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Abstract  
 

This thesis is about the cooperation between Linköpings Hockey Club (LHC) and Linköpings 
Fotboll Club (LFC), which is a combination between male and female sports, ice-hockey and 
soccer. It is a unique cooperation with mutual management and a mutual brand. The purpose 
of this thesis is to gain a deeper understanding in the mutual brand and identify the values that 
can occur in the cooperation between LHC and LFC in sponsorship. This will be examined in 
two different perspectives, the present sponsors and some larger companies in the sponsorship 
field. The purpose of examine the larger companies that not are in cooperation with LHC/LFC 
at the moment, is to find out their thoughts about a combination like the one that LHC/LFC 
have got.  The empirical data has been collected through interviews with nine different 
companies. The questions for the interviews are based upon relevant theories about 
sponsorship, brands and values. The study shows that the most companies understand and can 
observe that there are strong values, especially in the combination of male and female sports. 
There is a big difference between how companies use these values in their sponsorship, often 
it depends on the companies’ motives.  



Sammanfattning 
 
Denna uppsats behandlar det samarbete som sedan 2003 finns mellan Linköpings Hockey 
Club (LHC) och Linköpings Fotboll Club (LFC), som innebär en kombination av herr- och 
damidrott. Samarbetet är unikt och de båda föreningarna har ett gemensamt varumärke och till 
stor del samma management. 
 
Syftet med denna uppsats är att få förståelse för det gemensamma varumärket i samband med 
sponsring och identifiera de värden som kan finnas i samarbetet LHC/LFC. Detta utifrån 
några av de nuvarande större sponsorernas perspektiv, samt även hur andra nationella 
storsponsorer som generellt verkar inom idrottssponsring uppfattar det. 
 
Resultatet av studien är ämnat att vara av intresse för LHC/LFC och målet är att kunna ge 
dem ny kunskap i området och för att visa hur sponsorer uppfattar samarbetet. Detta görs 
genom att intervjua nio intressanta företag som alla verkar i sponsringsbranschen. Av de nio 
företagen är fem nuvarande sponsorer och fyra är nationella storföretag som verkar generellt 
inom sponsring men som inte samarbetar med LHC/LFC i dagsläget. Syftet med att 
undersöka stora nationella företag är för att se hur de uppfattar ett samarbete likt det som 
LHC/LFC har, och om de ser några värden i den kombinationen.  
 
Utgångspunkten för studien ligger i de teorier som valts som behandlar sponsring, 
varumärken och värden. Utifrån teorierna utformades relevanta frågor till de intervjuer som 
genomfördes som datainsamlingsmetod med de nio företagen, och svaren från dem utgör till 
största delen empirin i studien. Övrig empiri består av tryckt material från LHC/LFC samt 
Internet i form av deras hemsidor och företagshemsidor.  
 
De nuvarande sponsorerna och de nationella företagen skildes åt i analysen, och empirin 
analyserades utifrån de valda teorierna. De övergripande slutsatserna som kan dras av studien 
är att det största värdet i samarbetet mellan LHC och LFC ligger i kombinationen av herr- och 
damidrott. Sponsorerna använder eller kan använda detta på olika sätt, beroende på vad deras 
motiv med sponsringen är.  
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1. Inledning 
 
I detta avsnitt ges en inledning till vårt problem som diskuteras i problembakgrunden, 
därefter följer syfte och problemformuleringar som ligger till grund för studien. Vidare 
presenteras avgränsningar, målgrupp och förväntat bidrag med studien.   
 
Staden Linköping har ingen större tradition av idrottsframgångar genom åren, men på senare 
år har detta förändrats på flera sätt. Sedan ett antal år tillbaka finns ett stabilt elitserielag i 
ishockey i staden, vilket har gjort att regionens företag har börjat engagera sig mer och mer, 
och börjat förstå vikten av att göra det. De sportsliga framgångar som Linköpings Hockey 
Club (LHC) har presterat på kort tid har inneburit att en tradition och en starkare idrottskultur 
nu har börjat växa fram i Linköping. Detta har också medfört att staden Linköping har satts 
ordentligt på kartan.  
 
Sedan fyra år tillbaka i tiden finns även ett topplag i Damallsvenskan i staden, som verkar i ett 
samarbete och under ett gemensamt varumärke med LHC. 2003 bildades Linköpings Fotboll 
Club (LFC) ur den gamla föreningen BK Kenty som då än en gång kvalificerat sig till 
Damallsvenskan och som till en början sökte sponsorhjälp av LHC. Det var då samarbetet 
föddes, eftersom LHC bland annat såg en möjlighet i att kunna bredda sitt varumärke och sin 
organisation ytterligare. LHC ansåg att kombinationen av dam- och herridrott, fotboll och 
ishockey kändes bra och låg rätt i tiden. Samarbetet mellan LHC/LFC blev alltså ett faktum 
2003, och idag är de båda föreningarna i den absoluta toppen inom sina respektive idrotter.  
 
Idag har det gått fyra år sedan samarbetet inleddes, och hur detta har påverkat synen på det 
gemensamma varumärket och om det bidrar till några värden för sponsorerna är både 
intressant och kan vara av vikt för en vidareutveckling mot nya samarbetspartners.  
 
1.2 Problembakgrund 

 
Samarbetet mellan LHC och LFC är unikt och ingen annan förening har ett liknande 
samarbete trots att det finns flera idrottsföreningar som verkar under ett och samma 
varumärke. Detta säger Anders Mäki, som är LFC:s klubbdirektör och LHC:s vice 
klubbdirektör. Den stora skillnaden ligger i att LHC/LFC samutnyttjar resurser och delar 
management, vilket är unikt. Andra klubbar som har olika idrotter under samma varumärke 
sköter sig helt på egen hand, men med ett starkt varumärke i ryggen. Hur LHC/LFC:s 
varumärke står sig och har utvecklats gentemot konkurrenterna är en intressant aspekt med 
tanke på det unika samarbete som de har ingått. 
 
Mäki menar även att kombinationen dam- och herridrott skapar mervärde och förebilder för 
unga samt en stolthet för staden. Ishockey är Sveriges nationalsport och är kraftigt 
mansdominerat. I framtiden tror Mäki att ett bredare koncept behövs, göra något i 
jämställdhetens tecken och satsa på tjejerna, för att bland annat få fler förebilder för små 
tjejer. Kopplingen mellan ishockey och tjejer är kanske lite svår, men med Sveriges största 
damidrott kan en bredare målgrupp nås. Vidare får även varumärket större exponering i fler 
sammanhang och syns året runt. De sportsliga resultaten bygger varumärket i första hand, och 
LHC och LFC ligger i den absoluta toppen inom sina respektive idrotter och har därmed ett 
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bra utgångsläge i sin utveckling av varumärket. Det går inte att lura någon med en dålig 
produkt, utan det är viktigt att hela tiden visa resultat, vilket LHC och LFC har gjort.1 
 
Intäkter från sponsring är de största intäkterna i de båda föreningarna och som till största del 
finansierar verksamheterna. LHC med sin omsättning på 118 miljoner hade säsongen 2006-
2007 reklam-, loge-, TV- och sponsorintäkter på 58 miljoner kronor. LFC:s omsättning 2007 
var 5 miljoner kronor och reklam och sponsorintäkter uppgick till 3.5 miljoner kronor. Dessa 
siffror visar på den stora skillnad som finns mellan de två föreningarna rent ekonomiskt samt 
hur viktigt det är med sponsorer och samarbetspartners för att verksamheten ska fungera. De 
ekonomiska förutsättningarna skiljer sig som synes kraftigt och det är svårt att mäta och 
värdera vad vissa summor av pengar betyder hos de båda. Anders Mäki säger att det är viktigt 
att de båda produkterna står för sig själva, alltså är inte några typer av kvoteringar aktuella.2  
 
Det kan vara svårt för LHC/LFC att veta hur sponsorer ställer sig till samarbetet, vissa kanske 
har en strategi att endast engagera sig i ishockey och då kan det nära samarbetet mellan LHC 
och LFC vara ointressant för just en sådan sponsor. Med detta i åtanke kan det även vara av 
vikt att veta vilka motiv som styr företagens sponsring och om det är något som samarbetet 
LHC/LFC kan bidra med i den aspekten. Motiven kan variera kraftigt från företag till företag 
och därför är en sammanställning av intressanta företags motiv viktiga att få ta del av för 
LHC/LFC. 
 
LHC/LFC är störst vad gäller idrottsklubbar och konkurrerar inte om sponsorer med övriga 
idrottsklubbar i regionen. För att öka omsättningen och kunna utvecklas i större omfattning 
vill LHC/LFC gärna engagera företag även utanför regionen, det vill säga nationella 
storföretag med riksfokus som generellt sponsrar idrott, men i dagsläget inte LHC/LFC. I och 
med att det inte finns någon konkurrens om sponsorerna i regionen skulle det gå att få ut mer 
av de lokala företagen men det är av stor vikt för LHC/LFC att kunna få ut varumärket i 
Sverige även på sponsormarknaden och inte bara på den sportsliga marknaden, där de redan är 
mycket starka. De stora pengarna finns bland de stora företagen, och pengar behövs för att 
kunna vara i toppen inom de båda sporterna. Dessutom skulle det ge en större trygghet att 
kunna knyta ett stort rikstäckande företag till sig genom ett omfattande avtal. Problemet ligger 
alltså inte i att det saknas sponsorer i dagsläget, utan det finns även möjligheter att få in mer 
intäkter från de lokala företagen, men större avtal med större företag innebär också större 
fördelar. 
 
Det kan vara av stor vikt att veta vad LHC/LFC skall erbjuda dessa större sponsorer då 
konkurrensen är hårdare nationellt, samt huruvida det faktum att LHC och LFC har ett 
samarbete och om det på något sätt påverkar nuvarande och framtida större sponsorer. Att 
veta vad sponsorer värderar mest, vad som är viktigast i deras engagemang som sponsorer, 
kan ge riktlinjer i hur de ska bemötas och vad som ska erbjudas. Att kunna knyta till sig större 
sponsorer som har riksfokus har flera fördelar, bland annat vill LHC/LFC hitta en riktig 
huvudsponsor genom ett stort avtal som är mer omfattande. Detta menar Anders Mäki och 
säger att det är något som många andra konkurrerande lag har lyckats med, men som inte 
LHC/LFC riktigt har åstadkommit. En lösning som skulle vara mycket intressant skulle kunna 
innebära att ett storföretag engagerar sig i båda lagen med något sorts paketavtal. Hur skulle 
företagen värdera ett totalkoncept som innefattar både ishockey och fotboll i den absoluta 
toppen och som kombinerar herr och damidrott på ett unikt sätt? Det här är något som 

                                                 
1 Intervju med vice klubbdirektör LHC, klubbdirektör LFC Anders Mäki 2007-04-19 
2 Årsberättelser LHC/LFC 2005-06 
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LHC/LFC skulle vilja få reda på för att få kunskap om vilka värden företagen ser som 
viktigast, och därigenom kunna erbjuda det till potentiella storsponsorer. 
 
Huruvida de nuvarande större sponsorerna ser ett värde i att samarbetet mellan de båda 
klubbarna LHC och LFC är oklart, men är av intresse att veta. Att få reda på vad företag har 
för syfte med sin sponsring kan innebära en bättre marknadsföringsstrategi. För LHC/LFC är 
det värdefullt att veta och känna till de värden som större sponsorer ser i samarbetet för att 
eventuellt i framtiden kunna använda och dra nytta av det i sin framtida marknadsföring 
gentemot stora nationella potentiella sponsorer. 
 
1.2  Problemformulering 
 
Utifrån problembakgrunden har följande problemfrågor tagits fram för att besvara det 
uppsatta syftet: 
 

• Vilka värden ser nuvarande stora sponsorer i att samarbetet finns mellan LHC och 
LFC, om ett värde i samarbetet finns? 

 
• Vilka motiv styr sponsringen hos de för studien valda företagen? 

 
• Hur ser företag med riksfokus som generellt verkar inom elitidrott, men inte med 

LHC/LFC, på samarbetet mellan två lag i den absoluta toppen i respektive idrott i en 
herr- och damkombination? 

 
• Vad i samarbetet och vilka värden skulle kunna intressera och senare leda till att nya 

stora nationella sponsorer knyts till föreningarna och det gemensamma varumärket? 
 
1. 4 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att få förståelse för det gemensamma varumärket i samband med 
sponsring och identifiera de värden som kan finnas i samarbetet LHC/LFC. Detta utifrån 
några av de nuvarande större sponsorernas perspektiv, samt även hur andra nationella 
storsponsorer som generellt verkar inom idrottssponsring uppfattar det.   
 
1.5 Avgränsningar 
 
Vår studie avgränsas till att behandla samarbetet mellan LHC och LFC och hur synen på detta 
är hos sponsorer, och inte hur de enskilt arbetar mot dessa, då skillnaderna är stora bland 
annat beroende på de ekonomiska förutsättningarna som råder. De nuvarande sponsorer som 
behandlas är fem av de största och bland de som är mest betydelsefulla i dagsläget. Bland de 
nuvarande sponsorerna har ett urval skett i samråd med LHC/LFC för att få det rätta 
undersökningsunderlaget. Samtliga av dessa fem tillhör kategorin ”Diamantpartner” hos LHC 
och ”Guldsponsor”, ”Silversponsor” eller ”Bronssponsor” hos LFC. Genom att välja ut fyra 
stora nationella företag som generellt är verksamma inom idrottssponsring får vi en 
uppfattning om hur just större företag väljer samarbetspartners och vilka motiv som styr deras 
sponsring. Det är även det nationella perspektivet hos dessa nationella företag som är 
intressant.  
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1.6 Målgrupp  
 
Resultatet av studien ska vara av intresse för LHC/LFC, vi syftar inte till att finna ett generellt 
riktigt resultat som kan användas av andra liknande organisationer. Dock kan de resultat som 
presenteras komma att bidra till ökad kunskap för intressenter inom områdena sponsring, 
varumärken och värden. 
 
1.7 Förväntat bidrag 

 
Målet med denna studie är att ge LHC/LFC ny kunskap angående deras samarbete och på det 
område som avses undersökas. En undersökning med liknande syfte har tidigare inte gjorts 
hos LHC/LFC, därför kan detta ge en syn på hur sponsorer uppfattar och värderar samarbetet.  
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2. Metod 
 
I följande kapitel presenteras hur undersökningen är genomförd, vilka metoder som använts 
och motivering av de val som gjorts under arbetets gång. 
 
2.1 Ämnesval 
 
Som grund för studien ligger ett stort intresse för marknadsföring och dess olika former och 
eftersom vi båda läser programmet Management in sport and recreation ligger även ett 
gediget idrottsintresse till grund för vårt ämnesval. Sponsring är ett intressant område inom 
marknadsföringen, och då främst idrottssponsring. Valet att göra en fördjupning inom det 
området var för oss självklart.  
 
Att studien behandlar LHC och LFC beror på att de var intresserade av att få hjälp med att 
göra en undersökning på de nuvarande sponsorerna och även större nationella, tänkbara. Vår 
första kontakt med LHC/LFC togs för en längre tid sedan och innan denna studie har vi även 
gjort en omvärldsanalys för dem i kursen Företaget och omvärlden på C-nivå vid Örebro 
universitet. I och med den studien finns god kunskap om LHC/LFC. Vi såg en chans i att 
kunna hjälpa till med en för oss mycket intressant uppgift som också kändes lärorik och 
motiverande. 
 
2.2 Val av syfte 
 
Efter samråd med vår kontaktperson hos LHC/LFC Anders Mäki, kom vi fram till våra 
frågeställningar och det syfte som ställts upp för studien. Det samarbete som finns mellan 
LHC och LFC är relativt nytt och det har inte gjorts någon form av utvärdering för att se om 
det har gett några effekter gentemot sponsorer. Det har heller inte gjorts någon undersökning 
om huruvida samarbetet skulle kunna generera större i sponsorer som inte bara finns lokalt. 
Att få en uppfattning om hur sponsorer värderar detta samarbete och vilka värden de ser i 
detsamma, kan vara av vikt i framtiden, eftersom LHC/LFC då kan utnyttja den kunskap som 
kommer fram under denna studie när de marknadsför sig själva. Efter att ha fått en djupare 
kunskap om problemet ställdes ett syfte och problemfrågor som behandlar detta. 
 
2.3 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Att förstå och förklara hur sponsorer tänker i vissa frågor är själva grunden i studien, det kan 
jämföras mot ett kvantitativt förhållningssätt där forskaren behandlar mätbara data och är helt 
objektiv i sina handlingar. Vår studie är av kvalitativ karaktär då resultatet bygger på våra 
egna tolkningar. För vår studie är det viktigaste att hitta mönster och få förståelse för hur 
sponsorer tänker inom de områden som avses att undersöka. Avsikten med kvalitativa studier 
är att uttyda och förstå fenomen.3  
 
Vårt syfte bygger mycket på att vi som forskare ska kunna analysera respondenternas svar 
från de intervjuer som görs för att kunna presentera ett resultat. Utan att tolka och skapa egen 
förståelse för respondenterna skulle inte detta vara möjligt. Vårt syfte och problemfrågorna 
handlar till stor del om värden, vilket är ett komplext område och kan ha olika innebörder för 
olika personer. Studien bör därför bygga på en kvalitativ analys eftersom det skulle vara 
problematiskt att mäta detta kvantitativt. 
                                                 
3 Nyberg, Rainer, (2000) s 100, Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar 
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Kvalitativa studier är svåra att generalisera eftersom det ofta handlar om att forskaren 
fördjupar sig genom intervjuer, i ett mindre antal enheter. Det är i stort sett omöjligt att kunna 
generalisera resultat från en viss miljö till andra miljöer, eftersom urvalet ofta inte är så stort. 
Det är alltså svårt att få representativa resultat genom kvalitativ forskning, men det är dock 
ingen omöjlighet.4 Detta ses inte som ett problem då vår avsikt med denna studie inte är att 
generalisera resultatet, det vi vill uppnå är en förståelse för hur sponsorer ställer sig till våra 
frågor. 
 
