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Sammanfattning 

Idag finns det ett omfattande reklam- och mediebrus i samhället där marknadschefer försöker 

hitta den mest unika vägen för att få allmänheten att bli intresserade av just deras varumärke. 

Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) visade i sin årsrapport för 2011 att inom 

reklambranschen hade sektorn för sponsring ökat med 7,6 % sedan 2010 och sektorn för event 

ökat med hela 28,4 % sedan 2010. 

Teorier visar att företag som medverkar i ett event genom kommunikationsmetoderna 

sponsring eller event marketing erhåller en ökad trovärdighet och stärker sitt varumärke. Hur 

medvetna är då företagets marknadschefer om skillnaden mellan sponsring och event 

marketing för att stärka sitt varumärke? Detta definierade ämnesområdet för den här studien.       

Nio intervjuer med marknadschefer från erkända varumärken inom sportbranschen ligger till 

grund för den här studien. I samtliga fall medverkar varumärkena i ett eller flera idrottsevent 

på nationell nivå.   

Syftet med den här studien är att kartlägga marknadschefers medvetenhet mellan sponsring 

och event marketing, detta i samband med en medverkan i ett idrottsevent. Därtill undersöka 

hur marknadschefer arbetar för att stärka sitt varumärke och se vilken av metoderna sponsring 

eller event marketing som genererar bäst effekt för att erhålla ett starkare varumärke. 

Studien är av kvalitativ art och har ett deduktivt angreppssätt för att besvara den valda 

problemformuleringen om hur medvetna marknadschefer är om skillnaden mellan sponsring 

och event marketing när de är associerade med ett idrottsevent och önskar nå en förbättrad 

image och medvetenhet kring sitt varumärke.  

Resultatet av undersökningen visar att de intervjuade marknadscheferna är medvetna om 

skillnaden mellan sponsring och event marketing. De anser att event marketing genererar ett 

bättre och starkare mervärde för deras varumärke än vad sponsring gör vid en medverkan i ett 

idrottsevent. Dock är det tid- och resursmöjligheter som hindrar marknadscheferna från att 

arbeta med event marketing i den omfattning de önskar.  

Det framgår även hos några av respondenterna att kommunikationsmetoderna sponsring och 

event marketing gör sig bäst när de används i en kombination i samband med ett idrottsevent. 

Att kombinera metoderna sponsring och event marketing benämns enligt respondenterna för 

sports marketing. Hurivida sports marketing blir ett erkänt begrepp hos samtliga varumärken 

eller inte i framtiden återstår att se.   
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1. Inledning 

Det inledande kapitel ger en grundläggande förståelse för mitt ämnesval. Kapitlet förklarar 

varför jag valt att behandla kommunikationsmetoderna sponsring och event marketing och 

dess effekter för att stärka ett varumärke. Ämnesvalet följs av en bakgrundsdiskussion som 

lyfter fram ämnesvalets relevans och det teoretiska gap jag avser fylla med denna studie. 

Vidare i kapitlet följer problemformulering och studiens syfte. Avslutningsvis redogör jag för 

arbetets begränsningar och avgränsningar, samt de begreppsförklaringar läsaren har nytta 

av i läsandet av min uppsats. 

 

1.1 Ämnesval 

Idag finns det ett omfattande reklam- och mediebrus i samhället där marknadschefer försöker 

hitta den mest unika vägen för att få allmänheten att bli intresserade av företaget och dess 

varumärke. Den 12 april, 2012 presenterade Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) 

sin årsrapport för 2011. Rapporten visade att inom reklambranschen hade sektorn för 

sponsring ökat med 7,6 % sedan 2010 och omsätter 5,8 miljarder kronor vilket betyder att 

sponsring fortsätter omsätta mer än exempelvis tv-reklam. Vidare hade sektorn för event ökat 

med hela 28,4% sedan 2010 och omsätter 3,5 miljarder kronor. Den största delen i 

reklambranschen är fortfarande dagspressen med en omsättning på 7,9 miljarder kronor, dock 

en blygsam ökning på 0,8 % mot 2010 (www.sefs.se). IRMs analyschef, Tobias Hedström 

förklarar resultatet med att annonsörerna hittar nya vägar för att nå sin målgrupp och för att 

bryta igenom reklambruset som finns i samhället idag. Att skapa emotionella kopplingar till 

ett varumärke är en väg och detta kan göras genom event, menar han. (www.sefs.se).   

För att arrangera ett event finns det företag som genom olika vägar sponsrar, medverkar eller 

på annat sätt är associerade med eventet. Företag ser fördelar för sitt varumärke att förknippas 

med ett specifikt event och väljer då att medverka i eventet som sponsor (Cornwell et al., 

2001, s. 41). Att associeras med ett relevant event för sitt varumärke kan leda till ökad 

medvetenhet och image för varumärket (Getz, 2008, s. 403). I tidskrifter, litteratur och 

vetenskapliga artiklar som berör sportbranschen framgår det att företag samverkar med event 

på olika vis, vilket i sin tur leder till varierande resultat för företaget. Två alltmer vanligt 

förekommande kommunikationsmetoder för att stärka ett varumärke är event marketing och 

sponsring. Detta är två helt skilda kommunikationsmetoder som används av företag inom 

sportbranschen för att exponera sitt varumärke. Metoderna kan antas lika i sitt sätt, men 

skiljer sig markant åt när man studerar dem och ser till deras betydelse och utförande 

(Grönkvist, 2000, s 10-13). Här väcks min nyfikenhet kring hur medvetna ansvariga inom 

sportbranschen är kring skillnaden av begreppen event marketing och sponsring, samt dess 

betydelse, genomförande och resultat i samband med ett event.  

 

 

Inledning Teori 
Praktisk 
metod 

Empiri Analys Slutsats   
Sannings-
kriterier 

http://www.sefs.se/


2 
 

1.2 Bakgrundsdiskussion 

Vi ser idag via olika media, forum och hemsidor som exempelvis www.fjallmaraton.se att det 

är en mycket stark löptrend i Sverige där intresset för löpning verkligen har exploderat runt 

om i hela landet. Flertalet människor tränar löpning på asfalt, på löpband eller ute i skog och 

mark i form av trail running. I takt med denna löpexplosion växer också intresset för att delta i 

olika löpläger och löptävlingar. Löptävlingen, AXA Fjällmaraton är ett exempel på 

idrottsevent inom löpsegmentet som arrangeras i Sverige idag. Tävlingen arrangeras i den 

jämtländska fjällvärlden och är förmodligen en av världens tuffaste maraton som utförs i 

kuperad fjällterräng där högsta punkten ligger på cirka 1400 höjdmeter och heter Ottfjället 

(www.fjallmaraton.se). Eventet AXA Fjällmaraton pågår från fredag till söndag och erbjuder 

deltagare och besökare även alternativa aktiviteter som samisk kulturunderhållning, 

matprovning och en välfylld mässhall att besöka när det inte är tävlingsdags 

(www.fjallmaraton.se). Sådana löptävlingar som AXA Fjällmaraton är alltså 

sammankopplade med event, i detta fall ett idrottsevent. 

Vidare kan vi idag läsa om flertalet olika tillställningar, evenemang, tävlingar och händelser 

som arrangeras runt om i landet som också går under benämningen event. Det kan vara allt 

från idrottstävlingar, musikunderhållning, loppis, gårdsfester, kick-offer, butiksjippon med 

flera. Här ställer jag mig frågande till vad som egentligen är event och kan en tillställning 

benämnas event bara det är arrangerat? För ett företag finns det, som nämnts tidigare två 

vanligt förekommande kommunikationsmetoder att arbeta utifrån vid medverkan i ett event, 

nämligen event marketing och sponsring. Enligt IRMs analyschef, Tobias Hedström är 

begreppet event en väg att använda när företag vill skapa en emotionell koppling till sitt 

varumärke (www.sefs.se).      

Det finns en oklarhet kring om marknadschefer hos varumärken inom sportbranschen är fullt 

medvetna om skillnaden i resultatet mellan kommunikationsmetoderna event marketing och 

sponsring. Det framstår som att sponsring är en ren annonsering för en viss kostnad, ett avtal 

mellan två parter, där sponsorn köper sin exponeringsplats. Vid sponsring finns ingen 

emotionell koppling att erhålla för varumärket på samma vis som ett företag kan erhålla 

genom event marketing. Event marketing innebär ett mer djupare och engagerat samarbete 

mellan företag och eventarrangör, också det för en viss kostnad. Det förefaller som att vid 

event marketing erhålls ett annat, bättre resultat och en högre avkastning gentemot kostnaden. 

Min erfarenhet säger att kostnadsskillnaden inte är stor, men skillnaden i behållning och 

resultat är desto större mellan kommunikationsmetoderna sponsring och event marketing.  

Ger då event marketing mer värde för pengarna än sponsring jämfört med kostnaden? Låt 

säga att ett varumärke betalar en extrakostnad för sin medverkan i ett event och ändrar sin 

kommunikationsmetod i eventet från sponsring till event marketing. Kan varumärket då nå en 

betydligt högre utdelning av exponering och medvetenhet hos mottagaren än om de håller sig 

till ren sponsring? Hur medvetna är marknadschefer inom sportbranschen kring detta och vad 

anser de om detta?  

Det finns inga vetenskapliga rapporter som visar på den avkastning som erhålls via sponsring 

gentemot den avkastning som erhålls via event marketing. Inte heller finns det någon tidigare 

forskning som visar på hur ett evenemang via sponsring eller via event marketing är till nytta 

för företaget och dess varumärke (Cornwell et al., 2001, s. 41; Martensen et al., 2007, s. 283) 

Studier och litteratur som inspirerat mig i skrivandet av den här uppsatsen visar att sponsring 

eller event marketing genererar fördelaktiga värden för ett företag när de vill stärka sitt 

varumärke (Cornwell et al., 2001; Martensen et al., 2007; Getz, 2008; Close et al., 2006; 

http://www.sefs.se/


3 
 

Gwinner & Eaton, 1999; Grönkvist, 2000; Behrer & Larsson, 1998). Dock visas inga tydliga 

rapporter kring marknadschefers vetskap om skillnaden mellan sponsring och event 

marketing, samt vad en medverkan i ett event via sponsring eller via event marketing 

genererar för värde och resultat för företaget i förhållande till kostnaden. Oklarheten ligger i 

vilken kommunikationsmetod som genererer högst värde för företaget gentemot kostnaden att 

medverka i eventet.     

Tidigare studier visar på att event marketing är en snabb växande form av 

marknadskommunikation för att nå ut till sin målgrupp (Martensen & Grønholdt, 2008, s. 44; 

Getz, 2008, s. 403) Detsamma gäller sponsring från ett företag till ett event, där studier visar 

på att sponsring är en marknadskommunikation som växer starkt och används frekvent för att 

nå sin målgrupp (Cornwell et al., 2001, s. 41-51). Vilken kommunikationsmetod är då bäst att 

tillämpa för ett företag som vill stärka sitt varumärke inom sportbranschen när de medverkar i 

ett event?   

1.3 Problemformulering 

Utifrån problemdiskussionen ovan formulerar jag följande forskningsproblem: 

”Hur medvetna är marknadschefer om skillnaden mellan sponsring och event marketing när 

de är associerade med ett idrottsevent och önskar nå en förbättrad image och medvetenhet 

kring sitt varumärke?” 

1.4 Syfte 

Syftet är att analysera nio företags användning av kommunikationsmetoderna sponsring och 

event marketing. För att uppnå studiens syfte kommer tre frågeställningar att behandlas: 

 Vad gör ett företag för att stärka sitt varumärke när de medverkar i ett 

idrottsevenemang? 

 Vilket av sponsring eller event marketing anser företaget ge den bästa effekten för att 

stärka varumärket? 

 Hur medvetna är marknadschefer om skillnaden mellan sponsring och event 

marketing? 

1.5 Begränsningar och avgränsningar 

Studien görs på nationell nivå och kommer att fokusera på företag inom sportbranschen som 

är associerade med nationella idrottsevent som exempelvis AXA Fjällmaraton. Detta görs för 

att begränsa ämnesområdet i arbetet och specificera studien till ett affärsområde som 

intresserar mig som författare. Vidare kommer begreppet event även benämnas evenemang 

vid vissa tillfällen i studien, detta för att den då refererade källan använt ordet evenemang 

istället för event. Genom hela den här uppsatsen har event och evenemang samma betydelse.  

Studien består av en kvalitativ studie, detta för att erhålla bäst svar och fakta kring studiens 

problemfrågeställning. Författaren genomför intervjuer med nio marknadschefer hos 

varumärken inom sportbranschen som samtliga är associerade till idrottsevent på nationell 

nivå.  
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1.6 Begreppsförklaringar 

Event Event är en aktivitet som samlar målgruppen i tid och rum - ett möte i vilket en 

upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras. 

Idrottsevent Ett planerat idrottsevenemang med ett detaljerat program och schema, där 

deltagarna och besökarna på ett eller annat vis är involverade i det som erbjuds 

och delges från programmet. 

Trail running  Löpning i kuperad fjäll- och skogsterräng, genom öknar, berglandskap eller på 

vandringsleder. 

Varumärken En symbol för ett företag eller en organisation inom sportindustrin som säljer 

utrustning och produkter för sporter som exempelvis längdskidor, löpning eller 

trail running. 

Direkt intervju En intervju som genomförs ansikte mot ansikte mellan en intervjuare och en 

respondent. 

Sports marketing En kombination av kommunikationsmetoderna event marketing och 

sponsring som vissa företag använder sig av vid marknadsföring av sitt 

varumärke.  
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2. Teori 

I detta kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för studien. Jag redogör för 

följande teorier: Varumärke-, Sponsring-, Event- och Event marketing-teorin. Efter att ha 

tagit del av teorierna i detta kapitel hoppas jag att läsaren erhållit en förståelse för 

begreppen och deras betydelse.  

 

2.1 Varumärke 

Varumärken förekommer runt om i samhället och vi möter dem dagligen i olika sammanhang 

och på olika platser. Att definiera betydelsen för ett varumärke kan vara svårt (Brown, 2006, 

s. 50) definitionen kan också skilja sig åt inom litteraturen. En definition som Kotler, Wrong, 

Saunders och Armstron (2005, s. 549) ger på ett varumärke är följande, ”ett namn, term, 

tecken, symbol, eller en design alternativt en kombination av dessa, avsedda att identifiera 

varor eller tjänster för en säljare eller grupp av säljare och att diversifiera dem från deras 

konkurrenter”. Ett varumärke kan också uppfattas som referens till de strategier som 

marknadschefer använder när de vill skapa en identitet till nya affärer (Solomon et al., 2010, 

s. 37). Vidare gör varumärken det möjligt för företag att dels bli synliga men också att 

diversifiera sig ifrån sina konkurrenter (Davies & Chun, 2003, s. 50). Att snabbt kunna 

särskilja produkter från konkurrenter genom ett varumärke gör det möjligt för konsumenter att 

genomföra en lättare och effektivare köpprocess. För företaget att således använda sig av ett 

varumärkeskoncept leder till att en lojalitet skapas gentemot kunden och kunden blir familjär 

med produkten, detta genererar i sin tur lönsamhet till företaget (Kotler et al., 2005, s. 549). 

Ytterligare en faktor som kännetecknar ett varumärke är att innebörden av varumärket 

behöver inte alltid ha en koppling till produkten i sig och dess tillgångar. Istället kan 

varumärket vara kopplat till dess idéer och betydelse för konsumenten (Keller, 1993, s. 1-2). 

Detta kan kopplas till Behrer och Larsson (1998, s. 89), som tydliggör betydelsen av att bygga 

och vårda relationer mellan konsument och varumärke, samt påvisa hur en relation kan 

påverka en konsuments uppfattning för ett varumärke på gott och ont. För att vinna en 

konsuments lojalitet till ett varumärke krävs en relationell marknadsföring (Louis & Lombart, 

2010, s. 114). Genom att försöka utveckla och behålla kundrelationer över tid kan det 

generera kundlojalitet och kundsupport för varumärket (Louis & Lombart, 2010, s. 114).  

Solomon et al., (2010, s. 37) påvisar vikten av att bygga relationer med konsumenter, detta för 

att stärka ett varumärkes medvetenhet och image. De redogör för fyra olika typer av relationer 

en person kan ha till ett varumärke, nämligen; 

 Självbild: produkten hjälper till att fastställa en användares identitet. 

 Nostalgi: produkten upplevs som en länk till något förflutet. 

 Ömsesidigt beroende: produkten är en del av en användares dagliga rutiner 

 Kärlek: produkten frankallar band av värme, passion eller andra starka känslor. 

(Solomon et al., 2010, s. 37). 

Inledning Teori Metod Empiri Analys Slutsats   
Sannings-
kriterier 
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Kopplat till relationer är också de så kallade begreppet ”brand communities” där personer 

känner en gemenskap och relation till varandra genom ett varumärke. Ett exempel på detta är 

bilförare som kör varumärket Saab i USA, de behandlar varandra som associerade genom 

deras ägarskap av en Saab och flertalet har tagit till vana att hälsa på varandra när de möts i 

trafiken fast de är totalt främmande för varandra. Vetskapen om att de kör en bil med samma 

varumärke gör att Saab-ägarna känner sig som en del av en speciell grupp som skiljer sig från 

övriga i samhället en; ”brand community” (Solomon et al., 2010, s. 37).   

Davies och Chun (2003, s. 49) redogör för tre typer av metaforer för varumärke som används 

frekvent vid marknadsföring vilka är: varumärke som särskiljer sig, varumärke som tillgång 

och varumärke som person. Betydelsen för respektive metafor kan vara intressant för den här 

studien, detta för att kunna associera de varumärken som ingår i undersökningen till rätt typ 

av metafor för varumärket. Varumärkets typ av metafor kan påverka vilken 

kommunikationsmetod företaget väljer att använda för att stärka sitt varumärke (Davies & 

Chun, 2003, s. 49).  

2.1.1 Varumärke som särskiljer sig 

Ordet varumärke är en metafor i sig, detta för att ordet i sin ursprungliga mening var ett märke 

för en identifikation på något eller någon. Ordet varumärke blev förknippat med märkningen 

på boskapen under 1800-talet. Eftersom ägare till boskapen använde sig av olika märken, kom 

märkena att särskilja ett djur från ett annat. (Davies & Chun, 2003, s. 49)    

Som en metafor för marknadsföring, så betyder ordet varumärke ett märke som både 

identifierar och särskiljer något. Metaforen för ett varumärke är vanligt förknippat med 

konceptet för varumärket, vilket gör att idén med ett varumärke som särskiljer något eller 

någon uppfattas i många förklaringar från själva ordet i sig. Iden med ett märke som är unikt 

med ett särskilt varumärke är själva grundmetaforen och den har blivit viktig vid praktiska 

frågor kring varumärket. Det blir en naturlig fördel för ett varumärke om det är ett ”väl valt 

namn”. Ett starkt varumärke blir synonymt med ett varumärke vars namn vi kommer ihåg, 

inte med dess bildspråk eller associationer utan rätt och slätt varumärkes namn i sig. (Davies 

& Chun, 2003, s. 50)    

2.1.2 Varumärke som tillgång 

Uttrycket ”varumärke som tillgång” används för att beteckna att varumärken är värdefulla och 

den här typen av metafor antyder två saker; dels att ett varumärke måste tillhöra någon, samt 

att ett varumärke har ett värde som kan bli bestämt. Varumärke som en tillgång är enligt 

forskare något som ska ses som en investering för framtiden och starka varumärke ska öka i 

värde över tid, inte sjunka i värde. Varumärken ska öka i värde och detta något snabbare än 

tillgångar i skog, mark eller byggnader enligt forskare. Reklam och annonsering kan 

argumenteras att bli för ett varumärkes tillgång vad underhåll och reparationer är för en 

byggnads tillgång. Metaforen varumärke som tillgång, inkluderar även uppfattningen om ett 

varumärke som en källa till ekonomisk makt, detta när det gäller konkurrensen om 

marknadsinflytandet mellan tillverkare och återförsäljare. Tillverkarens varumärken är deras 

legitima källa för makt och inflytande på marknaden, en återförsäljare kan endast äga sitt 

”eget varumärke”. Tidigare studier visar på att det är mest värdefullt om ett varumärke som 

tillgång kan användas som ett ”paraply” över ett flertal varumärken. Det skulle minska 

kostnaderna för lansering av nya varumärken och det skulle minska kostnaderna för 

marknadsföring av nya produkter, detta då de tillhör en serie från ett redan etablerat 

varumärke. (Davies & Chun, 2003, s. 53-55)    
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2.1.3 Varumärke som person 

Den vanligaste metaforen inom marknadsföring är den om varumärke som person, där 

mänskliga egenskaper är tillskrivna till varumärket. Detta påvisas i artiklar genom följande 

klassiska citat, ”Like people, brands can have emotions” och ”Like people, brands can have 

personalities” (Davies & Chun, 2003, s. 50).  Forskare påstod tidigt att ett varumärke är mer 

än bara en symbol sysselsatt att särskilja sig. De menade på att huvudorsaken som skiljde två 

konkurrerande varumärken åt, där produkten var likartad, låg i de olika personligheterna som 

projicerades av respektive varumärke. Idén om att personer kan ha en relation till ett 

varumärke är en anknytning till varumärkets personliga metafor. Detta innebär att ett 

varumärke kräver en mänsklig dimension innan vi kan ha en relation till det. Relationer kan 

visa sig i begrepp som trovärdighet eller genom förtroende och vänskap mellan en person och 

ett varumärke. När en person är involverad i en relation kan den relationen till ett specifikt 

varumärke betyda mycket för personen. En grundmetafor inom den här typen av metafor för 

ett varumärke är lojalitet, vilket betyder att personer är lojala i sin relation till ett specifikt 

varumärke. (Davies & Chun, 2003, s. 51-53) I vårt fall innebär det att en person återkommer 

vid nästa idrottsevent och är lojal mot sitt varumärke som han eller hon känner sig ha en 

relation till.  

Metaforer likt de som beskrivits ovan ger möjligheter till att bättre förstå vad ett varumärke 

egentligen är och hur de kan användas. Vidare kan metaforer även hjälpa till att identifiera 

och förtydliga de frågeställningar som omger ett varumärke (Davies & Chun, 2003, s. 55).  

Davies och Chun (2003) förklarar att det finns tre grund-metaforer (har förklarats ovan) som 

ligger till grund för de ytterligare fjorton ”under-metaforer” som finns och ingår i teorin för 

begreppet varumärke. Det är ingen press över att skapa fler metaforer, utmaningen är istället 

att använda och förstå de som redan är framtagna, menar Davies och Chun (2003, s. 55).  

2.1.4 Varumärke image  

Nuförtiden är det många saker och föremål som kan identifieras som varumärken. Företag, 

organisationer, skolor, idrottsklubbar och även orter kan identifieras som varumärken, likaså 

kan personer som idrottsstjärnor, artister och politiker ses som varumärken. Därtill kan en 

vanlig medborgare, kvinna eller man se sig själv som ett varumärke, detta för att han eller hon 

konkurrerar om vänner, arbete, partner och karriär etcetera (Solomon et al., 2010, s. 37). Ett 

varumärkes referensgrupp är en viktig källa för det bildspråk som associeras med varumärket 

(Escalas & Bettman, 2003, s. 339). Varumärken som används av dessa referensgrupper kan 

leda till förbindelser mellan varumärket och konsumenten, detta eftersom konsumenter 

använder varumärket för att definiera sig själva och därigenom skapa sig en självbild. 

