrustning.”

När det händer katastrofer ställer sig företag ofta på kö för att skänka saker
då de hoppas få publicitet i media. Fredrik Jonsteg förklarar att det är
omöjligt att arbeta på detta sätt, utan det krävs istället att företag genom
upparbetade kontakter och samarbeten engagerar sig innan själva
katastrofen. Ericsson har redan inlett samarbete med Röda Korset och FN
och det är även tänkt att Ericssons lokala kontor runt om i världen ska vara
involverade. Av erfarenhet har Ericsson uppmärksammat ett stort intresse
hos de anställda på de lokala kontoren om att hjälpa till när det inträffar
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något i deras omgivning och således blev det naturligt för Ericsson att
engagera sig i katastrofhjälp.

5.6.2  Motiv och mål med sponsring

Enligt Mattias Isaksson är sponsring ett sätt att nå ut till olika målgrupper.
Vidare menar han att det är nödvändigt att vara mer och mer kreativ
beroende på vilken målgrupp företaget vill rikta sig till. Då radio och TV
inte längre påverkar vissa målgrupper ser Ericsson sponsring som ett
verktyg för att höras och synas på marknaden. Annelie Hellström menar att:

”Sponsring är något som kommer väldigt starkt i och med att folk är trötta
på vanlig annonsering och då måste företag göra någonting annat som är
förknippat med en aktivitet eller en upplevelse för att få folk att känna att
det kittlar lite i magen.”

Sponsring kompletterar de andra delarna i kommunikationen på ett bra sätt,
anser Kristina Forsman. På Ericssons huvudkontor finns alla delar inom
kommunikation som övergripande koncernfunktioner. Delarna består av
internkommunikation, investerarrelationer, press, marknadskommunikation
och den avdelningen som arbetar med sponsring, events och social
marketing. Alla dessa funktioner är integrerade, vilket är särskilt tydligt
inom sponsring då ett bra sponsorskap täcker upp alla delar. Annelie
Hellström anser att det finns många sidor med ett sponsorskap som företag
kan utnyttja. Om företaget arbetar med alla dessa sidor, det vill säga ser till
att de anställda är delaktiga, sponsringen har ett bra mål och genomförs på
ett lämpligt sätt så har sponsring enorma fördelar. Dessutom har
sponsringen även samband med de andra kommunikationsdelarna.

Beträffande Ericssons mål med sin sponsring har Kristina Forsman,
Annelie Hellström och Mattias Isaksson samma åsikt. Denna framhävs
genom Annelie Hellströms uttalande om att:

”Stärka varumärket är det största målet.”

Andra mål är att företaget ska sälja mer produkter till kunder. Inom Social
Marketing får företaget tillbaka annat än reella försäljningssiffror. Genom
att vara en god samhällsmedborgare får företag bland annat möjlighet att
rekrytera duktiga medarbetare. Kristina Forsman anser att Ericsson kan
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stärka sin profil och image genom att vara en god samhällsmedborgare som
tar sitt ansvar i samhället. Vidare finns det interna mål genom att de
evenemang som Ericsson sponsrar ska tilltala de anställda och de ska tycka
det är kul att associeras till detta som Ericssonanställda. Alla kompletta
sponsorskap hos Ericsson har också en personaldel. Denna kan bestå av att
de anställda är med och arbetar i projekten eller i form av tävlingar som till
exempel vid MTV Music Awards då de anställda fick vara med i en
interntävling och vinna biljetter till Dublin. Social Marketing är också
exempel på hur de anställda kan engageras. Sponsringen anpassas
dessutom efter vilken målgrupp Ericsson vill nå. MTV Music Awards
exempelvis riktar sig främst till unga konsumenter medan Americas Cup
istället riktar sig till målgrupper inom business to business.

5.6.3  Val av sponsringsprojekt

Mattias Isaksson berättar att i dagsläget är sponsringen inom Ericsson
ganska bred. Företaget arbetar dock med att framöver fokusera mer på
vissa områden och ha ett mindre antal projekt med längre livslängd och
som motsvarar företagets värderingar. Ericsson har en nedskriven
sponsringspolicy men den är enbart för internt bruk. Det kommer väldigt
många förfrågningar angående sponsring till Ericsson. Kristina Forsman
berättar att de varje dag får ett antal förfrågningar och det är allt från att
någon ringer och ger ett förslag till att en mängd material skickas till
företaget. När det i nästa steg gäller att välja ut lämpliga sponsringsprojekt
säger Annelie Hellström att de ofta väljer sådana projekt som de själva sökt
upp. Samtidigt håller de självklart ögonen öppna för de förfrågningar som
kommer in till Ericsson, då det alltid finns möjlighet att något kan vara av
intresse. Mattias Isaksson tillägger att det är svårt att veta om de
förfrågningar som kommer från andra Ericssonbolag runt om i världen är
deras egna idéer eller om de i sin tur fått förfrågningarna utifrån.

För att Ericsson ska välja ett visst projekt ska detta vara i linje med vad
Ericsson står för samt stödja Ericssons varumärke. Det är viktigt att
Ericsson väljer sponsringsprojekt som inte skadar företagets varumärke
utan se till att satsa på sådana projekt som står i linje med företagets
värderingar. Olika verktyg används också för att värdera olika
sponsringsprojekt som exempelvis payback, hur projektet kan tänkas
påverka varumärket, hur många tittare om det gäller TV och vad Ericsson
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kan göra med projektet. Annelie Hellström menar att inför ett val av
sponsringsprojekt måste de ställa sig frågan:

”…ger det  mervärde för Ericsson eller kostar det bara pengar? En del
saker kostar bara pengar, man får tio stolar någonstans och så blir det inte
mer med det.”

Annelie Hellström förklarar att det är förenat med en större risk att sponsra
enskilda individer än att sponsra ett evenemang eller en företeelse som
upprepar sig och återkommer flera gånger. Detta då det aldrig går att
kontrollera att individen talar positivt om företaget. Detsamma gäller om
företag sponsrar artister som representerar en viss sorts musik. I dag är
musiken så spridd och alla lyssnar inte på samma musik utan den är indelad
i smala fack. Det är därmed en risk förknippad med att företag sponsrar en
viss sorts musik och denna musik sedan försvinner. Därför är det bättre att
välja att sponsra exempelvis MTV, som Ericsson har gjort. Mattias
Isaksson berättar att då lokalbolagen befinner sig närmast sina kunder vet
de också bäst vilken sponsring som kan vara lämplig på just deras marknad.
Dock måste vissa kriterier vara uppfyllda och det kan exempelvis finnas
sporter som bör undvikas. Gruppen som arbetar med sponsring på
huvudkontoret i Stockholm ska fungera som ett kompetenscentrum åt
lokalbolagen runt om i världen.

Något som är viktigt att tänka på innan företag bestämmer sig för att satsa
på ett visst sponsorskap är att det inte är tillräckligt att enbart köpa
rättigheterna till att använda sponsorskapet. Det krävs dessutom att
företaget implementerar sponsorskapet och utnyttjar dess möjligheter.
Detta kan kosta minst en och en halv gång mer än vad företaget betalt för
rättigheterna.

5.6.4  Uppföljning av sponsring

Kristina Forsman, Annelie Hellström och Mattias Isaksson är alla tre
överens om att Ericssons sponsringssatsningar ger effekter för varumärket.
Mattias Isaksson berättar att Ericsson varannan vecka gör regelbundna
varumärkesundersökningar för att mäta hur varumärket uppfattas. Annelie
Hellström förklarar att det i samband med MTV Music Awards gjordes
mätningar om hur Ericsson uppfattades dels före evenemanget och dels
efter det hade genomförts. På så sätt var det möjligt att se om evenemanget
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påverkat människors uppfattning om företaget. I samband med MTV Music
Awards gjordes även en undersökning om vad människor tyckte om att
Ericsson sponsrade just det här evenemanget. Enligt Annelie Hellström står
MTV:s varumärke för vissa saker som ligger i linje med det som Ericsson
vill lyfta fram i sitt varumärke och därför tillfrågades människor om de såg
denna koppling mellan varumärkena, vilket undersökningen visade att de
gjorde.

Vissa mätningar genomför Ericsson på egen hand medan andra köps
externt. Ofta ingår det som en del i sponsringsavtalen att sponsorn ska få
information om exempelvis hur många som sett ett visst TV-program.
Ericssons egna undersökningar handlar mer om människors uppfattning om
Ericsson, om uppfattningen förändrats och i så fall hur. Andra sätt att mäta
sponsringens effekter är att undersöka hur Ericsson uppfattas av media och
hur många besök websidan haft. Mattias Isaksson berättar att i samband
med en tennisturnering mätte Ericsson hur många personer som varit
närvarande och hur många som besökte Ericssons monter. Dessutom
användes enkäter för att undersöka besökarnas åsikter om evenemanget och
Ericsson. Hur mätningarna går till skiljer sig åt och anpassas till olika
projekt.  Efter varje stort sponsringsprojekt som Ericsson genomfört görs
uppföljning/utvärdering utifrån de mål som satts upp. Mattias Isaksson
förklarar vikten av att följa upp när projektet är avslutat eller under tiden
som det pågår, genom att jämföra vad som lovades med vad företaget
verkligen fick. Om det inte från början är bestämt vad företaget vill uppnå
med ett visst sponsringsprojekt kan detta inte heller mätas efteråt. Det svåra
med sponsring är att veta hur mycket av en viss försäljningsförändring som
beror på ett specifikt sponsringsprojekt relativt alla andra aktiviteter.

Avslutningsvis uttalar sig Annelie Hellström om hur hon anser att
framtiden kan komma att se ut:

”Det som kommer starkt är Social Marketing som egentligen är den
ultimata formen av sponsring, fast det inte är sponsring. De som redan varit
inom sponsring ett tag går nu mot det här som vi kallar Social Marketing.”
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5.7  Skandia6

                                                          
6 Avsnitten 5.7, 5.8 och 5.9 bygger helt på intervjun med Lars Tigerberg på Skandia, 2000-05-05, om
inget annat anges.

Skandia är en internationell
nätverkskoncern med inriktning
mot spar-, liv-, och fondförsäkring
(www.skandia.se).