2.4 Undersökningsansats 
 
När det gäller ansats i en studie handlar det vanligtvis om induktion eller deduktion. När en 
induktiv ansats, som kallas för upptäckandets väg, ligger till grund för studien utgår 
undersökaren från empirin som har samlats in från en mängd enskilda fall och hävdar att ett 
samband som uppkommit i dessa är generellt giltigt. Det är en riskfylld ansats eftersom det 
innebär att forskaren utifrån en samling enskildheter gör dessa till en allmän sanning. Det som 
kommer ut ur iakttagelserna blir ett koncentrat av vad som redan finns i dessa iakttagelser.5 
Att utifrån empirin skapa en ny generell kunskap angående teorin är det som en induktiv 
ansats bygger på. Problemställningen behöver inte vara förankrad i form av någon teori utan 
på mer eller mindre tillfälliga iakttagelser.6 Den induktiva ansatsen kopplas ofta samman med 
kvalitativ forskning eftersom mycket bygger på att tolka och förstå.7 
 
När det handlar om den deduktiva ansatsen, bevisföringens väg, utgår forskaren istället från 
en redan befintlig generell regel när studien genomförs. Det är inte lika riskfyllt att använda 
en deduktiv ansats men det ligger underförstått att den allmänna regeln alltid gäller. Att 
förklara ett visst fenomen är inte det primära utan mer fastslå att den teori som studien utgår 
från är den rätta.8 Utifrån den teori som ligger till grund för studien ställer forskaren upp 
hypoteser om ett visst skeende som sedan testas mot empirin och verifieras eller förkastas. 
Teorin blir mer trovärdig om hypotesen verifieras och tvärtom vid en förkastning.9 När det 
gäller den deduktiva ansatsen kan sägas att den ligger närmast kvantitativ forskning, eftersom 
fokus ligger på att pröva teorier.10 
 
En annan ansats är abduktion, den innebär att forskaren utgår från såväl empiri som teori, en 
slags kombination av induktion och deduktion. Denna ansats används ofta vid fallstudier, då 
såväl empiriska fakta ligger till grund men även befintlig kunskap och teori på området 
används för att skapa en så korrekt bild som möjligt.11  
 
Vår studie utgår från befintlig kunskap och teorier som ligger till grund för intervjufrågorna. 
Genom dessa teorier ställs frågorna till respondenterna och svaren från dem utgör primärdata i 
studien. Svaren tillsammans med viss sekundärdata i form av bland annat diverse broschyrer, 
årsberättelser från LHC/LFC och Internet utgör empirin i studien. Även tidigare forskning i 
form av den omvärldsanalys som tidigare har gjorts kommer att användas. 

                                                 
4 Bryman, Alan (2002) s 270. Samhällsvetenskapliga metoder 
5 Alvesson Mats, Sköldberg Kaj (1994) s 41 Tolkning och reflektion – Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod 
6Andersen, Ib (1998) s 43, Den uppenbara verkligheten 
7 Bryman, Alan (2002) s 34 ff. 
8 Alvesson, Sköldberg (1994) s 41 
9 Andersen, Ib (1998) s 29. 
10 Bryman, Alan (2002) s 34 ff. 
11 Alvesson, Sköldberg (1994) s 42 
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Empirin tolkas och analyseras men testas inte på det sätt att teorierna verifieras eller förkastas, 
teorierna används för att få djupare kunskap i ämnet från den tidigare forskning som de 
bygger på. Vidare är det bra att ha dem som hjälpmedel och riktlinjer genom studien, men vi 
kan inte förutsätta att teorierna är helt korrekta eller inrymmer samtliga aspekter inom ämnet, 
men det ger en god grund att utgå från. För vår studie som behandlar ämnena värde, 
varumärken och sponsring behövs en bra förkunskap. Detta fås av dessa teorier och leder till 
att rätt frågor kan ställas i intervjuerna som förankrar sig i vad tidigare forskning visar vara 
relevant inom området. Detta skulle ha varit problematiskt att veta utan att ta del av teorierna 
som används. Våra resultat kopplas sedan tillbaka mot valda teorier i analys- och 
slutsatsavsnitt. 
 
Eftersom studien inte är av kvantitativ karaktär utan är en kvalitativ studie är det primära att 
tolka och förstå genom en analys hur studieobjekten tänker och agerar i vissa situationer. Vi 
utgår alltså från teorier för att få fram relevant empiri, som sedan utgör underlaget för 
analysarbetet. Det är en viss kombination av både ny och befintlig data som behandlas i 
studien.  
 
2.5 Datainsamling 
 
Det finns flera sätt att samla in data till en undersökning, bland annat genom att göra 
intervjuer, enkäter, observationer, litteraturgenomgång eller via databaser. Ofta görs en 
kombination av fler insamlingsmetoder, det kan exempelvis styras av vilken frågeställning 
och vilket syfte forskaren har med studien.12   
 
Det finns två typer av data, dessa är primärdata och sekundärdata. Skillnaden mellan dem är 
att det handlar om ny respektive tillgänglig och redan befintlig data. Primärdata är den data 
som forskaren samlar in, alltså ny data. Det görs ofta i form av intervjuer eller enkäter och 
liknande där forskaren själv står för insamlandet. Primärdata är viktigt för att få ett ordentligt 
informationsunderlag till sitt problem som ska undersökas i studien.13 
 
Sekundärdata är sådan information som har samlats in av andra och som finns tillgänglig i 
form av bland annat litteratur och databaser. Det är sådant som inte tagits fram speciellt för 
den aktuella undersökningen utan som redan finns presenterad.14 Det är viktigt att forskaren är 
källkritisk vid användande av sekundärdata eftersom det kan ha samlats in med helt andra 
syften än det som ligger till grund för den aktuella studiens syfte.15 
 
De teorier som används i studien kan inte klassificeras som primär- eller sekundärdata, 
eftersom de gäller generellt för de områden de behandlar.  
 
Empiridelen består främst av primärdata från personliga intervjuer och telefonintervjuer där vi 
har tagit fram ny information inom vårt problemområde. Att ta fram ny information var en 
förutsättning för studien, annars skulle det inte vara möjligt att genomföra en analys i ämnet 
då studien bygger på sponsorerna och deras tankar.  
 

                                                 
12 Halvorsen, Knut (1998) s 25 ff, Samhällsvetenskaplig metod 
13 Ibid s 76 ff. 
14 Saunders, Lewis & Thornhill (2003) 188 ff, Research methods for business students 
15 Halvorsen (1998) s 76 ff. 
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Förutom primärdata används även sekundärdata i empirin. Vi har tidigare genomfört 
intervjuer hos LHC för en annan studie och använder delar från den i denna uppsats, men 
eftersom den informationen inte tagits fram för just denna uppsats betraktas den som 
sekundärdata. Vidare används andra sekundärdata i form av tryckta källor som broschyrer, 
sponsorblad och årsberättelser från LHC/LFC. Utöver det har olika hemsidor på Internet, 
bland annat företagssidor, LHC och LFC:s hemsidor använts för att få ytterligare kunskap i 
ämnet. 
  
I vår studie har även hänvisats till en D-uppsats, då vi inte har funnit den originalkälla som 
författaren till D-uppsatsen refererat till, eller annan relevant litteratur. Denna D-uppsats är en 
litteraturstudie och behandlar begreppet värde. 
 
2.6 Teoretisk referensram 
 
För att kunna genomföra studien har vi valt att ta stöd i vissa teorier och begrepp. Detta för att 
ha en grund att använda oss av vid datainsamlingen samt för att på ett bra sätt koppla empirin 
till dessa teorier i analysen. Genom att använda befintliga teorier och begrepp som anses vara 
relevanta för studien har vi även ökat vår kunskap på området genom att fördjupa oss i dessa. 
Det är viktigt att kunna välja ut vad som är av vikt för det aktuella undersökningsområdet 
annars kan kopplingen mellan teori och empiri bli ointressant och osammanhängande. 
 
De valda teorierna som behandlas är sponsringsmodellen A-ERIC, värdebegreppet och 
varumärken. Eftersom studien handlar om sponsring anser vi att det är av vikt att ta 
utgångspunkt i en modell som behandlar detta. Det är ett relativt lågt utbud av litteratur som 
behandlar sponsring, men den modell som vi har valt att använda anser vi vara bra och 
relevant för vår studie då den innefattar de delar av sponsring som vi anser vara av störst vikt. 
Det är Jiffer och Roos som i sin bok Sponsorship – A way of communicating har utvecklat    
A-ERIC-modellen och den är ofta använd i undersökningar runt sponsring. Vidare används 
även Uno Grönkvist till viss del, hans bok Framgångsrik sponsring anser vi vara ett bra 
komplement till Jiffer och Roos, dock kommer utgångspunkten att vara i Jiffer och Roos 
teorier. 
 
Varumärken har stor betydelse för företag och organisationer. Detta gäller även inom 
sponsring, där företag betalar för att synas tillsammans med ett varumärke. Därför är det 
viktigt att ge en bakgrund vad i ett varumärke som gör att det är så viktigt. I det här ämnet 
finns det en mängd forskning, men utgångspunkten ligger i Frans Melin och Henrik Ugglas 
litteratur och forskning. 
 
Vidare avhandlas värdebegreppet, som är viktigt i det avseendet att kunna förstå varför 
företagen överhuvudtaget sponsrar, vilka värden de ser i att lägga pengar på sponsring. Det är 
också viktigt att kunna ge en bild av varför värden har en så stor betydelse i dessa 
sammanhang. Det finns en mängd tidigare forskning i området och i olika sammanhang. Vi 
har valt att enbart behandla sådan information inom området som har relevans för vår studie. 
Utgångspunkten ligger i främst i en litteraturstudie på D-nivå som Magnus Johansson skrivit. 
Där behandlas flera olika forskare och deras syn på begreppet värde, vidare görs egna 
tolkningar och beskrivningar om hur värdebegreppet kommer att användas i studien.  
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2.7 Undersökningsmetod 
 
Vår studie kräver en djupare förståelse för att kunna besvara problemformuleringen och vårt 
syfte. En undersökning som endast omfattar en eller ett fåtal fall som studeras mer detaljerat 
brukar kännetecknas som en fallstudie. Det är vanligt att använda sig av fallstudier när 
undersökaren vill förstå ett fenomen på djupet och i sitt sammanhang.16 
 
En fallstudie är alltså en undersökning av en specifik företeelse, till exempel ett program, en 
händelse, en person, ett, fenomen, ett skeende eller en social grupp. Fallet i en fallstudie väljs 
för att det är viktigt och intressant att studera. En fallstudie har inga speciella metoder för 
insamling eller analys av information. Genom att koncentrera sig på en enda företeelse eller 
situation, fallet, eftersträvas att belysa ett samspel mellan viktiga faktorer som kännetecknar 
företeelsen eller situationen ifråga.17 
 
Vid genomförande av fallstudier kan alltså komplexa samband fångas, och i den aktuella 
studien är det uppsatta problemet som är fallet, och som studeras djupare i vår fallstudie. För 
att lösa problemet och fallet utförs intervjuer med respondenter som för studien är relevanta. 
 
 
2.8 Intervjuer 
 
Vilken typ av intervju som skall användas styrs av arbetets inriktning, som i sin tur bestäms 
av problembakgrund, frågeformulering och syfte. För vår studie anser vi att semi-
strukturerade intervjuer är mest lämpligt. Det som kännetecknar en semi-strukturerad intervju 
är att intervjuguiden innehåller vissa bestämda teman och frågor, som respondenten kan prata 
relativt fritt om. En anledning till att använda en semi-strukturerad intervju är att 
undersökarna på så sätt ges möjlighet att ta del av information som vid en mer styrd intervju 
kanske inte skulle komma fram. Dock har undersökarna möjlighet att styra tillbaka intervjun 
om respondenten hamnar utanför undersökningsområdet.18  
 
Till vår studie har vi valt att använda oss av telefonintervjuer för att samla in primärdata 
angående de olika sponsorerna som finns representerade i studien. För bakgrundsfakta och 
ytterligare information om LHC/LFC har en personlig intervju genomförts.  Telefonintervju 
är ett lämpligt val när tiden är kort och intervjun är av kortare karaktär. Även geografiska 
fördelar vinns vid telefonintervju, då inga resor eller möten behöver bestämmas. Dock är det 
svårt att veta i vilken situation respondenten befinner sig i och om den är lämplig för intervju, 
exempelvis kan respondenten befinna sig i bilen eller upptagen med något annat samtidigt, 
vilket kan påverka svaren. Bland annat uteblir kroppsspråk och miner vilket kan försvaga eller 
förstärka vissa ord och uttryck.19  
   
De positiva egenskaperna väger tyngre för vår studie och därför har telefonintervjuer valts 
som intervjumetod. Dels för att ingen av respondenterna befinner sig i vår geografiska närhet 
och för att intervjuerna är av kortare karaktär samt att fler intervjuer kunde genomföras 
eftersom ingen restid behövs. Att vi missar deras kroppsspråk ses inte som några större 
problem, det kan bero på att intervjun är kort, respondenterna hade redan fått frågorna och var 
insatta i dem. Dock missas inte allt, om respondenterna gör pauser eller tvekar på något märks 
                                                 
16 Lundahl, Skärvad (1999) s 187f. 
17 Merriam, Sharan B (1988) s 24f Fallstudien som forskningsmetod 
18 Saunders, Lewis & Thornhill (2003) s 188 ff. 
19 Ibid s 269ff 
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det även om vi gör telefonintervjuer. En annan aspekt som gör att telefonintervjuer kändes rätt 
för oss är att vi då kunde genomföra fler på kortare tid, men ändå få ut det väsentliga. Det 
viktiga är att få svar på våra frågor och inte ta del av en massa ”runt-omkring-prat”. Genom 
att semi-strukturerade intervjuer genomfördes, kunde dessa styras på ett bra sätt. Samtliga 
intervjuer var bra, goda och relevanta svar erhölls.   
 
2.9 Utformning av intervjufrågor 
 
När vi skulle utforma intervjufrågorna, utgick vi till en början från vårt syfte och våra 
problemfrågor. Sedan använde vi oss av de valda teorierna för att kunna göra en koppling och 
se vad som det tidigare har forskats om. Vi märkte att det var lite problematiskt att hitta bra 
frågor om värden. Det kan bero på att det är ett komplext område med olika innebörder hos 
olika individer, men vi anser att de frågor vi kom fram till var relevanta för vår studie. 
Eftersom vi utförde semistrukturerade intervjuer kunde vi styra intervjun så att vi fick in 
relevant information. Som bilaga 1 och 2 finns intervjuguiderna. 
 
2.9.1 Val av respondenter 
 
Avsikten med kvalitativa intervjuer är inte traditionellt att få fram generaliserbar kunskap, 
vilket är fallet i kvantitativa studier. Därför finns det inget skäl till att göra slumpmässiga 
urval. Undersökningspersonerna, respondenterna kan helt väljas av forskaren själv utefter vad 
denne anser relevant för studien.20  
 
Vid kvalitativa intervjuer är huvudavsikten inte att jämföra enheter utan att få tillgång till 
handlingar och händelser som ses som relevanta för undersökningens problemställning.21 
 
Vi har genom samråd med vår kontaktperson hos LHC/LFC Anders Mäki kommit fram till 
vissa företag som skulle vara intressanta och gjorde därefter ett bedömningsurval. Efter det 
togs  kontakt med dessa via telefon. Eftersom det är högt uppsatta personer i respektive 
företag var det inte helt enkelt att få kontakt med samtliga, men redan innan hade bestämts att 
8-10 olika företag skulle finnas med i studien. Detta uppfylldes och de företag som vid en 
början inte gick att nå lades ingen ytterligare vikt vid utan dessa utgick.  
 
De respondenter som ingår i vår studie finns presenterade i empiridelen och även deras 
position i respektive företag. Det är stora företag som vi har varit i kontakt med och vi har 
lyckats nå de personer som är ansvariga för sponsringen på sina respektive företag. Trots att 
samtliga ofta är upptagna har de ställt upp på våra intervjuer och det bidrar till att stärka vår 
studie. De respondenter som medverkar i studien anses ha god relevans och kan inte 
ifrågasättas angående deras kunskap och kompetens på området. Detta eftersom de innehar 
positioner på respektive företag som ansvariga för de studerade företagens 
sponsringsverksamhet. 
 
2.9.2 Genomförandet av intervjuerna 
 
Innan genomförandet av intervjuerna togs kontakt med samtliga respondenter på telefon för 
att bestämma tid och dag för genomförandet. Därefter skickade vi via e-post ut 
bakgrundsfakta till studien tillsammans med intervjufrågorna. Detta för att respondenterna 

                                                 
20 Ryen Anne (2004) s 77, Kvalitativ intervju – från vetenskapsteori till fältstudier 
21  Ibid. 
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skulle kunna vara mer förberedda inför intervjun. Alla intervjuer genomfördes med hjälp av 
en högtalartelefon och spelades in på band. Anledningen till att de spelades in är för att vi då 
kan koncentrera oss mer på respondenten och inte behöva anteckna under tiden. 
 
2.10 Trovärdighet 
 
2.10.1 Validitet 

 
Validitet avser enkelt uttryck i vilken utsträckning vi verkligen undersöker det vi avser att 
undersöka, eller ett mätinstruments förmåga att mäta det som avses att mäta. Det finns två 
aspekter inom validitet, inre och yttre validitet. Inre validitet handlar om frågan i vilken mån 
ens resultat stämmer överens med verkligheten. 22 Studien har en hög inre validitet då vi har 
undersökt det vi avsett att undersöka. För att kunna få fram bra resultat som visar 
verkligheten i just vårt fall, anses genomförandet ha varit bra. Detta tack vare att våra 
respondenter anses vara pålitliga och ha god kunskap om ämnet, eftersom det innehar den 
position de har i respektive företag. 
 