Konsumenter konstruerar och presenterar sig själva inför andra genom deras val av varumärke 

och valen baseras på samstämmigheten mellan varumärkets image och personens egen image 

(Escalas & Bettman, 2003, s. 339-340). En positiv image av ett varumärke skapas genom att 

konsumenten bygger upp starka, gynnsamma och unika associationer till varumärket (Keller, 

1993 s. 2). Det betyder att varumärkets värde är inte bara varumärkets förmåga i att exponera 

själva varumärket, utan också dess roll i att hjälpa konsumenter att skapa en identitet och 

bygga upp en egen självbild (Escalas & Bettman, 2003, s. 339-348). Varumärkes image 

definieras som en uppfattning kring ett varumärke som avspeglas genom varumärkets 

association som hålls i kundens minne (Keller, 1993, s. 3). Ett varumärkes associationer kan 

klassificeras i tre huvudkategorier, attribut, nytta och attityd där samtliga påverkar kundens 

relation till ett varumärke, dock beroende på associationernas fördel, styrka och unikhet 

(Keller, 1993, s. 3). 
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2.1.5 Varumärke personlighet 

Det som direkt ger personliga egenskaper till ett varumärke är en person som på ett eller annat 

sätt är sammankopplad eller förenad med varumärket, som exempelvis anställda och 

användare av en produkt som tillsammans skapar en ”användare image” (Aaker, 1997, s. 

348). Det kan också vara en idrottstjärna som använder en viss produkt för att utöva sin sport 

och på det viset representerar sig själv som utövare av produkten, vilket därigenom direkt ger 

varumärket dess personliga egenskaper. Indirekt erhåller ett varumärke sina personliga 

egenskaper genom faktorer som: namnet för varumärket, logga, pris, generell reklam eller 

namngivna attribut som är produktrelaterade (Aaker, 1997, s. 348).   

Aaker (1997, s. 347) definierar begreppet ett varumärkes personlighet som ”en uppsättning av 

mänskliga egenskaper associerade med ett varumärke”. Det kan förklaras genom exempelvis 

varumärket Absolut vodka, som personifierad skulle beskrivas som en cool, hip, nutida 25-

åring, medan varumärket AXE personifierad skulle beskrivas som en intellektuell, aktiv och 

vältränad man mellan 25 och 55 år. I kontrast till produkt-relaterade attribut som tenderar att 

tjäna en praktisk funktion för kunden, tenderar ett varumärkes personlighet att tjäna en mer 

symbolisk eller självvisande funktion för kunden (Keller, 1993, s. 17). Det är hävdat att 

symbolisk användning på varumärke är möjlig därför att kunder fyller ett varumärke med 

humana och personliga egenskaper (Aaker, 1997, s. 347). För kunder blir ett varumärkes 

personlighet ett sätt att uttrycka dem själva, attributen för varumärkes personlighet framhäver 

också emotion och känslor, framkallade från varumärket (Keller, 1993, s. 4). Dock har kunder 

inte alltid preferenser för produkter som direkt tilltalar deras egen personlighet, istället kanske 

de föredrar en image som de önskade att de hade. Kunden erhåller då den image de önskade 

att de hade genom att köpa en produkt som passar detta image-ideal de har om sig själva. De 

hoppas att den önskade image vill smitta av sig på dem (Solomon et al., 2010, s. 5). Av den 

anledningen innefattar ett varumärkes personlighet en önskvärd aspekt för kunder. Exempel 

på detta kan vara de mycket dyra och exklusiva varumärkena Monet eller Mercedes, 

alternativt ett trendigt och efterfrågat varumärke som Levi´s (Aaker, 1997, s. 353). 

Enligt studier använder konsumenter sig av varumärken för att konstruera och skapa sig en 

egen personlig identitet och självbild, detta genom att associera sig med ett specifikt 

varumärke och dess image. Det är därför av stor vikt för företag att exponera och 

marknadsföra sitt varumärke på bästa sätt så att det associeras med det budskap och den 

image som varumärket representerar. Bettina Cornwell, professor i marknadsföring på 

Fogeiman College of Business and Economics vid The University of Memphis förklarar att 

det finns olika marknads- och kommunikationsmetoder för ett företag att använda sig av för 

att exponera sitt varumärke mot kunden. Studier visar att 69 % av all sponsring placeras i 

idrottsevent. Cornwell (2001) förklarar att den traditionella marknadskommunikationen såsom 

reklam, annonsering och marknadsföring står inför tuffa utmaningar för att nå de 

fragmenterade konsumentmarknaderna som enligt Cornwell blivit fragmenterade på grund av 

den överbelastning av kommunikation och reklam som riktas mot konsumenten och 

därigenom skapat förvirring och mediebrus. Sponsring till ett event ses som ett alternativt sätt 

att undvika denna förvirring av kommunikation (Cornwell et al., 2001, s. 41-42). Cornwells 

påstående styrks av IRMs årsrapport 2011 som visar på att sponsring ökat starkt (+ 7,6 %) 

inom reklambranschen det senaste året (www.sefs.se). Genom att möjliggöra för ett 

kommunicerande företag (sponsor) och dess varumärke att identifiera sig med ett idrottsevent 

och rikta sig mot väldefinierade målgrupper i termer av demografi och livsstil blir 

kommunikationen tydlig och kan få genomslagskraft (Cornwell et al., 2001, s. 41-51). 

 

http://www.sefs.se/
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2.2 Sponsring 

Författare inom marknadsföring talar ofta om sponsringsbegreppet med tonvikt på sponsring 

av evenemang inom sport, kultur, samhälle och TV-innehåll, men det finns åtskilliga andra 

former av sponsring, som sponsring av en person, byggnad eller verksamhet. Synen på 

sponsring tycks i sin mogna form vara en relativt sofistikerad ledningsfråga (Behrer & 

Larsson, 1998, s. 152). Sponsring är en ”hävstång” som används av marknadsförare för att 

engagera kunder (Close et al., 2006, s. 421). Företagssponsring är en värdefull och högt 

skattad varumärkesbyggande plattform, typiskt utnyttjad av reklam och marknadsföring 

(Kelly, et al., 2012, s. 15) och den gynnar en gynnsam image för sponsorn, både på företags- 

och varumärkesnivå (Gwinner & Eaton, 1999, s. 48). Cornwell (2001), förklarar att sponsring 

till idrottsevent har blivit en alltmer populär marknadskommunikation i samhället. Detta för 

att den reklam och marknadsföring som stödjer sponsringen, samt ett aktivt och engagerat 

ledarskap i sponsringen från företaget sida visar på signifikanta faktorer för att uppnå en 

differentiering från konkurrenterna och ett ökat värde för varumärket (Cornwell, et al., 2001, 

s. 41). Sponsring representerar ett av de snabbast växande områdena av marknadsaktiviteter 

(Meenaghan, 2001, s. 95) och i Sverige ökade sektorn för sponsring med 7,6 % jämfört mot 

2010 enligt IRMs årsrapport 2011 (www.sefs.se) och det är mest vanligt att sponsring främst 

förekommer vid idrottsevent (Meenaghan, 2001, s. 95). 

Sponsring har två egna attribut enligt författaren och tidigare ordförande i Svenska 

Sponsringsföreningen Uno Grönkvist, nämligen association och simultanförmåga. Med 

association menas att den sponsrades image faller tillbaka på sponsorn och med 

simultanförmåga menas att sponsringen kan nå olika mål samtidigt i olika målgrupper 

(Grönkvist, 2000, s. 10). Sponsringens största egenskaper är dess förmåga att föra över image 

från den sponsrade parten till sponsorn (Behrer & Larsson, 1998, s. 151). Enligt den Svenska 

Sponsringsföreningen definieras begreppet sponsring på följande vis;  

”Sponsring är associationsmarknadsföring; en affärsmässig metod för kommunikation, 

marknadsföring och försäljning. Sponsring bygger på ett kommersiellt avtal mellan (normalt) 

två parter där ett företag betalar för kommersiella rättigheter att utnyttja en association (med 

till exempel ett evenemang, en person, organisation, ett projekt etcetera)” (Grönkvist, 2000, 

s. 10).  

Regeringsrättens definition på begreppet sponsring är inte densamma, utan lyder:  

”Med sponsring förstås i regel att ett företag (sponsorn) lämnar ekonomiskt stöd till en 

verksamhet av idrottslig, kulturell eller annars allmännyttig natur” (www.skatteverket.se).  

Detta tolkas som att domstolar och skattemyndigheter menar på att sponsring mest handlar om 

ensidigt stöd. Jiffer & Roos (1999, s. 26) definierar sponsring enligt följande; 

“Sponsorship is a Business method for communication and marketing which, in the short and 

long term, has the aim of contributing to the sponsor’s brand awareness and image, as well 

as increasing the sponsor’s sales. Sponsorship should benefit all those involved, and lead to a 

result that can be measured against pre-defined objectives.” 

Behrer och Larsson (1998) definition av sponsring är: 

”Sponsring handlar om ett avtal mellan minst två parter, oftast avseende finansiering och att 

köpa tillgång till exponering av varierande grad vid själva eventet” (Behrer & Larsson, 1998, 

s. 253).  
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Sponsring av ett idrottsevent kan vara utgångspunkten för event marketing, en plattform i 

eventet för att arbeta vidare med marknadskommunikationen (Behrer & Larsson, 1998, s. 

151). Cornwell (2001) klargör att sponsring inom idrottsevent har blivit ett etablerat 

kommunikationsverktyg som är användbart för att bygga varumärkeskännedom, samt att 

stärka både ett varumärkes image och ett företags image (Cornwell, et al., 2001, s. 41). 

Hagstedt (1987) definition på sponsring är;  

“Defining sponsorship is a bit like trying to harpoon a butterfly in a gale. As we know it 

today, it is something that has developed over the past 25 years, yet it has existed in one form 

for much longer than that.” (Hagstedt, 1987, s. 8) 

Hagstedt (1987) vill med den definitionen förklara att det är problematiskt och svårt att 

beskriva begreppet sponsring eftersom det finns ett flertal skilda åsikter om vad sponsring 

egentligen är, vissa menar på att sponsring är ren välgörenhet. Hagstedt fastställer att 

skillnaden på sponsring och välgörenhet är att vid sponsring förväntar sig sponsorn att få 

någonting tillbaka (Hagstedt, 1987, s. 19). Under 1990-talet sågs sponsringsverksamheten 

som välgörenhet där företagen donerade pengar till de evenemang som företaget hade intresse 

i (Jiffer & Roos, 1999, s. 26). Men verksamheten förändrades och i början på 2000-talet blev 

sponsring en utvecklad marknadsföringsstrategi där det blev alltmer vanligare för företag att 

kommunicera sitt budskap genom idrottsevent, evenemang och kulturella händelser (Dolphin, 

2003, s. 173-176). 

Enligt Roos och Algotsson (1996) är det den ökade konkurrensen mellan företag och dess 

varumärke som är anledningen till varför sponsringen växt. Företag började använda 

sponsring som en marknadsföringsstrategi för att nå ut till kunden och sin målgrupp. 

Sponsring blev en effektiv kommunikationsmetod för företag, genom metoden kunde företag 

exponera sitt budskap och sitt varumärke och på det viset blev det lättare för företag att skapa 

sig en profil och en image när de kommunicerade med omgivningen och inte bara med 

konsumenterna. Sponsring till ett evenemang skapade möjligheter för människor att 

identifiera sig med företagets varumärke och evenemanget. På det viset började företag att 

bygga upp en image kring sitt varumärke och fick på det viset lättare att kommunicera med 

allmänheten. Samhället började också ställa högre krav på företagen om att de skulle ta sitt 

ansvar och vara ett gott föredöme, genom sponsring och en kommunikation med omgivningen 

tillgodosåg företaget samhället. (Roos & Algotsson, 1996, s. 10-11)    

2.2.1 Riktlinjer för sponsring 

För att lyckas med sin sponsring, finns det ett flertal faktorer att ta hänsyn till och ifrågasätta 

som företagare. Det är högst relevant för ett företag att dels titta på de 

marknadsförutsättningar som finns, samt att ha vetskap och kännedom om produkternas 

konkurrensförmåga. Relevanta frågor för ett företag att undersöka är exempelvis vilka 

produkter företaget vill exponera, vilken målgrupp företaget vill nå samt vilken marknad eller 

arena företaget anser sig vara intresserade av att exponera sig på i samband med sin sponsring 

till ett idrottsevent. Vidare är det viktigt att analysera om sponsringen kommer att bidra till 

nya affärsmöjligheter och leda till att företagets visioner och mål uppfylls. (Grönkvist, 2000, 

s. 136) 

Att använda sig av sponsring som ett varumärkesbyggande verktyg är en framgångsrik metod, 

dock blir det alltmer ovanligt att företag endast använder sig av enstaka sponsrings-strategier. 

Företag arbetar istället utifrån en så kallad sponsorportfölj, vilken är fylld med ett flertal olika 

sponsorprojekt som företaget är engagerat i. En sponsorportfölj är en samling av varumärken 

och/eller engagemang i olika event, individer eller aktiviteter att använda vid sin 
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marknadskommunikation ut till olika målgrupper. Alltmer vill sponsorer försäkra sig om att 

konsumenterna är medvetna om deras breda samhällsengagemang genom sina sponsorprojekt. 

(Grönkvist, 2000, s. 140-142) 

Studier visar på två viktiga frågor som företagens marknadsförare ska ha i åtanke, nämligen 

ett engagerat samhällsengagemang och en vetskap om företagets varumärkesstrategier. Att 

sponsra lokala idrottsklubbar eller en lokal välgörenhet etcetera kan generera ett starkt värde 

för varumärkets image och visar på ett socialt ansvar (Close et al., 2006, s. 423). Vi känner 

dock till uttrycket ”Fewer is better” från de amerikanska sponsorkretsarna, vilket betyder att 

det är bättre att fokusera och kraftsamla på ett eller få sponsorprojekt istället för att splittra 

sina resurser på en mångfald av objekt (Grönkvist, 2000, s. 142). På grund av olika faktorer 

har många företag (sponsorer) fler än ett sponsringsprojekt i sin sponsorportfölj. Något som är 

oklart enligt David N. Bibby (2011) är vilken påverkan dessa sponsorprojekt har på varandra 

och ännu viktigare, hur dessa sponsorprojekt kombineras för att påverka företagets varumärke 

på bästa sätt (Bibby, 2011, s. 628). 

När ett företag ska ägna sig åt sponsring gäller som jag nämnt tidigare, att företaget vet vad de 

vill och vad de vill uppnå. Aktiviteten ska passa in i företagets strategi och samspela med 

företagets andra inslag i den totala marknadsföringen. Att tydligt veta vad företaget vill uppnå 

och sätta mätbara mål är högt väsentligt när sponsorskap ska påbörjas. En vanlig företeelse 

inom sponsring är att företag följer varandra. Det betyder att om ett företag är framgångsrikt i 

sin sponsring av ett specifikt event följer andra företag gärna med och engagerar sig i samma 

event och tror att de också ska lyckas, sällan blir det så. Istället är det viktigt att varje företag 

utgår från sin unika situation och vad som passar företaget bäst att associera sig med för att nå 

framgång, konkurrenskraft och en medvetenhet för sitt varumärke bland kunderna. Sponsring 

bygger mycket på känslor och på relationer mellan sponsorn, kunden och idrottseventet. 

(Grönkvist, 2000, s. 142)  

2.2.2 Relationsmarknadsföring 

Dagens företag möter en allt tuffare och hårdare konkurrens i samhället, därför är det 

fördelaktigt för marknadsförare att lyssna på sina kunder och arbeta utifrån strategier där 

företaget tillgodoser och möter upp kundernas behov och tillfredsställelse (Kotler et al., 2005, 

s. 462). Ökad kundlojalitet är utomordentligt viktig (Grönkvist, 2000, s. 12). Att bygga 

relationer med kunder för att stärka ett varumärkes medvetenhet och dess image är relevant 

och gynnsamt för företag (Solomon et al., 2010, s. 37). För att vinna en konsuments lojalitet 

till ett varumärke krävs en relationell marknadsföring och genom att försöka utveckla och 

bibehålla kundrelationer över tid kan det generera kundlojalitet och kundsupport för 

varumärket (Louis & Lombart, 2010, s. 114). Detta kan kopplas till Behrer och Larsson 

(1998), som tydliggör betydelsen av att bygga och vårda relationer mellan konsument och 

varumärke, därtill påvisar de hur en relation kan påverka en konsuments uppfattning för ett 

varumärke på gott och ont (Behrer & Larsson, 1998, s. 89). Vidare förklarar Behrer och 

Larsson (1998) att relationsmarknadsföring är en marknadsföring som sätter relationer i 

centrum. Både konkurrens och samarbete är nödvändig i en marknadsekonomi, vilket betyder 

att ett företags konkurrenskraft även är beroende av hur företaget hanterar sina relationer i sitt 

nätverk av intressenter (Behrer & Larsson, 1998, s. 84). 

Relationsmarknadsföring är en marknadsföringsfilosofi som växte fram ut 

tjänstemarknadsföringen och business-to-business-marknadsföringen och blev ett begrepp 

under 1980-talet (Behrer & Larsson, 1998, s. 84). Evert Gummesson, professor i 

marknadsföring vid Stockholms universitet och en av världens mest framstående forskare 

inom relationsmarknadsföring definierar begreppet relationsmarknadsföring enligt följande:  
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”En marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum”.  

(Behrer & Larsson, 1998, s. 84).  

Enligt studier prioriterar marknadschefer numer relationskapande marknadsföringsaktiviteter 

framför sedvanlig massmedial reklam vilket gynnar utvecklingen för 

kommunikationsmetoderna event marketing och sponsring. Event marketing skapar närhet, 

förståelse och genererar möten mellan människor vilket är av stor betydelse för att bygga och 

förstärka relationer (Grönkvist, 2000, s. 199). Sponsring kan ses som ett utmärkt verktyg för 

att utveckla relationer till olika målgrupper och kan främja skapandet av relationer, inte bara 

relationer till företagets kunder utan också relationer till anställda och andra parter i samhället 

där företaget verkar (Cornwell & Maignan, 1998, s. 18). I vissa sammanhang kan sponsring 

och event marketing vara det överlägset bästa kommunikationsmetoderna att tillgå vid 

relationsmarknadsföring, inte minst vid en nylansering eller vid en kundrepresentation som 

ofta utövas vid stora event (Grönkvist, 2000, s. 12). Det är betydelsefullt för företag att 

etablera sociala band med kunden, detta för att kunden talar ogärna illa om ett företag eller ett 

varumärke som han eller hon har en god relation med. Det leder till att kunden blir en 

”ambassadör” för varumärket och delar med sig av sina positiva erfarenheter, speciellt om 

relationen till varumärket är viktig för kunden. Escalas och Bettman (2003) förklarar att 

kunder uttrycker sig själva och presenterar sig själva genom deras val av varumärke baserat 

på en samstämmighet mellan varumärkets image och deras egen självbild. Detta påvisar att ett 

varumärkes betydelse och värde inte bara ligger i dess förmåga att uttrycka varumärket själv, 

varumärket har också en väsentlig roll i att hjälpa personer att skapa och bygga sin 

självidentitet (Escalas & Bettman, 2003, s. 340). Detta visar på relationsmarknadsföringens 

effekt mellan ett varumärke och dess kunder och hur viktigt det är att skapa en image och en 

trovärdighet för varumärket som kunder vill associera sig med. Ett nyckelbegrepp i 

relationsmarknadsföring är trovärdighet och är ett varumärke inte trovärdigt för kunden 

drabbas affärerna negativt. Relationsmarknadsföring är ett effektivt verktyg för att öka ett 

varumärkes trovärdighet (Grönkvist, 2000, s. 12).    

När företag går in i ett sponsorprojekt följs det av ett flertal olika mål från företaget. De två 

främsta målen är att öka varumärkets medvetenhet samt att fastställa, stärka eller förändra 

varumärkets image (Gwinner & Eaton, 1999, s. 47). Relationsmarknadsföring kan användas 

för att bedöma fördelarna med sponsring och på det viset kan det kommunicerande företaget 

(sponsorn) erhålla en uppfattning om huruvida företagets uppsatta mål är uppnått eller inte 

(Cornwell & Maignan, 1998, s. 18). Teorier påvisar att relationsmarknadsföring är; 

 ”En process av etablering, av utveckling och att behålla framgångsrika och relationella 

utbyten” (Morgan & Schelby, 1994, s. 20).  

Dessa attribut är av stor betydelse inom kommunikationsmetoderna sponsring och event 

marketing, detta för att goda relationer kan ge stöd när företag vill skapa medvetenhet och 

image kring sitt varumärke gentemot sina kunder, anställda och allmänheten (Morgan & 

Schelby, 1994, s. 20). 

Som nämnts tidigare, är event en bra arena för ett företag att använda, detta för att skapa 

medvetenhet, image och trovärdighet för sitt varumärke (Getz, 2008; Gwinner & Eaton, 1999; 

Cornwell & Maignan, 1998; Gwinner, 1997; Marshall & Cook, 1992).  Event i sig är inte ett 

mål utan det har blivit ett medel för relationsbyggande. Detta beror på att vid alla typer av 

event som samlar en viss typ av målgrupp, skapas det relationer och i takt med en allt mer 

komplex värld som vi lever i så ökar betydelsen av att bygga, etablera och vårda relationer. 

Detta leder till att kraven på att kunna hantera relationer för marknadsförare kommer att öka 

starkt framöver i samband med event och dess målgrupper (Behrer & Larsson, 1998, s. 9).   
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2.3 Event 

Vi har nog alla någon gång upplevt, arbetat eller deltagit på ett event, i form av ett företag-, 

löpar-, musik- eller annat tema på event. Eventen förekommer och presenteras i vårt dagliga 

liv genom exponering på olika sätt och vi delges dem på platser som arbetet, skolan, 

träningslokalen eller i köpcentrat. Även om ordet event förekommer frekvent i vårt samhälle 

idag, förblir min fråga: Vad är egentligen ett event?   

Donald Getz, professor vid the University in Calgary förklarar att event per definition har en 

start och ett slut. Det är ett temporärt fenomen och vid planerade event kan ett väl förberett 

program och detaljerat schema erhållas mottagaren, deltagaren eller besökaren i förväg (Getz, 

2007, s. 18). Planerade event är bokstavligt talat omöjliga att upprepa, detta för att ett event är 

unikt i sitt slag och det inträffar endast en gång (Getz, 2008, s. 404). Den stämning och den 

attityd som besökare och deltagare förväntar sig av eventet kommer alltid att vara ny och 

oprövad, vilket gör att deras erfarenheter kommer att skiljas åt beroende på eventets program 

och struktur. Mottagaren måste alltså vara på plats för att fullt ut kunna uppleva den unika 

erfarenhet ett event kan ge, ”If you miss it, it´s a lost opportunity”(Getz, 2008, s. 404). Det är 

just detta unika med event som gör dem attraktiva och konkurrenskraftiga, att lyckas skapa 

en, ”once in a life-time image” för ett event är en marknadsförares dröm (Getz, 2007, s. 19).   