Skandias skadeförsäkringsdel flyttades 1999 till det nybildade bolaget If
som Skandia äger tillsammans med andra nordiska försäkringsbolag.
Skandia grundades 1855 och har idag kontor i 25 länder varav USA är den
största marknaden som står för mer än 50 % av Skandias intäkter. År 1999
hade Skandia 5600 anställda, en omsättning på över 130 miljarder kronor
samt ett förvaltande kapital på 833 miljarder kronor. (Skandias
Årsredovisning, 1999)

Skandias sponsringsverksamhet är organiserad i två delar, kommersiell
sponsring och ideell sponsring. All samhällssponsring ingår i den ideella
sponsringen och styrs sedan tolv år tillbaka av stiftelsen Idéer för Livet. I
denna stiftelse förvaltas dels bidrag från Skandia och dels bidrag från andra
generösa bidragsgivare samt en viss del av avkastningen från en fond där
allmänheten kan placera sina pengar. I stiftelsen Idéer för Livet arbetar idag
fyra personer heltid med bedömning av aktuella projekt medan alla beslut
tas av en stiftelsestyrelse. Den kommersiella sponsringen utgör idag den
marknadskommunikation som finns på Skandia. Alla andra marknads-
kommunikationsdelar, som exempelvis reklam är överfört till ett bolag som
används gemensamt av Skandia och If. Bedömning av aktuella projekt
inom den kommersiella sponsringen görs av tre personer, medan alla
slutliga beslut fattas av koncernchefen. Vi har intervjuat Lars Tigerberg,
som är sponsorchef för den kommersiella sponsringen och sitter i
koncernstab och rapporterar till koncernchefen. Han påpekar att de två
sponsringsdelarna inom Skandia är helt avskilda:

”Det finns vattentäta skott emellan dom, vi får inte trovärdighet i våran
ideella sponsring genom att vi går in med den kommersiella och tangerar
gränserna”.
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Av den svenska delen av Skandias marknadsföringsbudget används ungefär
10 % till sponsring. Detta är en minskning med ungefär 3 % de senaste två
åren och Lars Tigerberg anser att denna minskning troligtvis kommer att
fortsätta lite till och stabilisera sig runt 8 % om något år. Denna minskning
beror dock inte på att den faktiska summan som används till sponsring
minskar, utan att marknadsföringsbudgeten totalt ökar. Av dessa 10 %
fördelas sedan ungefär 65 % till kommersiell sponsring och 35 % till den
ideella sponsringen.

5.8  Skandias varumärke

5.8.1  Varumärkesidentitet och varumärkesimage

Skandias deviser är Det är här det växer och Vi får människor och pengar
att växa. Dessa lanserades i januari i år. Den tidigare Trygghet för
generationer hade i sin tur använts i ungefär tio år. Skandia vill att deras
varumärke ska stå för trygghet. Lars Tigerberg utvecklar detta med att:

”…varumärket Skandia ska stå för ett stabilt företag som har funnits under
lång tid och kommer att finnas under lång tid så jag som människa ska våga
sätta in mina pengar här. Jag ska dessutom veta att jag får en god avkastning
på mitt kapital, alltså att det förvaltas på bästa sätt hela tiden. Att man
verkligen försöker det är egentligen vad vi vill få ut av vårat budskap
tryggheten”.

Lars Tigerberg tror inte att de nya deviserna kommer att finnas i mer än tre
till fyra år, sedan kommer de ersättas. Han poängterar vidare att sådana
signaler bör finnas en tid för att människor ska kunna ta dem till sig. Lars
Tigerberg anser att det existerar hundraprocentig överensstämmelse mellan
vad Skandia vill att deras varumärke ska stå för och vad kunderna upplever
att varumärket Skandia står för. Nyckelordet är trygghet.

5.8.2  Starka varumärken

Skandia hade tills skapandet av If en marknadsdirektör som var
varumärkesexpert och som då var vårdare av varumärket Skandia. Han
flyttades dock till If för att bygga upp detta nya varumärke. I dagsläget är
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det istället koncernchefen som är varumärkesvårdare i Skandia. Lars
Tigerberg ser ett problem för företag som Skandia med många dotterbolag,
exempelvis Skandia Link, Skandia Liv och Skandiabanken. Risken är då att
de olika bolagen drar åt var sitt håll och profilerar sitt varumärke. Detta är
anledningen till att koncernchefen har uppgiften som varumärkesstrateg.
Det är viktigt att det är varumärket Skandia som uppmärksammas över alla
bolagsgränser då det för kunden egentligen är ointressant hur den interna
organisationen ser ut. Detta utrycker Lars Tigerberg enligt följande:

” Skandia ska stå för ett bolag, ett varumärke. Man ringer ett telefonnummer,
får prata med en person och så får man hjälp.”

Skandia har gjort många undersökningar angående hur varumärket
uppfattas och vad det står för. Den senaste gjordes för ett år sedan.
Resultatet blev då att Skandia ansågs vara ett innovativt bolag med bra
produkter och med en stark markering åt höginkomsttagare. Till det
sistnämnda kommenterar Lars Tigerberg att:

”…det har inget med produkten att göra, det är bara hur man uppfattas. Vi
uppfattas som blåa kan man säga, medan Folksam uppfattas som röda”.

Lars Tigerberg hävdar att Skandia fortfarande räknas som ett försäkrings-
bolag och att företaget i detta avseende har hög igenkänningsgrad.
Undersökningar som däremot gäller finansiella bolag visar att Skandia har
relativt låg igenkänningsgrad. Lars Tigerberg poängterar att den bransch
Skandia agerar i är lite annorlunda mot andra branscher. Exempelvis
profileras inte varumärket Skandia på samma sätt i USA som i Sverige. I
Sverige agerar Skandia mot slutkund och därmed blir varumärket oerhört
viktigt, så är inte fallet i USA. En svårighet med den bransch Skandia
tillhör är att det saknas fysiska produkter. Beträffande skadeförsäkringar
säger Lars Tigerberg att:

”…det är någonting som man kanske behöver, men det känns ganska
onödigt att slänga ut massa pengar på en försäkring därför att det drabbar
ändå inte mig […] Därför är det svårt för den här typen av företag tror jag,
att hitta just vad ska signalen vara, vad ska igenkänningen vara, vad ska
folk känna i magen när dom ser våra varor”.
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5.8.3 Brand Equity

Lars Tigerberg anser att varumärket har en oerhört stor betydelse för
Skandia. Om inte varumärket fanns skulle företaget heller inte sälja några
produkter. På Skandia finns en medvetenhet om att:

”… det tar ju väldigt lång tid att etablera ett varumärke och har man då som
vi ett varumärke som är 150 år gammalt, då måste man vårda det.”

Lars Tigerberg uppmärksammar också risken med att exempelvis byta
varumärke vid sammanslagningar eller uppköp. Det blir då en jojoeffekt av
varumärket. Varje gång det görs en förändring åker företag ned och måste
arbeta sig upp igen. Skandia är också medvetna om att det kommer ta lång
tid att bygga upp varumärket If till ett etablerat namn. Vissa kampanjer som
exempelvis sponsring blir mer varumärkesvårdande än kampanjer för att
sälja produkten. Sponsringskampanjer genomförs för att synas och  skapa
medvetenhet om att företaget finns. För att illustrera vikten av ett starkt
varumärke exemplifierar Lars Tigerberg med att om ett svagt varumärke
sattes på en produkt med mycket starkt varumärke, skulle denna produkt
sälja mycket mindre. Det spelar då ingen roll om företaget med svagare
varumärke har utvecklat sina produkter till att bli mycket bra, dessa
kommer fortfarande att få ha den kvalitetsstämpeln som varumärket
tidigare förknippats med. I detta sammanhang säger Lars Tigerberg att:

”Har du inget varumärke så kan du inte göra dig gällande på marknaden.”

5.9  Skandias sponsring

5.9.1  Kategorier av sponsring

Som tidigare nämnts är all samhällssponsring hos Skandia organiserad
inom den ideella sponsringen. Här ger företaget ut pengar utan något
kommersiellt syfte bakom. Det ställs heller inga krav på motprestationer
från den sponsrade parten. Skandia tar här sin plats som god samhälls-
medborgare. Den kommersiella sponsringen är huvudsakligen koncentrerad
på ungdomsidrott. Skandia tror att det är inom idrottssponsring företaget
kan få ut mest av sina pengar. Inom idrott är ett av huvudområdena
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sponsring av golf. Efter att ha avvecklat ett flertal idrottsprojekt har
Skandia numera endast tre stora idrottsprojekt kvar. De skulle dock vilja ha
ytterliggare något stort projekt. De kultursatsningar som Skandia gör anser
de inte är sponsring, utan representation, vilket Lars Tigerberg uttrycker
som att:

 ”…för oss är det ett sätt att köpa dyra biljetter.”

Skandia har tidigare haft ett antal projekt på kultursidan men de flesta är
avslutade idag. Enligt Lars Tigerberg har det varit lite av en trend att alla
stora företag ansett att de måste göra någonting för kulturen. Under den
tiden hade Skandia tillräckligt många bra projekt och när dessa nu avslutats
har företaget inte kommit in ordentligt in på kultursidan. Många attraktiva
kulturprojekt är redan upptagna av andra företag. Skandia har dock aldrig
lagt ned så mycket pengar på kultursidan.

Inom den kommersiella sponsringen hade Skandia för ett par år sedan 65
stycken olika projekt. Idag har Skandia dragit ner på antalet projekt och har
idag endast 15 sponsringsprojekt kvar. Anledningen är dels att de vill
kunna satsa ordentligt på varje projekt så att det blir någonting bra av det
och dels att de vill göra långsiktiga satsningar. Skandia sponsrar få
evenemang och de sponsrar inga individuella personer. Det som
huvudsakligen sponsras är organisationers barn och ungdomsverksamhet,
antingen på central nivå eller på lokal nivå. De specifika aktiviteter/objekt
som Skandia sponsrar för tillfället är Svenska Golfförbundet, Sveriges
Olympiska Kommitté, en etik och moralkampanj för Riksidrottsförbundet,
Kungliga Myntkabinettets museum, Orfei Drängar, Svensk Hemslöjd,
Cirkus Cirkörs cirkusskola för barn och ungdom, sjöräddningsbåten
Skandia, Innovation Cup som är en tävling mellan landets tekniska
högskolor samt Ung Företagsamhet. Alla dessa projekt innebär dock inte
rena utbetalningar, utan ibland kan det exempelvis innebära att Skandia
endast tillsätter personal.