Yttre validitet innebär hur väl resultaten från en viss undersökning går att tillämpa i andra 
situationer, alltså hur pass generaliserbart resultatet är. För att det skall vara möjligt att 
generalisera måste undersökningen ha en inre validitet, då det inte är någon idé att 
generalisera felaktig eller meningslös information.23 Trots att vår inre validitet är god, kan 
det vara svårt att generalisera vårt resultat. Dock bör inte det vara omöjligt, eftersom de 
resultat vi har fått förmodligen kan gälla även för andra elitklubbar i Sverige. Detta med 
tanke på att andra sponsorers uppfattningar kan vara av liknande karaktär som 
respondenterna i den aktuella studien.  Detta läggs ingen vikt vid eftersom vårt syfte med 
studien inte är att nå ett generaliserbart resultat. 
 
2.10.2 Reliabilitet 
 
Med reliabilitet avses studiens tillförlitlighet och i vilken utsträckning datainsamlings- 
metoden/metoderna kommer att resultera i samma resultat. Alltså om någon annan 
utredargrupp skulle genomföra samma undersökning, skulle de då komma fram till samma 
resultat?24 I vårt fall skulle det kunna generera i liknande resultat, om studien görs inom en 
snar framtid. Eftersom det handlar om att tolka och förstå kan resultatet skilja sig från olika 
forskare, men som sagt, ett liknande resultat skulle kunna uppnås.  
 
En metod eller ett angreppssätt bör för att ha hög reliabilitet, vara oberoende av undersökare. 
Eftersom människans beteende är föränderligt och inte statiskt, blir reliabiliteten ett 
problematiskt begrepp inom samhällsforskningen.25 Dock anser vi att med samma 
genomförande och upplägg skulle liknande resultat kunna uppnås oberoende av undersökare. 
 
2.10.3 Källkritik 
 
Källkritikens syfte är att granska hur användbart källmaterialet är för att besvara olika 
frågeställningar och den bör ses som ett hjälpmedel vid utvärdering av källmaterial.26 

                                                 
22 Wiedersheim-Paul, Finn och Eriksson Lars Torsten (1982) Att utreda och rapportera,s 23f. 
23 Ibid. 
24 Saunders, et al. (2003) s 609 
25 Merriam (1994) s 180 
26 www.edu.kristianstad.se/soderport/so/vetenskap/kritik.html 2006-08-18  
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I studien har vi använt oss av både primär- och sekundärdata. Primärdatan utgörs av 
telefonintervjuer som utförts av samtliga företag som ingår i studien. Svaren från intervjuerna 
anses vara riktiga, vilket kan antas då de inte har någon personlig vinning av att ge inkorrekta 
svar. Beskrivet tidigare i studien finns kritik angående metoden telefonintervju, vilket även 
bör tas i beaktning. De svar vi fått från intervjuerna kan inte ifrågasätta, eftersom det är 
respondenternas uppfattningar och de sitter på positioner där de borde ha den rätta 
kunskapen. 
 
Den litteratur som finns om sponsring är relativt gammal, både Jiffer och Roos bok 
Sponsorship – A way of communicating och Uno Grönkvists bok Framgångsrik sponsring är 
från 1999. Det har hänt mycket sedan böckerna var nya, men i brist på nyare litteratur får 
detta utgöra grunden. Dock är båda böckerna relevanta och grundteorierna håller fortfarande 
bra, men hänsyn måste ändå tas till hur ny primärdata används. Det kan hända att det 
framkommit fler och nyare teorier sedan dess men för vår studie anses dessa böcker hålla hög 
relevans för syftet med studien.  
 
Vad gäller litteraturen kring varumärken finns mängder av litteratur att välja på. De författare 
och böcker som valts, håller god klass då de båda författare som använts mest, Melin och 
Uggla, har mycket god kunskap på området och skrivit flera böcker. Det finns säkert annan 
nyare litteratur och forskning som fungerar minst lika bra eller bättre, men för vår studie har 
den god relevans. Även sedan denna litteratur kom till har mycket hänt inom området 
varumärken, men då främst inom bland annat varumärkesdesign, vilket inte är något som 
läggs vikt vid i denna studie.  
 
För att definiera värdebegreppet används Nationalencyklopedin, som får anses vara en god 
och säker källa. I övrigt används en litteraturstudie på D-nivå vid Örebro universitet, i den 
presenteras en mängd olika författares forskning och teorier i ämnet värde. Litteraturstudien 
anser vi ha god relevans och en pålitlig källa då den bygger på en sammanställning av flera 
olika forskares teorier. Originalkällor till den forskning som litteraturstudien behandlar har vi 
sökt, men ej funnit då den ej funnits tillgänglig på biblioteken i Örebro och dess närhet. 
 
Övrigt skrivet material och Internetkällor som används i studien anser vi ha hög trovärdighet. 
LHC:s hemsida och företagshemsidor anses pålitliga, liksom det skriftliga material som 
erhållits från LHC/LFC. Detta eftersom det är rena fakta som tas upp i studien. 
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3. Teori  
 
Här presenteras de teorier och utgångspunkter vi har för vår studie. Först presenteras A-
ERIC-modellen och dess olika variabler, sedan behandlas den teorin vi valt att använda oss 
av angående varumärken, och slutligen presenterar vi värde och mervärde och dess 
innebörd. I ett eget avsnitt redogör vi även varför dessa är relevanta för vår studie och 
kopplingen till varandra. 
 
3.1 A-ERIC-modellen 
 
Vi har valt att använda Jiffer och Roos teorier om sponsring, och då främst deras A-ERIC-
modell. Vi kommer även att använda Uno Grönkvists bok Framgångsrik sponsring som ett 
komplement för att förstärka och förtydliga vissa delar. Jiffer och Roos säger i deras bok 
Sponsorship – A way of communicating att sponsring är en metod i sponsorns 
marknadsföringsstrategi. Sponsring används i olika syften och i olika sammanhang, bland 
annat för att skapa en association eller att exponera ett varumärke. Sponsring är ett av de 
största områdena inom marknadsföring och det förekommer i olika sammanhang.27 Enligt 
Nationalencyklopedin utgör idrottssponsring den absolut största andelen av all sponsring.28 
 
Eftersom vår studie inte handlar om vad sponsring är, innebär eller hur det uppstod och så 
vidare, utan behandlar vilka värden och motiv sponsorer har, anser vi att det inte är relevant 
att beskriva hela sponsringsbegreppet. Dock anser vi att det kan vara av vikt att visa en 
definition av begreppet sponsring:  

 
”Sponsring är en affärsmässig metod för kommunikation och 
marknadsföring som, i stora drag, har för avsikt att bidra till att 
medvetenheten för sponsorns varumärke och image ökar samt att 
sponsorns försäljning på sikt ökar. Sponsringen skall gagna samtliga 
involverade parter och leda till mätbara resultat mot förbestämda mål.”  

     
Jiffer, Roos 1999, s 25. (Fri översättning)  

 
Jiffer och Roos använder fyra olika variabler för att behandla sponsring. Dessa är 
Association, Exponering, Relationer och Integrerad Kommunikation. De utgör A-ERIC-
modellen som har kommit fram genom deras arbete inom ämnet. Modellen kan användas 
både som ett analytiskt och utvärderande verktyg, men är också mycket användbar vid all 
planering av sponsringsaktiviteter.29 Anledningen till att vi har valt att använda just A-ERIC-
modellen är för att vi vill se på vilka motiv sponsorerna har med sponsringen och vilka 
värden de ser och får ut av dessa motiv.  
 
De fyra variablerna i A-ERIC-modellen står för olika egenskaper och formar metoden 
sponsring till en helhet. Eftersom det är en modell så är det en förenkling av verkligheten 
men beskriver vad sponsring är och bör vara. De fyra variablerna överlappar varandra och är 
inte helt exklusiva eller olika varandra.30 
                                                          
 
                                                 
27 Jiffer Mikael, Roos Magnus (1999) s 13 ff, Sponsorship – A way of communicating 
28 http://www.ne.se 2007-05-03 
29 Jiffer, Roos (1999) s 28 
30 Ibid s 57. 
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Många tycker att det är svårt och krävande att arbeta med sponsring eftersom det är svårt att 
veta om det kommer att bli någon effekt av det eller vad effekten i så fall blir. Det är ofta det 
största argumentet mot all typ av reklam och det finns egentligen inget riktigt svar på hur 
företag ska kunna veta det i förväg. Dock finns det olika hjälpmedel och ”guidelines” som 
företag kan ta del av för att bland annat kunna planera bättre och minimera eventuella risker 
med sponsringen. Jiffer och Roos menar att A-ERIC-modellen är just ett sådant hjälpmedel.31 
Nedan följer en omarbetad beskrivning av modellen: 
 
 

                     
 

Figur 2. A-ERIC-modellen, Omarbetad, översatt  version av Jiffer och Roos (1999) s 36,  
 

                                                 
31 Jiffer, Roos (1999) s 51 ff. 

Figur 1. A-ERIC-modellen ,Jiffer och Roos, (1999) s 15 
(Omarbetad grafiskt och översatt) 
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3.1.1 Association 
 
Enligt Jiffer och Roos är associationer den viktigaste variabeln i sponsring, och sponsring 
kallas ibland för ”associations marknadsföring”. Sponsring består av att sponsorn associerar 
sitt varumärke med sponsortagarens på ett eller annat sätt och på så sätt skapar ett värde. De 
företag som sponsrar strävar efter att skapa en speciell association och vissa värden för att nå 
deras målgrupp. I det stora överflöd av reklambudskap i dagens samhälle, är det av vikt att 
företag försöker skapa en association till sådana värden som förstärker deras image, vad de 
står för och skapa positiva attityder gentemot dem själva. Kunderna som tycker att det är 
positivt att företaget sponsrar skapar en association mellan sponsorobjektet och företaget. Att 
få en sådan association kan skapa konkurrensfördelar för företaget. Associationsvärdet kan 
användas både externt och internt i företaget. 32 Företaget köper alltså en imageöverföring 
och förhoppningsvis kan de ”surfa” med på de positiva värden, den goodwill, som 
sponsortagaren ger. Uno Grönkvist menar vidare att associationsmotivet definitivt har 
framtiden för sig.33 Jiffer och Roos menar att sponsring är ett utmärkt verktyg och 
tillvägagångssätt för att kunna uppnå detta. Företag kan också använda association i mer 
direkta kopplingar till deras verksamhet, exempelvis att bilföretag sponsrar motorsport.34  
 
Även om sponsorer ofta har exponeringen som huvudsyfte med sponsringen, så leder det 
indirekt till någon form av association. Att alltid sponsra det bästa laget leder till en 
association med att företaget bara engagerar sig med vinnare, vill synas med de bästa och så 
vidare. Denna typ av sponsring kan vara riskfylld eftersom sponsorn hela tiden är beroende 
av sponsorobjektets sportsliga framgångar. Risken ligger då i att den association företaget 
ville ha, med vinnare, istället kan få en negativ effekt om sponsortagaren inte presterar det 
resultat som sponsorerna hade hoppats på. Det kan också sända ut förvirrande budskap till 
målgruppen om företaget försöker associera sig med värden som inte är i harmoni med 
företagets kärnvärden. Detta kan skada den integrerade kommunikationen på sikt. Därför 
menar Jiffer och Roos att det är viktigt att ha en mer långsiktig och noggrann planering.35              
 
Tre anledningar till att sponsorn väljer associationsmotivet:36 

• Förändra eller stärka sin image 
• Skapa lojalitet 
• Skapa en prioritet hos kunderna 

 
3.1.2 Exponering 
 
Grönkvist säger att exponering har varit och är i särklass det vanligaste motivet med 
sponsring. Vidare säger han att det har kommit att ifrågasättas allt oftare, men att det 
fortfarande väger tyngst.37 Exponering innebär att sponsorn får synas i sammanhang där 
sponsortagaren verkar. Detta sker på olika sätt, men det hela går ut på att sponsorn får 
exponera sitt varumärke, produkt och/eller ett budskap genom sponsortagarens aktiviteter av 
olika slag. Det kan exempelvis handla om att få synas i TV, tidningar, på arenan, i 
matchprogram och på matchtröjor. Det handlar ofta om traditionell reklam, där sponsorn i 
olika sammanhang kan visa upp sig. Jiffer och Roos säger att frekvens är den viktigaste 

                                                 
32 Jiffer, Roos (1999) s 58 
33 Grönkvist, Uno (1999) s 16, Framgångsrik sponsring 
34 Jiffer, Roos (1999) s 51 ff. 
35 Ibid. 
36 Ibid, s 52 
37 Grönkvist (1999) s 14 
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faktorn när det gäller exponering, exempelvis att sponsorns varumärke syns vid 
sponsortagarens alla hemmamatcher gör att mottagaren hela tiden blir påmind av varumärket 
i ett positivt sammanhang. Den frekvensen kan leda till att mottagaren kan få uppfattningen 
att sponsorn har en dominerande position, och kanske väljer deras produkter framför andras i 
framtiden.38 
 
Exponering kan många gånger bli en bonuseffekt, ett slags mervärde för sponsorn, eftersom 
denne sällan kan styra över vad tidningar och TV väljer att trycka och sända, detta sker både 
lokalt och nationellt.39 Om sponsorn finns exempelvis på matchtröjan hos ett lag och en 
tidning väljer att trycka en bild på en spelare på första sidan, får sponsorn stor exponering, 
som i det fallet är en bonus, ett slags mervärde. Idrotten har visat sig kunna tillgodose detta 
behov hos företagen och det är väl troligtvis därför idrottssponsring som tidigare nämnts 
utgör den absolut största andelen av all sponsring. 
 
Tre anledningar till att sponsorn väljer exponeringsmotivet:40 

• Varumärkesexponering 
• Produktlansering 
• Medietäckning 

 
3.1.3 Relationer 
 
Sponsringsaktiviteter ger sponsorn goda möjligheter att knyta viktiga och värdefulla 
relationer med nya och gamla kontakter.41 Grönkvist menar att det är ett av sponsringens 
mest unika och värdefulla attribut, att kunna knyta kontakter i en positiv atmosfär.42 Jiffer 
och Roos säger att sponsringen kan erbjuda möjligheter att underhålla sina kontakter på ett 
annorlunda sätt, vilket kan ge positiva effekter. Relationsmotivet kan ofta ersätta vanlig 
traditionell ”affärsunderhållning”, eftersom ett företag kan erbjuda något utöver det vanliga. 
Att bjuda in sina kunder på någon sponsringsaktivitet kan imponera mer än ett 
restaurangbesök.43 ”VIP-restaurangen i sponsorbyn är mer lockande än kvarterskrogen”.44 
 
En annan stor fördel med relationsmotivet är att det oftast finns flera sponsorer samlade på 
samma plats. Det ger möjlighet att kunna skapa ett betydande nätverk för ett företag genom 
att ”vara med där det händer”. Viktiga kontakter kan knytas som senare eventuellt kan leda 
till nya affärer och så vidare.45  
 
Relationsmotivet kan också medföra ett annat motiv, rekryteringsmotivet. Det innebär att 
företag använder sponsring för att framstå som en attraktiv arbetsgivare och genom det kunna 
locka till sig duktiga medarbetare.46 
 
Ett annat syfte som ofta finns med relationsmotivet är den egna personalen. Att bjuda med 
personalen på företagets sponsringsaktiviteter kan vara ett sätt att visa sin uppskattning för 
deras goda arbete och liknande. Vid vissa aktiviteter kanske företaget vill visa upp sina 
                                                 
38 Jiffer, Roos (1999) s 28 ff. 
39 Ibid. 
40 Jiffer, Roos (1999) s 52 
41 Ibid, s 28 ff. 
42 Grönkvist (1999) s 14 
43 Jiffer, Roos (1999) s 52 
44 Grönkvist (1999) s 15 
45 Jiffer, Roos (1999) s 28 ff 
46 Grönkvist (1999) s 15 
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produkter, då kan det vara passande att personalen gör demonstrationer med mera. Företaget 
kanske sponsrar ett större arrangemang, exempelvis ett maraton, då kan företaget involvera 
sin personal i själva tävlingen och ge dem något att kämpa för. Detta kan leda till ett stort 
samtalsämne på jobbet och bidra till en större ”vi-känsla” och laganda. Andra motiv med att 
sponsra ett större event är att kunna nå alla deltagare, och bland annat få tillgång till olika 
adressregister till dessa.47 
 
Uno Grönkvist säger att det ofta handlar om ett viktigt område när ett företag väljer 
relationsmotivet, nämligen personalvård. Företaget kan använda sponsringen till att ge 
personalen olika upplevelser som de annars skulle vara utan. Precis som Jiffer och Roos 
menar Grönkvist att det också kan verka sammansvetsande, skapa en gemenskap, lojalitet 
och en ”vi-känsla” bland personalen.48  
 
Tre anledningar till att sponsorn väljer relationsmotivet:49 

• Ovanliga och attraktiva mötesplatser – underhållning 
• Aktiviteter för personalen 
• Chans att bygga nätverk 

 
3.1.4 Integrerad kommunikation 
 
Sponsorn vill ofta, som tidigare nämnts, associeras med de värden som sponsortagaren 
representerar. Utifrån det kan sponsorn hitta ett tema som kan användas i övriga 
marknadsföringsaktiviteter, både internt och externt. Temat kan användas på flera sätt, bland 
annat vid vissa event, där sponsorn kan träffa kunder ”face-to-face”, och i annan 
marknadsföring via media, exempelvis genom traditionell reklam. Vidare har det blivit allt 
vanligare att även använda teman i olika kampanjer, och det ger sponsorn ännu fler 
möjligheter att kunna kommunicera med sin målgrupp med ett fokuserat budskap.50 
 
Kommunikationen via sponsring är ett bra sätt för sponsorn att profilera sig och stärka eller 
ändra image och så vidare.51 Ofta när det gäller stora företag så sponsrar de för att de känner 
att de måste, just för att de är störst. De tar ett ansvar gentemot sin omgivning och utanför sin 
egen affärsverksamhet och stöttar idrottsföreningar, ofta i det lokala närområdet. Detta för att 
skapa goodwill och framstå som ”Good Citizen”. Begreppet Good Citizen säger Grönkvist 
har blivit ett allt vanligare motiv och det innebär att sponsorn vill ses som en god medborgare 
och visa att de tar ansvar.52 Jiffer och Roos säger också att begreppet kan vara viktigt med 
tanke på den egna personalen. Dessa PR-motiv är influerade av omgivningen och det är 
viktigt att tänka på, då omgivningen kan förändras snabbt. 53  
 
Tre anledningar till att sponsorn väljer integrerad kommunikation:54 

• Budskap för kampanjer 
• PR/image motiv 
• Försäljning vid event 

                                                 
47 Jiffer, Roos (1999) s 53 
48 Grönkvist (1999) s 15 
49 Jiffer, Roos (1999) s 52 
50 Ibid s 59 
51 Ibid s 54 
52 Grönkvist (1999) s 18 
53 Jiffer, Roos (1999) s 54 
54 Jiffer, Roos (1999) s 52 
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Begreppet Good Citizen anser vi tillhöra flera av A-ERIC-modellens variabler, då det har 
med association och relationer att göra lika väl som integrerad kommunikation. Anledningen 
till att vi överhuvudtaget tar upp begreppet är att vi anser att det är av vikt i vår analys.  
 