Det som ytterligare kännetecknar ett event är att det involverar dess målgrupp som är på plats, 

detta genom att eventet ger dem erfarenheter som tilltalar alla dess sinnen. Med andra ord 

vädjar ett event till alla känslor och inre tankar som uppstår hos individen, vilket leder till att 

kommunikation genom ett event blir annorlunda, synligt och levande (Martensen & 

Grønholdt, 2008, s. 45). För 10 år sedan associerades ordet event med ” kul aktivitet” (Behrer 

& Larsson, 1998, s. 9). Idag framställs och förklaras den här roliga aktiviteten istället utifrån 

en mer resultatorienterad marknadsföring. Eventet i sig är inte ett mål utan det har blivit ett 

medel för relationsbyggande. Detta beror på att vid olika typer av event samlas det skilda 

karaktärer av målgrupper vilket leder till att relationer skapas. I ett samhälle som blir alltmer 

komplex ökar vikten av att skapa, etablera och vårda relationer. I framtiden kommer kraven 

på att kunna hantera relationer för marknadsförare att öka starkt. (Behrer & Larsson, 1998, s. 

9)  

Marknadsförare möter ständigt omfattande utmaningar i deras marknadskommunikation. Det 

kan vara en ökad fragmentering bland media och publik, hårdare konkurrens på marknaden 

eller minskad effektivitet av traditionell reklam- och marknadsföring (Martensen & 

Grønholdt, 2008, s. 44). Detta leder till att marknadsförare kontinuerligt söker sig till 

alternativa kanaler för att kommunicera med kunder. En kunds innersta tankar och känslor är 

viktiga attribut hos honom eller henne när de ska göra egna val och ta egna beslut. Utifrån 

detta resonemang har en marknadsförares fokus mer hamnat på kunders känslor och deras 

relationer till olika attribut, vilket i sin tur lett till en mer kreativ och känslosam media 

(Martensen & Grønholdt, 2008, s. 44). Villkor som känslor och inre tankar är anledningar till 

varför event har blivit ett mer utbrett verktyg i marknadskommunikationen (Gupta, 2003, s 

87-88). Martensen & Grønholdt, (2008, s. 44) förklarar att event handlar i högre grad om att 

skapa upplevelser och därigenom aktivera känslomässiga reaktioner. Event består av tre 

nyckelbegrepp; mötet, budskapet och upplevelsen. Samtliga begrepp är viktiga men mest 

väsentligast är upplevelsen, detta för att om upplevelsen inte infinner sig så har budskapet gått 

förlorat och mötet varit förgäves (Grönvist, 2000, s. 194). 

I Sverige arrangeras flertalet olika idrottsevent året runt som exempelvis Vasaloppet, 

Stockholm Maraton, Vårruset, Vätternrundan och många fler. Gemensamt med alla dessa 
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event är att deltagaren eller besökaren till eventen möts av flertalet olika varumärken som 

exponeras i samband med marknadsföringen av eventet. Innan, under och efter ett genomfört 

event exponeras och marknadsförs de varumärken som samverkar med eventet mot deltagare, 

åskådare och besökare. Under Vasaloppet möts deltagare och besökare av varumärken som 

inte bara är relaterade till längdskidåkning, där exponeras även varumärken som verkar i en 

helt annan bransch. På Vasaloppets hemsida presenteras deras fem huvudpartners vilka är; 

Preem, Alecta, IBM, Stadium och Volkswagen (www.vasaloppet.se). Av dessa fem stora 

varumärken förknippas främst Stadium med längdskidåkning, detta för att de är Sveriges 

största sportkedja (www.stadium.se) som säljer sportutrustning och har sportbutiker 

etablerade runt om i landet. Däremot är de fyra andra varumärkena etablerade och ledande 

inom andra branscher men väljer ändå att samverka med ett idrottsevent som Vasaloppet. 

Enligt Vasaloppets hemsida är svaret på detta att Vasaloppets kärnvärden drömmen, 

utmaningen och äventyret attraherar likasinnade. I detta fall menar de att dessa ledord 

stämmer överens med de samtliga fem varumärkena som vill samverka och medverka som 

huvudpartners till Vasaloppet. Ytterligare en förklaring är att samarbetena mellan parterna 

handlar om ett ömsesidigt utbyte, där värderingar och grundsyn stämmer överens. 

(www.vasaloppet.se ) 

Tidigare studier påvisar att varumärken ingår i ett sponsorsamarbete med ett idrottsevent av 

flera olika anledningar. De två främsta anledningarna är att öka varumärkets medvetenhet 

samt att fastställa, stärka eller förändra varumärkets image (Getz, 2008; Gwinner & Eaton, 

1999; Cornwell & Maignan, 1998; Gwinner, 1997; Marshall & Cook, 1992). Dessa två 

målsättningar har enligt studier blivit viktiga i utvecklingen av ett kundbaserat varumärke och 

definieras som två differentiella effekter som ligger till grund för kunders kunskap om ett 

varumärke vid ett köpbeslut. Många faktorer visar på betydelsen för varumärken att synas, 

detta genom att exponera varumärkets medvetenhet och dess image mot kunden på en 

relevant och passande arena. Event kan vara en fördelaktig arena att använda sig av för att bli 

konkurrenskraftig på marknaden. IRMs årsrapport för 2011 bevisar detta tydligt genom en 

ökning på 28,4 % när det gäller sektionen för event inom reklambranschen, detta jämfört mot 

föregående år, 2010 (www.sefs.se). 

För att arrangera tävlingar och idrottsevent krävs ett samarbete och en koppling till de 

varumärken som vill förknippas med den produkt och den vision som tävlingen och 

idrottseventet representerar. Idrottseventet samarbetar med flertalet relevanta varumärken, 

detta för att erhålla resurser i form av kapital, kunskap och utrustning som möjliggör att 

eventet kan genomföras. Det finns flertalet vetenskapliga artiklar som visar på fördelar för ett 

varumärke att samarbeta och förknippas med ett event (Gwinner & Eaton, 1999; Martensen et 

al, 2007). Martensen et al, (2007) förklarar att event som har ett samarbete med ett visst 

varumärke har en stark påverkan på detta varumärkes attityd och på köpviljan hos deltagarna 

för det aktuella varumärket. Vidare förklaras det att deltagarnas involvering i ett event och i 

ett varumärke är avgörande för att erhålla deltagarnas respons till eventet (Martensen et al, 

2007, s. 297). Företag som medverkar i ett event kan göra detta genom 

kommunikationsmetoden event marketing och då skapas ett samarbete mellan företaget och 

eventarrangören, detta för att stärka eventet samt skapa emotionella kopplingar och 

upplevelser för deltagaren. Att skapa emotionella kopplingar till ett varumärke är en alternativ 

väg att gå för att stärka sitt varumärke och detta kan göras genom ett event, menar Tobias 

Hedström, analyschef på IRM (www.sefs.se).   

 

 

http://www.sefs.se/
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2.4 Event marketing 

Företag använder sig av event marketing för att uppnå ett flertal olika mål med sin 

marknadsföring. De två mest önskade målen är att uppnå ökad medvetenheten för sitt 

varumärke samt att stärka, etablera eller förändra varumärkets image (Gwinner & Eaton, 

1999, s. 47). Det unika med metoden event marketing är det kommunicerande företagets 

(sponsorns) förmåga att förena sitt budskap till ett möte som engagerar kunden. Om sponsorn 

noggrant planerar och genomför marknadsaktiviteterna kan kunden uppleva sponsorns 

budskap som en del i eventet, istället för en ren marknadsorienterad kommunikation. Detta 

kan jämföras med traditionell media som reklamutskick, direkt reklam eller reklam via 

internet där kunden passivt kan erhålla företagets budskap. (Close, et al., 2006, s. 420)  

Det handlar om att kunna visa i praktiken vad företaget säger i sin marknadsföring och att det 

finns en verklighet bakom det verbala budskapet, event marketing är ett bra verktyg för att 

påvisa detta för kunder (Behrer & Larsson, 1998, s. 131). Fler fördelar med event marketing 

är att metoden aktivt engagerar kunden med varumärket och dess personlighet, detta genom 

att företaget investerar i event marketing med olika medel som gör att företaget kan skapa 

praktiska upplevelser för dess målgrupp. Eventets deltagare bestämmer sedan huruvida, när 

och i vilken grad detta deltagande och dessa upplevelser kommer att ske och anammas. Event 

marketing, i förening med kunder som är entusiastiska, aktiva och kunniga om sponsorn och 

eventet fungerar som en värdefull hävarm för att engagera kunder (Close, et al., 2006, s. 420-

422). Vidare kan man genom event marketing kommunicera med hjälp av alla sinnen, känslor 

kan involveras och det kan skapas möten, interaktioner och relationer mellan olika parter. 

Event marketing är ett effektivt verktyg för att skapa långsiktiga relationer och metoden är 

begränsad i tid och rum vilket kan göra det lättare att hantera och planera förfarandet. 

(Grönkvist, 2000, s. 196) 

Litteraturen beskriver event marketing som ett samlingsnamn för marknadsföring via 

evenemang och det finns tre nyckelbegrepp som beskriver själva evenemanget; mötet, 

budskapet och upplevelsen (Grönkvist, 2000, s. 194). Det centrala i event marketing är 

budskapet och det fysiska mötet och studier visar att event marketing är det enda medium som 

har potential att nå mottagarens samtliga sinnen, vilket bidrar till styrkan i upplevelsen under 

evenemanget (Behrer & Larsson, 1998, s. 124). En definition av event marketing förtydligar 

kommunikationsmetoden enligt följande;  

”Event marketing är en ansats för att samordna kommunikationen kring ett skapat eller ett 

sponsrat evenemang. I event marketing är evenemanget en aktivitet som samlar målgruppen i 

tid och rum; ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras” (Behrer & 

Larsson, 1998, s. 18).  

Företeelsen med marknadsföring via evenemang är inget nytt eller revolutionerande utan har 

förekommit i alla tider. Det som förändrats från tidigare är att företag nu det senaste 10-12 

åren använder event marketing i sin marknadsföring gentemot konsumentgrupper. Tidigare 

använde företag event marketing primärt för att kommunicera sitt budskap endast till 

professionella kunder, leverantörer, ägare och anställda. (Behrer & Larsson, 1998, s. 20)  

Tidigare studier beskriver kommunikationsmetoden event marketing som ett verktyg för 

erfarenhetsmässig marknadsföring som fokuserar på kunders erfarenheter (Close, et al., 2006, 

s. 420). Inom den erfarenhetsmässiga marknadsföringen ser marknadsförare sina kunder som 

rationella och emotionella människor som är engagerade av att uppnå tilltalande och 

angenäma upplevelser (Schmitt, 1999, s. 53). Erfarenheterna hos kunderna involverar ofta 

deras sinnen, känslor samt relativa, kognitiva och beteendemässiga värden som ersätter de 
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funktionella värdena (Schmitt, 1999, s. 60). Över 96 % av USAs företag (2006) inkluderar 

event marketing i deras marknadsföringsstrategier, vilket gör att kommunikationsmetoden 

event marketing förtjänar respekt från både företagens ledningsgrupper och allmänheten 

(Close, et al., 2006, s. 420).   

Event marketing kan användas av alla slags företag, stora som små och oberoende företagets 

storlek på målgrupp. Det gäller att anpassa marknadsföringsinvesteringen efter de resurser 

som företaget besitter. Tillämpningsområdet är brett när det gäller event marketing och det är 

förklaringen till varför användandet av kommunikationsmetoden ökar. Företaget Volvo menar 

att vid en given budget genererar event marketing sju gånger mer exponering som traditionell 

annonsering och företaget kan erhålla större respons från både kunder, allmänhet och 

återförsäljare. Dessutom kan event marketing vara kostnadseffektivt genom att det inte 

behöver kosta stora summor att medverka i ett evenemang som når stora delar av företagets 

målgrupp. Det handlar om att kreativt planera sin kampanj, skapa något unikt och nå ut med 

sitt budskap. (Behrer & Larsson, 1998, s. 19) 

Det finns som jag tidigare nämnt ett flertal olika marknadsaktiviteter och medier idag ett 

företag kan medverka i. För att skapa medvetenhet kring företagets varumärke och stärka 

varumärkets image som i sin tur kan generera försäljning av företagets produkter och tjänster 

hamnar marknadsförare alltmer under hård press när de ska mäta avkastningen på investerat 

kapital i olika marknadsaktiviteter och medier de medverkar i. Det handlar om att investera i 

rätt kommunikationsmedium. Resultat från en undersökning gjord av Meeting Professionals 

International (IMP) 2004 visar på att event marketing erbjuder bättre avkastning på investerat 

kapital än vilket annat kommunikationsmedium inom marknadsföring. Studien klargör att i 

termer av avkastning på investerat kapital, överträffar event marketing både PR, reklam via 

internet, sales promotion, direktreklam och reklamutskick (Close, et al., 2006, s. 422). Det kan 

styrkas av Institutet för reklam- och mediestatistiks (IRM) årsrapport för 2011 som visar på 

att inom reklambranschen i Sverige hade sponsring ökat med 7,6 % mot 2010 och omsätter 

5,8 miljarder kronor och att sektorn för event hade ökat med otroliga 28,4% mot 2010 och 

omsätter 3,5 miljarder kronor (www.sefs.se). En tolkning av detta är att marknadsförare idag 

eventuellt besitter en vetskap kring kommunikationsmetoderna event marketing och 

sponsring, samt deras betydelse och inflytande för att stärka ett varumärke och dess image.  

2.4.1 Event marketing för integration 

Ett företag önskar mycket exponering inför, under och efter ett evenemang och kan maximera 

sin exponering genom integration av flera kommunikationsformer. Evenemang som medium 

ger möjligheter till direkt integration av kommunikationen inom evenemanget och ett 

evenemang kan innehålla allt från direktreklam, personlig försäljning, affischer, inbjudningar 

med mera. Integration inom ett evenemang ger även möjligheter till att skapa tillfällen för 

kommunikation med flera av företagets intressenter. Detta kan ske på flertalet olika sätt, 

exempelvis genom utdelning av varuprover till kunder och konsumenter eller genom att bjuda 

in affärspartners och finansiärer för att påvisa företagets vision och därtill erhålla en referens 

till hur företagets image levandegörs i umgänget med kunder. Vidare kan evenemanget utgöra 

ett forum för förhandlingar eller andra avtalsförpliktelser med nya eller redan etablerade 

leverantörer. Genom ett evenemang kan företagsledningen även erhålla en direkt feedback 

från deltagande intressenter, erbjuda möjlighet att prova på nya produkter som är på väg att 

lanseras på marknaden, bjuda in TV och tidningar och erbjuda dem exklusivitet för reportage 

och artiklar kring nyhets- eller sensationsvärdiga produkter inom företaget. Integrationen 

inom evenemanget innefattar tre nyckelbegrepp, budskapet, förmedling och målgrupper. 
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Vilket betyder att integrationen handlar både om budskapet, sättet att förmedla detta samt 

koordineringen av skilda målgrupper. (Behrer & Larsson, 1998, s. 125-127)  

När det gäller indirekt integration av kommunikationen utom evenemanget utgör 

evenemanget en plattform, d.v.s. före och efter huvudaktiviteten. Integrationen gäller även här 

andra kommunikationsansatser och med inriktning på flera av företagets intressenter, både de 

som deltagit i evenemanget men även andra personer kan nås av budskapet. Fördelen med 

integrerad marknadskommunikation är att det budskap som nås mottagaren är konsistenta. 

Integration av kommunikationen utom evenemanget kan ske genom direktreklam som innan 

evenemanget skapar förväntningar och nyfikenhet på huvudaktiviteten. Koordinerade 

aktiviteter inför evenemanget med delsponsorer kan öka exponeringen, tävlingar med priser 

relaterade till evenemanget kan erbjudas tidningar, Tv och radio mot förannonsering och 

exponering av huvudaktiviteten. Föreläsningar, kick-offer eller kundträffar på evenemangets 

tema kan utföras före evenemanget. (Behrer & Larsson, 1998, s. 125-127) 

Integrationen av andra kommunikationsansatser och medier syftar till integrationseffekter. 

Dessa integrationseffekter handlar om att uppnå optimal utväxling av företagets event 

marketing-aktiviteter. Tänk dig att ett företag använder platsen för ett evenemang, exempelvis 

den sponsrade arenan, enbart till traditionell arenareklam och exponering av skyltar och 

affischer. Detta skulle resultera i att deltagarna enbart erhåller ett endimensionellt budskap 

vilket är föga intressant och engagerande för målgruppen och kan upplevas antingen som helt 

likgiltigt eller irriterande. Event marketing bygger istället på att skapa en mängd olika 

kontaktpunkter och att utnyttja tid och rum optimalt. Ett evenemang för med sig möjligheter 

att skapa mottaglighet för budskapet på flera nivåer, både på ett emotionellt och kognitivt plan 

men även genom alla sinnen. Evenemanget är ett optimalt tillfälle att aktivera företaget med 

sin målgrupp för en gemensam upplevelse och event marketing är verktyget för detta (Behrer 

& Larsson, 1998, s. 132).  

Vidare förklarar författarna Behrer & Larsson (1998) att de individer som indirekt kan 

associeras till evenemanget kan vara mer mottagliga för budskapet i till exempel annonser 

som bygger på evenemangets tema. En verklig händelse eller ett fysiskt evenemang kan ge 

annonsbudskapet äkthet, kan åskådliggöra företagets verbala löften och kan skapa utbyte av 

den investering som gjorts för kommunikationen och det är detta som är 

integrationseffekterna i event marketing. (Behrer & Larsson, 1998, s. 133) Före detta 

marknadschefen för Fjällräven, Mikael Kling förklarade följande efter att Fjällräven lagt ett 

evenemang som grund för en imageskapande nysatsning för företaget; ”Det är viktigt att 

kunna visa i praktiken vad företaget säger i sin marknadsföring - att det finns en verklighet 

bakom det verbala budskapet” (Behrer & Larsson, 1998, s. 131). Kommunikationsmetoden 

event marketing kan vara ett bra verktyg för att påvisa detta.   

2.4.2 Event marketing för interaktion 

Ett evenemangs genomslagskraft som medium bygger på den sociala samvaro och den 

delaktighet som kan skapas. I evenemangssituationer finns ett individuellt och ett kollektivt 

medvetande om syftet med närvaron och med rollfördelningen mellan mottagare och 

deltagare. Därtill finns en kännedom och en vetskap kring avsändaren av ett budskap. Det kan 

även konstateras att det finns en förväntan kring upplevelsen av evenemanget bland 

deltagarna. Studier visar på att ett evenemang är associerat med positiva förväntningar och 

minnen av sinnesförnimmelser, känslor och sociala händelser vilket överför positiva värden 

till konsumtionen och produkten. Under ett evenemang i ett event marketing-projekt är det 

just detta som uppnås. Interaktionen under ett evenemang kan föra med sig vissa specifika 

effekter, så kallade interaktionseffekter och det är viktigt att medvetandegöra detta för 
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företaget, detta för att de ska kunna säkerställa konkreta mål för event marketing-aktiviteten 

(Behrer & Larsson, 1998, s. 133-135) 

Vidare klargörs det att som deltagare är man på ett evenemang med ett syfte som i många fall 

innebär egna förberedelser av varierande slag. Det kan vara planering, träning, inlärning eller 

påläsning av information som är relevant för evenemanget. Förväntningar av ett evenemang 

kan medvetet byggas upp genom att arrangören höjer känslan av deltagande och egen insats 

bland deltagarna. Desto högre deltagarens förväntningar är på kommunikationssituationen i 

mediet, desto bättre förstår och minns deltagaren budskapet. Detta leder till att gratis inte 

alltid är ett självändamål utan en inträdesbiljett till ett evenemang kan istället bidra till att höja 

förväntningarna. (Behrer & Larsson, 1998, s. 136) 

Interaktionseffekter kan ske genom att människor möts och integrerar, vilket ger möjligheter 

till att bygga och underhålla relationer för företaget. Att erhålla direkt kommunikation med en 

relevant målgrupp och få omedelbar feedback, samt en personifiering av företaget eller dess 

varumärke och en identifikation av målgruppen är betydelsefullt. Det personliga bemötandet 

vid ett evenemang är högt relevant för deltagarnas intryck av evenemanget och det som 

deltagarna minns längst. Stora spektakulära händelser är av mindre betydelse jämfört med 

små mänskliga detaljer under en event marketing-aktivitet. Interaktionseffekterna innefattar 

nämligen också interaktionen mellan deltagarna, vilket kan generera betydelsefulla effekter. 

(Behrer & Larsson, 1998, s. 139) 

2.4.3 Event marketing i promotion-mixen 

Kompositionen av de olika ansatser eller verktyg som företag använder för sin 

kommunikation kallas för promotion-mixen. De huvudsakliga ansatserna i promotion-mixen 

är fem; annonsering, sales promotion, public relations, personlig försäljning och 

direktreklam. Event marketing handlar mycket om att koordinera olika sätt att kommunicera 

inom samma aktivitet vilket gör att event marketing kan ta sig uttryck i flera olika delar av 

promotion-mixens ansatser. Detta leder till att event marketing inte kan placeras intill eller 

bredvid någon enstaka ansats i promotion-mixen utan istället placeras event marketing till att 

inbegripa valda delar av övriga ansatser eller verktyg, beroende på syfte och målgrupp. I 

figuren nedan ser vi hur event marketing kan placeras i promotion-mixen. Event marketing 

handlar om integrerad marknadsföring, detta genom att kommunikationsansatsen innehåller 

delar av flera av de övriga ansatserna i promotion-mixen som kommer till uttryck före, under 

eller efter evenemanget. (Behrer & Larsson, 1998, s. 153) 
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Figur 1. Event marketing i promotion-mixen (Behrer & Larsson, 1998, s. 153). 
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Oavsett vilket medium som används vid marknadsföring, huruvida det handlar om 

annonsering, sales promotion, tal, broschyrer eller event marketing ska de kritiska elementen; 

varför, vem, när, var och vad/vilka betonas och tydliggöras i marknadsföringen. Detta är en 

oskriven lag inom reklambranschen och elementen påvisar om evenemanget är funktionellt, 

genomförbart och hållbart. Elementen kommer till sin rätt inom event marketing när 

marknadsplan ska utvecklas för evenemanget. (Behrer & Larsson, 1998, s. 160-174). 

Som jag nämnt tidigare, förmedlar event marketing upplevelser, vilket är högt väsentligt i vårt 

konsumtionssamhälle idag. För att lyckas förmedla upplevelser är det tvunget att 

tillhandahålla upplevelser som är intensiva, omedelbara och som berör alla sinnen och därför 

blir känslor och möten mellan människor alltmer viktigt. Kommunikationsmetoden event 

marketing levererar känslor och ett bra evenemang erbjuder något för alla sinnen. Att 

inkludera de fem kritiska elementen i sin planering av ett evenemang underlättar för att 

tillmötesgå kundens känslor, sinnen och förväntade upplevelser. Ett evenemang handlar om 

tre begrepp, mötet, budskapet och upplevelsen, samtliga begrepp är viktiga, men allra 

betydelsefullast är upplevelsen. Detta förklarar Grönkvist (2000) beror på att om upplevelsen 

inte infinner sig så har budskapet gått förlorat och mötet varit förgäves. (Grönkvist, 2000, s. 