5.9.2  Motiv och mål med sponsring

Lars Tigerberg anser att marknadskommunikation är viktigt och den som
finns på Skandia idag är sponsring. Alla andra delar är sålda till ett eget
bolag som anlitas av både Skandia och If. Skandia har valt att sponsra då
företaget tror att de genom sponsring kan få ut mycket under lång tid.
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Företaget tror också att sponsring ger mer per satsad krona än exempelvis
TV-reklam. Ett av målen med Skandias sponsring är att skapa goodwill
kring varumärket, det vill säga sponsringen ses som en varumärkes-
stärkande åtgärd.

Genom sponsringen deltar företaget på en rad olika aktiviteter där
varumärket kan profileras. Lars Tigerberg anser att goodwillen omkring
varumärket troligtvis blir extra stark inom den idrott eller organisation som
sponsras. Goodwill kan också uppnås genom att exempelvis föräldrar vars
barn är aktiva inom något område som sponsras av Skandia får positiva
erfarenheter av företaget. Satsningar på barn och ungdom kan eventuellt
skapa nya kunder om tio till femton år, då dessa ungdomar fått positiva
associationer till företaget. Lars Tigerberg säger:

” Vi tror att på grund av att vi gör något positivt för dom så kommer dom att
välja Skandia hoppas vi.”

Vidare är det ett mål att på sikt sälja mer försäkringar eller produkter. Lars
Tigerberg poängterar starkt att sponsringssatsningar inte ska användas
internt.

” …det är ju kunden vi egentligen vill nå, […] om vi tycker att vår personal
ska få spela golf då får vi väl göra en golfdag för personalen. Har vi ett
avtal med golfförbundet där vi har en massa golfaktiviteter så är det inte
bara för personalen. Vi ska ha dom för våra viktiga kunder.”

5.9.3  Val av sponsringsprojekt

Skandia har en sponsringspolicy men denna lämnas inte ut externt. Den
innebär dock i korthet att barn och ungdom ska vara den primära
målgruppen och att det ska finnas ett socialt engagemang i allt företaget
gör. Det ska vidare finnas klart och tydligt beskrivet i avtalet att pengarna
ska gå direkt till barn och ungdomsverksamhet. Skandia stödjer inte
exempelvis idrott på seniornivå och lämnar inte heller allmänna bidrag till
administration av en organisation. Det är dessutom viktigt att inte någon
anställds intresse styr valet av projekt. Detta säkerställer Skandia genom att
alla avtal även behandlas av koncernchefen som också tar det slutgiltiga
beslutet.



Empiri
_____________________________________________________________________________________

81

Skandia värderar vidare om projekten kan användas av produkt- och
säljbolagens marknadskommunikation. Internt bedömer Skandia:

”Hur viktigt är det här projektet för våran marknadskommunikation? Vad
kan vi få ut av det och hur ska vi lansera det här?[…] Vi väljer ju projekt för
att det här är bra för Skandias image och vi tror att det ska få ut vårat
budskap på något sätt.”

De resurser som läggs ned på sponsring måste också skapa ett mervärde
jämfört med annan marknadsföring genom att omvärlden ges en positiv
bild av Skandia. Företaget får ungefär 500 förfrågningar per år angående
sponsring. Dessa är i storleksordning från 3000 kr och upp till tio miljoner
kronor. Alla förfrågningar behandlas lika. Skandia avvisar aldrig någon
direkt på telefon utan alla måste skicka in en skriftlig ansökan med
projektbeskrivning. Det är sedan ett antal personer, bland annat ute i
produktbolagen, som värderar om projektet exempelvis kan vara intressant
för deras produkt. Slutligen fattar koncernchefen beslut. Ansökningar
beträffande mindre summor kan få ett ja direkt om dessa ligger inom ramen
för Skandias sponsringsstrategi. Lars Tigerberg hävdar dock att detta
händer ytterst sällan då Skandia inte vill att någon person ska anklagas för
att han eller hon accepterat en förfrågan utifrån ett eget intresse.

Av de förfrågningar som kommer in får ca 5 % ett ja, och av dessa 5 % får
huvuddelen endast ett ekonomiskt bidrag. Större satsningar är sällan
resultat av någon förfrågan utan Skandia vill då själva styra vad som ska
sponsras. Företaget gör en analys av projektet men studerar även den
aktuella organisationen angående aspekter som rasism, jämställdhet, om det
finns negativ publicitet förknippad med organisationen och liknande. Lars
Tigerberg uttrycker att:

” Vi är väldigt noga med vem vi har ett affärsförhållande med. Det får inte
förekomma något som kan svärta ner vår organisation.”

Enligt Lars Tigerberg är den enda nackdelen med sponsring att företaget
aldrig kan gardera sig mot negativ publicitet. Det kan ju hända något i
efterhand. För att minimera denna risk har Skandia minskat ned på antalet
sponsringssatsningar och satsar numera på större projekt. Långsiktigheten
skapar tid för bättre kontroll och dessutom möjlighet för bättre dialog med
mottagaren av pengarna. Skandia skriver heller inga ett eller två års avtal
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utan avtalen löper i regel fyra till fem år. Det kan till och med finnas en
optionstid på ytterliggare några år.

5.9.4  Uppföljning av sponsring

Enligt Lars Tigerberg bör det göras en distinktion mellan uppföljning och
utvärdering. Uppföljning innebär att kontinuerligt bevaka ett projekt, något
som Skandia gör. De tillsätter ofta en projektansvarig inom Skandia för att
hela tiden kunna göra avstämningar och om projektet är på väg i fel
riktning kan det rättas till direkt. Utvärdering sker sedan i två steg. Lars
Tigerberg säger att projektet först värderas utifrån vad Skandia har fått ut
av satsningen:

”Har vi fått ut det vi ville få ut? Har vi haft nytta av det? Har det varit till
hjälp eller har det bara varit besvärande?”

Skandia gör slutligen en gemensam stor utvärdering tillsammans med
motparten. Lars Tigerberg anser dock att det först efter ungefär tre år i
projektet som en ordentlig utvärdering kan göras och företaget kan ta
ställning till om det är meningsfullt att fortsätta. Han poängterar vidare att
det är svårt med mätningen av effekterna. Det går inte att mäta om
företaget har fått fler kunder. Det är möjligt att mäta försäljningsresultatet
men det är mycket svårt att relatera en ökning i försäljning till en viss
sponsringssatsning. Ökningen är mest sannolikt resultatet av en
kombination av de olika kanaler som Skandia jobbar genom exempelvis
radio, TV, tidningar och sponsring. Om Skandia däremot skulle få en stark
ökning i ungdomsgruppen bland sina kunder om tio år anser Lars Tigerberg
det möjligt att relatera detta till de stora sponsringssatsningarna på barn-
och ungdomssidan. Han är likväl medveten om att det skulle kunna hända
något annat, exempelvis på börsen, i anslutning till ökningen som också
påverkar och då kvarstår fortfarande problemet med mätningen.

Förutom de viktiga effekterna för varumärket anser Lars Tigerberg att
sponsring också är bra för att skapa ett kontaktnät. Skandia kan utnyttja sin
golfsponsring till att skapa aktiviteter som lockar folk. I ett första skede är
inte produkten det viktigaste utan istället är de kontakter som skapas
viktigare. Slutligen påpekar Lars Tigerberg vikten av att sponsringen
implementeras på ett bra sätt i den egna organisationen. Han menar att de
människor som arbetar i organisationen också måste vara informerade om
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sponsringsprojekten, både för att kunna utnyttja avtalen lokalt men också
för att vara insatta om en kund eventuellt skulle kommentera ett projekt.
Om de anställda ger negativa signaler kan dessa spridas till kunderna som
ringar på vattnet. Därför ägnar Skandia mycket tid till att också förankra
sponsringsavtal inom den egna organisationen samt förklara hur Skandias
sponsring utnyttjas inom marknadskommunikationen. Lars Tigerberg
avslutar detta resonemang med att säga:

”Det får inte uppfattas av organisationen, alltså våran interna organisation,
som om det är någonting som man håller på med här uppe i
koncernledningen.”
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6  Analys

I detta kapitel analyserar vi det empiriska materialet mot det teoretiska och
ger vår syn på hur dessa delar kan kopplas samman. Vi hoppas därmed
kunna utröna de problemställningar uppsatsen behandlar. Strukturen följer
rubrikerna i referensramen och empirin.

6.1  Varumärken

Samtliga fallföretag uttalar att de har starka varumärken samt att de arbetar
med att förstärka dessa ytterligare. Varumärkets betydelse illustreras av
Volvo genom uttalandet att deras varumärke är en av de mest kända
symbolerna i världen och att själva varumärket till och med är mer känt än
de produkter som Volvo tillverkar och säljer. En uppfattning på Ericsson är
att deras starka varumärke delvis beror på att företaget är svenskt, vilket
medför att människor har förtroende för Ericsson och ser företaget som
ärligt. På Skandia framkommer varumärkets oerhörda betydelse genom att
intervjupersonen uttrycker att utan sitt varumärke skulle Skandia inte sälja
några produkter. Den bild vi har skapat oss efter intervjuerna är att det
finns en medvetenhet hos samtliga fallföretag att deras starka varumärken
är oumbärliga i och med de fördelar som är förenat med ett starkt
varumärke. Förutom detta är vår uppfattning att alla företagen verkar inse
att innehav av starka varumärken inte är tillräckligt, utan det krävs
ytterligare arbete med att ständigt underhålla och förstärka värdet i
varumärket för att inte riskera att det försvagas.