3.2 Varumärke 
 
Ett varumärkes funktioner och betydelser är olika beroende på utifrån vems perspektiv som 
det betraktas. Enligt Frans Melin i boken Varumärkesstrategi (1999) är ett varumärke 
intressant ur fyra olika aktörers perspektiv på marknaden, dessa är lagstiftarens, 
märkesinnehavarens, konsumentens eller konkurrentens. Utifrån dessa aktörer har 
varumärket olika funktioner.55 I denna studie anser vi att det är av vikt att förklara de olika 
betydelserna ett varumärke har ur de olika intressenternas perspektiv. Framförallt viktigt är 
perspektiven hos märkesinnehavarens och konsumentens, eftersom de perspektiven är 
relevanta för studien. Dock finns samtliga perspektiv med här i teoridelen för att få hela 
bilden.  
 
Utifrån lagstiftarens perspektiv gör varumärket samhällsnytta genom att ha en 
individualiserande och identifierande funktion. De regler som lagstiftaren satt upp i 
varumärkeslagen, angående varumärkesanvändningen leder till att kommunikationen mellan 
marknadens aktörer förenklas, vilket effektiviserar handeln.56  
 
Ses varumärket utifrån märkesinnehavarens perspektiv är varumärkets funktioner många. 
Bland annat skall varumärket vara en informationsbärare, identitetsbärare och ett 
positioneringsinstrument, vidare kan varumärket fungera som ett konkurrensmedel eller en 
tillväxtgenerator.57  
 
I konsumentens perspektiv har varumärket funktioner som att vara en informationskälla, en 
garant för god kvalité, som en katalysator för att särskilja produkter på marknaden, som en 
riskreducerare och slutligen som en imageskapare.58 
 
Ett perspektiv finns även utifrån konkurrentens synvinkel, som även den kan se varumärket 
som en informationskälla för att analysera och sedan konkurrera ut märkesinnehavaren. Ett 
varumärke kan även ses som en prototyp att se upp till, eller som en inträdesbarriär som kan 
vara svår att ta sig förbi för mindre etablerade varumärken.59 
 
3.2.1 Varumärket som värdeskapare 
 
Ett starkt varumärke är ofta ett företags mest värdefulla tillgång och varumärkets 
värdeskapande förmåga har under senare år blivit mycket uppmärksammad. Att varumärken 
kan bidra till att skapa värde är en av de viktigaste anledningarna till att allt fler företag idag 
anser och betraktar varumärkesuppbyggnad som en strategisk och mycket viktig fråga.60 
 

                                                 
55 Melin Frans (1999) s 35, Varumärkesstrategi-om konsten att utveckla starka varumärken 
56 Ibid s 36f 
57 Ibid s 38 
58 Ibid s 40f 
59 Ibid s 42f 
60 Melin Frans (2002) s 109 ff, Varumärket som värdeskapare, i Holger Lena och Holmberg Ingalill (red.) 
Identitet – om varumärken, tecken och symboler 
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En övergripande målsättning för märkesinnehavaren är att bygga upp en bred bas av 
märkeslojala kunder. Utmaningen i det ligger ofta i att erbjuda en märkesprodukt med ett 
unikt, attraktivt och beständigt mervärde, som på ett bra sätt tillfredställer konsumentens 
önskningar och behov. Det är då viktigt att förstå hur varumärket kan bidra till att skapa 
värde och dess betydelse för konsumenten i beslutsprocessen. Viktiga delar som kan öka 
förståelsen för den varumärkesuppbyggande processen i konsumenters medvetande är bland 
annat engagemang, märkesassociationer och mervärde.61 
 
Märkesinnehavaren har viktiga uppgifter i att väcka konsumenternas engagemang för den 
egna märkesprodukten, vilket i längden kan och ska ge upphov till stark och varaktig 
märkeslojalitet. Vidare bör märkesinnehavaren försöka förknippa märkesprodukten med 
värden som skapar unika märkesassociationer, vilka i ett senare skede helst ska uppfattas av 
konsumenterna som en stark, positiv och konkurrenskraftig image. Uppfyller 
märkesprodukten även det redan på förhand givna basbehovet, avgör märkesproduktens 
mervärde huruvida konsumenterna väljer den eller inte. Målet är att märkesproduktens 
mervärde ska skapa preferenser och sympatier som på sikt ska ge upphov till märkeslojalitet. 
Märkeslojalitet i sin tur är eftersträvansvärd då den ofta skapar förutsättningar för god 
lönsamhet, en stabil marknadsandel och ett långsiktigt positivt kassaflöde.62 
 
3.2.2 Varumärkesbyggande 
 
Varumärkesbyggande kan bäst beskrivas som en process där ett ömsesidigt förhållande 
etableras, byggs upp och underhålls mellan ett företag och deras interna och externa 
intressenter, exempelvis chefer, anställda inom företaget, kunder, investerare, leverantörer, 
samarbetspartners och människor i samhället. Det finns många olika sätt att gå tillväga för att 
bygga upp ett starkt varumärke, men oavsett hur det går till så genererar ett framgångsrikt 
uppbyggt varumärke lojalitet och tillgivenhet eftersom det erbjuder samtliga intressenter en 
viss nivå av förtroende, kvalitet och lockelse. Ett starkt uppbyggt varumärke attraherar de 
relevanta intressenternas uppmärksamhet, intresse och aktivitet till den organisationen det 
representerar.63 
 
En viktig del i varumärkesbyggande är att ha en vision som agerar vägvisare för framtiden, 
och knepet bakom framgångsrikt varumärkesbyggande ligger i hur organisationen eller 
företaget först upptäcker och sedan förstärker samhörigheten mellan sin vision, sin kultur och 
de föreställningar som finns om organisationen eller företaget. Idag väljer många vilket 
företag de vill arbeta för på basis av vilket intresse dess varumärke har. Att ha ett starkt 
uppbyggt varumärke kommer alltså att bli ett viktigt redskap för att rekrytera och behålla 
personal.64  
 
Idag har det blivit viktigare att stärka sitt eget varumärke genom sponsring för sponsorer. 
Tidigare har huvudsyftet med sponsring ofta enbart varit att öka försäljningen av den fysiska 
produkten eller tjänsten som tillhandahållits. Genom att stärka sitt varumärke genom 
sponsring vill sponsorerna skapa ett förtroende som leder till att deras produkter eller tjänster 
blir det självklara för kunderna.65 

                                                 
61 Melin, Frans (2002) s 109 ff 
62 Ibid s 112 ff 
63 Schultz Majken, Hatch Mary Jo (2002) s 141f, Att gestalta en organisation, i Holger Lena och Holmberg 
Ingalill (red.) Identitet - om varumärken, tecken och symboler  
64 Schultz, Hatch (2002) s. 144ff 
65 Jiffer, Roos (1999) s 49f 
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3.2.3 Viktiga grundstenar i varumärkesbyggande 
 
För att utveckla och bygga ett starkt varumärke kan en väg och strategi vara att bygga en 
varumärkesplattform där viktiga begrepp som: produktattribut, märkesidentitet, kärnvärden, 
positionering, marknadskommunikation och intern märkeslojalitet ingår. Dessa begrepp är 
starkt förknippade med varandra och tillsammans grundstenar för ett framgångsrikt och starkt 
varumärke. Samtliga dessa grundstenar innefattar och innebär ett mervärde om de uppfylls 
och är lyckosamma.66 I denna studie är varumärkesbyggande intressant ur två olika aspekter, 
dels ur LHC/LFC, men framförallt ur aspekten på det sätt som sponsorer tar hjälp av 
LHC/LFC för att stärka och bygga upp sina egna varumärken.   
 
Bakom varje framgångsrikt varumärke finns minst en slags attraktiv produkt. Produkten i 
denna studie är det sportsliga och även det som en sponsor betalar för i form av diverse 
aktiviteter runt matcher och runt lagen. För att varumärket ska kunna bibehålla sin styrka och 
attraktionskraft är det viktigt att den produkt som varumärket representerar ständigt 
utvecklas. Alla företag vill ha ett rykte om sig att ha hög kvalité och att ständigt utveckla sin 
produkt är en förutsättning för att kunna behålla sitt goda renommé. Uppfylls kraven om att 
ständigt utvecklas och att ligga i framkant av utvecklingen uppnås ett funktionellt mervärde. 
Märkesprodukten har en hög produktkvalitet och funktionalitet vilket leder till ett 
mervärde.67 
 
Vad ett varumärke står för, vad som ger det mening och vad som gör det unikt brukar kallas 
för märkesidentitet. När en märkesidentitet utvecklas är ambitionen att förmedla ett 
emotionellt mervärde. En viss känsla skall uppstå och kunna förknippas med 
märkesprodukten. Att utveckla en unik identitet är en tämligen komplex process som bland 
annat påverkas av märkesproduktens namn, ursprung, personlighet, användning och 
distribution. Alla dessa faktorer bygger upp den identitet som lägger grunden för 
märkesidentiteten och vad en märkesprodukt står för.68 
 
För att vidare skapa långsiktiga och uthålliga konkurrensfördelar är det viktigt för företag att 
skapa kärnvärden. Dessa kärnvärden ska utgöra ett differentierande mervärde, det vill säga 
skilja varumärket ur mängden och de skall även agera ledstjärnor i den 
varumärkesuppbyggande processen. För att ett kärnvärde skall fungera på bästa sätt bör det 
vara värdefullt och kommunicerbart till konsumenten samt även unikt och svårt att imitera 
för konkurrenterna. Kärnvärden kan sägas stå för varumärkets personlighet och det som gör 
det till något speciellt, unikt och konkurrenskraftigt.69  
 
Positionering handlar om att skapa sig en position i människors medvetande och skapa ett 
associativt mervärde. Det vill säga att skapa associationer till den egna märkesprodukten och 
få den till att vara det första som konsumenten tänker på. Ofta handlar det om att komma 
eller vara först med en produkt för att nå den bästa och mest konkurrenskraftiga positionen, 
men går inte det kan ett annat sätt att positionera sig vara att depositionerna en konkurrent, 
det vill säga konkurrera ut en konkurrent och ta dennes position.70 
 

                                                 
66 Schultz, Hatch (2002) s 118 
67 Ibid s. 118 
68 Melin (2002) s 120f 
69 Ibid s. 123 
70 Ibid 
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För att positioneringen skall vara framgångsrik är det viktigt att den valda positionen är 
kommunicerbar. Det kan vara svårt att nå fram och göra intryck på konsumenten och därför 
är det viktigt att marknadskommunikationen både talar till och tilltalar konsumenten. Det 
handlar om att utveckla ett kommunikativt mervärde som innebär att andra vill förknippas 
eller synas i samband med märkesprodukten.71  
 
Ett bestående mervärde uppnås och säkerställs enligt Melin (2002) genom intern 
märkeslojalitet. Det bygger på att märkesinnehavarna hela tiden försöker upprätthålla 
varumärkets juridiska och kommersiella styrka. Hela organisationen måste veta vad 
varumärket står för idag och i framtiden. Detta kan emellertid vara svårt och utvecklingen av 
starka varumärken är oftast en kombination av tur och skicklighet.72 
 
3.2.4 Varumärkesutvidgning 
 
Vår studie bygger på hur ett varumärke har utvidgats och slagit sig in på en delvis ny 
marknad. Ett nytt koncept med dam- och herridrott, fotboll och ishockey innebär en ny 
kombination, mot en ny marknad och en eventuellt ny målgrupp.  Detta stämmer väl överens 
med det som Henrik Uggla (2002) tar upp i en enkel och övergripande definition av vad en 
varumärkesutvidgning är: 
 

”En varumärkesutvidgning innebär att ett etablerat varumärke utnyttjas 
för ett nytt marknadserbjudande”73  

 
Uggla berör vidare olika riktningar utvidgningen av ett varumärke kan ta och vilka 
konsekvenser som kan uppstå. I det studerade fallet är någon klar riktning eller hur 
utvidgningen skett svår att urskilja, utan flera av teorierna angående 
varumärkesutvidgningens riktningar berörs. En av dessa är linjeutveckling som bygger på att 
varumärket utvidgas genom en ny eller modifierad version av en befintlig produkt inom 
produktkategorin, där vissa viktiga attribut fylls på hos produkten eller så förs helt nya 
attribut in. En lyckad linjeutvidgning kan ge varumärket ökad energi och vitalitet samt att det 
även kan vara en smart strategi för att bygga konkurrenshinder. En misslyckad 
linjeutvidgning kan däremot vara dyr och direkt destruktiv för varumärket och dess 
komponenter. Horisontella utvidgningar innebär att varumärket utvidgas till en ny 
produktkategori där någon historia eller tidigare erfarenhet att referera till inte finns. Risken 
är då att företaget blir förknippat med allt och ingenting.74 
 
Alla utvidgningar påverkar företaget eller organisationens vision och varumärkesidentitet. 
Utvidgningen måste på något sätt stämma överens med företaget eller organisationens 
kärnvärden och dess symbolik, personlighet och organisatoriska associationer. Rent praktiskt 
handlar varumärkesutvidgning många gånger om att arbeta på en medveten breddning av 
vision, mission och identitet mot en bredare marknad. En varumärkesutvidgning bör noga 
övervägas och genomföras enbart om kapacitet finns att tillföra något positivt och särskiljande 
som inte redan finns. Lyckas utvidgningen kan den förse modervarumärket eller det 
ursprungliga varumärket med starka och meningsfulla associationer hos nya målgrupper.75 
 

                                                 
71 Melin (2002) s 124f 
72 Ibid s 125f 
73 Uggla Henrik (2002) s 40 Affärsutveckling genom varumärket 
74 Ibid s 41 
75 Ibid. s 169 ff 
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3.3 Värde 
 
”Styrkan med sponsring är dess kombination av olika värden. Det är som 
en hel orkester med olika instrument.” 76 

 
Värde är ett centralt begrepp för denna studie, men svårigheter finns i att definiera begreppet 
på ett passande sätt. Begreppet är brett, subjektivt och har olika betydelse beroende på 
utgångspunkt, sammanhang och vem som uttalar sig om det.  I Nationalencyklopedin finns 
flera olika definitioner av begreppet värde, vilket visar på svårigheten att hitta en bra och 
övergripande definition.  

 
”värde. I allmänt språkbruk och inom filosofi säger man att något är ett 
värde eller att något har värde. Det som har (positivt) värde, t.ex. 
trygghet, är därmed ett värde.”77 

 
”värde, inom ekonomi avses åtråvärdheten hos varor, tjänster och andra 
nyttigheter”.78 

 
Dessa två definitioner visar på några av de olika sidor hos begreppet värde som går att koppla 
till den aktuella studien, där begreppet värde kommer att kopplas till respondenternas 
individuella uppfattningar angående vad de ser som positivt viktigt och vad som ger effekt. 
 
3.3.1 Mervärde 
 
Begreppet mervärde är ett viktigt och betydelsefullt begrepp för denna studie. Dock har vi 
funnit svårigheter i att finna relevant litteratur där begreppet mervärde behandlas och 
förklaras. I en litteraturstudie på D-nivå skriven av Magnus Johansson vid Örebro Universitet 
(2004) understryker flera författare svårigheten att bringa klarhet i begreppet mervärde. 
Johansson förklarar vidare utifrån egna reflektioner att begreppet mervärde består av två ord, 
mer och värde, vilket logiskt sett kan betyda att det erhålls mer värde än vad som förväntats. 
Johansson tar upp andra författare som alla talar om ”added value” eller tilläggsvärde, ett 
värde som läggs till på det ursprungliga och primära kärnerbjudandet.79  
 
I vår studie använder vi begreppet mervärde trots att Johansson presenterar tidigare forskning 
som visar att begreppet är svårdefinierat och ofta används i okunskap. Det finns alltså ingen 
korrekt och enkel definition av fenomenet. Vi har till denna studie ändå valt att använda 
begreppet eftersom vi anser att det finns en viss skillnad mellan begreppen värde och 
mervärde. Skillnaden är svår att urskilja men vi kommer att skilja begreppen åt genom att vi 
anser att mervärde är något extra som kommer till utöver det förväntade värdet, men behöver 
inte vara helt oväntat eller överraskande för sponsorerna. Värde och mervärden behöver inte 
ha någon större skillnad mellan sig. Begreppen kan uppfattas lika och kan vridas och vändas 
beroende på vem som uttalar sig om det.   
 