194) 

För- och nackdelar med event marketing 

Det finns flertalet fördelar med event marketing för att skapa medvetenhet kring ett 

varumärke och öka ett varumärkes image. En av Sveriges främsta experter inom sponsring 

och event marketing, Uno Grönkvist redogör för event marketings för- och nackdelar när det 

handlar om att exponera ett företags varumärke.  

Följande fördelar med event marketing; 

 Event marketing är ett effektivt verktyg för att skapa långsiktiga relationer 

 Det går att kommunicera med hjälp av alla sinnen genom event marketing 

 Event marketing har en hög impact och tar sig bra genom mediebruset  

 Event marketing är begränsat i tid och rum, vilket gör det lättare att hantera 

 Deltagare har själva valt att närvara 

Följande nackdelar med event marketing; 

 Event marketing ger dålig räckvidd och antalet individer som berörs är relativt litet 

 Event marketing är en form av en premiärföreställning eller direkt sändning, det 

kräver noggrann planering 

 Det är svårt att standardisera event marketing 

 Risken att misslyckas är ganska stor om man är ovan vid event marketing 

(Grönkvist, 2000, s. 196)    

2.5 Sponsring och event marketing: en syntes 

Sponsring kan ofta förknippas eller förväxlas med event marketing, men dessa två metoder 

har olika definitioner. Event marketing måste bygga på goda, innovativa idéer som tar sats i 

ett syfte och genom en händelse uttrycker sig med tydliga kommersiella mål. Sponsring är 

inte ett medium, utan en metod för kommunikation och marknadsföring och den 

kommunikationen sker via de traditionella medierna. (Grönkvist, 2000, s. 10-11) 
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Event marketing kan aldrig användas som benämning för andra aktiviteter än marknadsföring 

via evenemang, medan sponsring kan förekomma i många andra sammanhang. För att 

klassificera ett evenemang som event marketing krävs att företaget använder evenemanget 

både som kommunikationsansats och medium, vilket sponsring av evenemang ofta inte gör. 

Den traditionella sponsringen använder evenemanget många gånger som medium för 

exponering, vilket inte är detsamma som att använda evenemanget som ansats. Företag kan 

använda sig av olika angreppssätt för sin marknadskommunikation och dessa kallas 

kommunikationsansatser medan de kanaler som dessa behöver för att förmedla 

kommunikationen kallas medier. (Behrer & Larsson, 1998, s. 24) 

Figuren nedan redogör för förhållandet mellan kommunikationsansatser och medier.  

Kommunikationsansatser 

 

Medier 

Annonsering TV, radio, print, Internet etcetera. 

Sales Poromotion Kuponger, tävlingar, butiksmaterial 

Personlig försäljning Försäljaren 

Direkt reklam Brev, e-mail etcetera. 

Event marketing Evenemang 

PR Alla befintliga medier inklusive evenemang 

Figur 2. Förhållandet mellan kommunikationsansatser och medier (Behrer & Larsson, 1998, s. 

25) 

Figur 2 visar att evenemang är huvudmediet i event marketing, medan annonsering har ett 

flertal olika medier att välja mellan. Även om evenemanget är det naturliga huvudmediet i 

event marketing så fodrar ansatsen oftast integration och en samordning med andra ansatser 

och medier. Som kommunikationsansats kan event marketing inrymma element från samtliga 

de traditionella kommunikationsansatserna. Event marketing kan genom annonsering paketera 

budskapet till målgruppen, genom sales promotion erhålls möjligheter till att skapa kunskap 

om produkten, personlig försäljning anpassar evenemangets budskap efter mottagarens behov, 

direkt reklam målgruppsanpassar budskapet och PR-funktionen genererar publicitet. Event 

marketing är en blandning av alla de traditionella kommunikationsansatserna för att centreras 

kring ett evenemang. Ytterligare ett exempel är när ett evenemang är inplanerat, vid ett sådant 

tillfälle bör företaget informera, annonsera och marknadsföra att evenemanget ska äga rum, 

eftersom det är tämligen lönlöst att delta i, eller anordna ett evenemang om ingen känner till 

det. Möjligheten att skapa integration i ett evenemang med andra ansatser är en av event 

marketings största förtjänster. (Behrer & Larsson, 1998, s. 25-26) 

Den andra stora förtjänsten med event marketing är att ett evenemang öppnar upp möjligheter 

till interaktion och kommunikation mellan företag och dess målgrupp, detta för att 

evenemanget kan fungera som en samlingsplats. Genom att bjuda in allmänhet, kunder, egen 

personal och deltagare till evenemanget skapas förutsättningar för interaktiv kommunikation 

och social samvaro. Noterbart är att användandet av ett evenemang inte enbart kommunicerar 

med deltagare till själva evenemanget utan även publik, kunder och andra besökare kan ingå i 

kommunikationen. (Behrer & Larsson, 1998, s. 27)  

Det krävs att ett företag arbetar med och engagerar sig i ett evenemang för att tillämpa event 

marketing. Behrer och Larsson (1998) särskiljer event marketing från sponsring genom 

följande definition:  
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”Den teoretiska skillnaden mellan event marketing och traditionell sponsring är att event 

marketing är en ansats som använder evenemanget för integrerad kommunikation, inom och 

utom evenemanget, medan sponsring av evenemang handlar om att köpa tillgång till 

exponering av varierande grad, vid själva evenemanget. Traditionell sponsring är därutöver 

alltid ett avtal mellan minst två parter, vilket event marketing inte behöver vara.” (Behrer & 

Larsson, 1998, s. 193).  

Konsekvenserna av företagets varierande kontroll över ett evenemang och den integrerade 

kommunikationen som centreras kring detta är de grundläggande skillnaderna mellan den 

traditionella sponsringen och event marketing, vilket visas i följande modell: 

Befintligt evenemang 

 

 

         Traditionell 

Sponsring          EM (1) 

Annans             Egen 

arena            arena 

              EM (2)                 EM (3) 

     

                   Skapat evenemang 

Figur 3. Traditionell sponsring och event marketing (EM), (Behrer & Larsson, 1998, s. 194). 

Beroende på det kommunicerande företagets förhållande till arenan och evenemanget visar 

modellen en kategorisering av olika aktiviteter: 

 Annans respektive egen arena: huruvida evenemanget utförs på en plats i direkt 

anslutning till, eller skild från det kommunicerande företagets ordinarie verksamhet.  

 Skapat respektive befintligt evenemang: huruvida evenemangets väsentliga innehåll 

anpassas och formas på initiativ av det kommunicerande företaget eller att innehållet 

redan existerar. (Behrer & Larsson, 1998, s. 194) 

När det gäller traditionell sponsring (fältet längst upp till höger) håller företaget till på någon 

annans arena och är delfinansiär i ett redan existerande evenemang. Ett vanligt förekommande 

exempel på sponsring enligt denna kategorisering är företags ekonomiska stöd till 

idrottstävlingar. Den arenareklam som omger exempelvis en fotbollsplan ger uttryck åt 

synlighet och kommunikation. Ett evenemang som detta utgår alltid från en affärsuppgörelse 

mellan minst två parter, vilket medför begränsningar för sponsringens kommunikativa 

möjligheter när det handlar om exempelvis: 

 Integrationsaspekterna; Att företaget genom andra kommunikationskanaler kan ge 

stöd åt evenemangets innehåll  

 Interaktionsaspekterna; visar på företagets kontroll och aktiva insats under 

evenemanget.  

 Synligheten och tydligheten; i vilken utsträckning deltagarna anknyter evenemanget 

till ett särskilt företag och uppfattar detta företag som avsändare av ett budskap.  

(Behrer & Larsson, 1998, s. 195) 
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Event marketing, EM (1), (högst upp till höger) visar på företag som utnyttjar ett befintligt 

evenemang för att locka publik till sin egen arena, alternativt profilerar sin egen arena med 

hjälp av ett evenemang. Exempel på detta är affärscentra som bjuder in artister för ett 

framträdande för att visa på en naturlig och öppen mötesplats. Ytterligare ett exempel är när 

de olympiska spelen arrangeras i en stad. Staden utgör här sin egen arena och genom 

anknytningen till ett OS-evenemang kan staden marknadsföra sitt utbud både internt och 

externt. (Behrer & Larsson, 1998, s. 196) 

Event marketing, EM (2), (längst ner till vänster) handlar om när företag skapar sitt eget 

evenemang på någon annans arena. Ett bra exempel på detta är Fjällräven Polar Adventure, 

där deltagare får möjlighet att själva navigera ett hundspann ute i den kalla vildmarken norr 

om polcirkeln och spendera nätterna i tält eller under bar himmel med chans att få uppleva ett 

norrsken (www.fjällraven.com). Evenemangets förplanerade innehåll och valet av en extern 

arena i en arktisk och ansträngande miljö var ändamålsenligt för att kommunicera 

varumärkets solida attribut; kvalitet, slittålighet och styrka. Företagets målsättning hade varit 

betydligt tuffare att åstadkomma med ett befintligt evenemang i företagets ordinarie lokaler. 

(Behrer & Larsson, 1998, s. 197) 

Event marketing, EM (3), (längst ner till höger) här skapar det kommunicerande företaget sitt 

eget evenemang på sin egen arena. Exempel på detta är Nordiska Kompaniets (NK) årliga 

modeevenemang i varuhuset. Här sätts tre enskilda uppsättningar upp, en för media och 

kändisar, en för klubbmedlemmar och en slutligen för allmänheten. Målsättningen med 

evenemanget är att underhålla varumärket, kunderna på NK ska förknippa sin egen identitet 

med varuhuset och med de upplevelser som skapas på denna arena. Dessutom är evenemanget 

en viktig del i den interna sammanhållningen mellan varuhusets olika butiker, evenemanget är 

ett imageverktyg som hjälper NK att profilera sig både internt och externt. Ytterligare ett bra 

exempel på EM (3) är en känd musikaffär i Göteborg, Bengans Skivhandel som använder sin 

egen arena, butikslokalen till att anordna konserter och andra aktiviteter med aktuella artister, 

detta med målsättningen att öka kundtillströmningen till butiken och att förstärka varumärkets 

image och profil som en naturlig mötesplats för musikintresserade. I kategorin EM (3) är 

avsändaren mycket tydlig, det kommunicerande företaget är ensamt ansvarig för evenemanget 

och det finns ingen annan part att dela resultatet av den upplevelse som skapas. (Behrer & 

Larsson, 1998, s. 198-199) 

När det kommunicerande företagets engagemang rör sig mellan modellens olika rutor, från 

traditionell sponsring via EM (1), EM (2) till EM (3) ökar graden av kontroll, men även 

graden av risk. Med en ökad kontroll av evenemanget och dess kommunikation ökar 

möjligheterna att uppnå integration och interaktion, samt att utväxlingen av evenemanget blir 

större. Samtidigt om något moment i EM-aktiviteten skulle misslyckas tenderar effekterna 

även bli stora åt det negativa hållet. Genomslagskraften är ofta lika stor antingen företaget 

lyckas eller misslyckas med EM-aktiviteten. Detta betyder att upplevelsen och budskapet är 

mycket känsligt i ett levande evenemang, vilket kan liknas med begreppet ”sanningens 

ögonblick”. Premiären sker utan generalrepetition och inget kan avbrytas utan allt måste 

klaffa under själva evenemanget, avgränsat i tid och rum. (Behrer & Larsson, 1998, s. 195-

196) 

Relationsmarknadsföring har jag beskrivit tidigare i studien och tydliggjorde då dess relevans 

inom marknadsföring. I vissa evenemang införs det alltmer relationsskapande komponenter 

och företag kan då arbeta med profilerade evenemang i huvudevenemanget. Företag arbetade 

även med egna evenemang vid sidan av huvudevenemanget eller med ökat engagemang i 

evenemanget. Detta kan exemplifieras med De Olympiska Spelen som är ”the events of the 
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events” (Behrer & Larsson, 1998, s. 200) och har utvecklats till ett enormt kommersiellt 

evenemang. Coca Cola är ett varumärke som har utnyttjat De Olympiska Spelen till 

anslutande event marketing. I samband med OS i Atlanta 1996 byggde Coca Cola upp en 

egen anläggning för event marketing och skapade på det viset en miniatyr-stad av OS där 

olika aktiviteter, knutna till OS ägde rum. Detta visar på att ett företag kan använda ett redan 

sponsrat evenemang som plattform för en egen kampanj. Alternativt kan ett företag använda 

ett sponsrat evenemang som plattform för en gemensam kampanj med dess återförsäljare. 

Stora välkända företag i Sverige som Volvo, Telia och Ericsson arbetar på detta sätt och för 

dem har sponsringen utvecklats mot en integrerad kommunikationsstrategi, centrerad kring 

evenemanget – event marketing. Detta leder till att företagen behöver använda tid och resurser 

åt att marknadsföra själva evenemanget vilket innebär både mer tid och kostnader än en 

traditionell kampanj. (Behrer & Larsson, 1998, s. 200-201) 

Vidare förklarar författarna Behrer och Larsson (1998) att sponsring av befintliga evenemang 

rekommenderas framför att skapa egna evenemang. Argumenten för detta är dels priset, det är 

ofta dyrare att skapa egna evenemang, samt att det är svårare att säkerställa tillflödet av 

åskådare till ett oprövat eget evenemang. Emellertid ser vi världsledande varumärken som 

Nike, vilka alltid arbetar med egna evenemang. 1996 etablerade Nike en egen avdelning i 

företaget som enbart planerar och arbetar med att skapa egna evenemang, detta för att 

marknadsföra varumärket Nike optimalt. (Behrer & Larsson, 1998, s. 201-202) 

2.5.1 Teorimodell 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Teorimodell. (egen modell) 

För att ge dig som läsare en tydlig bild över de kommunikationsmetoder som kan bidra till att 

stärka ett företags varumärke visas en illustrerad teorimodell, se figur 4. Modellen tydliggör 

två kommunikationsmetoder, sponsring och event marketing Två metoder som ett företag kan 

använda sig av, detta för att stärka sitt varumärke genom sin medverkan i ett event. Företagets 

medverkan och delaktighet i ett event kan skilja sig åt beroende på den kommunikationsmetod 

som företaget väljer att arbeta med. 

Processen startar med att företaget vill stärka sitt varumärke med fokus på varumärkets image 

och personlighet, detta mot en viss målgrupp som är relevant och intressant för företaget. Ett 

varumärkes personlighet och image är två mycket viktiga faktorer och visar på varumärkets 

budskap och trovärdighet för kunden (Keller, 1993, s. 3). Kunden har ofta en uppfattning 

kring ett varumärke och detta kan grunda sig i kundens tidigare erfarenheter av varumärket, 

kundens associationer med varumärket eller genom intryck från reklam och media (Aaker, 

Varumärke Event 

Sponsring 

Event 

Marketing 
Image Personlighet 
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1997, s. 347-348). Event kan vara en fördelaktig arena att använda sig av för att bli 

konkurrenskraftig på marknaden och stärka sitt varumärkes image och personlighet (Getz, 

2007, s. 19). Event, i form av idrottsevent är den arenan som den här studien främst 

behandlar. Ett företag som vill tydliggöra sitt varumärke och dess styrkor kan göra detta 

genom ett flertal olika marknadskanaler. Samtliga kanaler genererar olika resultat, kräver 

olika mycket tid för företaget och kostnaden varierar beroende på hur företaget väljer att 

arbeta och exponera varumärket. Den här studien kommer att undersöka två marknadskanaler 

som är alltmer vanligt förekommande inom sportbranschen, nämligen sponsring och event 

marketing.  

Sponsring och event marketing är två skilda kommunikationsmetoder som företag kan arbeta 

utifrån när de väljer att medverka i ett event som är relevant för företaget och som passar in i 

företagets framtidsvisisoner och strategier. Utifrån de teorier som beskrivits och förklarats i 

den här studien, visar de på ett flertal skäl för företag att medverka i event när de vill stärka 

sitt varumärke. Huruvida företag arbetar med sponsring eller event marketing när de vill 

stärka sitt varumärke och associera sig med ett event återstår att se. Men som teorimodellen 

vid figur 4 visar kan metoderna sponsring och event marketing påverka ett deltagande i ett 

event på olika sätt. Den här studiens syfte är att kartlägga och analysera företagens 

användning av kommunikationsmetoderna sponsring och event marketing i samband med 

idrottsevent. Vidare kommer studien undersöka vilket av kommunikationsmetoderna, 

sponsring eller event marketing som ger bästa effekten för att stärka ett företags varumärke, 

samt hur medvetna marknadschefer är om skillnaden mellan kommunikationsmetoderna 

sponsring och event marketing. 
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3. Metod 

I detta kapitel ämnar jag att redogöra för den metod som brukats för denna studie, samt det 

tillvägagångssätt som använts för studiens genomförda intervjuer. Inledningsvis kommer jag 

att beskriva de förkunskaper jag innehar inom ämnesområdet, och därefter beskriva studiens 

filosofiska antaganden och forskningsstrategier. Slutligen beskrivs den kvalitativa metoden, 

val av teorier, samt mitt arbete inför, under och efter intervjuerna.   

 

3.1 Ämnesval och förkunskaper 

En förförståelse kan grundas i social bakgrund, utbildning och praktiska erfarenheter. En 

människa föds inte med ett förhållningssätt till hur världen fungerar, utan det växer fram 

under livet (Johansson Lindfors, 1993, s. 25). Med förförståelse menas den kunskap 

författaren besitter innan studiens arbete påbörjas (Johansson Lindfors, 1993, s. 76).   

Jag, som författare till den här studien har en bakgrund i marknadsföring, projektledning, 

sponsring och event marketing, dels genom mina högskolestudier vid Handelshögskolan på 

Umeå universitet men även genom mitt eget företag från 2007 inom event och 

marknadsföring. Mitt företag arrangerar event inom outdoor, träning och upplevelser där 

samtliga event utövas ute i den svenska naturen och bland de svenska fjällen.  

Som heltidsstudent och egen företagare kan mina erfarenheter och kunskaper påverka studiens 

resultat, dock är syftet med studien att kartlägga marknadschefers kunskaper och medvetande 

kring kommunikationsmetoderna sponsring och event marketing. Jag har inte befattningen 

marknadschef på ett erkänt varumärke inom sportbranschen, likt respondenterna som ingår i 

den här studien har, min erfarenhet och mitt kunnande ska därför inte påverka 

undersökningen. Därtill är samtliga respondenter i den här studien verksamma inom företag 

som jag inte arbetat inom eller med, vilket påvisar att mina upplevelser och tolkningar från 

intervjuerna är jämställda inför alla respondenter. Sett från en marknadsunderöknings 

perspektiv hanterar den här studien en mer deskriptiv synsätt, detta för att jag ämnar påvisa de 

redan befintliga karaktärerna, det vill säga marknadscheferna och deras attityder och 

kunskaper som finns hos dem.     

Jag samarbetar idag nära ett fåtal olika företag inom sportbranschen som på ett eller annat sätt 

medverkar i eventen jag arrangerar. Detta leder till att jag även studerar och följer ett flertal 

andra idrottsevent i Sverige som samarbetar med skilda varumärken och min undran är hur 

samarbeten mellan varumärkena och eventarrangörerna ligger till? Är det sponsring eller 

event marketing som brukas och vad beror det på att det är den ena eller den andra metoden 

som används? Detta ledde mig in på mitt val av ämnesområde för den här studien då det 

framställs i olika media att event är ett unikt tillfälle att stärka och etablera sitt varumärke. 

Flertalet varumärken syns endast via sin logga och sina banderoller på eventen, när det 

egentligen är upplevelser, relationer och känslor som är eventets unika förmåga att generera. 

Därav min problemfrågeställning; ”Hur medvetna är marknadschefer om skillnaden mellan 

Inledning Teori Metod Empiri Analys Slutsats   
Sannings-
kriterier 
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sponsring och event marketing när de är associerade med ett idrottsevent och önskar nå en 

förbättrad image och medvetenhet kring sitt varumärke?” 

Ordvalet medvetna i problemformuleringen innefattar både marknadschefers kunskap och 

insikt kring kommunikationsmetoderna sponsring och event marketing, men även hur de 

hanterar dessa metoder. Det framstår som att marknadschefer och ansvariga i branschen idag 

är osäkra på skillnaden mellan sponsring och event marketing, samt vilket resultat endera 

kommunikationsmetod genererar gentemot den tid och kostnad metoden kräver. Somliga 

varumärken är mycket duktiga på att arbeta med event marketing, de engagerar sig i eventet, 

de är på plats, demonstrerar produkter, möter deltagare och låter deltagare testa och prova 

deras produkter vilket skapar en stark trovärdighet och ett ortroligt mervärde för varumärket. 

Detta att jämföra mot varumärken som endast betalar sponsorkostnaden och syns via sin logga 

på start- eller målportal och därmed inget mer. Det framstår som att den sistnämnda 

medverkan varken väcker känslor eller öppnar upp för nya relationer och samtal och därtill 

stärks inte trovärdigheten eller medvetandet för varumärket. Kostnaden mellan sponsring och 

event marketing skiljer sig sannolikt åt i tid och pengar, men värdet som erhålls via event 

marketing framställs ge mycket mer. Är det då bättre att fokusera på att medverka i färre 

event och arbeta med event marketing istället för sponsring?  

Varianten är att varumärken medverkar genom sponsring i flertalet event, vilket leder till att 

bilden av varumärket och deras logga försvinner snabbt i det mediebrus som finns i samhället 

idag. Att däremot medverka genom event marketing, representera och vara på plats, skapa 

kundträffar, bjuda in gäster och att samtala med sina kunder visar på engagemang och stärker 

varumärket. Det här är ett mycket intressant ämnesområde då det är viktigt för ett varumärke 

att särskilja sig från mängden av reklamkampanjer som finns idag och skapa en unikhet, detta 

för att nå sin rätta publik. Event kan alltså vara ett sätt för marknadschefer att visa sitt 

varumärkes unikhet och dess styrka. Problemet är att det framställs som att det är mycket 

sponsring och lite event marketing vid idrottsevent och den här studien ämnar undersöka om, 

varför och vilka faktorer som ligger bakom.   

3.2 Filosofiska antaganden och forskningsstrategier 

Den här studien börjar med att granska den stora mängd litteratur som erhålls kring begreppet 

varumärke, men också om ett varumärkes image och dess personlighet. Därtill undersöks 

tidigare studier som behandlar kommunikationsmetoderna sponsring och event marketing och 

dess påverkan för att skapa medvetenhet, känsla och kunskap om ett varumärke. Fokus ligger 

på den effekt som sponsring och event marketing kan generera för att stärka ett varumärke 

mot dess publik, detta genom att varumärket associeras med ett event. Studien är skriven från 

en eventarrangörs perspektiv, detta för att eventarrangörer kan ta del av den undersökning 

som erhålls från studien när de arbetar med event. Människan har olika inställningar och 

perspektiv på sin tillvaro och författaren måste därför vara tydlig med sitt perspektiv, detta för 

att inte läsarens eget perspektiv ska behöva tillämpas på studien, det kan nämligen leda till 

missförstånd (Bjereld et al., 2002, s. 17). Genom att jag som författare klargjort studiens 

perspektiv för läsaren leder det till att läsaren lättare kan följa med i texten och förstå det val 

som gjorts när det gäller den praktiska metoden, val av respondenter och utformning av 

intervjuguide. 