6.1.1  Varumärkesidentitet och varumärkesimage

Av den studerade litteraturen framgår det att varumärkesidentitet och
varumärkesimage är två viktiga begrepp i samband med att varumärken

Inledning
Kap.1

Metod
Kap.2

Referens
ram

Kap.3&4

Empiri
Kap.5

Analys
Kap.6

Slutsats
Kap.7



Analys
_____________________________________________________________________________________

85

diskuteras. Varumärkesidentitet är enligt Kapferer (1994) det som företag
vill att deras varumärken ska stå för. På liknade sätt menar Aaker (1998) att
varumärkesidentiteten handlar om de värderingar varumärket strävar efter
att representera. För Volvo innebär varumärkesidentiteten de tre kärn-
värdena säkerhet, kvalitet och omsorg om miljön. Dessa kärnvärden gäller
inte enbart för Volvos produkter, utan målsättningen är att de ska
genomsyra hela organisationens arbete. Skandia är liksom Volvo väl
medvetna om vad de vill att deras varumärke ska står för. Hos Skandia är
nyckelordet trygghet, vilket är tänkt att avspegla ett stabilt företag som
funnits länge och kommer att bestå under fortsatt lång tid. Tack vare detta
vill företaget att människor ska våga placera sina pengar hos Skandia.

Av intervjuerna med Ericsson tycker vi inte att det lika klart och tydligt
framgår vad företaget vill att deras varumärke ska representera.
Intervjupersonerna diskuterar kring flera olika begrepp som bland annat
innovation, dynamik och kvalitet utan att egentligen klart fastställa vilket
eller vilka nyckelord som Ericsson vill förknippas med. Vi ställer oss
frågande till varför inte Ericsson på motsvarande sätt som Volvo och
Skandia tydligt kan ange vilka övergripande nyckelord som hör samman
med företagets varumärke. Detta tolkar vi som att Ericsson antingen saknar
denna typ av kärnvärden/nyckelord eller att sådana finns men att de inte är
tillräckligt förankrande i organisationen. Med utgångspunkt i Kapferers
(1994) och Aakers (1998) resonemang om varumärkesidentitet kan vi
konstatera att denna är tydlig hos Volvo och Skandia och består av ett eller
flera ord som företagen vill att människor ska associera med företagens
varumärke. Hos Ericsson är varumärkesidentiteten däremot mer tveksam.

Kapferer (1994) anser att varumärkesimage handlar om hur kunden
uppfattar ett visst varumärke. Detta betyder enligt Urde (1997) att image är
resultatet av en förmedlad varumärkesidentitet och uppstår på mottagarens,
det vill säga kundens sida. På Volvo har intervjupersonerna uppfattningen
att deras kunder upplever att varumärket står för de nämnda kärnvärdena
där säkerhet är det människor främst associerar med Volvos varumärke.
Intervjupersonerna på Ericsson upplever själva att kundens uppfattning om
Ericssons varumärke i stort sätt överensstämmer med just företagets
intention och att det förmodligen är kvalitet som kunden främst förknippar
varumärket med. Det kan i våra ögon ses som anmärkningsvärt att
intervjupersonerna kan ange att det föreligger överensstämmelse mellan
kundens och företagets uppfattning om varumärket, då det inte verkar vara
helt klart vad Ericssons varumärke ska stå för. På Skandia råder det
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emellertid inga tveksamheter kring varumärkets image. Intervjupersonen
uttrycker att företagets uppfattning om vad varumärket ska stå för
överensstämmer till hundra procent med hur kunden upplever varumärket.
Här sammanfaller varumärkets identitet med dess image och i båda fallen
är trygghet nyckelordet.

Skandias situation där varumärkesidentiteten och varumärkesimagen fullt
ut överensstämmer med varandra bör eftersträvas av företag enligt Kapferer
(1998). En sådan situation innebär att företaget förmedlat varumärkets
identitet på ett sådant sätt att kundens uppfattning om varumärkets image är
densamma som identiteten. Vi anser att även hos Volvo sammanfaller
varumärkets identitet med dess image men att säkerhet är det mest
framträdande av de tre kärnvärdena. Som följd av att vi tidigare konstaterat
att Ericssons varumärkesidentitet kan tyckas något tveksam blir det svårt
att avgöra huruvida varumärkets identitet och image stämmer överens.
Trots detta anser vi att Ericssons varumärke borde ha någon slags identitet
och image, men att dessa framstår som otydliga i jämförelse med Volvo
och Skandia. Då alla intervjupersonerna på Ericsson upplever att
varumärkets image sammanfaller med varumärkets identitet utgår vi från
att så är fallet fastän de inte klart uttrycker vilka nyckelord som ska
förknippas med varumärket.

Överensstämmelsen mellan varumärkesidentiteten och varumärkesimagen
hos Volvo, Ericsson och Skandia anser vi kan vara ett sätt att påvisa att
företagen har starka varumärken. Förklaringen kan antingen vara att det är
tack vare att varumärkets identitet och dess image i princip är identiska
som företagen har starka varumärken, eller så är det tvärtom, att företagen
med hjälp av sina starka varumärken har lyckats förmedla en identitet som
sammanfaller med den av kunden upplevda imagen. Oavsett vilket av dessa
förhållanden som föreligger ser vi att det bör finnas samband mellan å ena
sidan starka varumärken och å andra sidan överensstämmelse mellan
varumärkesidentitet och varumärkesimage.

6.1.2  Starka varumärken

Axelsson (1996) poängterar att det ofta tar lång tid för företag att bygga
upp ett starkt varumärke. Skandia grundades 1855, Ericsson 1876 och
Volvo 1927, vilket betyder att företagen funnits under en lång tid och de
har således haft tid på sig att etablera de starka varumärken de har idag.
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Alla tre företagen arbetar dessutom med att kontinuerligt förstärka sina
varumärken, vilket vi finner stöd för hos Axelsson (1996) som menar att
det krävs stora investeringar för att upprätthålla ett redan starkt varumärke.
På Volvos huvudkontor finns en särskild avdelning, Brand Management,
där tre personer enbart arbetar med att förbättra och förstärka varumärket.
På Skandia är det koncernchefen som är företagets varumärkesvårdare.
Även på Ericsson ligger ansvaret för varumärkesvård på huvudkontoret.
Att samtliga företag valt att placera ansvaret för utveckling av sina
varumärken på koncernnivå tycker vi tyder på att de ser sina varumärken
som strategiska tillgångar. I arbetet med att förstärka varumärken är
samtliga fallföretag samstämmiga beträffande att sponsring är ett utmärkt
verktyg. Eriksson och Åkerman (1999) understryker att ett varumärke blir
än viktigare ju mindre fysisk produkt företaget har. Detta anser vi vara
aktuellt för Skandia då frånvaron av fysiska produkter präglar den bransch
som Skandia tillhör.

För Volvo är det viktigt att överallt där varumärket profileras ska det se
likadant ut och följa vissa regler och mallar. Även inom Ericsson finns
tanken att kunderna ska känna igen företaget oavsett var i världen
varumärket exponeras. Vikten av att företag är konsekventa i sin
kommunikation är enligt Aaker (1998) en förutsättning för ett starkt
varumärke. Håkansson och Wahlund (1996) fördjupar detta resonemang
när de hävdar att ett varumärke försvagas om företaget sänder oklara
budskap som gör kunden osäker på vad varumärket står för. Vår
uppfattning är att detta kan utgöra ett problem för Skandia som har många
dotterbolag och därmed finns det risk för att alla dessa bolag vill profilera
sitt eget varumärke. Vårt intryck är dock att Skandia är medvetna om denna
risk då företaget poängterar betydelsen av att Skandia utåt sett ska framstå
som ett enda företag med ett gemensamt varumärke. Vi upplever att alla tre
fallföretagen arbetar aktivt med att varumärket ska exponeras enhetligt,
vilket bör ses som en viktig del i att kunna bibehålla ett starkt varumärke.
Enligt vår mening är det mycket viktigt att människor inte blir tveksamma
inför vad företagens varumärke står för.

Volvo anser att en extern funktion hos deras varumärke är att spegla
företagets identitet och ge kunderna positiva associationer. Detta tycker vi
kan hänföras till den funktion där Melin (1997) ser varumärket som en
identitetsbärare. Den interna funktion som Volvos varumärke fyller handlar
om att de anställda inom företaget ska känna till hur de ska kommunicera
och profilera Volvos produkter. Vi har inte funnit någon motsvarighet till
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denna interna funktion i litteraturen. En orsak till detta kan enligt vår
mening vara att författarna helt enkelt inte ser detta som någon funktion
hos varumärket. Att ett företags anställda ska känna till varumärkets
kärnvärden för att kunna profilera företagets produkter på rätt sätt är enligt
vår uppfattning inte någon funktion hos varumärket. Istället är det mer en
förutsättning för att hela organisationen ska utsända samma budskap.
Volvo ser i detta sammanhang varumärket som ett löfte gentemot sina
kunder, vilket Eriksson och Åkerman (1999) anger som en av varumärkets
funktioner. Varumärkets förmåga att särskilja den egna produkten från
konkurrenternas utgör enligt Melin (1997) samt Albertsson och Lundqvist
(1997) ytterligare en funktion. Detta har vi kunnat urskilja hos Ericsson
som framhäver att de med hjälp av sitt varumärke vill att människor ska
köpa just deras produkter framför konkurrenternas.

6.1.3  Brand Equity

Brand equity är ett begrepp som diskuteras av flera författare (Aaker, 1998;
Urde, 1997; Melin, 1997; Kotler, 1994). Aakers (1998) uppfattning är att
ett starkt varumärke har ett högt brand equity. Under intervjuerna med
Volvo uttrycktes det att Volvos varumärke är av avgörande betydelse för
företaget och då Ford köpte Volvo Personvagnar utgjorde en stor del av
köpesumman betalning för just varumärkets värde. Att varumärket är
mycket viktigt påpekas även av såväl Ericsson som Skandia. Detta anser vi
tyder på att Volvo, Ericsson och Skandia ser sina varumärken som mycket
viktiga tillgångar, vilket i sin tur bör kunna ses som att de har högt brand
equity. Aaker (1998) delar in brand equity i fyra kategorier, varumärkes-
medvetenhet, varumärkesassociationer, varumärkeslojalitet och upplevd
kvalitet. Ju högre grad inom respektive kategori desto högre värde totalt på
brand equity.