 
 
                                                 
76 Grönkvist (1999) s 13 
77 www.ne.se 070514 
78 Ibid. 
79 Johansson Magnus (2004) Kundvärde - Värdebegrepp inom en marknadsföringskontext. D-nivå VT ESI, 
Örebro universitet 
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3.4 Teorierna kopplade till syftet 
 
Här visas kopplingen mellan teorierna, dels till varandra och även till studiens 
problemformulering. 
 
Vår problemformulering tar bland annat upp vilka motiv som styr ett företags sponsring, och 
för att kunna kategorisera och analysera dessa ligger utgångspunkten kring motiv i A-ERIC-
modellen. De fyra variablerna i denna modell anser vi tar upp det väsentliga kring motiven 
som ett företag kan ha med sin sponsring och hur de vill engagera sig med ett visst 
varumärke. Utifrån motiven kan det kopplas till olika värden som sponsorerna önskar att 
sponsringen ska och skulle kunna ge. 
 
Teorierna kring varumärke är viktiga för den aktuella studien för att kunna förklara och visa 
på den betydelse ett varumärke kan ha för sin innehavare gentemot sin omgivning. Vår 
problemformulering behandlar en breddning av LHC:s varumärke i samband med att 
samarbetet med LFC kom till. Teorierna tar upp varumärkens funktioner och betydelse, även 
de viktigaste delarna i varumärkesbyggande samt varumärkesutvidgning. Utvidgning av 
varumärket har redan skett och byggandet sker kontinuerligt hos LHC/LFC. För att koppla 
detta till vårt problem är det omgivningens uppfattningar och de eventuella värden av det 
utvidgade varumärket som är av betydelse för denna studie. 
 
Företagen som sponsrar LHC/LFC har olika motiv med det som A-ERIC-modellen tar upp, 
dessa motiv hänger ihop med hur företagen väljer att engagera sig i och tillsammans med 
varumärket LHC/LFC. Vad dessa motiv senare skall leda till och vad de vill ha ut av att 
synas tillsammans med varumärket visar sig i form av olika värden och mervärden hos 
sponsorerna. Därför är begreppet värde viktigt och skulle kunna sägas vara den gemensamma 
nämnaren för den aktuella studien, för att visa på vad olika sponsorer värdesätter och vad de 
vill få ut av samarbetet. Som beskrivet i teorin om värde, är det ett subjektivt begrepp som 
uppfattas olika och kan visa sig på olika sätt. 
 
Eftersom vårt syfte är att se vilka värden som breddningen av varumärket har gett, är dessa 
teorier viktiga för studien. De större nationella sponsorerna har ingen erfarenhet av det 
aktuella samarbetet mellan LHC/LFC, därför är det viktigt at ta reda på vilka motiv de 
generellt har med sin sponsring. Detta eftersom vi vill undersöka vad i samarbetet dessa 
nationella företag värderar och som skulle kunna generera i ett avtal med en större sponsor. 
Dessa motiv undersöks med hjälp av A-ERIC-modellen.   
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4. Empiri 
 
I detta avsnitt presenteras den data vi har samlat in. Först ges en bakgrund och en 
organisationsbeskrivning av LHC/LFC, sedan presenteras svaren från de telefonintervjuer vi 
gjort med nuvarande större sponsorer och slutligen presenteras svaren från de större 
nationella företagen. 
 
4.1 Bakgrund och historik LHC/LFC 
 
Linköpings Hockey Club (LHC) bildades den 4 augusti 1976. Fram till mitten på 1990-talet 
låg laget i de lägre serierna, men 1996 togs steget upp i Allsvenskan. Säsongen 1999/00 var 
laget uppe och vände i Elitserien, men från och med säsongen 2001/02 har LHC varit ett 
stabilt elitserielag med en slutplacering bland de fyra bästa i Sverige de senaste fyra åren. 
Den största sportsliga framgången i klubbens historia kom i årets SM-slutspel (06/07) då 
laget kom tvåa efter finalförlust mot Modo.80  
 
LHC är en ideell förening, med styrelse och årsmöte, vilket innebär att det inte finns några 
ägare med vinstintressen. Intäkter och utgifter skall gå ihop för att behålla den elitlicens som 
krävs och resultat räknas endast i position i tabellen. Eventuella ekonomiska vinster vid 
säsongens slut, går direkt tillbaka i organisationen för framtida utgifter eller investeringar. 
Omsättningen säsongen 2006/07 var 118 miljoner kronor, och LHC har ca 60 anställda totalt 
i hela organisationen.81 
 
Linköpings Fotboll Club (LFC) bildades 2003 ur fotbollsföreningen BK Kenty. De hade då 
än en gång lyckats avancera till damallsvenskan och sökte till en början sponsring av LHC. 
LHC agerade och såg en chans i att bredda sin verksamhet och varumärke, och därmed var 
samarbetet var ett faktum och Linköpings Fotboll Club (LFC) hade bildats. Dock är LHC och 
LFC två olika juridiska personer med skild ekonomi och tillhörighet till skilda förbund. Det 
som är gemensamt är varumärket och viss management.82 
 
LFC:s första år i damallsvenskan slutade med en sjätteplats och sedan dess har 
slutplaceringarna i damallsvenskan bara blivit bättre. År 2006 slutade laget trea i serien och 
vann Svenska Cupen mot finalmotståndaren Umeå IK. Omsättningen år 2007 är 5 miljoner 
kronor.83 
 
Samarabetet mellan LHC/LFC är unikt och ingen annan förening i Sverige har ett liknande 
samarbete. Det finns andra föreningar som har herr- och damlag i högsta serierna, men de 
samarbetar inte på det sättet som LHC/LFC gör utan sköter sig helt självständigt. 
Kombinationen av herr och damidrott tror vice klubbdirektör LHC och klubbdirektör LFC 
Anders Mäki, skapar mervärde och förebilder för unga samt en stolthet för staden.84 
 

                                                 
80 www.linkopinghc.com 
81 Intervju med vice klubbdirektör LHC, klubbdirektör LFC Anders Mäki, utförd för PM Omvärldsanalys i 
kursen FEK C, Örebro universitet VT (2007) 2007-02-12 
82 Ibid.  
83 Ibid. 
84 Ibid. 
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Varumärket får större exponering i fler sammanhang och syns året runt. I och med att TV 4 
har rättigheterna till att visa damallsvenskan så når LFC:s matcher ut till samtliga som har en 
tv medan LHC:s matcher visas på betalkanaler.85 
 
Samarbetet innebär att resurserna kan utnyttjas året runt, när ishockeysäsongen slutar tar 
fotbollen vid. Detta gör att viss management byter sysslor och arbetar säsongsvis med 
ishockeyn och fotbollen. I och med det är det samma säljare som har kontakt med LHC:s och 
även LFC:s sponsorer. Det finns dock inga ekonomiska förbindelser mellan LHC och LFC. 
Detta för att det är viktigt att ”produkterna” står för sig själva och inte blir ekonomiskt 
beroende av varandra.86  
 
Företagen som sponsrar LHC och LFC är uppdelade i olika kategorier, beroende på hur stora 
ekonomiska resurser de tillför. Vi har till vår studie valt att ta kontakt med de sponsorer som i 
dagsläget är de största som går in med störst resurser i både LHC och LFC. I LHC 
kategoriseras sponsorer in i olika kategorier där Diamantpartner är den högsta kategorin. För 
att vara en Diamantpartner krävs att ett företag tecknar avtal om sammanlagd sponsring över 
500 000 SEK/säsong. I LFC finns kategorierna Guldsponsor, Silversponsor och 
Bronssponsor. Guldsponsor är de företag som tecknar avtal om en sammanlags sponsring 
över 100 000 SEK/säsong, Silversponsor över 70 000 SEK/säsong och slutligen 
Bronssponsor över 50 000 SEK/säsong.  
 
Nedan följer redogörelser för de telefonintervjuer som utförts med nuvarande sponsorer. Se 
bilaga 1 för intervjuguide.  
 
4.2 Intervjuer med nuvarande sponsorer 
 
4.2.1 Östgöta Brandstodsbolag87 
 
Intervju med Anders Jakobsson som är marknadschef och talesman för företagets 
sponsringsverksamhet. Östgöta Brandstodsbolag är ett av 24 lokala och självständiga 
Länsförsäkringsbolag, som ingår i Länsförsäkringsgruppen. Diamantpartner hos LHC och 
Silversponsor hos LFC.  
 
Östgöta Brandstodsbolag är ett försäkringsbolag som har varit en stor sponsor till LHC under 
cirka 25 års tid och det har utvecklats till en tradition att ha ett samarbete med dem. Det är 
LHC som utgör den största delen av deras sponsringsverksamhet och det har varit så i många 
år. Jakobsson menar att deras största och det näst intill enda motiv till att de sponsrar LHC 
och LFC är vara en ”Good Citizen”, då de redan är mycket kända och har enormt stora 
marknadsandelar. Det faktum att de sponsrar förstärker deras position som störst i sin 
bransch ytterligare. 
 
Samarbetet mellan LHC och LFC tycker Jakobsson är ett bra initiativ då det nu även finns ett 
damlag som det satsas på under samma varumärke. Vidare menar Jakobsson att deras 
engagemang till LFC beror mycket på att det är samma personer som ansvariga på 
marknadsavdelningen i båda föreningarna. Detta är personer som Östgöta Brandstodbolag 
genom åren byggt upp ett stort förtroende för och det har en stor betydelse, vilket Jakobsson 
trycker på vid flera tillfällen under intervjun. 
                                                 
85 Intervju Anders Mäki 2007-02-12 
86 Ibid 
87 Intervju Anders Jakobsson 2007-05-07 
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Jakobson anser att varumärkets betydelse inte har förändrats nämnvärt sedan samarbetet 
inleddes, mer än att LFC har fått en helt annan uppmärksamhet och syns mer. Dock har inte 
helheten av varumärket betytt något mer sedan samarbetet kom till. Associationsvärdet med 
att synas med LHC har enligt Jakobsson alltid varit mycket högt, och blivit ännu högre med 
den utvecklingen de har haft.  
 
Det faktum att samarbetet finns mellan LHC och LFC bidrar inte enligt Jakobsson till några 
extra mervärden, åtminstone som han kan påvisa. Det som skulle kunna vara ett mervärde för 
Östgöta Brandstodbolag är att det samma kontaktpersoner för både LHC och LFC, vilket har 
en bidragande anledning för deras engagemang i LFC. Eftersom de har ett stort förtroende 
för LHC:s marknadsavdelning och för hela LHC så vet de att LFC är proffsigt skötta och i 
goda händer, vilket de ser mycket positivt. Vidare tycker Jakobsson att det är positivt att det 
nu finns ett bra elitlag i damidrotten i regionen. 
 
Gällande ett totalkoncept ställer sig Jakobsson tveksam till att det skulle innebära ett 
mervärde, upplägget med att ingå två avtal med de olika föreningarna fungerar bra och 
spontant känns det viktigt att de vet att pengarna går till det de är avsedda för, så 
uppdelningen känns funktionell. Dock ställer han sig inte främmande för nya idéer och 
förslag i framtiden angående ett eventuellt totalkoncept.  
 
4.2.2 BT Industries88 
 
Tommy Svensson, personaldirektör och ansvarig för sponsringen hos BT Industries (BT). BT 
koncernen är världens ledande leverantör av eldrivna lagertruckar och 
materialhanteringstjänster. BT-koncernen ingår i japanska Toyota Industries Corporation.89 
Diamantpartner hos LHC och Guldsponsor i LFC. 
 
Ett av BT:s största motiv till att sponsra LHC/LFC är för att marknadsföra sig i regionen, och 
visa att de är med där det händer, i positiva sammanhang. Den utveckling som LHC och LFC 
har haft är ett sådan positivt sammanhang och det är många vill vara med på den resan. 
Svensson säger att de förmodligen inte säljer fler truckar eller materialhanteringssystem för 
att de sponsrar, men de vill framstå som en mycket attraktiv arbetsgivare. Detta är deras 
största motiv med sin sponsring. Att vara en attraktiv arbetsgivare är ett viktigt 
konkurrensmedel i deras bransch, och genom att sponsra anser Svensson att de förstärker 
bilden av att vara en attraktiv arbetsgivare. Svensson säger att det redan i dagsläget är svårt 
att hitta bra arbetskraft. I framtiden kommer det att bli ännu svårare att hitta bra arbetskraft 
samt behålla den, och då är det viktigt att kunna attrahera rätt arbetskraft genom att synas och 
engagera sig i positiva sammanhang.  
 
Samarbetet mellan LHC och LFC förstärker motiven till deras engagemang och sponsring till 
LHC/LFC. BT sponsrade från början LHC men såg ett värde i att kunna balansera upp och 
sponsra även damidrott, vilket bidrar till att visa att de är en jämlik arbetsgivare. Svensson 
menar att det finns ett mervärde i kombinationen dam- och herridrott samt ishockey och 
fotboll till skillnad mot om det exempelvis skulle ha handlat om två herrlag eller samma 
idrott. Han säger att denna kombination kompletterar varandra och det gör att bilden blir mer 
komplett, och utgör detta mervärde. Detta bidrar i sin tur att även BT framstår som mer 
komplett arbetsgivare. 
                                                 
88 Intervju Tommy Svensson 2007-05-09 
89 www.bt-industries.com/sv/ourcompany/index.htm 2007-05-11 
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Ett annat mervärde som Svensson ser är det stora nätverk som de får tillgång till, i och med 
att de sponsrar LHC/LFC, eftersom de flesta stora företagen i regionen också finns med och 
sponsrar LHC/LFC. Logen som BT har i Cloetta Center är en viktig del i detta, dels för att 
där träffas företagen i nätverket och dels för att det är en attraktiv aktivitet att erbjuda sin 
personal, att få gå på LHC:s hemmamatcher. 
 
Svensson tycker att varumärket LHC/LFC har utvecklats väldigt mycket på kort tid och är 
idag ett starkt, nytt och fräscht varumärke. Detta har de sportsliga framgångarna en stor del i. 
Han tror att LFC har dragit stor nytta av LHC genom det gemensamma varumärket. BT ser 
möjligheter att kunna haka på LHC/LFC:s varumärke, som är väldigt starkt i regionen, vilket 
också ger ett mervärde för BT. Detta för att kunna dra nytta av och bli en del av varumärket, 
vilket även det är en av huvudanledningarna till att de stödjer LHC/LFC. 
 
Svensson ställer sig mycket positiv till ett eventuellt totalkoncept med LHC/LFC, givetvis 
beror det på innehållet i detta avtal. Att kunna få ihop det till en helhet verkar intressant och 
skulle underlätta för båda parter. Svensson tycker att det skulle vara bättre och enklare att 
träffas en gång och gå igenom hela konceptet, vilket bland annat skulle spara tid. 
 
4.2.3 Östgöta Correspondenten (Corren)90 
 
Östergötlands största lokala dagstidning, intervju med Anders Donlau, som är marknadschef 
och ansvarig för sponsringskontakten med LHC/LFC. Diamantpartner hos LHC och 
Silversponsor hos LFC. 
 
Correns motiv med att sponsra LHC/LFC är för att kunna kommunicera med sin 
privatmarknad. Detta sker genom att de får exponering och de utför olika aktiviteter för sina 
kunder tillsammans med LHC/LFC.  
 
Donlau säger att samarbetet mellan LHC/LFC förstärker motiven för deras sponsring. Vidare 
säger han att det alltid är bra att vara konsekvent i sin marknadsföring, och man blir mer 
konsekvent och enhetlig om man kan enas och samsas om i det här fallet en logotyp eller 
symbol i form av LHC/LFC:s varumärke.  
 
Varumärket är starkt och stärks hela tiden, och det laddas med positiva egenskaper 
kontinuerligt säger Donlau. Vidare menar han att det finns en risk när man enas och ett 
varumärke blir större, det vill säga att man måste vara försiktig i sin varumärkesvård.  
 
Samarbetet mellan LHC/LFC bidrar till att varumärket lever hela året, vilket ger ett värde 
menar Donlau. Kombinationen dam- och herridrott bidrar till att varumärket symboliserar 
samhället och demokratin i viss mån. Det kan vara en nackdel för LHC att bli för starka 
enskilt i det avseendet att hockey är en mycket maskulin och mansdominerad idrott. Donlau 
menar att genom kombinera och ladda detta med de ”mjukare” värden som damidrotten idag 
står för så tror han att det stärker varumärket ytterligare och är till nytta för alla som nyttjar 
varumärket. Med det menar Donlau att de ”mjukare” värdena är minst lika viktiga och det är 
därför han anser att varumärket stärks. Attraktionen till att sponsra LHC/LFC har blivit 
starkare då varumärket nu står för en större helhet och en större seriositet.  
 

                                                 
90 Intervju Anders Donlau 20007-05-14 
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Som det ser ut idag är inte ett totalkoncept särskilt intressant enligt Donlau. Däremot säger 
han att det skulle vara intressant om det i grunden låg ett generellt avtal för båda 
verksamheterna, men sen måste dessa även skräddarsys för respektive verksamhet.  
 
Donlau menar slutligen att samarbetet var ett bra steg, LHC har växt i regionen så att det är 
viktigt för dem att vara ödmjuka utåt. Lite kluvet säger Donlau att LHC ibland uppfattas som 
lite kaxiga på grund av att de är så stora i regionen.  
 
4.2.4 Linköpings kommun91 
 
Mikael Johansson Frode, ansvarig för de olika ansvarsområdena entreprenörskap, externa 
relationer och idébank och reserv, hos Nulink AB, som är en bolagiserad del av Linköpings 
kommun. Diamantpartner hos LHC och Guldsponsor hos LFC.  
 