Med hänsyn till den granskning som gjorts på tidigare studier som ligger till grund för de 

antaganden som skapats och som kommer att prövas i den här studien, kan detta förklaras 

med att författaren till den här studien följer en deduktiv ansats (Backman, 2009, s. 54) där 

fokus ligger i att testa teorierna. Därtill för att erhålla ett svar på problemfrågeställningen för 
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den här studien har en kvalitativ metod använts. En kvalitativ metod är en metod som lägger 

större vikt vid ord än vid siffror under insamling av data och som är skapad för att tolka 

människors upplevelser (Patel & Davidsson, 2003, s. 14).   

Det finns i teorin generellt två kunskapssyner, positivism och hermeneutik. Kunskapssyn är 

det sätt en forskare uppfattar verkligheten och den innefattar vad som är eller vad som ska 

betraktas som kunskap inom ett visst ämnesområde (Johansson Lindfors, 1993, s. 11). Ett 

hermeneutiskt synsätt har oftast en subjektiv verklighetssyn och skiljer inte på känsla och 

förnuft än heller på fakta och värderingar utan menar istället på att fakta bekräftas genom ens 

värderingar (Bryman, 2011, s. 32). Vidare har hermeneutiken sin grund i tolkningar av 

människors beteende, nämligen vid tolkningsperspektivet, detta att jämföras mot positivismen 

som har sin grund i naturvetenskapen. Positivismen innebär att vetenskapen ska vara 

värderingsfri, det vill säga objektiv, därtill innebär positivism att endast företeelser som kan 

bekräftas via sinnena är kunskap (Bryman, 2011, s. 30). 

Som författare till den här studien söker jag en djupare och bredare förståelse kring mina 

respondenters tänkande och handlande i de sammanhang de befinner sig i. Med en 

konstruktionistisk verklighetssyn som förklarar att kunskap skapas genom interaktion mellan 

individer (Bryman, 2011, s. 36) möter jag mina respondenter i deras vardag genom 

telefonsamtal eller ett personligt möte, detta för att höra deras egna berättelser samt erhålla 

deras egna uttryck och formuleringar. Från respondenternas berättelser gör jag egna 

tolkningar och försöker sätta dem i en kontext för att erhålla mer kunskap. Jag inhämtar fakta 

och information från ett begränsat antal källor som jag ser är relevanta för studien och 

studerar dessa mindre enheter var för sig för att sedan placera in dem i en större helhetsbild. 

Att hantera kunskap på detta sätt baseras på kunskapssynen hermeneutik.     

Jag vill genom den här studien öka förståelsen kring skillnaderna mellan 

kommunikationsmetoderna sponsring och event marketing i samband med event. Genom att 

undersöka och analysera om marknadschefer är medvetna om skillnaderna mellan sponsring 

och event marketing, samt metodernas påföljande effekter för att stärka ett varumärke mot sin 

publik menar jag att en hermeneutisk kunskapssyn är naturlig. Detta då den positivistiska 

synen enligt Bryman (2011, s. 30) främst är användbar inom det naturvetenskapliga 

forskningsområdet och avser att hitta lagmässiga förklaringar. Den här studiens undersökning 

syftar inte på att hitta kvantitativa lagregelbundenheter eller statistiska samband varpå det 

positivistiska synsättet inte är brukbart. Hermeneutiken som istället utgår från den 

samhällsvetenskapliga forskningen och ”rör teori och metod i samband med tolkning av 

människors handlingar”, men även tolkningar av texter (Bryman, 2011, s. 32) är bäst 

användbar och lämpad för den här studien.  

I studiens analyskapitel analyseras respondenternas svar utifrån studiens teorier, därtill 

diskuteras och redogörs det för vad det empiriska materialet visar och varför. Analyskapitlet 

följer den struktur som finns genom hela arbetet, först behandlas varumärket, följt av 

effekterna av sponsring, event och event marketing för att därefter avslutas med en analys 

kring sponsring och event marketing; en syntes. 

3.3 Den kvalitativa metoden 

Då den här studien fokuserar på ämnesområdena varumärke, sponsring och event marketing 

vill jag erhålla en grundlig kunskap om hur marknadschefer ser på kommunikationsmetoderna 

sponsring och event marketing och dess effekter. Därtill undersöka marknadschefernas 

erfarenheter och kunskaper i skillnaderna mellan sponsring och event marketing när de 

används för att stärka ett varumärke och har därför valt ett kvalitativt tillvägagångssätt. Den 
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kvalitativa metoden är en forskningsstrategi som är skapad för att kunna tolka människors 

erfarenheter samt se underliggande mönster (Patel & Davidsson, 2003, s. 14), vilket gör den 

kvalitativa metoden lämplig för den här studien. Jag har valt att utföra semistrukturerade 

intervjuer på ett antal respondenter som är marknadschefer inom sportbranschen, vilket gör att 

respondenterna själva kan förtydliga och utveckla sina svar under samtalet. Intervjuerna har 

utförts utifrån en intervjuguide, detta gör att intervjuerna omfattar de ämnesområden som är 

relevanta för studien, samt att samtliga respondenter erhåller samma frågor i en enhetlig 

ordningsföljd.  

De intervjuer som genomförts har både varit direkta (det vill säga ansikte mot ansikte) och 

telefonintervjuer. Fördelarna med telefonintervjuer mot direkta intervjuer är dels att 

kringkostnaderna för en telefonintervju är lägre än en direkt intervju, det är även lättare att få 

dag och tid att stämma för respondent och intervjuare, detta då en telefonintervju inte kräver 

lika mycket förarbete kring planering, resa och eventuell övernattning. Telefonintervjuer 

minskar även risken för att påverka respondentens svar när respondenten inte ser och möter 

intervjuaren ansikte mot ansikte. Detta kan gälla faktorer som intervjuarens kön, ålder, klass 

och etnisk bakgrund. Vid direkta intervjuer kan dessa faktorer påverka en respondents svar 

genom att respondenten svarar som han eller hon tror att intervjuaren vill och uppskattar.  Den 

distans som telefonintervjuer innebär avlägsnar eller minskar i varje fall denna felkälla. 

(Bryman, 2011, s. 209). 

Nackdelar med telefonintervjuer i jämförelse med direkta intervjuer är dels att en 

telefonintervju inte kan ta för lång tid, ca 30 minuter är vanligt förekommande intervjutid via 

telefon. Detta att jämföra mot en direkt intervju som kan vara betydligt längre. En intervjuare 

kan inte heller använda sig av visuella hjälpmedel under en telefonintervju. Därtill kan det 

vara en nackdel att respondenten och intervjuaren inte kan se varandra, ett exempel på det är 

när intervjuaren inte kan reagera och förtydliga en frågeställning som respondenten inte 

förstått, detta då intervjuaren inte ser respondentens ansiktsuttryck vid frågetillfället. 

(Bryman, 2011, s. 209-210). 

För den här studien har samtliga intervjuer varit informativa, öppna och tillförlitliga för 

undersökningen, både de direkta intervjuerna och telefonintervjuerna. Detta antagande från 

mig grundas i att jag som intervjuare fick relevant och brukbart material från respondenterna 

som krävdes för undersökningen, samt att samtliga intervjuer med respondenterna blev 

mycket bra där samtalen ledde till en intressant diskussion, därtill gick över tiden och detta för 

att respondenten både föreslog och tillät det.  

3.4 Val av respondenter 

För att erhålla en empirisk grund för min analys valde jag att intervjua nio marknadschefer på 

nio olika företag inom sportbranschen. Jag menar att marknadscheferna inom de utvalda 

sportföretagen besitter den kunskap och den information som min undersökning kräver, därav 

att det var mest relevant att kontakta dem. Att intervjua ytterligare fler personer på respektive 

företags marknadsavdelning skulle inte generera ett annorlunda resultat för undersökningen, 

detta då samtliga företag är av den dignitet att de har en tydlig marknadsstrategi och struktur 

som hela marknadsavdelningen och även hela företaget i sig är väl insatta i och arbetar ifrån. I 

något fall fanns det bara en eller två personer i sportföretaget som arbetade med just de 

uppgifter som jag sökte svar på och då valde jag att intervjua en av dem. Att intervjua båda 

två ansåg jag resultatlöst för den här studien, detta då respondenterna skulle generera liknande 

svar på mina frågor då de besatt samma företagsinformation. 
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Studien fokuserar på varumärken som är sammankopplade med idrottsevent och som 

producerar, marknadsför eller säljer sportprodukter. Att intervjua olika marknadschefer från 

olika sportföretag ansåg jag som högt relevant och skäligt för den här studien. Det är enligt 

Backman (2009, s. 41) viktigt att specifika och relevanta individer förekommer vid studier. 

För att erhålla relevanta varumärken till den här studien fastställdes tre kategorier; 

internationella-, nationella- och retail-företag, detta för att säkert täcka in de olika sorters 

varumärken som finns inom sportbranschen idag på ett överskådligt och lätthanterligt sätt.  

Varumärkena som ingår i den här studien är samtliga erkända och etablerade på den svenska 

sportmarknaden. Valet av varumärken gjordes utifrån de tre kategorierna som presenterades 

ovan och målsättningen var att få med tre varumärken till varje kategori, detta för att erhålla 

ett bredare material till undersökningen. Kategorierna är framtagna utifrån de undersökta 

varumärkenas etableringar och de marknader de främst verkar på. Samtliga varumärken är 

idrottsanknutna och medverkar i större eller mindre idrottsevenemang som arrangeras 

nationellt, detta då den här studien utgår ifrån idrottsevent på den nationella marknaden. 

Uppdelningen av varumärkena till respektive kategori var inte svår att göra, detta för att jag 

valde att ta med varumärken som tydligt passade in i respektive kategori, samt varumärken 

som jag själv inte samarbetat med. Syftet med att arbeta utifrån tre kategorier av varumärken 

är för att skapa en tydligare översikt över de varumärken som medverkade i undersökningen. 

Genom uppdelningen kan läsaren enklare hålla isär de nio olika varumärkena och lättare 

förhålla sig till respektive varumärke när de tillhör en viss kategori.   

Det finns ett flertal varumärken på marknaden, men för den här undersökningen kontaktades 

elva relevanta varumärken och nio av dem kunde medverka. De varumärken som ingår i 

kategorin internationella företag är; Asics, Adidas och Haglöfs, detta för att de är stora, 

erkända och etablerade varumärken, både på den nationella och på den internationella 

marknaden. Samtliga tre varumärken är involverade i idrottsevent i Sverige där de är 

huvudpartners till evenemanget. Asics är huvudpartners till Asics Stockholm Maraton 

(www.stockholmmarathon.se), Adidas är huvudpartners till Göteborgsvarvet 

(www.goteborgsvarvet.se) och Haglöfs är huvudpartners till NM i Riksgränsen 

(www.haglos.com). Det som särskiljer dessa tre varumärken från de varumärkena som ingår i 

kategorin nationella företag är att Asics, Adidas och Haglöfs är större och mer etablerade 

utomlands, de exponeras på betydligt fler antal marknader och förekommer frekvent i 

betydligt större idrottssammanhang än de varumärkena som placerats i kategorin nationella 

företag. 

De varumärken som ingår i kategorin nationella företag är; Tierra, Fjällräven och 

Klättermusen, detta för att de är stora och erkända varumärken på den nationella marknaden, 

de är inte fullt så etablerade på den internationella marknaden som Asics, Adidas och Haglöfs 

är, detta faktum enligt respektive varumärkes hemsida. Fjällräven är det varumärke som växer 

starkt utomlands och närmar sig andra varumärken som exempelvis Haglöfs i storlek, men de 

är ändå inte i samma omfattning som de nämnda varumärkena i kategorin internationella 

företag och därför placerades Fjällräven i kategorin nationella företag. I den här kategorin 

medverkar ett av de tre presenterade varumärkena i ett eget nationellt idrottsevent, nämligen 

Fjällräven. Fjällräven är huvudpartner till Fjällräven Classic (www.fjallraven.se). De 

resterande två varumärkena, Tierra och Klättermusen är inte huvudpartner eller ägare till ett 

eget svenskt idrottsevent. Dock är Tierra och Klättermusen väl etablerade varumärken på den 

nationella marknaden och förekommer i event, men i mindre skala och det gör dem därför 

relevanta för den här undersökningen.  
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Slutligen de tre varumärkena som ingår i kategorin retail företag är; Stadium, Team Sportia 

och Inter Sport, detta för att de är varumärken som var för sig tillhör en egen butikskedja där 

samtliga säljer idrottsanknutna produkter till allmänheten. Samtliga varumärken är stora och 

erkända på den nationella marknaden och medverkar i svenska idrottsevent, därför relevanta 

för den här undersökningen. Stadium är huvudpartner till Vasaloppet (www.vasaloppet.se), 

Team Sportia är huvudpartner till Tjejvättern (www.vatternrundan.se) och Inter Sport är 

officiell partner till Lidingöloppet (www.lidingoloppet.se).  

Genom att kontakta respektive varumärkes marknadschef och intervjua honom eller henne 

kan fakta och data erhållas som ligger till grund för studiens analys och slutsats. Det är viktigt 

för den här studien att få med både de stora, framstående varumärkena som förekommer 

frekvent vid välkända nationella idrottsevent som Vasaloppet och Göteborgsvarvet, likväl 

som de mindre, erkända varumärken som medverkar i mindre event och som innehar en lägre 

årsomsättning, detta för att se på skillnader i hur respektive varumärkes marknadschef arbetar 

med sponsring och event marketing för att stärka sitt varumärke i samband med ett 

idrottsevent. Marknadschefernas förutsättningar skiljs åt när resurserna och tillgångarna är 

olika beroende på årsomsättning, budget och företagets storlek. Om detta i sin tur påverkar 

markandschefernas medvetenhet kring skillnaderna och effekterna som erhålls genom 

kommunikationsmetoderna sponsring eller event marketing är relevant och intressant att få 

svar på för den här studiens analys och slutsats.   

Samtliga respondenter har kontaktats via telefon för att boka dag och tid för en intervju. Vid 

telefonsamtalen har jag som ska intervjua dem presenterat vem jag är, var jag studerar, samt 

mitt ämnesområde och min problemfrågeställning. Under samtalen har jag förstått att april 

och maj månad är en hektisk tid för marknadschefer. Detta beror på flera faktorer, bland annat 

var två marknadschefer i fasen att genomföra deras största event för året, nämligen 

Göteborgsvarvet (12 maj, 2012) och Asics Stockholm Maraton (2 juni, 2012) vilket gjorde att 

de två intervjuerna fick flyttas fram i tidsschemat. Vidare var det ett varumärke som var mitt 

uppe i nya förhandlingar inför ett större event, vilket ledde till att den marknadschefen fick 

tyvärr tacka nej och meddelade att han kunde inte ställa upp på intervju de närmaste sex 

veckorna. Övriga respondenter tackade ja och kunde träffas alternativt ta en intervju via 

telefon.  

Som nämnts ovan utfördes totalt nio intervjuer, där två var direkta intervjuer och sju var 

telefonintervjuer. Förklaringen till den fördelningen var att under den här tiden på året (april 

och maj månad) hade tillfrågade marknadschefer sin kalender starkt fullbokad under de tre 

veckorna jag genomförde intervjuerna. Det var dels inplanering av aktuella händelser och 

event inför nästkommande säsong, det var event som var mitt i fas att genomföras, samt avtal 

som skulle förhandlas och diskuteras klart innan årets semestrar påbörjades. Det var svårt för 

mig som intervjuare att få boka 90 minuter på plats med samtliga marknadschefer under den 

här tre-veckors perioden, därav blev lösningen att jag fick göra sju intervjuer via telefon och 

resterande intervjuer direkt på plats. Telefonintervjuerna uppfattades som mindre 

tidskrävande för respondenterna och kunde därför genomföras. 

Vid telefonintervjuerna fick jag oftast max 40 minuter, det var den tiden marknadscheferna 

förklarade att de kunde ge mig. Samtliga telefonsamtal blev mycket informativa och vi höll 

oss fokuserat till ämnesområdet. Jag meddelade alltid respondenterna när 35 minuter hade gått 

och att vi då hade fem minuter kvar av intervjun. I flertalet av samtalen fick jag svar från 

respondenterna att vi kunde fortsätta en stund till, detta så att jag kände att jag fått svar på 

mina frågor. Respondenterna tyckte att ämnesområdet var aktuellt och intressant, de förstod 

intervjufrågorna och tyckte inte att det var något som var otydligt i frågeställningarna. 
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Samtliga respondenter var tillmötesgående under telefonsamtalet och ville fullfölja intervjun 

så att jag som intervjuare var nöjd med mitt material.   

De direkta intervjuerna var inbokade på plats som önskades av respondenterna själva, detta 

för att underlätta deras arbetsdag. Första direkta intervjun var på Adidas huvudkontor i Solna 

med marknadschef Robert Zaring, den var på 90 minuter. Intervjun gick bra, vi satt i avskild, 

lugn miljö, inga avbrott och marknadschefen delgav mig ett informativt och intressant 

material. Den andra direkta intervjun var med marknadschef Carl Hård af Segerstad på 

Haglöfs i deras brandstore på Norrlandsgatan i centrala Stockholm och tog 60 minuter. Vi satt 

avskilt, utan avbrott och marknadschefen delgav mig ett relevant och intressant material för 

min studie. 

3.5 Sammanställning av intervjuer 

Uppställningen i nedanstående sammanställning är angett i kategoriordning.   

Internationella 

företag 

Företag: Namn: Datum: Tid: Plats: 

 Asics Vanessa Åsell 

Tsuruga 

2012-05-16 10:00-11:15 Telefon 

 Adidas Robert Zaring 2012-05-29 09:00-10:30 Huvudkontoret 

i Solna 

 Haglöfs Carl Hård af 

Segerstad 

2012-05-24 14:30-15:30 Haglöfs 

brandstore 

Nationella 

företag 

Företag: Namn: Datum: Tid: Plats: 

 Tierra Erik Tjerneld 2012-05-30 14:00-14:45 Telefon 

 

 Fjällräven Jerry 

Engström 

2012-05-22 08:00-08:55 Telefon 

 Klättermusen Eva Askull 2012-06-05 14:00-14:45 Telefon 

 

Retail 

företag 

Företag: Namn: Datum: Tid: Plats: 

 Stadium Per Malmros 2012-05-21 15:00-15:50 Telefon 

 

 Team Sportia Robert 

Arvidsson 

2012-05-22 13:00-13:50 Telefon 

 Inter Sport Erik Andersch 2012-06-05 10:00-10:45 Telefon 

 

Tabell 1. Sammanställning av intervjuer. (egen modell) 

3.6 Utformning av frågeformulär 

Intervjuerna har utförts utifrån en intervjuguide där samtliga marknadschefer erhållit likadana 

frågor vid intervjutillfället, ställda i samma ordningsföljd. Frågorna har varit öppna frågor och 

intervjuaren har försökt att inte ställa ledande frågor, detta för att undvika så kallade 

intervjuareffekter. Intervjuareffekter är när den som intervjuar påverkar respondentens svar, 

vilket kan förekomma när intervjuaren styr respondentens svar genom kroppsspråk eller 

minspel (Svenning, 2000, s. 113). Intervjuguiden har inte skickats till respondenterna i förväg, 

detta för att jag ansåg att respondenterna vid vårt telefonsamtal erhållit den information i 

förväg som behövdes kring ämnesområdet. Att skicka ut intervjuguiden i förväg kan leda till 

både för- och nackdelar för intervjutillfället. Fördelen är att respondenten är påläst och vet vad 
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intervjun kommer att behandla för frågeområden. Nackdelen är att respondenten tillrättalägger 

sina svar innan intervjutillfället, vilket gör att de framstår som de korrekta svaren för 

intervjuaren (Bryman, 2011, s. 211-213). Intervjuguiden som använts vid samtliga intervjuer 

är grupperad i fem olika frågeområden där samtliga frågeområden är kopplade till de fem 

teorier som ingår och redogjorts för i den här studien. Detta för att tydliggöra det för läsaren 

att jämföra det erhållna materialet från intervjuerna med teorierna. Frågeområdena följer 

teorierna i den här studien och är i sekvens; varumärke, sponsring, event, event marketing och 

sponsring och event marketing: en syntes, se bilaga 1.    

Första frågeområdet, varumärke innefattar frågor kring företagets varumärke, dess image och 

personlighet. Vidare behandlas faktorer som kan påverka ett varumärkes trovärdighet och hur 

företaget arbetar för att stärka just sitt varumärke.  

Andra frågeområdet, sponsring behandlar frågor kring kommunikationsmetoden sponsring 

och vilken effekt den metoden genererar ett varumärke som är associerat med ett idrottsevent. 

Likaså berörs frågor kring sponsringens betydelse, dess påverkan, värde och relevans för 

varumärket i förhållande till vad sponsringen kostar i tid och resurser.     

Tredje frågeområdet, event tar upp frågor kring varumärkets förhållande till event enligt 

respondenten och vad en medverkan i ett event kan bidra med för att stärka företagets 

varumärke. Därtill behandlas frågor kring ett events möjligheter att nå ut till en publik genom 

att skapa känslor, relationer och upplevelser vilket, enligt teorierna är mycket viktiga faktorer 

för att stärka ett varumärke. Martensen och Grønholdt, (2008, s. 45) förklarar att ett event 

involverar dess målgrupp som är på plats, detta genom att eventet ger dem erfarenheter som 

tilltalar alla dess sinnen. Ett event vädjar till alla känslor och inre tankar som uppstår hos 

individen, vilket leder till att kommunikation genom ett event blir annorlunda och levande. 

Med ett event kommer upplevelser och relationer som tidigare aldrig erhållits (Martensen & 

Grønholdt, 2008, s. 45). 

Fjärde frågeområdet, event marketing innefattar frågor kring kommunikationsmetoden event 

marketing och respondentens vetskap och erfarenhet av den metoden. Vidare frågas 

respondenten om event marketings betydelse, dess påverkan och relevans för deras varumärke 

när varumärket associeras till ett idrottsevent. 

Femte och sista frågeområdet, sponsring och event marketing: en syntes tar upp frågor kring 

respondentens medvetenhet kring skillnaden mellan kommunikationsmetoderna sponsring och 

event marketing. Skillnaden i dess genomförande, planering, tid, värde, resultat och kostnad 

gentemot den avans som erhålls genom att samverka med ett event via sponsring eller via 

event marketing. Hur arbetar respondenterna idag för att stärka sitt varumärke och vilken 

kommunikationsmetod är effektivast enligt dem och varför?  

3.7 Insamling av sekundärdata 

Den information som avsåg ämnesområdet för den här studien samlades in genom olika 

kanaler. Sekundärdata avser data eller information som en forskare inte samlat in själv, 

informationen kan omfatta allt från tidigare studier och forskningar till vetenskapliga artiklar 

(Bryman, 2011, s. 230). Den litteratur som studerats för den här studien kommer från Umeå 

Stadsbibliotek och Umeå universitetsbibliotek. Sökningen på Umeå Stadsbibliotek förekom 

genom ett personligt möte med en bibliotekarie och sökningen på Umeå universitetsbibliotek 

förekom främst genom deras databas, Album. Jag fann flertalet titlar på böcker inom 

varumärke, sponsring och event marketing genom databasen Album och fick på det viset 

tillgång till relevant och bra litteratur. Böcker kring arbetsmetoder och intervjuguider erhöll 
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jag också genom databasen Album, samt från tidigare kurslitteratur som jag haft i tidigare 

kursmoment under utbildningen.  