I vissa industrier där produkterna är likartade menar Aaker (1998) att
varumärkesmedvetenhet, genom att ge en känsla av välkändhet kan
innebära en konkurrensfördel. Vidare påpekar han att företag måste verka
utanför de vanliga mediakanalerna för att framgångsrikt bygga upp en
medvetenhet kring varumärket. Vi anser att sponsring kan vara ett sådant
sätt där företag verkar utanför de traditionella medierna för att bygga upp
eller förstärka varumärket. Detta framkommer också under intervjuerna
med de tre fallföretagen, som alla genomför sponsringskampanjer för att
synas och skapa medvetenhet kring varumärket. I litteraturen diskuteras
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dock främst hur företag bör gå tillväga för att bygga upp en
varumärkesmedvetenhet. Vår åsikt är att samtliga fallföretag redan har
uppnått hög medvetenhet kring sina varumärken då de är välkända,
etablerade, internationella och dessutom har varit verksamma under lång
tid. Eftersom det i dessa fall därmed inte är aktuellt med just en
uppbyggnad av medvetenheten kring varumärket kan det antas att dessa
företag istället använder resurser för att bibehålla och förstärka den redan
uppnådda varumärkesmedvetenheten.

Varumärkesassociation innebär enligt Aaker (1998) kundens tankar om
varumärket. De nyckelord eller kärnvärden som fallföretagens kunder
associerar med varumärket kan även ses som det Aaker (1998) kallar
produktattribut. Aaker (1998) konstaterar att produktattributen ger kunden
en anledning till att köpa just det aktuella företagets produkter. Då vi i
denna uppsats har avgränsat oss från att undersöka företagens varumärke ur
kundens perspektiv kan vi inte uttala oss om kundens tankar kring
respektive varumärke. I detta sammanhang utgår vi istället från
fallföretagens syn på vilka attribut kunderna associerar med deras
varumärken. Detta anser vi försvarbart då vi utifrån våra egna erfarenheter
som kunder upplever att de nyckelord som uttryckts av företagen väl
överensstämmer med hur vi uppfattade de tre företagens varumärken även
innan vi började studera dem närmare. Av intervjupersonerna på Volvo
framgår att varumärket Volvo associeras främst med säkerhet, men även
med kvalitet och omsorg om miljön. Kundernas tankar om Ericssons
varumärke kretsar framförallt kring kvalitet, medan trygghet är det som
associeras med varumärket Skandia.

Varumärkeslojalitet ses av Hankinson och Cowking (1997) samt Aaker
(1998) som en av företagens viktigaste tillgångar. Vi anser att det därmed
kan tyckas märkligt att ingen av intervjupersonerna framhävt vikten av
varumärkeslojaliteten. Vi antar att en anledning till detta kan vara att alla
fallföretagen troligtvis redan har en stor och tillfredställd kundbas och att
de dessutom har varit stora på sina respektive marknader under relativt lång
tid. Därmed kan det tänkas att företagen ser kundernas lojalitet till
varumärket som en självklarhet, vilket i sin tur kan vara orsaken till att de
inte uttrycker varumärkeslojaliteten explicit.

Upplevd kvalitet, det vill säga hur kunderna upplever kvaliteten på
företagets varumärke, anger Aaker (1998) som den kanske viktigaste
faktorn som kan påverka företagets försäljning. Hos Volvo betonas att den
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upplevda kvaliteten rentav är avgörande för företagets framtid. I anslutning
till detta uttrycker en intervjuperson att om det skulle visa sig att Volvos
produkter är av dålig kvalitet skulle marknaden snabbt och hårt döma ut
företaget. Fastän inte detta understryks lika markant hos Ericsson och
Skandia antar vi att de är samstämmiga med Volvo i detta avseende. Detta
då inget av företagen kan bibehålla sin starka position på marknaden om
kunderna inte anser den upplevda kvaliteten som tillräcklig. Vår
uppfattning är att de båda delarna varumärkeslojalitet och upplevd kvalitet
är beroende av varandra då en förutsättning för att kunden ska vara lojal till
varumärket är att den upplevda kvaliteten är tillfredsställande. Utifrån
ovanstående resonemang kan vi konstatera att de tre fallföretagens
varumärken har ett relativt högt brand equity. Detta överensstämmer med
Aakers (1998) fastställande att starka varumärken har ett högt brand equity.

6.2  Sponsring

I alla fallföretagen verkar det finnas en mycket medveten uppfattning om
vad sponsring är, vad det bör vara och inte minst vad sponsring inte är.
Företagen har byggt upp, eller har under uppbyggnad, sponsrings-
verksamhet med personer som enbart arbetar med sponsring på heltid. Vi
upplever att företagen ser på sponsring som ett viktigt komplement i
marknadskommunikationen. Det existerar dessutom en stark medvetenhet
om att sponsring inte ska vara beroende av fenomenet ”the Chairmans
Whim” som uppmärksammas av Clark (1995). Detta sista genomsyrade vår
dialog med samtliga företag.

6.2.1  Kategorier av sponsring

Enligt Olkkonen (1999) görs vanligtvis en indelning av sponsring i
kategorierna idrott, kultur och social sponsring. Samtliga fallföretag delar
in sina sponsringsprojekt i likhet med den kategorisering Olkkonen (1999)
beskriver. Volvos sponsringsprojekt ligger inom idrott och kultur, med
tyngdpunkt på idrottssponsring. Ericsson sponsrar också idrott och kultur,
och vi uppfattar att idrottssponsringen dominerar även här, medan Skandia
nästan uteslutande sponsrar idrott. Skandia uttrycker en tro på att
idrottssponsring betalar sig bättre och vi antar att detta också kan vara en
anledning bakom att även Volvo och Ericsson har idrottsdominans i sin
sponsringsverksamhet. Om idrottssponsring verkligen betalar sig bättre än
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andra kategorier av sponsring kan vi inte uttala oss om. Det framkommer
dock av intervjuerna att effekterna av idrottssponsring oftast är lättare att
mäta och detta antar vi kan vara en anledning som ligger bakom
uppfattningen att idrottssatsningar är mer ekonomiskt effektiva.

Fastän alla tre fallföretagen har någon form av kultursponsring ser de på
denna kategori på olika sätt. Volvo har stora kontrakt med Göteborgs-
operan och Göteborgssymfonikerna och Ericsson har bland annat sin stora
musiksatsning i sponsringen av MTV Music Awards. Båda dessa företag
anser att kultursponsring är ett bra sätt för att nå ut och synas, även om de
då syns på ett annorlunda sätt än vid exempelvis idrottssponsring.
Intervjupersonen på Skandia delar inte denna uppfattning då kultur-
sponsring för Skandia endast ses som ett dyrt sätt att köpa biljetter. Vi
upplevde mycket starkt under vår dialog med Skandia att kultursatsningar
inte alls ansågs vara speciellt effektiva. Det framgick också att Skandia av
olika anledningar hade halkat efter lite när andra storföretag började satsa
på kultursponsring och vi upplever att detta kan vara en bakomliggande
orsak till Skandias syn på kultursponsring. Deras åsikt blir då mer ett
medvetet eller omedvetet försvar för den egna verksamheten och
avsaknaden av större kulturprojekt.

Social sponsring benämns av företagen på olika sätt och gränserna
beträffande sponsring och välgörenhet, som i allmänhet är svårdragna,
verkar vara än mer svårdragna inom denna kategori. Volvo har medel
avsatta till donationer utan att de preciserar vad dessa innebär. De talar i
detta sammanhang om humansponsring, men poängterar dock att företaget
inte aktivt engagerar sig i denna typ av sponsring. Deras uttalanden
understryker det faktum att gränserna är luddiga och att det många gånger
kan vara svårt att se vad som kan anses vara sponsring. Clark (1995)
framhäver vikten av att skilja på sponsring och välgörenhet. Att denna
distinktion är svår att göra kan bero på att den välgörenhet som sedan
gammalt fanns i exempelvis de gamla brukssamhällena gradvis har
utvecklats till det vi i dag kallar sponsring. En anledning till denna gradvisa
övergång från välgörenhet till sponsring antar vi kan bero på de allt större
effektivitetskrav som efterhand ställts på företagen. Dessa har inneburit att
företagen också varit tvungna att ställa fler krav på motprestationer från
sina sponsringsprojekt.

Volvo undviker humansponsring och uppmärksammar dessutom att denna
sponsringsform många gånger kan vara kontroversiell samt att inte alla
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projekt är lämpliga att knyta till företaget utan kan vara förknippade med
stora risker. Både Ericsson och Skandia har däremot valt att ha aktiviteter
som kan kategoriseras som samhällssponsring. Skandia benämner detta
som ideell sponsring men poängterar att de har klara gränser mellan den
ideella och den kommersiella sponsringen. Ericsson går steget längre och
vill inte alls beteckna dessa satsningar som sponsring, utan benämner det
istället Social Marketing. Sponsring eller inte, vi upplever att i praktiken
har Skandia och Ericsson samma uppfattning i denna fråga. Båda företagen
är medvetna om att det inte är etiskt försvarbart att blanda ihop
samhällssponsringen med den kommersiella sponsringen då detta kan ge
negativa signaler. De uppmärksammar vidare att krav på exempelvis
motprestationer eller att sponsringen ska betala sig inte finns inom
samhällssponsringen. Ericssons ansvarige för Social Marketing poängterar
dock att företaget inte skulle kunna engagera sig i samhällsfrågor i så stor
utsträckning som de faktiskt gör om inte detta engagemang hade varit bra
för Ericsson. Utifrån detta drar vi slutsatsen att vare sig samhällssatsningar
kallas sponsring eller inte och vare sig företag skiljer på denna typ av
satsningar och mer kommersiella satsningar eller inte, så finns det ändå
gemensamma drag. Sociala sponsringssatsningar görs ändå för att företaget
antar att de kan uppnå positiva associationer hos kunder, anställda och
andra intressenter. Skillnaden mellan kommersiell sponsring och social
sponsring består i huvudsak av att de betalar sig på lite olika sätt samt att
den sistnämnda styrs av fler etiska och moraliska aspekter.