Motivet att sponsra LHC och LFC har alltid varit att marknadsföra staden Linköping. Det är 
fortfarande ett av de största motiven, men framöver vill kommunen ha en mer inriktning mot 
näringslivet. De aktiviteter som de vill att LHC och LFC ska utföra ska alltså inriktas mer 
mot näringslivet i Linköping än tidigare. I tidigare avtal har LHC och LFC bland annat haft i 
uppgift av kommunen att gå ut till skolor och informera ungdomar om exempelvis 
kamratskap och kost. Framöver kommer även en inriktning mot näringslivet i form av vissa 
aktiviteter utgöra en del i avtalen. Andra viktiga motiv till sponsringen är att kommunen 
anser att arenaidrotten är viktig för ”Linköpingsandan” och det skapar en ”vi-känsla”, en 
sorts gemenskap. Vidare menar Johansson Frode att idrotten ger Linköpingsborna någonting 
att vara stolta över samt en stor massmedial uppmärksamhet då stora idrotter syns i nationella 
medier. Från att ha varit en ”dålig” idrottsstad till att nu ha två topplag i två stora idrotter gör 
att staden syns runt om i landet. 
 
Johansson Frode anser att samarbetet mellan LHC och LFC är en positiv utveckling i ett nytt 
sätt att arbeta och passar bra in på Linköpings stads slogan ”där idéer blir verklighet”. Detta 
menar han är en just en god idé som blivit verklighet. Framförallt stärks LFC genom denna 
satsning eftersom de kommer in under en redan så stark organisation som LHC har byggt upp 
under åren. Genom det tror LFC:s sponsorer på att de kommer att lyckas och är villiga att 
satsa på dem för att de ska kunna nå sina mål. 
 
Det gemensamma varumärket tycker Johansson Frode är bra och har stärkts sedan samarbetet 
kom till, och det tror han innebär att de når en större målgrupp och en större grupp människor 
som är intresserade. Dock tror han att varumärket fortfarande förknippas främst med LHC. 
Det tar lång tid att bygga upp varumärken, men i och med samarbetet kan processen 
påskyndas tror Johansson Frode. Att det är just en kombination av sommar- och vinteridrott, 
samt dam- och herridrott tycker han är jättepositivt.  
 
Vidare menar Johansson Frode att LFC har blivit en starkare partner för kommunens del i 
och med att de nu ingår i en så stark organisation. LFC:s förhandlingskraft har blivit starkare 
när det gäller framtida satsningar i kommunen bland annat i frågor som idrottsanläggningar 
och infrastruktur i stort.  
 

                                                 
91 Intervju Mikael Johansson Frode 2007-05-08 
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När det gäller ett eventuellt totalkoncept med LHC/LFC anser Johansson Frode att det inte 
skulle påverka eller ge något särskilt mervärde. Det har ingen betydelse i dagsläget, det är 
inget problem att knyta två olika avtal, som de gör idag. 
 
4.2.5 Östgöta Enskilda Bank (ÖEB)92 
 
Intervju med Lennart Ulfsbo, kontorschef i Norrköping och kontaktperson mot LHC/LFC. 
Östgöta Enskilda Bank ingår i ett nätverk av 15 fristående provinsbanker, som alla är en del 
av Danske Bank.93 Diamantpartner hos LHC och Bronssponsor hos LFC. 
 
Motivet till att de sponsrar att de vill vara med där det händer, och menar LHC och Cloetta 
Center är den största magneten i regionen och det som intresserar flest människor. Samtidigt 
ser ÖEB en kundnytta i att ha tillgång till de två loger som de har i Cloetta Center, eftersom 
det är en attraktiv aktivitet för deras kunder och medarbetare. Kunderna idag vill inte ha en 
massa föredrag och liknande utan mer lättsamma aktiviteter där de kan umgås med sina 
affärsvänner. 
 
Samarbetet mellan LHC och LFC förstärker inte motiven nämnvärt, det är först och främst 
LHC som gäller för ÖEB säger Ulfsbo. 
 
Ulfsbo menar att varumärket LHC/LFC är ett fantastiskt bra varumärke, och för ÖEB är det 
mycket positivt att få synas och vara tillsammans med LHC/LFC. Den statistik som finns på 
hur mycket medieexponering LHC/LFC får tycker Ulfsbo är mer än tillfredsställande. Han 
menar vidare att det är bland de bättre varumärken som finns i regionen.  
 
Ulfsbo menar att det finns mervärden i kombinationen herr- och damidrott och då i 
samarbetet LHC/LFC, detta med tanke på flera aspekter. En anledning är att ÖEB känner att 
de tar hänsyn till sina kvinnliga medarbetare, kunder och affärsvänner. Han säger att det finns 
ett mervärde i att identifiera sig med en kvinnlig idrott. Dessutom sätter samarbetet 
LHC/LFC Linköping ännu mer på kartan menar Ulfsbo, med två klubbar i de högsta serierna. 
 
När det gäller ett totalkoncept säger Ulfsbo spontant att det inte skulle finnas något speciellt 
mervärde i ett sådant. Det beror såklart på hur pris och upplägg skulle se ut, men spontant ser 
han inte något större mervärde. Han menar vidare att det är LHC som är det viktigaste för 
ÖEB, eftersom det är mer hela regionens lag, LFC har inte kommit upp i den nivån ännu.  
 
4.3 Intervjuer med större nationella sponsorer 
 
Se bilaga 2 för intervjuguide. 
 
4.3.1 Volvo personvagnar94 
 
Johan Bexell, global sponsoransvarig för Volvo personvagnar, Göteborg.  
 
Volvo personvagnar sponsrar i dagsläget främst olika events och tävlingar, bland annat tre 
stora internationella golftävlingar på både herr- och damsidan. De har en policy om att inte 

                                                 
92 Intervju Lennart Ulfsbo 2007-05-11 
93 www.danskebank.se/OmBankenOEBLinkopingStorgatan 2007-05-11 
94 Intervju Johan Bexell 2007-05-08 
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sponsra individuella idrottare och under den ramen faller egentligen även lagidrotter. Detta 
beror på att det kan finnas stora risker med att få ett för stort associationsvärde till ett lag eller 
en idrottare. Det kan leda till att kunder som inte gillar det sponsrade laget eller idrottaren i 
stort sett väljer konkurrerande företag, och den risken är inte Volvo beredda att ta.  
 
Dock har de stora avtal med Djurgårdens IF och IFK Göteborg, båda i fotbollsallsvenskan. 
Att de sponsrar dessa två beror på att de vill synas där deras målgrupp finns, vara på de 
folkliga idrotterna. Volvo har en stark marknadsledande position i Sverige, och fotbollen är 
mycket populär bland deras målgrupp. 
 
Huvudsyftet med all Volvos sponsring är att det ska fungera kommersiellt. Ett av dessa 
syften är att synas, få varumärkesexponering i rätt sammanhang. Rätt sammanhang är där 
deras målgrupp attraheras och engagerar sig. Ett annat syfte är att finnas på rätt mötesplatser, 
exempelvis vissa events eller liknande, där redan existerande kunder finns, men där de även 
kan knyta till sig nya kunder.  
 
Volvos lokala avdelningar och fabriker runt om i landet, har egna avdelningar som sköter 
eventuell sponsring av lokala lag, exempelvis Skövde handboll och Björklöven hockey. 
Denna sponsring görs till största del för att Volvo är en stor arbetsgivare på orten och vill 
framstå som en ”Good Citizen” och ge tillbaka något till den kommun som de verkar i.  
 
Huruvida ett samarbete likt det som finns mellan LHC och LFC skulle innebära ett mervärde, 
ansåg Bexell vara möjligt. Det är dock inget som Volvo skulle intressera sig för, bland annat 
på grund av deras policies. Bexell ser trots det att det finns ett mervärde i kombinationen och 
samarbetet, framförallt för de lokala större företagen som är stora arbetsgivare på orten, då 
det är många som engagerar sig i dessa sporter. Bexell menar att det finns en intressant 
aspekt i att kombinera dessa sporter, just för att det handlar om både damer och herrar. Det 
kan bli ensidigt att bara sponsra herridrott eller damidrott bland annat med tanke på 
jämställdheten. Det är även något som Volvo ser mer och mer på när de planerar och väljer 
sponsorobjekt. Vidare menar Bexell att en sådan kombination skulle kunna vara intressant 
om företag skulle kunna koppla sin produkt till sammanhanget och använda det i sin 
marknadsföring på olika sätt, bland annat att kunna använda spelare från båda klubbarna vid 
olika typer av event. 
 
Volvo strävar efter att inte upplevas som ensidiga, då det har kommit fram synpunkter på att 
det satsas för mycket pengar i herridrotten jämfört med damidrotten. I framtiden kan det vara 
av vikt att tänka på jämställdheten även när det gäller sponsring. 
 
4.3.2 Stadium Sverige95 
 
Intervju med Niclas Andersson, som har en Key account-funktion för alla sponsoravtal i 
Sverige. Vilket innebär att Niclas är ytterst ansvarig och med under hela avtalsprocessen och 
en nyckelperson mellan förening och Stadiums aktiviteter. 
 
Stadiums största samarbetspartners inom idrotten är i dagsläget fotbollsklubbarna Malmö FF 
och Djurgårdens IF samt elitserielagen i ishockey Luleå HF, Modo hockey och Färjestad BK. 
Det är dessa fem lag som Stadium har störst avtal med just nu.  
 

                                                 
95 Intervju Niclas Andersson 2007-05-11 
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Stadium använder sig av en modell som de själva har döpt till ERKA när de arbetar med och 
väljer ut samarbetspartners. ERKA står för Exponering, Relationer (kan handla om lokala 
relationer och ”business-to-business” möjligheter), Kommersiella värdet (Stadium ska alltid 
vara sportleverantör i botten) och Association (föreningens värdegrund ska stämma överrens 
med Stadiums). De fyra faktorerna är oberoende lika viktiga, det går inte att hänga upp sig på 
bara en av dessa faktorer säger Andersson. Det blir en mer stabil grund att stå på när dessa 
faktorer finns med i avtalen. Dessa fyra faktorer skall finnas med i avtalen om Stadium skall 
skriva ett sponsoravtal i elitsammanhang. Ett exempel är deras avtal med Luleå som har 
inneburit att Stadium har blivit accepterade på den norrländska marknaden. 
 
Andersson säger att de siktar på långsiktighet när de ingår ett sponsorsamarbete, de knyter 
sällan ett avtal på ett eller två år. Det finns både geografiska och idrottsliga perspektiv att ta 
hänsyn till vid val av sponsring. Stadium har alltid en tanke med sin sponsring och motiven 
skiljer sig, men är alltid genomtänkta för att få ut det som önskas. Långsiktighet och att 
föreningen är kvalitetssäkrad är viktigt för Stadium säger Andersson. 
 
Andersson anser att det samarbete som finns mellan LHC och LFC är ett strategiskt smart 
och intressant koncept. Det som gör det unikt och spännande är att LHC i den 
mansdominerade hockeyn gör ett strategiskt smart drag när de ingår ett samarbete med en 
damklubb i form av LFC. Dock säger Andersson att om Stadiums utgångspunkt är en 
hockeysatsning, så påverkar inte det faktum att det finns en fotbollsklubb med i bilden. Det 
beror alltså vilken strategi och ”attackpunkt” som finns med sponsringen. Vidare menar 
Andersson att LHC/LFC blir en hel verksamhet på ett annat sätt, och de kan bland annat 
konkurrera med fotbollsklubbar som har dam- och herrverksamhet på ett helt annat sätt. Den 
”året runt”-täckning som samarbetet innebär utgör i sig ett mervärde och är mycket klok. 
Andersson tycker att det är spännande med ett sådant nytänkande och att LHC/LFC tar 
greppet om sin marknad på elitnivå på ett nytt sätt. 
 
Angående ett totalkoncept anser Andersson att det skulle vara ett smart upplägg. Stadium har 
tidigare fört samtal med LHC angående sponsring, men när ett hockeyavtal diskuteras ”åker” 
inte fotbollsavtalet med, utan det är två separata avtal. Det skulle kunnat ha varit smartare att 
gentemot Stadium och den bransch de verkar i, att samtidigt ha ett totalkoncept att erbjuda 
där både LHC och LFC ingår. Andersson säger att det skulle kunna finnas ett mervärde i 
detta.  
 
4.3.3 McDonalds96 
 
Intervju med Charlotte Sterning, som är en av två konsulter som ansvarar för marknadsföring 
och sponsring i hela Sverige på McDonalds.  
 
McDonalds största nationella sponsringssamarbete är för tillfället med höjdhopparen Stefan 
Holm. Därutöver är de engagerade i olika event och arrangemang, bland annat Gothia Cup. 
De flesta sponsringsaktiviteterna styrs lokalt runtom i Sverige, och arbetar mer självständigt 
med det. På nationell nivå samarbetar i dagsläget inte McDonalds med något idrottslag, utan 
det sköts lokalt.  
 

                                                 
96 Intervju Charlotte Sterning 2007-05-11 
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Det största motivet McDonalds har med sin sponsring på nationell nivå är att nå ut till 
människor med budskapet att det är viktigt att röra på sig, att det är något som alla borde 
göra.  
 
När det gäller samarbetet mellan LHC och LFC och den kombination som finns, säger 
Sterning att det framförallt har varit hockeyn som varit det som gällt och som fortfarande 
gäller i Linköping. Huruvida det finns ett mervärde i just den kombinationen tror hon säkert 
att det finns, om detta ses över och strategi läggs upp mot hur det skulle kunna se ut.  
 
Ett totalkoncept med ett avtal skulle kunna vara intressant anser Sterning, men har svårt att 
kunna sätta sig in i på vilka sätt detta skulle kunna generera fördelar. Det viktigaste är att det 
blir en ”win-win-situation” för båda parter. Sterning har dock svårt att sätta sig in i en sådan 
situation, eftersom denna typ av sponsring generellt sett sker lokalt.  
 
4.3.4 DHL97 
 
Intervju med Anette Forrsell, marknadskommunikationschef med ansvar för sponsring och 
kundevent. DHL är ett stort distributionsföretag.  
 
DHL samarbetar i dagsläget med Djurgårdens IF fotboll, Malmö FF och Elfsborgs IF i 
fotbollsallsvenskan. De har även vissa kundevent runt om i landet där de sponsrar enskilda 
matcher hos 11 andra fotbollslag.  
 
När DHL väljer samarbetspartners tittar de på vilket nätverk som finns runt laget. Att kunna 
knyta nya kontakter och bygga nya relationer är av stort värde och är de största motiven till 
deras sponsring säger Forssell. Vidare menar Forssell att det är viktigt att föreningarna de 
samarbetar med har goda värderingar, inga skandalomsusade lag och att de aktivt arbetar 
med att få sia sponsorer delaktiga i form av olika events och träffar.  
 
Forssell ser inte något värde i kombinationen dam- och herridrott, för att hon anser att 
damidrotten inte generar de värden som DHL vill åt, nätverken inom damfotbollen är mycket 
mindre. DHL vill bli förknippade med fotboll, och det blir de i dagsläget.  
 
Ett totalkoncept är således något som inte är av intresse för DHL.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
97 Intervju Anette Forsell 2007-05-16 
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5. Analys 
 
I denna del kommer vi att analysera den empiri vi samlat in med hjälp av den framtagna 
teorin. Analysdelen kommer att delas upp i två olika delar, i den första delen analyseras den 
insamlade empirin från nuvarande sponsorer. I den andra delen analyseras den empiri som 
insamlats från de nationella företag som verkar generellt med sponsring. Där avgränsas 
analysen till att analysera deras motiv och deras syn på ett eventuellt värde i samarbetet.   
 
De olika begreppen vi behandlar kommer integreras löpande i samtliga delar av analysen. 
Indelningar har gjorts för att få en bra struktur, dock kommer inte alla teorier och begrepp 
ha egna rubriker, utan kommer återkomma löpande. 
 
Syftet med uppsatsen är att identifiera värden som kan finnas i samarbetet LHC/LFC, det 
viktiga är inte vilka som säger vad, utan mer att finna och identifiera de värden som kommer 
fram och finns. Även om bara ett företag ser ett visst värde, så är det ett värde som 
identifieras och finns där.  
 
Kategorierna som analysen av nuvarande sponsorer består av delas in enligt följande: A-
ERIC-modellen, varumärke samt övriga värden i samarbetet. Värdebegreppet binds även in 
löpande under dessa kategorier. 
 
5.1 Analys av nuvarande sponsorer hos LHC/LFC 
 
5.1.1 A-ERIC och värde 
 
5.1.2 Association  
 
Det faktum att LHC och LFC har ingått ett samarbete anser samtliga nuvarande sponsorer 
vara ett bra initiativ och ett steg i rätt riktning. Det är ett nytt och intressant koncept som 
enligt sponsorerna bidrar till ett mervärde i deras sponsring. De flesta har en tradition av att 
endast sponsra LHC, och menar att samarbetet har gett en större bredd som det ser ut nu. Det 
som bland annat lyfts fram är det nya grepp där kombinationen dam- och herridrott, ger 
positiva associationsvärden tillbaka. Det finns värden i att synas och ta hänsyn till båda 
könen och associeras i ett jämställt perspektiv gentemot sponsorernas intressenter enligt 
sponsorerna. Kombinationen dam- och herridrott bidrar till att symbolisera samhället och 
demokratin till viss del.  
 
Ett exempel är BT som vill vara en attraktiv arbetsgivare och då bidrar associationerna till 
LHC/LFC att BT framstår som en mer komplett arbetsgivare, vilket är ett stort värde för 
dem. Gemensamt hos alla sponsorer är att de vill vara med där det händer, bli kopplade till 
positiva sammanhang och associerade med de positiva värden som LHC/LFC förmedlar. 
Som teorin om associationer tar upp att företag köper en imageöverföring och kan ”surfa” 
med på de positiva värden sponsortagaren ger, kan detta kopplas till att många vill vara med 
på resan som LHC/LFC har gjort. De har haft en mycket bra utveckling och det är något som 
företagen kan ”haka på” och utvecklas tillsammans med dem. 
 