Vid sökandet efter relevanta och intressanta vetenskapliga artiklar till studien använde jag mig 

av databaser via Umeå universitetsbibliotek som; Web of Science och Ebsco. Därtill använde 

jag vid några fall Google och Google Scholar, detta för att finna artiklar som jag inte lyckades 

finna via universitetsbibliotekets databaser. Samtliga artiklar som refererats till i den här 

studien är granskade (peer-rewived). Sökord som förekom var; brands, brand image, brand 

personality, metaphor, sponsorship, event, event marketing, emotion, differentitation och 

marketing. Artiklar från den ursprungliga forskningen tillhandahöll flera relevanta och 

intressanta referenser som kunde användas för den här studien. Att finna litteratur på det viset 

visade sig vara gynnsamt och användes relativt ofta för att finna referenser till kapitlen i den 

här studien. Det blev ett omfattande utbud av intressanta artiklar vilket ledde till att jag fick 

göra ett urval av dem. Urvalet baserades på tre delar; titlarnas relevans till ämnet, innehållet i 

artiklarnas abstract samt artiklarnas publiceringsår och antal citeringar som gjorts på dem. För 

den här studien var det även högt prioriterat att använda sig av originaltexter, minimera 

sekundära källor och försäkra sig om att informationen som erhölls var korrekt. Emellanåt var 

det källor där jag inte fann originaltexten och fick då använda sekundära källor, detta för att 

informationen som presenterades var relevant och av stort intresse för den här studien.  

3.8 Val av teorier 

Det är forskarens uppgift att ta fram, undersöka och förklara de teorier som ska hjälpa läsaren 

att förstå verkligheten. Syftet med teorierna är att öka förståelsen kring hur begreppen i 

undersökningen relaterar till varandra och redogöra för de fakta som forskaren observerat i 

empirin (Patel & Davidsson, 2003, s. 21-23). Den här studien behandlar begreppen inom 

varumärke, event och kommunikationsverktygen sponsring och event marketing. De teorier 

som valts att undersöka och arbeta med i den här studien har alla varit kopplade till begreppen 

varumärke och event, detta för att problemfrågeställningen är riktad mot detta ämnesområde.  

De teorier som valts för att klargöra problemfrågeställningen är; varumärke, sponsring, event, 

event marketing samt avslutningsvis sponsring och event marketing: en syntes, alla i 

förbindelse till idrottsevent. Varumärkes-teorin är relevant då den framhåller vikten av att 

marknadsföra ett varumärke för att stärka dess trovärdighet, image och personlighet. 

Sponsring, event och event marketing blev mina tre följande teorier för den här studien och de 

är väsentliga för studien, detta för att undersöka sponsring och event marketings effekter för 

ett varumärke som är associerat med ett idrottsevent. Båda kommunikationsverktygen kan 

enligt vetenskapsmän och forskare, om de hanteras och brukas rätt, leda till starkare 

trovärdighet och image för varumärket. Slutligen redogör jag för teorin; sponsring och event 

marketing: en syntes, detta för att jämföra kommunikationsverktygen mot varandra och se på 

skillnader dem emellan. 

Fakta kring teorier för den här studien är hämtat från böcker och vetenskapliga artiklar. 

Böckerna är skrivna på svenska och engelska, de vetenskapliga artiklarna är skrivna på 

engelska. Jag har goda kunskaper i det engelska språket, dels efter flera års studier i engelska i 

den svenska skolan, men även från språkstudier i engelska på Cambridge University, 2011. 

Böcker och de vetenskapliga artiklar som skrivits på engelska har jag förstått bra och därför 

har jag kunnat urskilja vilka böcker och artiklar som haft relevans för den här studien och 

vilka som inte har haft det på ett trovärdigt sätt. 
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4. Empiri  

I detta kapitel sammanfattas de intervjuer som utförts utifrån det frågeformulär som utformats 

och som legat till grund vid intervjutillfällena. Sammanställningen i detta empiriavsnitt följer 

frågeformulärets ordning, detta för att skapa en följsam läsning och hålla fast vid studiens 

struktur för undersökningen.   

 

4.1 Internationella varumärken 

4.1.1 Asics 

Intervju med Asics marknadschef i Sverige, Vanessa Åsell Tsuruga. Hon har arbetat för Asics 

i Japan mellan åren 2006-2010, kom sedan till Sverige 2011 och fortsatte arbeta för Asics här, 

då som marknadschef.  Civilekonom och har själv sprungit fyra Stockholm Marathon.  

Varumärke 

Vanessa Åsell Tsuruga berättar att varumärket Asics står för ”Arima Sana in Corpoe Sano”, 

vilket betyder ”En sund själ i en sund kropp”. Grundfilosofin för varumärket är att 

symbolisera tålamod, vilja och uthållighet. Deras varumärke ska associeras med produkter av 

bästa kvalité och funktion och Asics målsättning är att lyfta fram en löpares prestation, oavsett 

nivå. Vanessa menar på att det är genom sin prestation man lyckas som löpare och det är den 

tid, vilja och energi man lägger ner inför ett lopp som räknas. Här, under den tiden och de 

förberedelser som en löpare gör inför ett lopp vill Asics vara med och bidra till prestationen, 

detta genom sina produkter, förklarar Vanessa. Asics stärker sitt varumärke genom att 

fokusera och lägga allt krut på löpning, deras vision är att globalt äga begreppet; running. För 

att nå detta arbetar Asics via tre kanaler; deras träningsprogram, deras produkter och genom 

de eventen/tävlingar de äger eller är partners till.  

Sponsring 

När det gäller kommunikationsverktyget sponsring förstår inte Vanessa poängen med att 

arbeta med ren sponsring för att stärka sitt varumärke. Hon vill koppla ihop sponsring med 

evenemang, aktiviteter och event, inte hålla varje metod enskild. Asics arbetar med sponsring 

när det är förknippat med ett event, exempelvis med Asics Stockholm Maraton. Där 

exponeras Asics via kanaler som går under begreppet sponsring och i de fallen är sponsring 

viktigt, menar Vanessa. När sponsringen inkluderas i ett eventavtal genererar sponsring också 

ett värde för varumärket och då kan sponsringen innebära logga på start- och målportal, på 

vepor, banderoller, annonser etcetera. Att endast arbeta med annonser, vepor, banderoller och 

sponsorbidrag till event förekommer inte inom Asics. Vanessa förklarar att om man vill 

erhålla ett värde för varumärket genom att medverka i ett event krävs det att vi som partners 

är med och syns på plats, att vi visar upp våra produkter, möter och talar med konsumenten, 

samt gärna deltar i tävlingen själva. Kombinationen att erhålla sponsring genom sin 

medverkan i ett event är fördelaktig och ger ett mervärde för varumärket, menar Vanessa. På 

Inledning Teori   Metod Empiri Analys Slutsats   
Sannings-
kriterier 
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det viset arbetar Asics med båda kommunikationsverktygen, sponsring och event marketing 

under samma tillfälle och det genererar bra exponering och publicitet på olika sätt, vilket 

stärker varumärket.  

Event 

Att synas via event är ett trovärdigt och bra sätt att stärka sitt varumärke på, detta för att 

varumärket blir associerat och relaterat ihop med eventet förklarar Vanessa. Det som är 

viktigt när man deltar i ett event är att man ser till att eventet och varumärket stämmer 

överrens och har en röd tråd, annars kan konsekvenserna bli att varumärket tappar 

trovärdighet och förvirrar sin image för kunden. I Sverige finns det enligt Vanessa endast två 

event som är relevanta och intressanta för Asics och som är starkt förknippade med löpning, 

det är Asics Stockholm Maraton och Göteborgsvarvet. Asics som vill äga löpning globalt är 

partners till flertalet internationella maraton, samt huvud- och titelsponsor till Asics 

Stockholm Maraton, detta sedan 2011. Asics Stockholm Maraton är det enda maratonet i 

världen som Asics äger och är titelsponsor till. Likaså har Asics gått in som huvudsponsor till 

Jubileumsmaran som arrangeras i Stockholm den 14 juli i år, vilket är ett ettårs-evenemang. 

Vanessa förklarar att Asics är hellre med på få event och medverkar där fullt ut, än på flertalet 

event och på olika nivåer. Detta för att leverera en trovärdighet mot kunden, påvisa sin styrka 

och sin kompetens, samt skapa långsiktiga relationer till sin målgrupp. Asics har en mycket 

tydlig målgrupp som de är intresserade av att nå och deras målsättning är att vara störst på 

löpning i Stockholm. Genom att vara huvudpartners och titelsponsor på Asics Stockholm 

Maraton når Asics sin målgrupp och stärker sitt varumärke optimalt, menar Vanessa. 

Event marketing 

Vanessa förklarar att event marketing är ett begrepp som hon inte använder i sitt arbete, men 

hon känner till begreppet. Istället arbetar Asics med begreppet sports marketing och det 

inkluderar kommunikationsverktygen event marketing och sponsring. Asics arbetar gärna 

med relevanta idrottsevent och då fullt ut. Hon förklarar att som titelsponsor till Asics 

Stockholm Maraton är det ett projekt som pågår året runt, själv sitter hon med i 

ledningskommittén och är med och påverkar, utvecklar och planerar eventet. Hon menar på 

att det är viktigt att vara närvarande och delaktig både innan, under och efter ett event som 

man medverkar i, det genererar ett starkt värde tillbaka. Under Asics Stockholm Maraton är 

Vanessa, tillsammans med kollegor, medlemmar och leverantörer med på plats och 

representerar Asics. De möter sina kunder, lyssnar, pratar och skapar relationer med dem på 

”gatunivå”. Här får vi den bästa responsen och feedbacken att ta till oss och arbeta vidare 

med, menar Vanessa.  

Sponsring och event marketing: en syntes  

Vanessa menar på att Asics inte arbetar med ren sponsring, de arbetar med, som nämnts 

tidigare begreppet; sports marketing, det vill säga en kombination av sponsring och event 

marketing, enligt Vanessa. Hon förklarar att för Asics är det mycket viktigt att skapa 

relationer och vara nära löparen, oavsett löparens nivå. Att arbeta med 

relationsmarknadsföring är viktigt för Asics och genom att medverka i event som är starkt 

förknippade med löpning, som exempelvis Asics Stockholm Maraton når Asics sina kunder, 

skapar trovärdighet och blir associerade med löpning, förklarar Vanessa. Genom att även ingå 

avtal med relevanta idrottsevent inkluderas kommunikationsverktyget sponsring i det. Asics 

syns på målportal, ledarbil, vepor, affischer, annonser, webb och sociala medier, vilket är 

verktyg som enligt henne går under begreppet sponsring. Kombinationen av sponsring och 
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event marketing benämner hon sports marketing och det är med begreppet sports marketing 

som Asics arbetar för att nå sin målgrupp och stärka sitt varumärke. 

4.1.2 Adidas 

Intervju med Adidas marknadschef i Sverige, Robert Zaring. Han har bland annat arbetat för 

Adidas i Tyskland under tre år innan han kom tillbaka till Sverige och fortsatte att arbeta för 

Adidas i Sverige, då som marknadschef. Civilekonom och starkt idrottsintresserad.  

Varumärke 

Adidas arbetar med begreppen performance, running och style i samband med exponering av 

sitt varumärke. Performance och style står för 70 % av omsättningen inom Adidas Group. För 

att stärka sitt varumärke arbetar Adidas med fyra olika marknadskanaler; PR (public 

relations), sports marketing, trade marketing och brand marketing. Marknadskanalerna 

används i skild omfattning beroende på syfte och målsättning för varumärket. Enligt Robert är 

Adidas målsättning för sitt varumärke dels att nå brett, men även att nå ut till nästa 

generations atleter, vilket betyder målgruppen 14-19 år. Enligt Robert är det 14-19 åringarna i 

dagens samhälle som sätter trenderna, är morgondagens kunder och därav Adidas 

kommunikationsmålgrupp. Den här målgruppen är stark, köper mycket och influerar både på 

äldre och yngre individer vilket stämmer väl in i den bredd som Adidas vill nå för att stärka 

sitt varumärke.  

Sponsring 

När det gäller begreppet sponsring benämner Adidas det kommunikationsverktyget för brand 

marketing. Det betyder att de exponerar och kommunicerar sitt varumärke genom TV, radio, 

sociala medier, Facebook och annonser etcetera. Adidas mäter kontinuerligt värdet av att 

synas genom exempelvis annonser och Robert menar på att varumärket behöver en mix av 

samtliga marknadskanaler som de arbetar med, dels för att möta kundens efterfråga men även 

för att påvisa sin styrka och trovärdighet, därav är sponsring en del. Vidare förklarar Robert 

att ett event aldrig kan stå själv, de krävs även brand marketing för att lyckas, eller sponsring 

som benämningen är i den här studien. 

Event 

Adidas arbetar med event på olika sätt och i skilt omfång. Att arbeta med och medverka i 

event är bra och skapar möjligheter för varumärket att nå brett, säger Robert. Ett sätt att arbeta 

med event är att använda marknadskanalen; trade marketing. Inom det begreppet genomförs 

happenings, tävlingar och aktiviteter i skyltfönster och inne i sportbutiker, detta för att vinna 

konsumenten vid köptillfället. Ett annat exempel på arbete med event är idrottseventen 

Göteborgsvarvet och Lidingöloppet där Adidas är huvudpartner. Dessa event ingår i 

eventsponsring-segmentet under marknadskanalen; sports marketing. Här är Adidas på plats 

vid idrottseventet, presenterar sina produkter, medverkar själva i tävlingen och möter 

konsumenten på fältet. Ytterligare ett exempel att arbeta med event är ”Adidasträffarna” med 

idrottsklubbar runt om i landet där de tillsammans eller enskilt arrangerar klubbträffar och 

aktiviteter ihop med lokala eller rikstäckande idrottsklubbar. Detta event går under begreppet 

event marketing som också ingår i marknadskanalen sports marketing. Genom sina olika 

marknadskanaler arbetar Adidas kontinuerligt med event och finner ett stor värde av detta för 

sitt varumärke. Att medverkan i event sker på olika sätt genererar mest fördelar för 

varumärket, detta för att de når brett vilket är Adidas målsättning, berättar Robert. 
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Event marketing 

Kommunikationsverktyget event marketing ingår som en underrubrik till marknadskanalen; 

sports marketing inom Adidas. Event marketing är ett mycket fördelaktigt kommunikations-

verktyg att arbeta med för att stärka ett varumärke menar Robert, dock kräver det en hel del 

tid och resurser. När det gäller sport marketing som är huvudrubriken för Adidas inom detta 

ämnesområde, delar Adidas in sport marketing i två grupper, lagsponsring och 

eventsponsring, därtill ligger en underrubrik direkt länkad till sports marketing som är event 

marketing. Event marketing innebär att Adidas arrangerar ”Adidasträffar” med exempelvis en 

fotbollsklubb där det finns ett program och aktiviteter av olika slag för deltagare, medlemmar 

och besökare att delta i. Representanter från Adidas finns på plats och de träffar konsumenten. 

Detta arbetssätt genererar ett stort värde för varumärket och görs regelbundet under året med 

skilda klubbar i landet, dock krävs en del förberedelser och resurser vilket minimerar 

tillfällena.  

Vid lagsponsring och eventsponsring under begreppet sport marketing handlar lagsponsring 

om att sponsra lokala-, allsvenska- och internationella fotbollslag och här vill Adidas 

associeras med de bästa lagen i både allsvenskan och de utländska ligorna. Därtill kommer 

individuella fotbollspelare, skidskyttelandslaget och friidrottslandslaget. Eventsponsring 

handlar däremot om att sponsra idrottsevent som Göteborgsvarvet och Lidingöloppet. Sports 

marketing står för 50 % av de fyra marknadskanalerna som Adidas arbetar utifrån och är en 

stor del av Adidas marknadsföring, detta för att exponera och stärka sitt varumärke, förklarar 

Robert.    

Sponsring och event marketing: en syntes  

För den här studien används kommunikationsverktygen sponsring och event marketing. När 

det gäller varumärket Adidas känner vi igen dessa verktyg fast de uttalas med andra 

benämningar. Robert förklarar att event aldrig kan stå själv, de måste inkludera sponsring. Att 

arbeta med event och event marketing medför att du även arbetar med sponsring, menar 

Robert, detta för att nå ut sitt budskap fullt ut. Arenareklam och banderoller är inte aktuellt för 

Adidas, de faktorerna kan ingå i ett så kallat sponsorpaket, men Adidas betalar inte enbart för 

arenareklam eller målportaler. Det är Adidas egna produkter som de vill att idrottsmän och 

kvinnor ska använda när de utövar sin idrott, det genererar ett mycket starkare värde än övrig 

reklam. Ett bra exempel på detta är ett fotbollslag under en fotbollsmatch. Där är det mycket 

viktigare att fotbollsspelarna har Adidasdräkter på sig, spelar med Adidas fotbollsskor, samt 

att matchbollen är från Adidas, än att Adidas skulle exponeras med logga på en banderoll, 

egen flagga eller via arena reklam. Även om event genererar bra värde för ett varumärke så 

finns det en marknadskanal som är bättre enligt Robert och det är att Adidas sponsrar de allra 

bästa individuella idrottarna som exempelvis fotbollsspelaren Lionel Messi i Barcelona. Att 

sponsra individuella personligheter som Lionel Messi säljer bättre än event, förklarar Robert. 

Det betyder att Adidas arbetar mindre med event inom fotbollsbranschen och mer med event 

inom löparbranschen, detta för att det finns fler stjärnor inom fotbollen men färre stjärnor 

inom löpningen och därför väljer Adidas att hellre arbeta med fler löparevent som 

Göteborgsvarvet och nå brett på det viset istället.    

4.1.3 Haglöfs 

Intervju med Haglöfs marknadschef i Sverige, Carl Hård af Segerstad. Han har arbetat för 

Haglöfs i ett antal år, varav de sista som marknadschef. Starkt frilufts- och idrottsintresserad 

samt innehar en högskoleutbildning. 
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Varumärke 

Haglöfs är ett varumärke som ska förknippas med technical outdoor, förklarar Carl. 

Varumärket ska symbolisera de funktionella värdena som utförs vid friluftsbruk. Haglöfs är 

ett ansvarstagande företag som prioriterar tre faktorer; funktion, god design och prisvärdighet. 

Företagets målgrupp är starkt intresserad av och ofta involverad i ett aktivt friluftsliv, har ett 

outdoor intresse och gillar berg, paddling och vandring. Haglöfs utvecklar sina produkter för 

en relativt teknisk och kunnig målgrupp, men Carl menar på att designen kunde få större 

utrymme, detta för att man skulle kunna nå ut till än fler individer genom den kanalen. Dock 

ska man ha med sig att design kopplas lätt ihop med trender och en trendkänslig målgrupp ska 

man vara försiktig med.  

Sponsring 

Kommunikationsverktyget sponsring betyder en avgift som ska betalas för att vara med, man 

betalar för ett annonsutrymme enligt Carl. Sponsring förekommer hos Haglöfs genom sociala 

media, webb, annonsering, katalog, Tv-reklam och genom deras återförsäljare. Enligt Carl är 

annonsering den största kanalen för Haglöfs och genom att arbeta med sponsring är det upp 

till företaget att göra det bästa av den sponsorkostnad man har, detta för att erhålla bästa värde 

för varumärket. Att aktivera sponsring är något Haglöfs arbetar hårt med och försöker på det 

viset generera ett starkare värde för varumärket genom sponsringen.  

Event 

När Haglöfs arbetar med event är de alltid på plats, de deltar och arrangerar sin del av eventet, 

detta för att representera och lyfta fram sitt varumärke på bästa sätt mot eventets publik och 

dess deltagare. Ett event är ett positivt och spännande uttryck som uppskattas av allmänheten, 

säger Carl. Vidare förklarar han att det är upp till företaget att ta vara på ett event som man 

medverkar i, att vara närvarande är självklart för Haglöfs och när de medverkar i ett event gör 

det detta fullt ut. Exempel på event som Haglöfs är partner till är BAMM och Arctic Weekend 

i Björkliden och NM i Riksgränsen för att nämna några. NM är nytt för 2012 och 

målsättningen för Haglöfs som var huvudpartner till eventet var att äga publiken på plats. 

Representanter från Haglöfs var själva på plats i Riksgränsen, de byggde en stor snöbar, bjöd 

på grillat och lingondricka, byggde en sittarena med renskinn, arrangerade småtävlingar, 

pratade med folk samt exponerade sitt varumärke genom banderoller, vepor och start- och 

målportal, detta fullt ut hela helgen. Att arbeta på detta vis, kräver tid, personal och resurser 

men genererar också en hög trovärdighet tillbaka till varumärket, menar Carl. Detta arbeta gör 

vi helt själva och då får vi det som vi önskar. Att arbeta med event är mycket viktigt för 

Haglöfs, detta för att Haglöfs når direkt rätt målgrupp vid respektive event. Alla event är 

oerhört viktiga för oss, och det är bra att ha en bredd på dem, säger Carl. Genom en 

medverkan i ett event kan varumärket profilera sig gentemot journalister, media, trogna 

kunder, leverantörer, konsumenter och andra intressenter. Att ha designers, säljare och 

produktutvecklare på plats under ett event ger även möjlighet för Haglöfs att erhålla direkt 

feedback på sina produkter under samtalen som blir, detta kan sedan analyseras och utvecklas 

för att generera ett ännu starkare och trovärdigare varumärke, menar Carl. 

Event marketing 

Som framgått under begreppet event arbetar Haglöfs starkt med event och event marketing. 

Haglöfs är både partner och huvudpartner till ett flertal olika event och i samtliga event som 

Haglöfs medverkar i jobbar det aktivt med sitt bidrag. De har alltid representanter på plats, de 

visar upp och lånar ut sina produkter i testcenter och de skapar relationer med deltagarna. Carl 
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förklarar att Haglöfs vill använda den kostnad som det kostar att vara med i ett event på bästa 

sätt, det krävs ett engagemang och en närvaro för att erhålla bästa värde när man medverkar i 

ett event. Att arbeta aktivt med event marketing bidrar till att varumärket kan nå ett bättre 

resultat utifrån den sponsorkostnad det kostar att vara med, menar Carl. 

Sponsring och event marketing: en syntes  

I Haglöfs fall arbetar de aktivt både med sponsring och event marketing, de finner ett värde i 

att använda båda kommunikationsmetoderna för att nå sin målgrupp och etablera sig på 

marknaden. Carl ser och är medveten om en skillnad mellan begreppen men menar på att båda 

verktygen behövs för att exponera sitt varumärke.  

Haglöfs sponsrar ett par aktiva utövare inom outdoor-branschen i Sverige med produkter, 

kläder och utrustning, detta för att de ska kunna utföra sina expeditioner eller sina arbeten på 

bästa sätt. Det kan vara bergsguider, skidåkare eller äventyrare som ska utmana sig själva 

inom en friluftsaktivitet som stämmer väl in med Haglöfs värderingar. Dessa personer 

benämns Haglöfs vänner och kan också vara med under event, där de kan delta eller föreläsa. 