6.2.2  Motiv och mål med sponsring

Att använda sponsring i syfte att utveckla starka varumärken diskuteras av
Jobber (1995). Denna möjlighet framträder emellertid inte som något
övergripande motiv eller mål i den litteratur vi studerat. Det är dock
möjligheten att förstärka varumärket som framhävs av alla de studerade
fallföretagen som det viktigaste motivet till att de valt att använda
sponsring som verktyg i marknadskommunikationen. Detta motiv är också
huvudmålet med sponsringen. För Volvo är det självklart att målet med
sponsring är att stärka varumärket. Hos Ericsson råder det också stor
enighet om att det största målet med sponsring är att stärka varumärket.
Även Skandia uttrycker att sponsring är ett sätt att skapa goodwill för
varumärket så att detta stärks.
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Roos och Algotsson (1996) hävdar att möjligheten till exponering av
varumärket är den vanligaste orsaken bakom sponsringssatsningar.
Sponsringens möjlighet att exponera företagets varumärke diskuteras även
av andra författare (Jiffer och Roos, 1999; Jobber, 1995). Detta motiv till
sponsring framkommer även i vår dialog med både Volvo, Ericsson och
Skandia. Företagen hävdar att de genom exponering av sitt varumärke kan
nå fram till sina målgrupper och där skapa associationer. Vidare poängterar
alla tre företagen vikten av att synas i rätt sammanhang för att nå fram till
sina utvalda målgrupper. Enligt oss innebär detta att inte enbart målen utan
även målgruppen bör identifieras för att målen ska kunna uppnås. Den
litteratur vi studerat visar att sponsring kan ge unika representations-
möjligheter genom att företag med sina sponsrade evenemang knyter
kontakter med exempelvis kunder, leverantörer, olika nätverk och till och
med potentiella anställda. Detta bekräftas klart av en intervjuperson på
Volvo, som poängterar att sponsringens fördel, framför andra marknads-
föringsverktyg, är möjligheten att komma i personlig kontakt med
människor.

Bland företagen vi undersökt går meningarna helt isär beträffande
sponsringens användbarhet internt i företaget. För Volvo är det självklart
att sponsringsprojekten även ska utnyttjas internt. Volvo uttrycker att
projekten bland annat kan förbättra de anställdas engagemang samt göra
arbetsplatsen mer attraktiv. Vi antar att detta eventuella gemensamma
intresse för ett projekt gör att de anställda kan utveckla närmare relationer
till varandra och därmed ökas trivseln. Kanske till och med lojaliteten till
den egna arbetsplatsen kan öka som en följd av detta. Om de anställda
också möter positiva associationer till företaget från allmänheten kan det
även tänkas att de upplever stolthet genom att förknippas med det aktuella
företaget.

Också Ericsson ser möjligheten till internmotivation som en del av
sponsringens fördelar och de har även interna mål knutna till de evenemang
som sponsras. Skandia däremot poängterar att sponsringen enbart är ett sätt
att nå ut till kunder och att sådana satsningar helt måste skiljas från
personalvårdande satsningar. Vi uppfattar dock sponsring som ett lämpligt
sätt för företag att samla och engagera sin personal. Som vi ser det är det
inget som tyder på att sponsring inte kan ha både externa och interna mål.
Om ett och samma sponsringsprojekt utnyttjas både för de anställda och
andra intressenter bör också sponsringssatsningen bli än mer effektiv.
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I samband med att sponsring nämns som ett effektivt sätt att synas
diskuterar Jobber (1995) vikten av media i dessa sammanhang. Han
poängterar att företag genom sponsring kan uppnå mer uppmärksamhet i
media än de annars skulle ha uppnått. Jobber (1995) diskuterar vidare
betydelsen av att välja evenemang som har företagets målgrupper som
publik. Utifrån detta resonemang blir det viktigt att välja sponsringsprojekt
som täcks av mediakanaler som når fram till de egna målgrupperna.
Företagen vi undersökt anser alla att sponsring är ett effektivt sätt att nå
fram till sina målgrupper med sitt budskap, men medias roll nämns
emellertid inte. Ericsson anger att en del målgrupper inte längre kan nås
genom exempelvis radio eller TV. Det kan därför tänkas att möjligheten till
mediatäckning inte längre är något viktigt mål för företagets sponsrings-
satsningar. Om detta stämmer generellt antar vi att en tänkbar orsak kan
vara att mediautbudet under de senaste åren har vuxit explosionsartat. I takt
med det ökade utbudet blir konkurrensen allt hårdare och möjligheten att
framträda och synas i mängden minskar. Risken är då stor att resultatet inte
blir som förväntat och att företag istället måste utveckla andra mer
effektiva sätt att synas och höras.

6.2.3  Val av sponsringsprojekt

Alla tre fallföretagen hävdar att de får många förfrågningar om sponsring
och att de därför måste välja vilka projekt de ska sponsra. Inom
idrottssponsringen avvisar Volvo i stort sätt alla förfrågningar eftersom de
redan har ett antal stora internationella projekt och inte önskar fler. Volvo
föredrar istället att själva söka upp lämpliga projekt och liknande gäller för
Ericsson. Även Skandia tackar nej till merparten av förfrågningarna för att
de själva vill kunna styra vilka projekt de ska sponsra. Vi anser att detta
stöds av Hagstedt (1987) som menar att företag kan få många
sponsringsförfrågningar och då det är omöjligt att fullfölja alla dessa
tvingas de att välja. Som en följd av detta anser han att det därmed blir
viktigt att kunna avvisa utan att skapa badwill för företaget.

Vi finner att företagens sätt att bemöta de inkommande förfrågningarna
skiljer sig åt. För att undvika en subjektiv bedömning av förfrågningarna
behandlar Skandia alla lika. Avvisning sker aldrig direkt i telefon utan alla
måste ansöka skriftligt och slutligen är det koncernchefen som fattar ett
beslut. Skandias sätt att initialt bemöta alla förfrågningar likvärdigt
upplever vi mycket positivt. Vi anser att det annars finns stor risk för att de
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som ringer känner sig avvisade utan att företaget seriöst har värderat deras
projekt. Detta  kan i sin tur leda till negativa associationer, något som av
Hagstedt (1987) beskrivs som badwill. Denna negativa bild av företaget
kan sedan spridas som ringar på vattnet. Till skillnad från Skandia är det
inom Volvo endast en person som ensam utvärderar de förfrågningar om
kultursponsring som kommer till företaget. Vi ser en fara i att inte fler
personer är involverade i vilka förfrågningar som företaget ska gå vidare
med. Detta då det finns risk för att personliga intressen påverkar valet av
sponsringsprojekt, även om det på Volvo finns en uppfattning att detta
problem var mer vanligt fram till för 15 år sedan.

Clark (1995) hävdar att många företag har en nedskriven sponsringspolicy,
vilken bör innehålla de kriterier som potentiella sponsringsprojekt ska
uppfylla. Detta stämmer överens med de företag vi har intervjuat då
samtliga anger att de har en nedskriven sponsringspolicy. Dock är det
enbart Volvo som externt delger sin policy medan Ericsson och Skandia
endast använder den för internt bruk. Vi ser inte fördelarna med att
hemligstämpla sponsringspolicyn utan istället tycker vi i likhet med
Hagstedt (1987) att antalet förfrågningar angående sponsring kan reduceras
genom att företag offentliggör sin policy. Vi antar att en öppenhet i dessa
frågor enbart kan ge positiva konsekvenser då det genom sponsringspolicyn
tydligt synliggörs vilka krav företagen ställer på sina sponsringsprojekt. Att
sponsringspolicyn döljs för allmänheten kan medföra tvivel om vilka
kriterier som ligger till grund för bedömningen av potentiella sponsrings-
projekt. Vikten av att ett potentiellt sponsringsprojekt matchar varumärkets
image uppmärksammas av Jobber (1995). I detta avseende råder det
överensstämmelse med samtliga fallföretag då de väljer sådana sponsrings-
projekt som passar deras varumärken. För att sponsringen ska ge önskade
associationer till företaget anser vi det nödvändigt att sponsringsprojektet
kan relateras till varumärkets budskap.

Volvo har valt att satsa på ett begränsat antal sponsringsprojekt. Detta är en
följd av Volvos önskan om att vara ledande inom de sporter som företaget
sponsrar samt att projekten ska vara av långsiktig karaktär. Till skillnad
från Volvo som koncentrerar sin sponsring kring ett mindre antal satsningar
består Ericssons sponsring i dagsläget av många olika projekt. Dock arbetar
Ericsson med att framöver fokusera på ett färre antal projekt som är mer
långsiktiga. Denna utveckling följer även Skandia. Vår uppfattning är att
ett begränsat antal projekt gör det möjligt för företagen att satsa mer
resurser på varje enskilt projekt istället för att resurserna fördelas på många
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projekt. Genom denna fokusering bör företagen även kunna ställa större
krav på motprestationer och därmed få ut mer av sponsorskapet. Vidare
anser vi att det kan skapas starkare associationer mellan sponsrings-
projekten och varumärket om företag sponsrar större projekt och detta
dessutom görs på längre sikt.

Vid diskussionerna med de tre fallföretagen har det tydligt framkommit att
de är medvetna om de risker som är förknippade med sponsring.
Uppfattningen på Ericsson är att sponsring av enskilda individer är förenat
med större risker än att sponsra evenemang. Även Volvo föredrar att
sponsra evenemang framför enskilda personer. På grund av riskerna med
att sponsra enskilda utövare och artister undviker både Volvo och Ericsson
denna typ av sponsringssamarbete. Till skillnad från dessa båda beskriver
Skandia riskerna med sponsring utifrån en annan synvinkel. Skandia
betonar istället risken med att en sponsrad organisation associeras med
radikala åsikter angående exempelvis rasism och att negativ publicitet kring
denna organisation kan överföras till sponsorföretaget. Vi upplever inte att
litteraturen lika tydligt behandlar problematiken rörande risker i samband
med val av sponsringsprojekt. Detta anser vi vara anmärkningsvärt då
negativa associationer till varumärket kan medföra ödesdigra konsekvenser
i form av dåligt rykte för företaget.