En annan intressant synpunkt som nämns är att associationsvärdet med LHC alltid har varit 
mycket högt, men har stärkts ytterligare genom samarbetet mellan LHC/LFC. 
 
 



 
 

34 

5.1.3 Exponering 
 
Exponering ses av samtliga sponsorer som en av de huvudsakliga anledningarna till 
sponsringen. Motiven och målen med exponering skiljer sig dock mellan de olika företagen, 
men det förstärker det teorin säger, att det är i särklass vanligaste motivet med sponsring. 
Exponeringsmöjligheterna har stärkts i och med att samarbetet kommit till och att varumärket 
syns hela året. Som nämns i teorin är de olika kategorierna i A-ERIC-modellen överlappande 
och det blir särskilt tydligt här, då associationsmotivet förstärks genom en god exponering. 
Detta ger sig uttryck i att samtliga vill associeras med en positiv aktivitet vilket i sig kräver 
exponering och uppmärksamhet. Exempelvis vill Corren kommunicera med sin marknad 
genom exponering, ÖEB och BT vill vara med där det händer och synas i positiva 
sammanhang samt kommunen som vill marknadsföra staden Linköping genom exponering. 
Detta visar att ett motiv, som här exponering, kan ge sig uttryck på olika sätt beroende på vad 
syftet med sponsringen är. Gemensamt för samtliga sponsorer är att de vill ha exponering, 
men vad de vill ha ut av den skiljer sig åt. 
 
Den exponeringen som företag får genom att sponsra LHC/LFC anses vara tillfredställande 
och stärker värdet i att sponsra. Samarbetet innebär givetvis att exponeringsvärdet höjs enligt 
företagen. Av den anledningen att de aktuella företagen sponsrar både LHC och LFC och 
vinner då fördelar eftersom de syns tillsammans med varumärket inom två stora idrotter, som 
dessutom innefattar två olika säsonger. Ett mervärde uppstår i att två olika säsonger täcks in 
och företagen kan synas året runt i positiva sammanhang.  
 
Kommunen värdesätter även att LHC/LFC sätter staden Linköping mer på kartan i dagsläget, 
och marknadsför Linköping på ett bra sätt. 
 
5.1.4 Relationer   
 
Relationer mellan LHC/LFC och deras sponsorer har visat sig vara betydelsefulla. Exempel 
på det är att LHC:s management har byggt ett stort förtroende hos vissa sponsorer och har 
haft betydelse för att de engagerar sig i LFC också. Den gemensamma management som 
finns har påverkat detta och förstärkt förtroendet för deras engagemang till LHC/LFC. Detta 
tyder på att konceptet med att ha en gemensam management är lyckosam och effektiv. 
 
Relationsperspektivet kan även vara viktigt av andra skäl, nämligen rekryteringsperspektivet. 
Detta är något som bland andra BT tagit fasta på, då de vill framstå som en attraktiv 
arbetsgivare och locka arbetskraft till sig genom att marknadsföra sig i samband med de 
värden som samarbetet LHC/LFC står för. Vi anser att detta är att ta sponsringen till sin spets 
och verkligen dra användning av den för sina egna ändamål. Åter igen kommer 
associationsperspektivet in och det visar på hur de olika perspektiven i A-ERIC-modellen 
integrerar med varandra. Detta visar att LHC/LFC har ett lyckats skapa ett starkt och 
intressant värde i sitt unika samarbete som kan utnyttjas av de som väljer att engagera sig 
med dem. 
 
Utan att ta hänsyn till samarbetet kan sägas att relationer är viktigt för sponsorerna, speciellt 
gällande LHC. Detta beror på den stora mötesplats Cloetta Center är för näringslivet och 
logerna har fått viktiga funktioner i att ta hand om sina kunder och anställda. Sponsorerna ser 
detta som en attraktiv aktivitet för både kunder och personal, samt för att kunna bygga 
viktiga nätverk med övriga aktörer som finns representerade. Detta stämmer väl överens med 
teorin som talar om att sådana aktiviteter ofta ersätter traditionell ”affärsunderhållning”. Med 
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hjälp av bland annat logerna kan företag erbjuda något utöver det vanliga, som kanske 
imponerar mer än vanliga affärsaktiviteter, exempelvis konferenser eller restaurangbesök.  
 
Det som kan utläsas av detta är att värdet kanske inte ligger i samarbetet LHC/LFC utan mer 
vad LHC och LFC erbjuder var för sig. Dock finns andra viktiga värden som vi berört, 
exempelvis rekryteringsmotiv och personal- och kundvård. 
 
5.1.5 Integrerad kommunikation 
 
Teorin om integrerad kommunikation behandlar sponsorers vilja att associeras med de 
värden som sponsortagaren representerar, för att kunna använda det i sin egen 
kommunikation internt eller externt. Ett exempel på det är Linköpings Kommun som 
använder sig av anställda hos LHC och LFC i deras kommunikation i regionen. Detta görs 
bland annat genom att olika spelare från LHC och LFC går ut i skolor och har föredrag om 
aktuella ämnen. I framtiden vill Linköpings Kommun utveckla detta och inrikta dessa 
aktiviteter mer mot näringslivet. Detta är ett tydligt exempel på hur en integrerad 
kommunikation kan fungera. Vidare anser Linköpings Kommun att LHC och LFC 
tillsammans marknadsför staden Linköping och sätter den på kartan, från att ha varit en 
sämre idrottsstad, till att nu ha en relativt stark idrottskultur. LHC/LFC hjälper indirekt 
kommunen att sätta staden på kartan, vilket de är väl medvetna om och lägger stort värde i.  
 
Det kan antas att samarbetet mellan LHC/LFC bidrar till att förstärka motivet att vara en 
Good Citizen. Företagen som sponsrar LHC med motivet att vara en Good Citizen får nu 
detta förstärkt genom att det nu finns två elitlag att kommunicera ut detta budskap med i och 
med samarbetet LHC/LFC. Östgöta Brandstodsbolag säger sig nästintill enbart ha motivet att 
vara en Good Citizen genom deras sponsring. Vidare kan även BT sägas ha det motivet, när 
de vill framstå som en attraktiv arbetsgivare. Därigenom kan det sägas att värdet av att vara 
en Good Citizen förstärks genom samarbetet mellan LHC/LFC då det budskapet förmedlas 
ytterligare, med en exponering året runt. 
 
5.1.7 Varumärke 
 
5.1.7.1 Varumärkesbyggande 
 
Samarbetet mellan LHC och LFC uppstod 2003 och varumärket fick då ännu en innebörd. 
Anledningen till att samarbetet uppstod var som tidigare nämnts att LHC bland annat såg en 
chans i att bredda sitt varumärke, en del i varumärkesbyggandet. Som går att läsa i teorin om 
varumärkesbyggande är det viktigt att vara unik och ha en stark produktkvalité. Samarbetet 
är unikt och LHC och LFC har presterat goda sportsliga resultat, vilket innebär att kvalitén på 
produkten är hög. I LHC/LFC:s fall byggs produktkvalité på de sportsliga resultaten, menar 
Mäki. Detta är även något som BT poängterar och som LHC/LFC lyckats med, vidare kan 
sägas att samtliga övriga nuvarande sponsorer bör hålla med om det, då de anser att 
varumärket LHC/LFC är starkt.  
 
Varumärket LHC har varit starkt sedan tidigare, och vissa säger att varumärket även har 
blivit starkare i och med samarbetet och de värden det medför. Dock anser inte alla 
nuvarande sponsorer att varumärket har blivit starkare av samarbetet, utan menar att det alltid 
har varit starkt. Detta är ett intressant resonemang, där vissa säger att varumärket inte blivit 
starkare trots att det finns mervärden i samarbetet. Varumärket blir inte starkare men fylls på 
och laddas med fler värden än det tidigare stod för skulle det kunna tolkas som.  
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LHC/LFC har även till viss mån skapat ett kärnvärde i att ha samma management, vilket än 
en gång understryker det unika och värdet i det. Detta skiljer varumärket ur mängden och ger 
det en identitet, sponsorerna ser detta som positivt då de har skapat ett förtroende för LHC 
under åren. Ett annat kärnvärde som alla sponsorer ser positiva fördelar med och som stärker 
varumärket är det faktum att det nu finns både dam- och herridrott under varumärket. Detta 
gör att sponsorerna nu kan identifiera sig även med damidrott, vilket de ser som ett mervärde 
i sina relationer med kunder och personal. 
 
Andra viktiga delar i teorin om varumärkesbyggande som LHC/LFC kan sägas uppfylla är att 
de uppnått en stark märkesidentitet och de är unika i sitt sätt att arbeta. De som kanske har 
dragit mest nytta av samarbetet är enligt sponsorerna LFC, som genom samarbetet får mer 
uppmärksamhet, eftersom LHC har en stark märkesidentitet och redan är ett starkt 
varumärke.  
 
Ett tecken på att LHC/LFC är lyckosamma i sitt varumärkesbyggande är den märkeslojalitet 
som skapats bland nuvarande sponsorer, då de flesta av dessa funnits med många år och vill 
fortsätta vara med på resan. Detta tyder på en god positionering, och god kommunikation 
vilket leder till en god märkeslojalitet och en kommersiell styrka.  
 
5.1.7.2 Varumärkesutvidgning 
 
Det samarbete som LHC skapade genom att samarbeta och skapa LFC kan kopplas till det 
teorin säger om varumärkesutvidgning. Genom att utnyttja sitt eget varumärke och skapa ett 
nytt marknadserbjudande utvidgade då LHC sitt varumärke. LHC vill nå ut till en större och 
bredare målgrupp och känner att det är av värde att kunna engagera fler människor i 
samhället. LHC tog tillfället i akt och genomförde sin vision och mission om att nå ut till en 
bredare målgrupp och breddade sitt varumärke.  
 
Sponsorerna ser breddningen och utvidgningen som mycket positiv och det finns ett 
mervärde att hämta i det. I och med samarbetet LHC/LFC kan de identifiera sig mer med sina 
målgrupper som består av både kvinnor och män. Attraktionen till att sponsra LHC/LFC 
bland nuvarande sponsorer har ökat, då en mer komplett bild och en större helhet nu finns.  
 
5.1.8  Övriga värden i samarbetet 
 
Det finns övriga värden i empirin som inte kan klassificeras in i tidigare analysdelar, men 
som ändå är av vikt för vår analys. Det som framkommer under denna analysdel är värden 
som är direkt kopplade till samarbetet mellan LHC och LFC. Teorierna om värde och 
mervärde kopplas här in genom att de värden som de sponsrade företagen talar om, är 
exempel på olika värden och mervärden. Denna del i analysen delas upp företagsvis, för att 
visa på likheter och olikheter mellan dem.  
 
Östgöta Brandstodsbolag 
 
Företaget ser ett mervärde i att det är samma personer och samma marknadsavdelning i både 
LHC och LFC. Detta beroende på att de har under åren byggt upp ett stort förtroende för 
dessa personer och har en stor betydelse och ett stort värde. Att samarbetet LHC/LFC finns 
anser de inte att det finns något extra mervärde i, attraktionen och värdet i att sponsra har 
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alltid funnits där och påverkas inte av detta. Ett totalkoncept ställer sig Östgöta 
Brandstodsbolag tveksamma till om det skulle finnas ett värde eller mervärde i. 
BT Industries 
 
BT ser ett värde och ett mervärde i att kunna balansera upp och framstå som en jämlik 
arbetsgivare. Det är kombinationen av dam- och herridrott, hockey och fotboll som bidrar till 
denna balans och det som utgör värdet. Därför är samarbetet mycket positivt ur BT:s 
perspektiv. Vidare ser BT ett värde i ett eventuellt totalkoncept, mervärdet i det skulle ligga i 
att det underlättar för båda parter. 
 
Östgöta Correspondenten 
 
Det som framförallt ger ett värde enligt Corren är att ett och samma varumärke exponeras 
året runt. Varumärket är i fokus och det värdeskapande. Ett totalkoncept med en gemensam 
grund, och i övrigt skräddarsydda lösningar, skulle kunna vara intressant och av värde. 
 
Linköpings Kommun 
 
Ett värde skapas genom att samarbetet LHC/LFC bidrar till en ”vi-känsla” i staden 
Linköping. Kombinationen dam- och herridrott, sommar och vinter ser kommunen som 
mycket positivt. Det finns i dagsläget inget värde eller mervärde för Linköpings Kommun i 
ett totalkoncept. 
 
Östgöta Enskilda Bank  
 
Mervärden finns i kombinationen dam- och herridrott, särskilt med att identifiera sig med en 
kvinnlig idrott. Ett totalkoncept ser ÖEB inget mervärde i nu.  
 
5.2 Nationella större företag som verkar inom sponsring 
 
För studiens syfte är det viktiga att se hur större företag som verkar generellt inom sponsring 
motiverar sin sponsring, samt om ett mervärde finns i ett samarbete likt det LHC/LFC har. 
 
5.2.1 A-ERIC 
 
Samtliga de intervjuade företagen har en väl medveten och genomtänkt strategi med deras 
sponsring. Bakom deras val av sponsorobjekt finns särskilda motiv som alla går att 
kategorisera in under A-ERIC-modellen.  
 
5.2.1.1 Association  
 
Både Stadium och DHL ser association som en viktig del i deras sponsring. Stadium utgår 
från en egen modell som till stor del påminner om A-ERIC-modellen, de kallar den ERKA. I 
den finns associationsvärde med och innebär att det är viktigt för Stadium att föreningens 
värdegrund skall stämma överens med deras. DHL har liknande tankar om association och 
finner det viktigt att deras sponsorobjekt har goda värderingar i grunden och agerar på ett 
korrekt sätt.  
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Volvo nämner en annan aspekt som finns i associationsvärdet, nämligen att 
associationsvärdet kan bli för starkt till en individ eller specifikt lag. Det finns en risk i att få 
för högt associationsvärde då anhängare till konkurrerade lag eller individer kan välja annat 
företag eller märke. Därför väljer Volvo främst att sponsra olika events, evenemang och 
tävlingar för att inte behöva riskera ett för högt associationsvärde till något som har andra 
konkurrenter. Det är ett intressant resonemang som Volvo tar upp, och en väl medvetenhet 
om riskerna i ett för högt associationsvärde. 
 
5.2.1.2 Exponering 
 
Volvo och Stadium har uttalade mål med sin sponsring om att få exponering. För Stadiums 
dela handlar det återigen om ERKA-modellen och de fyra olika delarna är oberoende lika 
viktiga i varje avtal. Volvos huvudsyfte är att sponsringen skall fungera kommersiellt och då 
är varumärkesexponering i rätt sammanhang en viktig del. Trots att Volvo är försiktiga vad 
gäller associationsvärdet, vill de ändå synas där deras målgrupp finns och engagerar sig 
därför i fotbollen, som är en folklig idrott som engagerar många. 
 
5.2.1.3 Relationer  
 
DHL:s största motiv till sponsring är relationsperspektivet. Det viktigaste för DHL är att 
deras sponsorobjekt har ett stort och brett nätverk som de kan få tillgång till och på så sätt 
kunna knyta nya kontakter och bygga relationer. DHL anser också att det är viktigt att 
klubben de engagerar sig i att ständigt hitta på aktiviteter för sina sponsorer, såsom events 
och träffar.  
 
Även Volvo har ett syfte med sin sponsring som rör relationsperspektivet, de vill även de 
finnas på rätt mötesplatser i form av exempelvis events för att kunna knyta nya kontakter och 
bygga nya relationer.  
 
Stadium med deras ERKA-modell kommer även in under relationer eftersom de vill bland 
annat nå business-to-business möjligheter. 
 
Relationsperspektivet visar sig ha stor betydelse, framförallt är det nätverken som är viktiga. 
Det tyder på att idrotten engagerar sponsorerna och bildar viktiga mötesplatser för 
näringslivet runt matcher och olika aktiviteter.  
 
5.2.1.4 Integrerad kommunikation 
 
McDonalds lägger stor vikt vid den integrerade kommunikationen på nationell nivå, då deras 
största motiv med sponsring är att nå ut med budskapet att det är viktigt att röra på sig. Ur 
detta kan utläsas att McDonalds finner ett tema i idrotten och dess värderingar om att röra på 
sig. Dessa värderingar använder de sedan i sina kampanjer till sin egen målgrupp.  
 
Volvo, McDonalds och Stadium har alla lokala marknader utöver det nationella perspektivet, 
där motiven till sponsring ofta styrs av att vara en ”Good Citizen”, då de ofta är stora på sina 
lokala marknader och speciellt Volvo som är en stor arbetsgivare på vissa orter. 
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5.2.2 Värden i ett samarbete liknande det som finns mellan LHC/LFC 
 
Både Stadium och Volvo anser att det finns ett mervärde i kombinationen och samarbetet. 
Framförallt finns värdet i att det är dam- och herridrott. Stadium tycker att det är ett 
strategiskt smart och ett intressant koncept som LHC har genomfört och menar att LHC/LFC 
numer står för en ”hel” verksamhet. Att det blir en ”året-runt–täckning” innebär ett mervärde. 
Volvo menar att det mest intressanta är kombinationen dam och herr, där i ligger värdet, då 
det bidrar till att jämställdheten tas i beaktning. Just denna aspekt är något som Volvo alltmer 
tar hänsyn till i sin sponsringsplanering. Volvo menar även att värdet i kombinationen 
förstärks om sponsorn kan koppla sin produkt till sammanhanget och integrera 
kommunikation via kombinationen. 
 