Detta är ett sätt att erbjuda sina tjänster under ett evenemang och handlar starkt om event 

marketing i kombination med sponsring. Att som varumärke förknippas med bra 

personligheter inom outdoor-branschen stärker varumärket, menar Carl och det ska vi 

exponera och marknadsföra också. En kombination av sponsring och event marketing är ett 

framgångsrikt sätt att arbeta på inom Haglöfs, avslutar Carl.    

4.2 Nationella varumärken 

4.2.1 Tierra 

Intervju med Tierras marknadschef i Sverige, Erik Tjerneld. Han har arbetat för Tierra sedan 

några år tillbaka inom olika områden och erhöll vid årsskiftet posten som marknadschef. Han 

har ett brinnande intresse för friluftsliv och kvalitetsprodukter.   

Varumärke 

Varumärket Tierra står för extrem slitstyrka, bra rörlighet och skydd mot väder och vind. 

Deras produkter är utvecklade med bergsklättring i fokus, vilket gör att Tierra arbetar hårt 

med kvalitén och en lång hållbarhet för sina produkter. Målgruppen är snäv, det är aktiva 

individer som förstår och uppskattar bra utrustning, förklarar Erik. Våra kläder är lite dyrare 

produkter, men har enorm slitstyrka och lång hållbarhet. Tierras syfte är att det ska synas att 

det är ett skandinaviskt märke, detta genom produktens färg och passform, kvalité och dess 

detaljer. Trender och mode är inte i fokus, utan det är funktionen som leder till designen hos 

Tierra, förklarar Erik.  

Sponsring 

För Erik innebär sponsring att sponsra deras teamåkare. Tierra sponsrar dem med kläder och 

utrustning för att visa på att individer i branschen använder deras produkter. Tierra arbetar 

med skidpatruller, lavinkonsulter och fjällräddningen. Att synas på personer som verkar och 

arbetar i tuffa väderförhållanden visar på trovärdighet och stärker vårt varumärke. När det 

gäller sponsring till enstaka skidåkare är det viktigt att skidåkarens personlighet stämmer in 

med Tierras värderingar. Dessa skidåkare ingår i ett testteam och lyfts fram och presenteras på 

Tierras hemsida och i deras kataloger. Testteamet använder nästa säsongs kläder och ger 

feedback till Tierra på produkterna, vilket är värdefullt för Tierra och ger dem möjlighet att 

förändra och utveckla produkterna till bästa lösning inför kommande lansering. Erik förklarar 
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vidare att Tierra arbetar med sponsring genom att synas i annonser i branschtidningar, dock 

inte frekvent då annonspriset ofta är för högt och begränsar dem. 

Event 

Tierra arbetar inte mycket med event, de medverkade i ett mindre boulder-event för något år 

sedan, detta då klättring är lite av Tierras huvudgren. Erik inser ändå värdet av att medverka i 

ett event, detta för att stärka sitt varumärke image och dess personlighet, men också för att 

skapa en trovärdighet i det man gör. Dock finns det inte tid och resurser för detta i dagsläget. 

Kommer rätt event för Tierra där deras budget täcker kostnaderna kan möjligheten att 

medverka ske. Erik är öppen för eventförslag och ser sig gärna omkring för att hitta det rätta 

eventet för att stärka varumärket Tierra. 

Event marketing 

Tierra arbetar inte frekvent med event marketing, detta beror på olika faktorer, förklarar Erik. 

Dels är det tid och resurser men även att det är svårt att hitta rätt event för Tierra som ger 

pengar tillbaka.  

Sponsring och event marketing: en syntes  

Erik definierar skillnaden mellan sponsring och event marketing på följande vis, event 

marketing innebär ett mer engagemang och en mer närvaro från varumärket under det event 

de medverkar i. Dessa resurser har inte Tierra i dagsläget, därav att de inte arbetar frekvent 

med event marketing. Sponsring för Erik innebär att sponsra individuella personer med 

kläder, där personerna verkar inom de områden som förknippas med varumärkets värderingar. 

Sponsring kan också vara att sponsra olika tillställningar eller tävlingar i form av pengar och 

då synas i annonser, på flyers, i mål- och tävlingsområde etcetera, förklarar Erik. Därtill 

innebär sponsring inom Tierra att även sponsra arbetslag som fjällräddningen och 

skidpatrullen med kläder, det är arbetsgrupper som arbetar i områden som kan innebära tuffa 

väder- och vindförhållanden. Genom att sponsra dessa arbetsgrupper ökar Tierras trovärdighet 

för varumärket då de visar på slitstarka och funktionella kläder eftersom produkterna används 

av erkända arbetsgrupper i branschen. Tierra arbetar till 90 % med sponsring och 10 % med 

event marketing. 

4.2.2 Fjällräven 

Intervju med Fjällrävens marknadschef i Sverige, Jerry Engström. Han har arbetat för 

Fjällräven sedan 2008 och under de senaste sex åren har Fjällräven etablerat sig starkt på 

outdoor-marknaden.  Jerry är civilekonom och har ett starkt intresse för natur- och friluftsliv. 

Varumärke 

Varumärket Fjällräven ska symbolisera och sprida följande tre faktorer; att gilla friluftsliv, att 

värna om djur och natur, samt skapa möjlighet för individer att ge sig ut i naturen. 

Målgruppen är bred och riktar sig mot individer mellan 35-65 år. Fjällrävens målgrupp tittar 

mer på kvalité än den senaste trenden, vilket gör dem trygga i sitt val av Fjällräven. De har ett 

starkt naturintresse vilket kan visa sig i olika sammanhang, allt från att gå ut med hunden till 

att vandra några dagar i fjällen. Robert förklarar att Fjällräven arbetar mycket med ”story 

sharing” och att de vill lyfta fram de gamla lägereldsberättelserna. Vidare är det av stor vikt 

att framhålla den historia som ligger till grund för varumärket när varumärket exponeras och 

marknadsförs offentligt. Historien bakom Fjällräven är viktig för varumärket, för personalen 

och för konsumenterna, den påvisar bland annat vikten om djur och natur.   
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Sponsring 

Fjällräven arbetar ytterst lite med sponsring och detta beror på att de inte finner något större 

värde i sponsring. Varumärket syns ibland via annonser, men ytterst sällan och då kan det 

vara genom ett sponsorpaket till ett event. Istället arbetar det mer med sin webb och sociala 

medier som facebook, marknadskanaler som också går under sponsring, menar Jerry. En stor 

sponsring som de är involverade i är att de sponsrar ishockeyarenan i Örnsköldsvik, 

Fjällräven Center, detta för att Fjällräven kommer därifrån och de ser ett värde i att bidra med 

något till hemorten. Under begreppet sponsring inom Fjällräven hamnar även de samarbeten 

som Fjällräven är involverade i där de sponsrar Svenska Turistföreningen, Friluftsfrämjandet 

och Ur & Skur dagis. Här kan Fjällräven sponsra med produkter och kläder till dagisfröknar, 

bra rabatter på sina produkter till Svenska Turistföreningens och Friluftsfrämjandets 

medlemmar etcetera.  

Event 

Fjällräven ser mycket positivt på event när det gäller att stärka sitt varumärke. Viktigt är att 

man arbetar med relevanta event som stämmer väl överrens med företagets värderingar och 

normer. De event som Fjällräven medverkar i har de själva startat och är namnade med 

Fjällrävens namn och logga, exempel på detta är Fjällräven Classic och Fjällräven Polar, 

berättar Jerry. Att arbeta på detta sätt stärker deras varumärke starkt mot konsumenten, detta 

för att konsumenten, både nationellt och internationellt associerar Fjällräven med dessa två 

mycket populära och etablerade event. Fjällräven har en heltidsanställd person som arbetar 

enbart med dessa event, samt därtill sitter de fyra personer på marknadsavdelningen som 

bistår med resurser för att få eventen så bra som möjligt. Att göra arbetet själva och vara med 

i planeringen, utvecklingen och genomförandet av eventen gör att Fjällräven får eventen som 

de vill ha det, de använder sig inte av någon eventbyrå.   

Event marketing 

Event marketing är ett verktyg som Fjällräven arbetar mycket med. Jerry förklarar att de 

främst gör sina egna event och viktigast vid ett event är att närvara och träffa konsumenten. 

Under eventet Fjällräven Classic går flertalet av Fjällrävens egen personal den långa 

fjällvandringen på 11 mil mellan Nikkaluokta och Abisko. De gör det antingen på egen hand, 

med kollegor, journalister, leverantörer eller inbjudna kunder. Detta skapar en trovärdighet för 

varumärket samtidigt som de själva lär sig mer om den arena de vill verka på, nämligen i 

naturen. Att själva delta och vandra med deltagarna skapar relationer och samtal som kan 

generera oerhört mycket värde och kunskap för den framtida utvecklingen av företaget, 

förklarar Jerry. Han berättar att när de samlas till kvällen framför spritköket eller framför 

lägerelden efter några mils vandring och möter andra deltagare, helt okända för varandra 

startar ofta samtal kring produkter, material och utrustning vilket är den bästa feedbacken vi 

kan erhålla för att utveckla våra produkter till det konsumenten efterfrågar.  

Sponsring och event marketing: en syntes  

Vid en jämförelse mellan sponsring och event marketing hos Fjällräven står sponsring för 20 

% och event marketing för 80 %. Fjällräven arbetar mer aktivt med egna event och ser en stor 

vikt av att exponera sitt varumärke i samband med ett event som stämmer bra in med 

Fjällrävens paradigm. Jerry menar på att event bidrar med mycket mer värde för deras 

varumärke än vad sponsring gör. Vidare förklarar han att skillnaden på sponsring och event 

merkating är att sponsring är ren annonsering och event marketing är att vara på plats och 

närvara i det event man medverkar i. Genom att vara huvudpartner till ett stort och efterfrågat 
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event som Fjällräven Classic erhåller vi mycket reklam och exponering utifrån, detta genom 

de reportage och annonser som skrivs och publiceras att egen annonsering inte behövs. Vi har 

skapat två stora event, Fjällräven Classic och Fjällräven Polar, dessa två event är etablerade 

och uppskattade nationellt och internationellt, vilket ger oss mycket bra kanaler för att nå vår 

målgrupp och etablera vårt varumärke på marknaden, menar Jerry. Då behöver vi inte lägga 

mycket pengar på sponsring, utan istället förvalta och utveckla de event vi idag tillhandhåller. 

4.2.3 Klättermusen 

Intervju med vice VD och marknadschef för Klättermusen i Sverige, Eva Askull. Hon driver 

tillsammans med sin man, Peter Askull företaget Klättermusen och de utgår ifrån Åre i 

Jämtlands län. Eva har högskoleutbildning och har varit verksam inom friluftsbranschen i 

över 20 år. 

Varumärke 

Varumärkets styrka är deras fokus och arbete på funktion och miljö. Funktionen är aldrig 

kompromissbar och den ska alltid fungera optimalt för ändamålet, likaså kompromissar de 

aldrig kring miljöfrågor, förklarar Eva. Klättermusen använder inte alls impregneringsmedel 

för sina kläder. ”Varför tillsätta något när det inte tillför något”, menar Eva. Målgruppen är 

från 20 år och uppåt, de är utomhus mycket och söker bra kvalité. Därtill har de ett 

engagemang eller starkt intresse för miljön och ser sina inköp av kläder och utrustning på lång 

sikt. Inom Klättermusens målgrupp syns förutom en ordinär konsument även många guider, 

äventyrare, naturbevakare och poliser, individer som använder kläderna i sitt yrke. 

Sponsring 

Sponsring kan betyda olika saker för en verksamhet, förklarar Eva. För Klättermusen innebär 

sponsring en sak, hos dem handlar sponsring om individuell sponsring. Klättermusen sponsrar 

tio individer med kläder och utrustning, detta för att de ska kunna utföra sin friluftsaktivitet på 

bästa sätt. Samtliga tio individer är starkt förknippade med ett aktivt friluftsliv i sin vardag 

och syns till och från i media inom sin bransch. Individerna som har en stark personlighet, 

behöver inte vara rikskända, men viktigt är att de instämmer och passar väl ihop med 

Klättermusens värderingar och vår filosofi, säger Eva. Individerna är spridda runt om i 

världen, de kommer från Norge, Canada, Frankrike, Tjeckien och Sverige. Viktigt för oss är 

att vi har en bra relation med samtliga sponsrade individer, vi gillar varandra och hörs av 

regelbundet under året. Våra sponsrade killar och tjejer utför deras aktivitet fullt ut, har alltid 

hjärtat med sig och vi tror och stöttar dem det vi kan från vårt håll. Relationen bygger på 

respekt, de är våra vänner men även våra budbärare. Vi arbetar inte med annonsering, Tv-

reklam eller dagspress, detta för att det ger oss inget värde och det är oerhört dyrt i 

förhållande till vad vi får tillbaka.   

Event 

Klättermusen är inte med i officiella event, detta beror på tid, pengar och resurser. Eva tycker 

att ett event kan tillföra mycket värde för ett varumärke om man jobbar engagerat och 

effektivt med sin medverkan. Det är mycket viktigt att man är på plats och representerar sitt 

varumärke, samt tar chansen att möta konsumenten när tillfället ges, förklarar Eva. Det event 

som Klättermusen är involverade i är ett återkommande evenemang som Klättermusen 

tillsammans med tre andra lokala outdoor-leverantörer arrangerar. Fyra gånger per år bjuder 

de upp ca 40 återförsäljare från olika delar i Europa och bjuder dem på en äventyrsvecka i 

Jämtlandsfjällen. Här får de testa på att bo i tält, fjällvandra, åka hundspann, fiska och att 



43 
 

klara sig ute i fjällen. Samtliga fyra varumärken som står för eventet bistår med produkter 

som återförsäljarna får testa, prova och låna under dagarna. Detta är ett mycket uppskattat och 

återkommande evenemang som vi jobbar hårt med och som vi känner ger en bra utdelning, 

detta då vi kommer i kontakt med återförsäljare från olika delar av Europa och kan påvisa 

våra produkter för dem ute i den rätta miljön. Alltihop i samband med trevligt umgänge och 

fina minnen, berättar Eva. Dessa återkommande event är de enda event Klättermusen arbetar 

med. 

Event marketing 

Eva förklarar att Klättermusen arbetar med event marketing genom sin medverkan i de event 

som genomförs fyra gånger per år, förklarat ovan. Ska man medverka i ett event, handlar det 

om att vara på plats och ta vara på sina möjligheter att nå besökaren fullt ut. Detta gör vi bäst 

under våra äventyrsveckor i Jämtland med återförsäljarna som kommer på besök. Det kräver 

mycket arbete och planering, men vi ser att det är värt detta, förklarar Eva. Vi är också med på 

två stora outdoor-mässor i Tyskland varje år vilket gör att vi exponerar oss inom branschen 

och därtill mot gamla som nya återförsäljare. Detta är de enda marknadskanalerna inom event 

marketing som vi använder oss av och vi ser inga möjligheter eller intresse av att utöka dessa 

marknadskanaler nu, berättar Eva. 

Sponsring och event marketing: en syntes  

Skillnaden på sponsring och event marketing är för oss att sponsring i stort innebär att betala 

en faktura till en annons och därigenom exponera sitt varumärke. Event marketing innebär 

mycket mer, det handlar om planering, hjärta, intresse och att skapa korta eller långsiktiga 

relationer, enligt Eva. Sponsring är inte alls vårt sätt att arbeta, det stärker inte vårt varumärke 

alls, förklarar Eva. Däremot att arbeta nära våra sponsrade vänner som vi har en bra och 

öppen relation med är något som passar vårt varumärke och vår filosofi mycket bra, berättar 

Eva. När det handlar om event marketing tycker Eva att det är ett arbetssätt och ett verktyg 

som fungerar bra om man använder det på rätt sätt, samt har tid och resurser till det. Att själv 

vara involverad och engagerad i event är jättekul, givande och bra för ett varumärke. Tyvärr 

är det tiden som begränsar oss och därför har vi valt att endast fokusera på våra fyra 

äventyrsveckor varje år till 100 % och genom de eventen visar vi på vår styrka och våra 

värderingar. Här påvisar vi även starkt vårt engagemang och vårt stora intresse för funktion 

och miljö, förklarar Eva.  

4.3 Retail varumärken 

4.3.1 Stadium 

Intervju med sponsringsansvarig för Stadium i Sverige, Per Malmros. Han arbetar för Stadium 

och utgår ifrån Norrköping där deras huvudkontor ligger. Per ansvarar för de centrala 

sponsoravtalen för Stadium i Sverige som idag är 15 stycken. 

Varumärke 

Stadium som varumärke ska stå för, ”Activate the world”, vilket betyder att Stadiums 

målsättning är att fler individer ska bli aktiva. Viktigt för Stadium är att fokusera på den breda 

massan, ju fler idrottsaktiva individer som finns i samhället desto bättre för Stadium, förklarar 

Per. Stadiums typiska kund är; Karin på 41 år, gift, bor i radhus och har två barn. Familjen är 

aktiv på sin fritid och de är medlemmar i minst två idrottsföreningar. Per förklarar att om 

Stadium ställs inför följande två val; Att sponsra med en miljon på en bred verksamhet som 

Vasaloppet, alternativt sponsra med en miljon på en elitverksamhet som IFK Norrköping, 
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lägger Stadium pengarna direkt på Vasaloppet, den breda verksamheten, det är bättre för 

Stadium.  

Sponsring 

Begreppet sponsring är en frekvent använd kommunikationsmetod inom Stadium. Den stärker 

deras marknadsposition och skapar tillfällen att förknippas med de professionella utövarna, 

detta genom att synas på dräkt eller utrustning med Stadiums logga. Per menar på att han kan 

hitta flera värden i sponsring för deras varumärke, detta då det är viktigt för dem att nå ut till 

många individer och få fler individer att bli aktiva. Stadium lägger cirka 75 % på sponsring 

som TV/media, annonser, reklam, webb och dagspress, detta att jämföra mot event som ligger 

på cirka 5 % och sponsring lagsporter som hamnar på cirka 20 %.  Stadium sponsrar fem 

olika lagsporter; fotboll, hockey, handboll, basket och innebandy. Sponsringen kan innebära 

att Stadium erhåller arena reklam, logga på lagets kläder och att synas i samband med matcher 

och klubbaktiviteter, detta mot att Stadium bidrar med rabatterade priser på kläder och 

utrustning, sportbag och matchställ med Stadium logga. Ytterligare en viktig aspekt för 

Stadium är att om de går in och sponsrar något får det inte vara några konkurrerande 

varumärken med, de sponsrar inte heller något med en politisk eller en religiös anknytning. 

Event 

Per förklarar att Stadium anser att event ger mycket exponering, de genererar positiva 

företeelser och skapar möjligheter att få fler individer att bli aktiva, vilket är bra för Stadium. 

Att medverka i större idrottsevent ger även mycket media, Stadium når ut brett, samt erhåller 

de bra exponering genom exempelvis logga på deltagarnas nummerlappar. Stadium är 

huvudpartner till idrottsevent som Midnattsloppet och Vasaloppet. Midnattsloppet är ett 

löparevent i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö, Vasaloppet är ett 

längdskidåkarevent mellan Sälen och Mora. Båda eventen riktas mot den stora mängden av 

individer och kan få fler att bli aktiva, vilket är Stadiums målsättning. Däremot event som 

Asics Stockholm Maraton skulle vara fel event för Stadium enligt Per, detta för att ett maraton 

begränsar antalet individer då det är en tävling som är svårare och tuffare att genomföra för 

den stora massan.  

Event marketing 

När det gäller event marketing har Stadium en egen eventavdelning som arbetar med event 

marketing i de event som Stadium är delaktiga i, event som exempelvis Midnattsloppet och 

Vasaloppet. Event marketing kräver sin tid och planering enligt Per och eftersom Stadium vill 

medverka i stora idrottsevent för att nå den breda publiken behövs det egen personal som är 

delaktiga och arbetar med planering, förberedelser och utveckling från Stadiums sida. 

Stadium har ingen ambition att äga eller namnge ett event, detta för att det kostar oerhört 

mycket pengar. Istället fokuserar Stadium på att vara partner till flertalet event och på det 

viset nå brett och få fler att bli aktiva.  

Sponsring och event marketing: en syntes  

Vid en förklaring kring sponsring och event marketing menar Per att dessa två 

kommunikationsverktyg ofta kopplas ihop och används tillsammans inom Stadium. De har 

dock inget samlingsnamn på verktyget. Vidare förklarar han att han anser att begreppen bör 

hänga ihop, detta för att det ska bli riktigt bra och generera ett bra resultat för varumärket. Per 

anser att i Stadiums fall är det bra att arbeta med båda kommunikationsverktygen samtidigt, 
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dock används verktygen relativt lite i förhållande till de resurser som Stadium ligger på 

TV/media, reklam, webb, annonser och sociala medier.  

När Stadium medverkar i idrottsevent arbetar de med både event marketing och sponsring, 

detta för att nå bästa effekt. På midnattsloppet är de på plats, visar upp produkter, säljer 

produkter till riktigt bra priser, deltar själva genom sin personal, exponerar och kommunicerar 

sin medverkan innan, under och efter eventet genom olika mediekanaler. Detta för att få den 

stora massan av individer att bli aktiva och blir fler individer aktiva då har Stadium lyckats.  

4.3.2 Team Sportia 

Intervju med Team Sportias marknadschef i Sverige, Robert Arvidsson är operativt ansvarig 

för sponsring på Team Sportia. Robert Arvidsson har varit verksam på Team Sportia i några 

år och är mycket ute i landet för att samtala och utveckla sina kollegor inom sponsring.        

Varumärke 

Team Sportia som varumärke vill associeras med lokal förankring, koppling till klubb- och 

föreningsliv samt god kunskap och service genom den lokala entreprenören. Team Sportia 

arbetar hårt för att ha en kompetent och trovärdig personal i sina butiker som kan sport. De är 

en lokal sportkedja som vill lyfta fram lokala entreprenörer och de arbetar inte med 

centraliserade butiker eller ett centraliserat sortiment. Målgruppen är en barnfamilj, där 

föräldrarna är mellan 35-55 år, har två barn i skolåldern som båda är aktiva inom olika 

idrotter.  

Sponsring 

När det gäller kommunikationsverktyget sponsring förklarar Robert att sponsring är en bra 

metod som genererar en smittoeffekt. Med det menar han att eftersom Team Sportia syns 

genom sin logga på sponsrade kläder, bagar, matchställ, annonser etcetera sprids varumärket 

och det smittar. Sponsring sker ofta på lokal nivå där butiken själv arbetar med lokal 

annonsering, lokal Tv-reklam och lokal kundklubbskommunikation. Team Sportia ser det som 

en styrka att deras butiker innehar egen kompetens för sin marknadsföring. Team Sportia 

centralt bistår däremot med en kunskapsbank vid behov och finns till hands för att hjälpa till 

och råda vid enstaka tillfällen. Inom begreppet sponsring finns det två olika segment hos 

Team Sportia, nämligen sponsring/event och sponsring/klubb. När det handlar om 

sponsring/event innefattar det Team Sportias medverkan i exempelvis Vätternrundan och O-

ringen. När det gäller sponsring/klubb handlar det om att sponsra exempelvis fotbollslag som 

Djurgården och Elfsborg. Sponsoravtalen på den här högre nivån sker på central nivå, dock är 

det lokala aktörer som sedan medverkar och är på plats.  