6.2.4  Uppföljning av sponsring

Alla fallföretagen gör någon form av uppföljning av sin sponsring, vilket vi
finner stöd för hos Mårtensson (1994) som betonar att uppföljning av
sponsringsprojekt bör göras då sponsring är ett avtal som alla inblandade
parter ska dra nytta av. Eftersom företag mäter effekter av reklam-
kampanjer anser Roos och Algotsson (1996) att de även bör mäta
sponsringens effekter. Av intervjuerna framgår en gemensam uppfattning
hos företagen om att sponsringens effekter i form av ökad försäljning eller
nya kunder är svåra att mäta. Dock uttrycker Volvo och Ericsson att de på
olika sätt försöker mäta sponsringens effekter på varumärket, bland annat
genom att mäta exponeringstid och människors attityd till företaget. Dessa
utgör två av de fem typer av effekter som Roos och Algotsson (1996)
belyser. Vår åsikt är att även om exponeringseffekter är relativt enkla att
mäta så ger attitydmätningar bättre information om hur sponsring påverkat
varumärket. Detta då exempelvis exponering i ett visst antal minuter inte
ger företaget någon information om hur varumärket uppfattas av kunder
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eller om budskapet överhuvudtaget nått fram på det sätt som önskats. Vi
anser dock att det också existerar problem med attitydmätningar då dessa
kan vara mycket kostsamma. Företag måste därför noggrant överväga om
den information de får tillgång till är värd kostnaden.

Då sponsring numera ofta är långsiktig hävdar Jiffer och Roos (1999) att
det är viktigt att sponsorn följer projektet under tiden för att vid behov göra
nödvändiga justeringar. Vidare anser författarna att sponsringens utfall
endast kan bedömas genom att effekterna jämförs med de i förväg
fastställda målen. I enlighet med detta anger Ericsson och Skandia att de
gör kontinuerliga uppföljningar av sina sponsringsprojekt och att de
slutligen utvärderar sponsringen utifrån de uppsatta målen. Då det finns en
tendens hos alla tre fallföretag att satsa på mer långsiktiga sponsrings-
projekt anser vi att kontinuerliga uppföljningar blir än viktigare. Om
uppföljningar inte görs under tiden projektet fortlöper finns en risk att det
utvecklas i en icke önskvärd riktning utan att detta upptäcks, något som kan
innebära negativa ekonomiska konsekvenser. Vi har uppfattningen att dessa
konsekvenser kan bli än större vid långsiktiga sponsringsprojekt då det i
sådana sammanhang oftast handlar om förhållandevis stora resurser.

Företag har ofta andra marknadsföringsaktiviteter som löper parallellt med
sponsringen, vilket innebär en svårighet att hänföra hur stor del av
exempelvis en försäljningsökning som beror på just sponsringen. Detta
problem diskuteras av såväl Hagstedt (1987) som av samtliga fallföretag.
Ericsson illustrerar problemet genom att ifrågasätta om en ökad försäljning
verkligen kan relateras till genomförda sponsringssatsningar. Vi antar att
detta kan vara ett stort problem som är knutet till sponsring. Vi upplever
dock att de konstaterade fördelarna sponsring kan ha för företags
varumärken överväger de problem som existerar med konkreta
mätmetoder.

En nämnvärd fundering från en av intervjupersonerna på Volvo tycker vi
på ett bra sätt belyser att fenomenet sponsring är komplicerat då resultatet
kan vara svårt att förutse. Detta citat avslutar detta kapitel och för oss
således vidare till uppsatsens sista avsnitt.

”…om vi nu inte hade sysslat med sponsring, hade vi sålt färre lastbilar
eller bilar? Kanske är det så, men ingen vet.”

(Hans Renström, Volvo, 2000-04-27)



Slutsatser
_____________________________________________________________________________________

98

7  Slutsatser

I uppsatsens sista kapitel redogör vi för de slutsatser vi har kommit fram
till och vi knyter således samman uppsatsen till sin helhet genom att
uppfylla vårt syfte. Detta gör vi genom att utgå från vår
problemformulering. Slutligen följer våra förslag till fortsatt forskning.

Genom vår undersökning kan vi till en början konstatera att ett starkt
varumärke kan karaktäriseras utifrån hög grad av överensstämmelse mellan
varumärkesidentiteten och varumärkesimagen. Denna överensstämmelse
uppnås genom att den förmedlade identiteten uppfattas av kunden på ett av
företaget önskvärt sätt. För att kunna förmedla ett budskap som ger
kunderna samma eller åtminstone likvärdiga associationer krävs att
budskapet är enkelt, klart och enhetligt. En förutsättning för att skapa ett
starkt varumärke är att företagen är medvetna om både vilken identitet och
vilken image varumärket har. Vi anser dock att det inte är tillräckligt att
endast förmedla identitetens budskap, utan för ett starkt varumärke bör
detta budskap genomsyra hela organisationen, allt arbete och alla
aktiviteter företaget bedriver. Då först kan ett varumärke uppnå det viktiga
mervärde som är nödvändigt för att kallas starkt.

För att karaktäriseras som starkt bör ett varumärke vidare kunna överleva
under en längre tid och stå emot svängningar i exempelvis trender eller
konjunkturer. Varumärkets styrka är dock ingen självklarhet även om den
en gång uppnåtts, utan ett starkt varumärke kräver ständigt underhållande
och förstärkning för att bibehålla sin styrka. Ett varumärke har också olika
egenskaper eller funktioner inbyggda. Vi upplever att dessa funktioner blir
mer användbara ju starkare varumärket är. Vi anser inte att alla funktioner
nödvändigtvis måste användas, utan företag kan välja att utnyttja en eller
flera av dessa. Poängen är att de utvalda funktionerna måste utnyttjas
ändamålsenligt. Resultatet av ett effektivt utnyttjande av varumärkets
funktioner är att varumärket blir än starkare. Utifrån resonemanget i denna

Inledning
Kap.1

Metod
Kap.2

Referens
ram

Kap.3&4

Empiri
Kap.5

Analys
Kap.6

Slutsats
Kap.7



Slutsatser
_____________________________________________________________________________________

99

uppsats kan vi dessutom konstatera att ett starkt varumärke också bör anses
ha högt brand equity.

Vi kan konstatera att det råder en viss oenighet kring vilka aktiviteter som
verkligen karaktäriserar sponsring. Det är således viktigt att belysa
skillnaden mellan sponsring och de bidragsaktiviteter som av många
fortfarande anses tillhöra sponsring. Vår uppfattning är att den huvud-
sakliga skillnaden består i att sponsring kräver en motprestation av något
slag medan detta inte är fallet vid bidragsaktiviteter. Vi anser det dessutom
nödvändigt att klargöra hur vi ser på fenomenet sponsring. För oss innebär
sponsring en väl genomtänkt satsning som ska utgöra kommersiell nytta för
sponsorn. Sponsring ska föregås av ett avtal och vila på affärsmässiga
grunder. För att ett sponsorskap ska anses vara genomtänkt måste det i
förväg finnas uppställda mål från företagets sida. Sponsring bör vidare ingå
som en integrerad del i företagens marknadsföring och dessutom utstråla
samma budskap som den övriga marknadsföringen för att vara effektfull.
Enligt vår syn utesluter inte sponsring andra marknadsföringsmetoder utan
bör istället ses som ett väl användbart komplement. Jämfört med andra
marknadsföringsmetoder ger sponsring den unika möjligheten att skapa
relationer med företagets intressenter. Vi ser inte att detta kan uppnås lika
effektivt med andra traditionella metoder som med sponsring.

Ovan har vi fastställt att sponsring är en integrerad del i företags
marknadsföring. Vi kan vidare konstatera att företag kan utnyttja sponsring
för att förmedla sin varumärkesidentitet till marknaden. Genom de positiva
associationer sponsring skapar i kundernas medvetande förstärks varu-
märket. Denna möjlighet att förstärka varumärket framstår som det
viktigaste motivet till varför företag använder sponsring. Detta motiv är
dessutom ett huvudmål med sponsring. Vår uppfattning är att sponsring kan
ses som ett effektivt verktyg i företags marknadsföring till sina målgrupper.
Sponsring innebär möjlighet för företag att komma i kontakt med de
målgrupper som är svåra att nå via traditionell reklam i radio och TV. Detta
på grund av att dessa målgrupper inte längre är mottagliga för denna typ av
marknadsföring. Till skillnad från varumärkesexponering i form av reklam
kan sponsring utnyttjas genom att företaget i samband med aktiviteter i
anslutning till sponsringsprojektet knyter viktiga kontakter med kunder och
andra intressenter.

Genom att företag även utnyttjar sponsringen internt engageras de anställda
i olika aktiviteter och de bidrar därmed till att skapa och förmedla en
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positiv bild av företaget vilket i sin tur medför att varumärket förstärks.
Sponsring sker vanligtvis inom en eller flera av kategorierna idrott, kultur
och social sponsring. Inom dessa kategorier är det sedan viktigt att företag
sponsrar sådana projekt som överensstämmer med den identitet som
varumärket representerar. Detta för att kunna utnyttja sponsring som en del
i företags marknadsföring. Det är vidare viktigt att sponsringsprojekten är
nära relaterade till varumärket för att ge önskvärda associationer till
företaget. Om dessa likvärdiga värderingar finns hos såväl sponsrings-
projektet som varumärket förstärks de positiva associationerna och därmed
även varumärkets image. Valet av lämpliga sponsringsprojekt underlättas
avsevärt om företag har en väl genomtänkt sponsringspolicy, vilken bör
gälla generellt för företagets sponsring. Slutligen krävs att företaget gör
uppföljning och mäter effekter av sponsringsprojekt både under tiden
projektet löper och när det är avslutat. Detta för att säkerställa att
sponsorskapet utnyttjas på bästa möjliga sätt eller om förbättringar behöver
göras.

Mot bakgrund av våra besvarade problemställningar ovan kan vi härmed
uppfylla vårt syfte och kort sammanfatta att sponsring är ett effektivt
verktyg som med framgång kan utnyttjas av företag med starka varumärken
för att förmedla varumärkets budskap. Således medför sponsring att dessa
starka varumärken förstärks ytterligare. Just förstärkningen av varumärket
framstår som den främsta och viktigaste målsättningen med sponsring.
Dock krävs att företag väljer sponsringsprojekt som väl överensstämmer
med varumärkets värderingar. Sponsring utnyttjas mest effektivt om
företagen i förväg har väl genomtänkta mål med sin satsning, väljer
sponsringsprojekt med omsorg samt gör noggranna uppföljningar och
utvärderingar av sponsringsprojektet.