McDonalds ser även de ett värde i kombinationen dam- och herridrott, men att det strategiska 
och hur ett sådant skulle kunna se ut måste ses över ordentligt. DHL ser däremot inget 
mervärde eller värde i en sådan kombination, detta kan bero på att deras motiv och syften 
med sponsring inte tillfredställs genom en kombination, eftersom de anser att damidrotten 
inte genererar de nätverk som de är ute efter. Det är en intressant synpunkt, där övriga företag 
ser värdet i kombinationen utom DHL, och det antas att det har en direkt koppling till deras 
motiv med sponsringen. 
 
Stadium och McDonalds ser ett värde i ett eventuellt totalkoncept. Stadium tycker att det 
skulle vara ett smart upplägg att ha ett avtal istället för två separata, och att ha ett 
totalkoncept att kunna erbjuda vore ett mervärde. McDonalds motiv med sponsring på 
nationell nivå passar inte in med ett totalkoncept, men det låter ändå intressant och påpekar 
att det vikigaste ändå är att det blir en ”win-win” situation. Volvo ser som redan nämnts ett 
mervärde i kombinationen, men ett totalkoncept är inte intressant då de har andra motiv med 
sin sponsring.  
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6. Slutsatser 
 
I denna del kommer de slutsatser vi kommer fram till genom vår analys att presenteras. 
Utgångspunkt kommer att tas i våra uppsatta problemfrågor och syfte.   
 
Genom vår studie har vi fått en uppfattning om det som avsetts att undersöka och således 
besvarat vårt syfte. Samtliga problemfrågor har täckts in via den insamlade empirin, där 
senare teorierna integrerades vilket utgör analysavsnittet. De teorier som valts till studien har 
visat sig ha god relevans, både till varandra och till studien. Nedan följer de slutsatser som 
dragits utifrån problemfrågorna. De två sista problemfrågorna knyts ihop i detta avsnitt. 
 
6.1 Återkoppling till problemfrågor 
 

• Vilka värden ser nuvarande stora sponsorer i att samarbetet finns mellan LHC och 
LFC, om ett värde i samarbetet finns? 

 
Det största och det värdet som samtliga nuvarande sponsorer ser är kombinationen av dam-
och herridrott. Värdet i kombinationen visar sig på flera olika sätt. Det ger ett positivt 
associationsvärde med tanke på att sponsorerna kan framstå som mer jämställda mot sina 
kunder, sin personal och vid rekrytering av ny arbetskraft. De flesta av de nuvarande 
sponsorerna har alltid sponsrat LHC och de menar nu att varumärket LHC/LFC är mer 
komplett än när LHC stod för sig självt. Vissa menar att det ger ett värde i att kunna följa med 
på LHC/LFC:s resa och utveckling och vara associerade till dem. 
 
Att synas i positiva sammanhang och vara med där det händer utgör också ett värde för 
sponsorerna när de exponeras tillsammans med LHC/LFC. Kombinationen innebär ett stort 
värde i exponeringssyfte, då fotboll och ishockey innebär att varumärket lever hela året och 
att det blir en ”året-runt-täckning”, vilket gör bilden mer komplett.  
 
Ett värde finns även i att det är en gemensam management i LHC/LFC, som det genom åren 
har byggts upp ett förtroende för. De ser ett värde i att de vet att organisationen är proffsigt 
skött. 
 
Varumärket har enligt vissa av sponsorerna stärkts sedan samarbetet uppstod, och det utgör ett 
värde i sig. Dock anser inte samtliga det, meningarna går isär då vissa anser att varumärket 
inte blivit nämnvärt starkare genom samarbetet, utan anser att det alltid har varit starkt som 
det varit. Trots dessa synpunkter tycker samtliga sponsorer att varumärket LHC/LFC är starkt. 
 
Ett eventuellt totalkoncept skulle vara intressant för vissa av sponsorerna och kunna vara av 
värde, då det skulle spara tid och underlätta för båda parter. De säger att det beror på hur ett 
sådant avtal utformas och vad det skulle innehålla, men att det skulle vara intressant. Andra 
menar att det fungerar bra som det gör och skulle inte se något speciellt värde i att sådant 
koncept. 
 

• Vilka motiv styr sponsringen hos de för studien valda företagen? 
 
En slutsats som kan dras från vilka motiv som styr är att samtliga undersökta företags motiv 
med sponsring går att kategoriseras under A-ERIC-modellen. Deras motiv med sponsringen 
hänger ihop med vilka värden de önskar få ut av sitt engagemang. 
 



 
 

41 

Det vanligaste motivet visade sig vara exponering, då de flesta sponsorer anser att det är 
viktigt att synas i positiva sammanhang. Det finns även olika motiv med exponeringen, och 
undersökningen har visat att de olika variablerna i A-ERIC-modellen överlappar varandra. Då 
exponeringen har visat sig vara en viktig faktor, kan det exempelvis ge sig uttryck i att 
företagen vill nå en association genom exponeringen.  
 
Studien har visat att motiven hos sponsorerna är genomtänkta och att de har en tanke med vad 
de vill ha ut av sponsringen. Framförallt har de större nationella sponsorerna väl utvecklade 
strategier och motiv, och vet vilka värden de vill få ut. De nuvarande har även de utpräglade 
motiv, men eftersom de flesta alltid har sponsrat LHC/LFC och att de är på den lokala 
marknaden gör att de sponsrar av tradition och att det inte finns andra alternativ att sponsra i 
regionen. Good Citizen-motivet har visat sig vara återkommande hos de nuvarande 
sponsorerna, och att de får möjlighet att vara med där det händer och kunna bygga nya 
relationer i det nätverk som finns hos LHC/LFC. 
 

• Hur ser företag med riksfokus som generellt verkar inom elitidrott, men inte med 
LHC/LFC, på samarbetet mellan två lag i den absoluta toppen i respektive idrott i en 
herr- och damkombination? Vad i samarbetet och vilka värden skulle kunna intressera 
och senare leda till att nya stora nationella sponsorer knyts till föreningarna och det 
gemensamma varumärket? 

 
Kombinationen dam- och herridrott är det som utgör det största värdet i samarbetet. Det finns 
flera värden i detta, dels att det blir en mer hel och komplett verksamhet som kan bidra till att 
sponsorn skulle kunna använda sig av jämställdhetsperspektivet. Ett annat värde kan vara den 
möjlighet till året runt-exponering som blir möjlig genom en sådan kombination.  
 
Vidare visar studien att kombinationen dam- och herridrott, sommar och vinter är ett 
strategiskt smart drag som ligger rätt i tiden och att det ger en möjlighet att ta tag i sin 
marknad på ett nytt sätt. Kan ett företags produkt direkt kopplas till ett liknande koncept, 
skulle det kunna utgöra ett värde i sin kommunikation med sin målgrupp.  
 
Något som visat sig genom hela studien är att oavsett om ett värde finns i ett liknande 
samarbete eller kombination, så är det fortfarande motiven som styr sponsringen och vilka 
värden som vill uppnås. Ett värde kan identifieras i den aktuella kombinationen av ett 
företag, men egentligen vara ointressant på grund av att motiven som ligger till grund för 
företagets sponsring inte påverkas av det. En slutsats som kan dras från att det är en 
kombination är också att det innefattar två olika idrotter, dam och herr, vilket inte alltid 
behöver betyda positiva effekter. Detta eftersom vissa företag vill identifiera sig med endast 
en viss idrott eller ett visst kön för att bäst uppnå effekt, och då blir samarbetet och 
kombinationen helt ointressant. 
 
Totalkoncept ses som intressant och skulle kunna vara ett smart upplägg, detta beror på 
innehållet och hur konceptet skulle vara utformat. Det viktiga i ett sådant koncept är att det 
leder till en ”win-win”-situation för båda parter. 
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6.2 Återkoppling till syfte 
 
Den övergripande slutsatsen vi kan dra kopplat till syftet är att det finns värden i 
kombinationen dam- och herridrott. Dessa värden kan uppenbara sig på flera olika sätt och 
även användas på flera olika sätt, men det är själva kombinationen som utgör möjligheterna 
till dessa värden. Sponsorer kan dra nytta av de värden som kombinationen ger kopplade till 
deras motiv med sponsringen, detta är något som de flesta företag i studien understryker.  
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7. Diskussion 
 
I detta avsnitt diskuteras studien och de reflektioner som har gjorts under studiens gång och 
utifrån resultaten. En diskussion förs angående vad LHC/LFC skulle kunna förändra i 
framtiden utifrån ämnet i studien. Förslag på framtida forskning kommer även att ges.   
 
Eftersom ingen liknande undersökning tidigare har gjorts på detta område hos LHC/LFC, 
tycker vi att det är intressant och givande att kunna bidra med ny kunskap. Förhoppningsvis 
kan resultaten ge en fingervisning om hur sponsorer uppfattar samarbetet mellan LHC/LFC, 
och genom det hjälpa dem i sin framtida strategi. 
 
Det har varit intressant att se att flera av de undersökta företag som finns representerade i 
studien har liknande åsikter, men att även flera skiljer sig tydligt i syfte och motiv med sin 
sponsring.  
 
Utifrån de metoder som använts anses vårt syfte vara besvarat på ett så tillfredställande sätt 
som möjligt. Vi tror att studien skulle gå att genomföra med ett större antal respondenter eller 
med djupare intervjuer, men detta har tid och resurser inte gett utrymme för. Dock har de 
svar vi fått gett oss insikt och kunskap i ämnet.  
 
Utifrån de intervjuer vi utfört har viss mättnad av respondenternas motiv och svar märkts, 
ofta lika svar med vissa små nyanser. Skulle studien gjorts med fler frågor och djupare 
intervjuer kanske svaren skulle ha skiljt sig mer åt och mer djupgående resultat framkommit. 
 
Under studiens gång har det vissa gånger varit problematiskt att få kontakt med rätt 
respondenter, då de vi sökt ofta är mycket upptagna. I efterhand kan sägas att rätt 
intervjumetod valdes med telefonintervjuer, eftersom de gick relativt snabbt att genomföra 
och krävde inte så mycket tid av respondenterna. Det kanske skulle ha varit svårare att få tid 
med längre djupintervjuer ”face-to-face”. De respondenter som har deltagit i studien är bra, 
eftersom de är ansvariga för sponsringen på sina respektive företag och ger därför ett 
trovärdigt intryck.  
 
I de intervjuer som genomförts med de nationella sponsorerna har vi märkt att de har större 
medvetenhet och tydligare strategi med sin sponsring jämfört med de nuvarande sponsorerna. 
De kan direkt säga om ett sponsorobjekt är intressant för just dem, eftersom de ofta har väl 
uppsatta motiv och policies. Trots att en kombination likt LHC/LFC inte är intressant för just 
dem kan de se de värden och fördelar som en liknande kombination ändå kan ge. Att 
LHC/LFC:s koncept skulle kunna generera i ett större avtal med en storsponsor ser vi som 
mycket möjligt, då kombinationen säkert passar in på flera företags motiv med sponsring.  
 
Studien har gett oss ett antal funderingar och tankar om vad LHC/LFC skulle kunna tänka på 
i framtiden. Bland annat har vi märkt att samarbetet är strategiskt smart och att det ligger rätt 
i tiden, och det skulle kunna utvecklas ännu mer. Exempelvis att LHC och LFC skulle kunna 
engagera sig mer som en helhet i olika aktiviteter mot sina sponsorer och visa mer tydligt att 
det är en gemensam och bra produkt.  
 
Den gemensamma management som finns i LHC/LFC innebär för vissa sponsorer ett värde, 
då de redan har ett stort förtroende för LHC:s organisation sedan tidigare. Detta kanske 
LHC/LFC skulle kunna utnyttja på något sätt och göra relationerna ännu mer personliga. Då 
förtroendet för LHC har visat sig utgöra en viss anledning till varför vissa sponsorer 
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engagerar sig i LFC borde relationerna till dessa företag hållas starka och eventuellt om 
möjligt tas ännu ett steg längre för att kunna öka engagemanget. Det är intressant att 
LHC/LFC:s satsning med det unika arbetssättet att dela management har lyckats och skapar 
en betydelse för sponsorerna. 
 
Det var intressant att se hur företagen använde sig av LHC/LFC i sin egen marknadsföring, 
främst reflekterade vi över BT:s motiv. Det är ett väl planerat och strategiskt intressant motiv 
att genom sponsringen av LHC/LFC kunna framstå som en attraktiv arbetsgivare. Detta är att 
verkligen utnyttja de värden som ett sponsorobjekt kan ge. Vi ser det som en stor möjlighet 
för LHC/LFC att kunna finna en större nationell sponsor med liknande motiv, och eftersom 
deras samarbete är så pass unikt, borde det vara av intresse för ett företag med liknande 
motiv som BT. 
 
Ett totalkoncept har visat sig möta intresse hos sponsorerna och det skulle LHC/LFC försöka 
arbeta vidare med. Att åtminstone kunna erbjuda ett sådant mot sina sponsorer skulle kunna 
ge fördelar för båda parter. Både nuvarande och nationella sponsorer kan se ett värde i att 
teckna ett avtal istället för att förhandla med samma management två gånger. Vad ett sådant 
skulle innehålla måste givetvis gemensamt med sponsorerna utvecklas, men just att intresse 
finns är intressant och borde undersökas vidare. 
 
LHC/LFC tänker rätt när de vill nå ut till större nationella sponsorer, då det känns som ett bra 
steg att vidga sin sponsormarknad. Som det ser ut nu har de egentligen bara lokala sponsorer, 
vilket verkar fungera bra, men att få ut varumärket ytterligare utanför den lokala regionen 
kanske skulle ge en större tyngd. 
 
En annan reflektion är att ett liknande samarbete som LHC/LFC har, inte bara är positivt. För 
vissa passar denna kombination inte in överhuvudtaget, då deras mål och motiv inte stämmer 
överens med de värden som ett sådant samarbete skulle kunna ge.  
 
Vidare säger vissa av de nuvarande sponsorerna att varumärket inte har stärkts genom 
samarbetet, utan menar att varumärket alltid har varit starkt. Det är alltså LHC som alltid har 
varit starkt och det utgör fortfarande den stora grunden. Dock säger de flesta att samarbetet är 
positivt och ger mervärden, vilket egentligen borde innebära att samarbetet har stärkt 
varumärket. Detta är något som vi har reflekterat över och har lite svårt att ta ställning till, då 
vi anser att det borde ha stärkt varumärket eftersom det exponeras mer och att de flesta menar 
att det finns ett mervärde samarbetet och att det står för något mer idag. Dock kan vi ha 
förståelse för vad dessa företag menar, då ett varumärke inte behöver bli starkare men att det 
kan laddas och ge flera mervärden i vissa skeenden. Detta beror på hur starkt ett varumärke 
har varit innan ett visst skeende, och i LHC/LFC:s fall tyder detta på att LHC var mycket 
starkt redan innan samarbetet. 
 
Vissa av sponsorerna tillägger även att de tror att de som har dragit mest nytta av samarbetet 
är LFC, eftersom de kommit in under en redan stark och proffsig organisation som LHC 
redan har byggt upp. 
 
Avslutningsvis kan sägas att det finns stora möjligheter för LHC/LFC att kunna utveckla det 
unika samarbete de i dagsläget har till något ännu större och bättre. Vidare finns det goda 
möjligheter att kunna utnyttja sina värden gentemot nationella företag och i framtiden kunna 
knyta större omfattande avtal med storsponsorer. 
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Bilaga 1  
 
Intervjufrågor till nuvarande större sponsorer 
 
Namn? 
 
Din position i företaget? 
 
Vad eller vilka är motiven till att Ni samarbetar/sponsrar med LHC och LFC? Varför? 
 
Bidrar samarbetet och det gemensamma varumärket som finns mellan LHC/LFC till att 
förstärka dessa motiv? Varför?/varför inte? 
 
Hur ser Ni på varumärket? Är varumärket LHC/LFC ett i mängden? 
 
Vilka eventuella konkreta mervärden kan ni som samarbetspartner se i samarbetet som finns 
mellan LHC och LFC? Varför? 
 
Tycker ni att det finns en högre attraktion i att sponsra LHC eller LFC sedan de ingick 
samarbetet? Varför/varför inte? 
 
Skulle ett totalkoncept med ett och samma sponsoravtal för både LHC/LFC, som bland annat 
innebar exponering året runt och eventuella mervärden, vara ett intressant upplägg? 
Varför/varför inte? 
 
Har ni några övriga synpunkter på samarbetet mellan LHC och LFC som inte täcks in av 
frågorna? Vilka? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till större nationella sponsorer 
 
Namn? 
 
Position/funktion i företaget? 
 
Hur stor del av er marknadsföringsbudget lägger ni på idrottssponsring? 
 
Vilka är era största samarbetspartners inom idrotten idag? 
 
Hur väljer ni ut dessa?  
 
Vilka är era motiv med att sponsra?  
 
Vilka värden anser ni vara viktiga ett sponsringssamarbete? Varför? 
(Med värden och mervärde avses sådant som Ni anser vara viktigt, som betyder något 
speciellt för er eller som ni vill uppnå. Ni kanske letar efter vissa specifika idrotter för att hitta 
rätt värden osv. Det är svårt för oss att veta vad Ni tycker är av värde, men vi vill gärna ta del 
av dessa tankar.) 
 
Ett samarbete mellan två lag inom två olika idrotter på både herr och damsidan, hockey och 
fotboll, som har ett unikt samarbete med gemensamt varumärke, till stor del gemensam 
management och som under de senaste säsongerna tillhört toppskiktet inom respektive idrott. 
Vad skulle Ni kunna se för mervärde i en sådan kombination? Varför? 
 
Skulle ett totalkoncept innehållande denna kombination vara intressant för en sponsor? 
Varför? 
 
Vilka värden och fördelar skulle ett sådant kunna ge för en stor sponsor?  
 
 