Under undersökningens gång har vår uppfattning av fenomenet sponsring
förändrats. Tidigare trodde vi inte att företagens arbete rörande sponsring
hade den dignitet och var så väl genomtänkt som intervjuerna med
fallföretagen faktiskt visade. Det har dock framkommit att den nuvarande
organiseringen av fallföretagens sponsringsverksamhet är relativt ny. Då
samtliga fallföretag är stora kan det också tänkas att de är föregångare i sitt
sätt att organisera sin sponsring. Detta ger oss anledning att anta att det
fortfarande främst är tillfälligheter som avgör hur många mindre företag
sköter sin sponsring. Vi anser att även dessa mindre företag bör kunna
utnyttja sponsringens alla möjligheter mer effektivt genom att ha
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exempelvis våra fallföretag som förebild då det genom en välplanerad
sponsringsverksamhet finns mycket att hämta.

7.1  Förslag till fortsatt forskning

I samband med vårt arbete har det uppkommit intressanta aspekter som vi
bortsett ifrån men som vi ändå anser kan vara lämpliga för fortsatt
forskning. Exempelvis kan det vara intressant att göra en fördjupad studie
angående vilken betydelse de skatterättsliga aspekterna har för sponsring.
För att få våra iakttagelser i denna uppsats bekräftade kan det vara
intressant att göra en större undersökning som innefattar fler företag. Det
kan dessutom vara relevant att utöka en sådan undersökning med företag av
mindre storlek och/eller företag med mindre starka varumärken. Detta för
att skapa en bredare bild av undersökningsområdet. Vi har i vår
undersökning utgått ifrån företagens perspektiv men det skulle vara av
intresse att även studera sponsringens möjligheter ur den sponsrades
perspektiv. Detta för att kanske finna nya användningsmöjligheter för
sponsring.





Källförteckning
Böcker

Aaker, David A. (1996) Building Strong Brands, The Free Press, New
York

Aaker, David A. (1998) Strategic Market Management, Fifth edition, John
Wiley & Sons Inc., New York

Albertsson, Sten & Lundqvist, Olof (1997) Marknadsföring, Bonnier
Utbildning AB, Uppsala

Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (1994) Tolkning och reflektion,
Studentlitteratur, Lund

Arbnor, Ingeman & Bjerke, Björn (1994) Företagsekonomisk metodlära,
Andra upplagan, Studentlitteratur, Lund

Arnold, David (1992) The Handbook of Brand Management, The
Economist Books, Wakefield

Axelsson, Björn (1996) Professionell marknadsföring, Studentlitteratur,
Lund

de Chernatony, Leslie & McDonald, Malcolm (1998) Creating Powerful
Brands, Second edition, Butterworth – Heinemann, Oxford

Clark, Jimmy (1995) Sponsring i mästarklass, CEWE-Förlaget AB, Bjärsta

Ejvegård, Rolf (1996) Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund

Eriksson, Eva & Åkerman, Kenth (1999) Kunden är ditt varumärke, Liber
Ekonomi, Malmö

Eriksson, Lars T. & Wiedersheim-Paul, Finn (1997) Att utreda, forska och
rapportera, Liber Ekonomi, Malmö



Garbett, Thomas (1988) How to Build a Corporation´s Identity and Project
Its Image, Lexington Books, Lexington

Gregory, James R. (1999) Marketing Corporate Image, NTC Business
Books, Chicago

Gueorguiev, Stefan & Hansen, Jens (1996) De 10 Viktigaste
Positioneringsprinciperna, Andra upplagan, The Trout & Partners
Company, Stockholm

Hagstedt, Per (1987) Sponsring – mer än marknadsföring, EFI &
författaren, Stockholm

Hagstedt, Per (1989) Sponsring - som effektivt medieval, Liber, Malmö

Hankinson, Graham & Cowking, Philippa (1996) The Reality of Global
Brands, McGraw-Hill Book Company, Berkshire

Hankinson, Graham & Cowking, Philippa (1997) Branding in Action,
McGraw-Hill Book Company, Berkshire

Haywood, Roger (1998) Public relations for marketing professionals,
Macmillan Business, London

Håkansson, Per & Wahlund, Richard (1996) Varumärken – från teori till
praktik, Graphic Systems i Stockholm AB, Stockholm

Holme, Idar M. & Solvang, Bernt K. (1986) Forskningsmetodik,
Studentlitteratur, Lund

Jiffer, Mikael & Roos, Magnus (1999) Sponsorship – a way of
communicating, Ekerlids Förlag AB, Stockholm

Jobber, David (1995) Principles and Practice of Marketing, McGraw-Hill
Book Company Europé, London

Johansson-Lindfors, Maj-Britt (1993) Att utveckla kunskap,
Studentlitteratur, Lund



Kapferer, Jean-Noël (1994) Strategic Brand Management, The Free Press,
New York

Kotler, Philip (1994) Marketing Management Analysis, Planning,
Implementation and Control, Eighth edition, Prentice-Hall, New Jersey

Lekvall, Per & Wahlbin, Clas (1993) Information för
marknadsföringsbeslut, IHM Förlag AB, Göteborg

Lundahl, Ulf & Skärvad, Per-Hugo (1999) Utredningsmetodik för
samhällsvetare och ekonomer, Studentlitteratur, Lund

Melin, Frans (1997) Varumärket som strategiskt konkurrensmedel, Lund
University Press, Lund

Merriam, Sharan B. (1994) Fallstudien som forskningsmetod,
Studentlitteratur AB, Lund

Mårtenson, Rita (1994) Marknadskommunikation, Studentlitteratur, Lund

Olkkonen, Rami (1999) Forging Links Between Marketing and
Sponsorship, Kirjapaino Grafia Oy, Turku

Patel, Runa & Tebelius, Ulla (1987) Grundbok i forskningsmetodik,
Studentlitteratur, Lund

Ries, Al & Trout, Jack (1985) Positionering, Studentlitteratur, Lund

Roos, Magnus & Algotsson, Ulrika (1996) Sponsring – ett sätt att sälja,
Sellin & Partner Bok och Idé AB, Stockholm

Rosengren, Karl-Erik & Arvidsson, Peter (1992) Sociologisk metodik,
Almqvist & Wiksell Förlag AB, Stockholm

Smith, Paul & Berry, Chris & Pulford, Alan (1997) Strategic Marketing
Communications, Kogan Page Limited, London

Sveriges Rikes Lag 1999, Nordstedts Juridik, Stockholm



Wellros, Krister (red.) (1999) Sveriges största företag 1999/2000,
Ekonomisk Litteratur AB, Bromma

Urde, Mats (1997) Märkesorientering, Lund University Press, Lund

Wigblad, Rune (1997) Karta över vetenskapliga samband,
Studentlitteratur, Lund

Artiklar

Johansson, Håkan, Sponsring skapar sympati, Fri Köpenskap 1999-11-12

Melesko, Stefan, Varumärke växande begrepp, Svenska Dagbladet
ekonomi 2000-02-23

Wilke, Björn, Varumärken/Värdering/Vägd på guldvåg, Veckans Affärer
1999-11-29

Varumärken – Märka eller märkas, Affärsvärlden 1998-05-06

Internetsidor

Ericsson, http://www.ericsson.se, 2000-05-02

Skandia, http://www.skandia.se, 2000-05-02

Volvo, http://www.volvo.se, 2000-04-12

Annat skriftligt material

Ericssons Årsredovisning 1999

Skandias Årsredovisning, 1999

Volvos Årsredovisning, 1999

Volvo och sponsring, tryckt material från Volvo



Muntliga källor

Renström, Hans, Director Cultural & VIP Relations, Volvo Brand
Management, 2000-04-27

Östlund, Mattias, Project Manager Sponsorship Marketing & Business
Development, Volvo Event Management, 2000-04-27

Forsman, Kristina, Marketing Communications Manager – Corporate
Sponsorship & Social Marketing, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 2000-
05-04

Hellström, Annelie, Sponsorship Project Manager, Telefonaktiebolaget LM
Ericsson, 2000-05-04

Isaksson, Mattias, Sponsorship Portfolio Manager, Telefonaktiebolaget LM
Ericsson, 2000-05-04

Jonsteg, Fredrik, Manager Strategic Partnerships Social Marketing,
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 2000-05-04

Tigerberg, Lars, Sponsorchef, Skandia, 2000-05-05





Bilaga 1- Intervjuguide

Inledning
•  Presentation av uppsatsens syfte. Godkännande av bandspelare,

publicering och andra etiska frågor.
•  Presentation av intervjupersonen, bakgrund/befattning osv.
•  Hur är sponsringsverksamheten organiserad inom företaget?

Hur många personer inom organisationen arbetar med
sponsringsfrågor?

•  Hur stor del av marknadsföringsbudgeten går till sponsring?
Varumärke

•  Vad anser Ni att Ert varumärke ska stå för?
•  Vad upplever kunden att Ert varumärke står för?
•  Vilken betydelse anser Ni att Ert varumärke har för företaget?
•  Vilken/vilka funktion/er anser Ni att Ert varumärke har?
•  Vad gör Ni i dagsläget för att förstärka/underhålla Ert varumärke?

Sponsring
•  Varför använder Ni sponsring överhuvudtaget?
•  Vilka fördelar respektive nackdelar anser Ni att sponsring kan

medföra?
•  Vilka mål har Ni med Er sponsring?

Är något/några mål kopplade till Ert varumärke? I så fall på vilket
sätt/varför inte?

•  Har Ni någon nedskriven sponsringspolicy?
•  Inom vilka kategorier återfinns Era sponsringssatsningar?
•  Vilka specifika aktiviteter/objekt sponsrar Ni för tillfället?
•  Hur många förfrågningar angående sponsring får Ni?
•  Är det i huvudsak dessa förfrågningar Ni utvärderar eller söker Ni

själva upp lämpliga aktiviteter/objekt att sponsra?
Hur utvärderar Ni och väljer vilka aktiviteter/objekt Ni ska sponsra?

•  Gör Ni några uppföljningar av genomförda sponsringssatsningar? I
så fall hur/varför inte?

•  Anser Ni att sponsringssatsningar kan ge några effekter för
varumärket? I så fall vilka/varför inte?

•  Hur mäter Ni sponsringens eventuella effekter för varumärket?

•  Något annat Ni vill tillägga som diskussionen inte har täckt?