Event 

Team Sportia medverkar i, som Robert uttrycker det, ett ”mastodanevent” som heter 

Vätternrundan. Det är ett mycket viktigt event för Team Sportia, detta för att det genererar 

mycket massmedia, de når många kunder och samtliga erhåller en känsla av varumärket Team 

Sportia under eventet. Team Sportia är alltid på plats, de visar och säljer produkter i ett tält på 

1500 kvadratmeter. Detta ansvarar den lokala Team Sportia butiken i Jönköping för, återigen 

ner på lokal nivå och använd den kompetens och kunskap som finns från butikerna i området, 

förklarar Robert. Dock görs det stora sponsoravtalet för Team Sportias medverkan i 

Vätternrundan på central nivå. Vidare förklarar Robert att man genom sin delaktighet i ett 

event markerar sitt varumärke och skapar uppmärksamhet, detta är bra och kan leda till ett 

starkare varumärke. 
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Event marketing 

Under eventet, Vätternrundan är det Team Sportias butiker på lokal nivå som är med på plats 

och arrangerar Team Sportias del i eventet. Samtliga personer på plats representerar förstås 

Team Sportia, men det viktiga här är, som i många andra fall att det är de lokala handlarna 

som medverkar och arbetar på plats med eventet, berättar Robert. Personer från centralt håll 

finns till hands och bistår med resurser om det behövs. Event marketing är inte ett jättevanligt 

förekommande begrepp inom Team Sportia, förklarar Robert, men han förstår dess innebörd 

och kan relatera och koppla Team Sportias arbetssätt till begreppet. Dock sker 

implementeringen och närvaron vid ett event från de lokala butikerna, vilket gör att 

kommunikationsverktygen bestäms på lokal nivå, i samråd med central nivå.  

Sponsring och event marketing: en syntes  

Robert förklarar att skillnaden på sponsring och event marketing för honom är att event 

marketing är mer krävande, men det är ett verktyg som är värt att arbeta med som ett 

komplement till övrig kommunikation. Team Sportia pratar främst om begreppet sponsring 

inom sin marknadskommunikation och använder inte ofta begreppet event marketing. Istället 

arbetar de utifrån segmenten sponsring/event och sponsring/klubb. De finns sex kategorier 

som Team Sportia placerar sina sponsorprojekt i, nämligen följande; träning, fotboll, löpning, 

aktiv fritid, längdskidåkning och cykel. Vid medverkan till någon av dessa kategorier tittar 

Team Sportia först på de kvalitativa aspekterna, associationen till sitt varumärke, samt till 

försäljningsdimensionerna. Inom Team Sportia arbetar de med sponsring tio gånger så mycket 

som med event. 

4.3.3 Inter Sport 

Intervju med marknadschef Erik Andersch på Inter Sport i Sverige. Erik Andersch ansvarar 

för allt inom områdena marknadsföring och sponsring för samtliga Inter Sport butiker i 

Sverige.  

Varumärke 

Erik Andersch förklarar att målbilden för Inter Sport är att folk ska koppla ihop varumärket 

Inter Sport med begreppet ”sport”, svårare än så ska det inte vara säger Erik Andersch. Att 

associera varumärket Inter Sport med begreppet sport är brett och må så vara, men 

huvudpunkten är att kopplingen är tydlig och enkel och begreppet sport är enkelt, många vet 

vad det ordet betyder, menar Erik Andersch. Därtill har Inter Sport delat in sitt huvudbegrepp 

sport i fem olika områden som de lägger sin fokus på. De fem olika områdena är; 

Löpning/running, Fotboll, Fitness, Alpint och Outdoor. Det klart största området av dessa fem 

ovan nämnda kategorierna för Inter Sport är området inom löpning/running. Målsättningen för 

Inter Sport som varumärke är att fortsätta arbeta med att profilera sitt varumärke i samband 

med begreppet sport. Den dagen då allmänheten tänker; sport, när de ser en Inter Sport-logga 

eller hör ordet Inter Sport, då har vi lyckats säger Erik Andersch.  

Sponsring 

Erik Andersch förklarar att Inter Sport får inte och ska inte utesluta det ena före det andra när 

det handlar om marknadsföringsmetoderna sponsring och event marketing. Han menar på att 

den ena metoden behöver den andra och när metoderna följs åt blir det som mest optimalt. 

Vidare förklarar Erik Andersch att Inter Sport endast går in i event eller samarbeten där 

samarbetet bidrar till en tydlig koppling till varumärket Inter Sport och dess kärnvärden. Det 

går inte att endast sponsra ett företag eller ett event om det inte finns en koppling till oss som 
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företag. Ett bra exempel är att Inter Sport kan inte bara betala för en skylt eller en annons vid 

en tävling eller för ett event om kopplingen till Inter Sport saknas. Kan vi däremot påvisa att 

skylten eller annonsen är relaterad och kopplad till en aktivitet eller en kampanj för Inter 

Sport, ja då kan sponsringen av skylten vara aktuell för oss. Men att endast lägga en kostnad 

på ren sponsring, det fungerar inte för Inter Sport. Det ska förklaras att Inter Sport 

förekommer frekvent i annonser och syns ofta på skyltar, banderoller, portaler etcetera, men 

då finns det en förankring, en koppling till Inter Sport som varumärke, en koppling som 

kunden kan och ska förstå, säger Erik Andersch.  

Event 

När det gäller deltagande i event för Inter Sport är Inter Sport associerade med ett flertal olika 

stora event i landet. De mest kända eventen är främst Göteborgsvarvet och Lidingöloppet, 

som båda ingår i Inter Sports huvudområde, nämligen löpning/running. Vid dessa event är 

Inter Sport representerade och de är med i utvecklingen av eventen. Dessutom deltar de i 

eventet/tävlingen, de bygger upp en monter där de säljer produkter, möter kunder, löpare och 

andra besökare och de arrangerar olika aktiviteter i sina butiker inför, under och efter eventet. 

På det viset vill Inter Sport påvisa sin koppling mellan eventet och sin huvudkategori; 

löpning/running och därtill stärka sitt varumärke. Detta genuina och breda engagemang från 

vår sida leder till ökad tillväxt och konkurrenskraft för vårt varumärke, förklarar Erik 

Andersch, vilket gör att vi blir ett alternativ för deltagaren att besöka vid nästa inköpstillfälle.   

Event marketing 

Som redogjorts för under rubriken sponsring så är det samma sak som gäller för event 

marketing när det gäller retail-företaget Inter Sport. Event marketing är ett mycket trovärdigt 

och bra sätt att möta kunden på för varumärket Inter Sport, men inom event marketing 

förekommer sponsring i form av medial markandsföring som sprids via annonser, sociala 

medier, banderoller etcetera, menar Erik Andersch. Här gäller samma sak som för sponsring, 

den ena metoden får inte utesluta det andra. Det går inte att medverka i ett event och lyckas 

fullt ut utan att lägga resurser och pengar på sponsring som är sammankopplat till eventet, 

menar Erik Andersch.  

Sponsring och event marketing: en syntes  

Erik Andersch förklarar att Inter Sport vill inte sätta den ena metoden mot den andra, utan han 

menar på att Inter Sport använder sig av båda kommunikationsmetoderna i sin 

marknadsföring, detta för att stärka sitt varumärke men även för att få allmänheten att 

associera varumärket Inter Sport med begreppet sport. Dock ska den ena eller den andra 

kommunikationsmetoden som används vara förankrad med någon aktivitet som är associerat 

med Inter Sport som varumärke. Det handlar om att den ena marknadsföringsmetoden ska 

generera värde till den andra markandsföringsmetoden, det är då det ger ett mervärde, menar 

Erik Andersch. På frågan om han kände till eller arbetade med begreppet sports marketing 

inom Inter Sport svarade han att Inter Sport arbetar indirekt med sports marketing. Men de 

benämner inte sitt arbetssätt eller sin marknadsstrategi med begreppet sports marketing. Dock 

ska det förklaras att Inter Sport kombinerar sponsring och event marketing i sin 

marknadsföring, men inte under begreppet sports marketing. Sports Marketing är inte starkt 

förankrat inom retail-företagen ännu. Vi på Inter Sport är bara inne och snuddar lite på det 

begreppet, förklarar Erik Andersch.   
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5. Analys  

I detta kapitel analyserar jag respondenternas svar utifrån de teorier jag valt. Jag diskuterar 

vad det empiriska materialet visar och varför. Detta kapitel är fördelat efter samma struktur 

som teori- och empirikapitlet. Först analyseras kopplingen till Varumärke, som följs av 

kopplingar till teorier om Sponsring, Event och Event marketing för att därefter avslutas med 

kopplingen till Sponsring och Event marketing; en syntes. Bilaga 2 visar en sammanställning 

över respondenternas svar, detta för att skapa en bättre översikt och förståelse för läsaren. 

 

5.1 Aktiviteter för att stärka varumärket 

Enligt teorier kan ett varumärke uppfattas som referens till de strategier som marknadschefer 

använder när de vill skapa en identitet till nya affärer (Solomon et al., 2010, s. 37). Ett 

varumärke gör det möjligt för företag att dels bli synliga, men också att diversifiera sig ifrån 

sina konkurrenter (Davis & Chun, 2003, s. 50). Dessa teorier understryks starkt från samtliga 

respondenter i den här studien. Respondenternas målsättning är ömsesidig, de arbetar alla 

aktivt med att stärka sitt varumärke gentemot sina konkurrenter och på det viset växa på 

marknaden. Ett exempel på detta är från Asics; att använda sitt varumärke som ett verktyg för 

att ta mer marknadsandelar och skapa konkurrenskraft är framgångsrikt och något vi arbetar 

aktivt med, säger Vanessa Åsell Tsuruga, marknadschef på Asics. Vi vill äga begreppet 

”Running” globalt, då är vår målsättning att vår målgrupp associerar varumärket Asics med 

löpning och detta i alla situationer där löpning är vedertagen, säger Vanessa.  

Teorier visar på att flertalet konsumenter skapar sin identitet och stärker sin självbild genom 

att införskaffa produkter från ett varumärke som de tycker om och vill associeras med. 

Produkter hjälper till att fastställa en användares identitet (Solomon et al., 2010, s. 37). 

Escalas och Bettman (2003, s. 339-340) förklarar att konsumenter konstruerar och presenterar 

sig själva inför andra genom deras val av varumärke och att valen baseras på 

samstämmigheten mellan varumärkets image och personens egen image. Detta betyder att 

varumärkets värde är inte bara varumärkets förmåga i att exponera själva varumärket, utan 

också dess roll i att hjälpa konsumenter att skapa en identitet och bygga upp en egen självbild 

(Escalas & Bettman, 2003, s. 339-340). Eva Askull, marknadschef på Klättermusen styrker 

denna teori när hon förklarar att de kunder som köper Klättermusens produkter visar på en 

djup kunskap och rik kännedom kring bra funktion- och kvalitetsprodukter, samt ett starkt 

intresse för miljön. Genom att köpa en skaljacka från Klättermusen associeras kundens 

personlighet med Klättermusens varumärke och dess image och på det viset påverkar 

Klättermusen den personens identitet och självbild. Det är därför av stor vikt att jag som 

marknadschef exponerar och marknadsför mitt varumärke på ett ärligt, trovärdigt och genuint 

sätt, detta för att kunden ska känna sig trygg i sitt val av varumärke, förklarar Eva. Tierras 

marknadschef, Erik Tjerneld instämmer och menar på att deras kunder associeras med ett 

varumärke som står för slitstarka och funktionella produkter som används i en tuff terräng. 

Vidare förklarar han att kunderna som köper Tierras produkter vistas ofta i en ansträngande 

Inledning Teori Metod Empiri Analys Slutsats   
Sannings-
kriterier 
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och krävande miljö, genom att då använda Tierras produkter associeras kundens image med 

varumärkets image.  

Studier visar att ett varumärke är mer än bara en symbol sysselsatt att särskilja sig, ett 

varumärke kan även ge personliga egenskaper. Detta kan påvisas genom exempelvis en 

idrottstjärna som använder en viss produkt för att utöva sin sport och på det viset representerar 

sig själv som utövare av produkten och därtill ger produktens varumärke en personlighet 

(Aaker, 1997, s. 348). Robert Zaring, marknadschef på Adidas bekräftar detta starkt när han 

förklarar att kunder som köper ett par Adidas fotbollskor ofta gör detta dels för att produkten 

är bra, men minst lika mycket för att identifiera sig med en duktig fotbollspelare som spelar i 

ett par Adidas fotbollskor. Att Lionel Messi, världens bästa fotbollspelare 2012 enligt FIFA 

(www.fifa.com), spelar sin drömfotboll i ett par Adidas fotbollsskor är den absolut bästa 

marknadsföringen vårt varumärke kan få just nu, säger Robert Zaring. Adidas associeras med 

en känd och mycket skicklig personlighet och detta vill kunden förknippas med och genom att 

köpa ett par Adidas fotbollsskor stärker kunden sin egen image och sin självbild, förklarar 

Robert. 

5.2 Effekten av sponsring 

När det gäller sponsring, definierar respondenterna detta begrepp på olika sätt. Bilaga 2 visar 

en instruktiv översikt över respondenternas svar. De internationella företagen, Asics, Adidas 

och Haglöfs menar på att sponsring och event marketing gör sig bäst i ett samlat begrepp där 

båda kommunikationsmetoderna används kombinerat. Samtliga tre varumärken arbetar med 

sponsring i kombination med event marketing, dock skiljer sig Asics och Adidas sig lite från 

Haglöfs, detta då Asics och Adidas har en benämning för kombinationen, nämligen sports 

marketing. Robert Zaring, marknadschef på Adidas förklarar att vi arbetar med både 

sponsring och event marketing samtidigt i ett och samma event, men har ingen direkt 

benämning för metoden. Detta öppnar upp för flertalet mer marknadskanaler att dels påvisa 

vår medverkan i ett event, men det skapar även möjligheter för en bredare, starkare och 

tydligare exponering av vår medverkan, säger han. Tävlingen Asics Stockholm Maraton är ett 

mycket bra exempel på där Asics arbetar med sports marketing, förklarar Vanessa Åsell 

Tsuruga, marknadschef på Asics. Kombinationen att dels synas via annonser, portaler och 

banderoller som ingår under begreppet sponsring och att vi medverkar, deltar och arrangerar 

eventet genom event marketing är optimalt, förklarar hon.   

Uno Grönkvist (2000, s. 183) menar på att sambandet mellan begreppen sponsring och event 

marketing är mycket starkt. Ett sponsoravtal ger ofta möjlighet till event marketing i 

samarbete med en partner eller i egen regi, det är därför svårt att dra en knivstark gräns mellan 

begreppen, förklarar han. Teorierna som Uno Grönkvist redogör för stämmer in på begreppet 

sports marketing som både Asics och Adidas arbetar frekvent med. Tredje part Haglöfs, 

tillhörande internationella företag i den här studien, arbetar också med en kombination av 

sponsring och event marketing, dock benämner de inte detta arbetssätt för sports marketing. 

Carl Hård af Segerstad, marknadschef på Haglöfs förklarar att de kombinerar metoderna 

sponsring och event marketing inför i stort sett samtliga event de medverkar i, men det finns 

inget namn för arbetssättet. Carl Hård af Segerstad menar på att båda metoderna behövs för 

att stärka ett varumärke, det går inte att enbart arbeta med event marketing. Dock går det att 

enbart arbeta med sponsring i tidsperioder för att stärka ett varumärke, vilket vi gör på 

Haglöfs. Ren sponsring i form av annonser, reklam och media behövs för att kontinuerligt 

påvisa kunden sitt varumärkes närvaro och utveckling, säger Carl Hård af Segerstad.  
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För de nationella varumärkena, Tierra, Fjällräven och Klättermusen betyder begreppet 

sponsring en betalning för exponering av varumärket, detta genom exempelvis annonser, 

flyers och webb. Respondenterna nämnde inte att de använde sponsring i kombination med 

event marketing som respondenterna från de internationella företagen gjorde. Däremot 

förklarade de nationella företagens respondenter att sponsring i många fall innebar sponsring i 

form av kläder och utrustning till utvalda individer som de samarbetade med istället för 

sponsring genom betalning för annonser och flyers. I Tierras fall var det både till enskilda 

individer och till olika arbetsorganisationer. Erik Tjerneld, marknadschef på Tierra förklarade 

att de har ett samarbete med Fjällräddningen där samtliga fjällräddare använder Tierras 

kläder, detta skapar en stark trovärdighet när personer som arbetar i en tuff och ansträngande 

miljö använder våra produkter, säger han. Eva Askull, marknadschef på Klättermusen 

förklarade också att de sponsrar ett fåtal utvalda individer som i sitt arbete eller under sina 

expeditioner i tuffa och påfrestande förhållanden använder Klättermusens kläder och 

produkter. Detta ger ett betydligt starkare värde för vårt varumärke än att synas i annonser 

som bläddras förbi och som kostar betydligt mer än det genererar, förklarar Eva Askull. 

Teorier styrker detta sätt att arbeta med sponsring, detta då teorierna förklarar att sponsringens 

största egenskaper är dess förmåga att föra över image från den sponsrade parten till sponsorn 

(Behrer & Larsson, 1998, s. 151). Det kan kopplas till Fjällräddarna i Sverige som använder 

Tierras produkter i sitt arbete, fjällräddarnas image förs över till varumärket Tierra. Likaså 

individuella personer som utför expeditioner som exempelvis hundspannskörning på Island i 

flera minusgrader. Klättermusen samarbetar med personer som utför tuffa expeditioner som 

hundspannskörningen på Island och dessa personers image förs över till Klättermusens image, 

detta genom att Klättermusens produkter används av personer i dessa extrema förhållanden. 

De tredje nationella företaget i den här kategorin, Fjällräven följer delvis Tierras och 

Klättermusens förklaringar kring begreppet sponsring. Fjällräven arbetar också med sponsring 

av produkter till individer, återförsäljare och funktionärer. Dock syns de mer frekvent i 

annonser, reklam och media men det beror på, enligt Jerry Engström, marknadschef på 

Fjällräven att de erhåller reportage, annonsering och reklam genom sina egna, stora event som 

exempelvis Fjällräven Classic. Vi betalar sällan för reklam och annonsering, utan den 

exponeringen är vi gynnade av att få kostnadsfritt för att våra egna event som vi arrangerar 

årligen vill lyftas fram av olika media och tidskrifter, vi bistår då med bilder och intervjuer.    

Retail företagen som ingår i den här undersökningen diskuterar sponsringens betydelse i 

liknelse med de nationella företagen. Per Malmros, marknadschef på Stadium, Robert 

Arvidsson, marknadschef på Team Sportia och Erik Andersch marknadschef på Inter Sport 

påvisar samtliga att sponsring innebär betalning för reklam- och annonsutrymme. För deras 

del genererar sponsring ett bra sätt att synas ofta, mycket och brett, vilket stärker deras 

varumärke. Samtliga tre retail företag vill nå brett och ut till den stora allmänheten, då är 

sponsring en bra och effektiv marknadskanal, förklarar de. Dock arbetar de med sponsring i 

varierande mängd, detta beroende på respektive företags omsättning och resurser.  

Varför betydelsen och användningsområdet av begreppet sponsring skiljer sig åt mellan de 

olika företagen kan bero på en rad olika faktorer. En faktor som framgår i den här 

undersökningen är att de internationella företagen skiljer sig åt i sin förklaring av begreppet; 

sponsring jämfört mot de nationella- och retail företagen. Respondenter från de internationella 

företagen förklarar att de arbetar med sponsring i kombination med event marketing, vilket de 

benämner, sports marketing. Begreppet sports marketing förekommer inte alls hos 

respondenterna från de nationella- eller retail företagen, här har sponsring en mer ekonomisk 

och finansiell innebörd. Den här skillnaden tydliggörs ytterligare i teorierna, detta genom att 

jämföra internationella och nationella definitioner av begreppet sponsring. Nedan visas först 

två nationella definitioner och därefter en internationell definition.   
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Behrer och Larsson (1998) definition på sponsring, ”Sponsring handlar om ett avtal mellan 

minst två parter, oftast avseende finansiering och att köpa tillgång till exponering av 

varierande grad vid själva eventet” (Behrer & Larsson, 1998, s. 253).  

Regeringsrättens definition av begreppet sponsring är, ”Med sponsring förstås i regel att ett 

företag (sponsorn) lämnar ekonomiskt stöd till en verksamhet av idrottslig, kulturell eller 

annars allmännyttig natur” (www.skatteverket.se).  

Att jämföra mot de internationella forskarna Jiffer och Roos (1999, s. 26) som definierar 

sponsring på följande vis; 

“Sponsorship is a Business method for communication and marketing which, in the short and 

long term, has the aim of contributing to the sponsor’s brand awareness and image, as well 

as increasing the sponsor’s sales. 

De internationella forskarna, Jiffer och Roos (1999) diskuterar inte ekonomiskt stöd och 

finansiering som den viktigaste faktorn bakom begreppet sponsring, vilket den svenska 

regeringsrätten och de svenska författarna Behrer och Larsson (1998) gör. Jiffer och Roos 

(1999)  förklarar istället att sponsring är en metod för kommunikation och marknadsföring av 

ett varumärke. Med detta sagt, skiljer sig de internationella och de nationella definitionerna av 

begreppet sponsring sig åt, detta på grund av olika uppfattningar kring sponsringens 

betydelse. Internationella representanter ser det mer som en kommunikativ metod i samband 

med event marketing, nationella och retail representanter ser det mer som en ekonomisk utgift 

för annonsutrymme.   

5.3 Effekten av event   

På frågan om marknadscheferna visste vad ett event var så framgick det tydligt att samtliga 

var på det klara med vad ett event stod för, se bifogad översikt av respondenternas svar i 

bilaga 2.  Ett event är ett positivt och spännande uttryck som uppskattas av allmänheten, 

förklarade Carl Hård af Segerstad, marknadschef på Haglöfs. Samtliga nio respondenter 

värderade ett event högt när det handlar om att stärka sitt varumärke. Jerry Engström, 

marknadschef på Fjällräven klargjorde vikten av att arbeta med relevanta event som stämmer 

överrens med företagets värderingar och normer, detta för att stärka trovärdigheten för 

varumärket, samt tydliggöra för kunden vad varumärket egentligen står för och vill associeras 

med. Samma resonemang kom från flera respondenter, exempelvis förklarade Vanessa Åsell 

Tsuruga, marknadschef på Asics vikten av att det event man medverkar i stämmer överrens 

med sitt varumärke och har en röd tråd, annars kan konsekvenserna bli att varumärket tappar 

trovärdighet och förvirrar sin image för kunden. Flertalet vetenskapliga artiklar påvisar 

fördelar för ett varumärke att samarbeta och förknippas med ett relevant event (Gwinner & 

Eaton, 1999; Martensen et al, 2007). De två främsta anledningarna med att medverka i ett 

event är att öka varumärkets medvetenhet samt att stärka eller förändra varumärkets image 

(Getz, 2007; Gwinner & Eaton, 1999; Cornwell & Maignan, 1998; Gwinner, 1997; Marshall 

& Cook, 1992).   

Samtliga respondenter påvisade fördelarna av att medverka i ett event för att stärka sitt 

varumärke. Dock förklarade respondenterna att en medverkan i ett event kräver mycket tid 

och resurser, vilket i många fall hämmar deras möjligheter att medverka i de event de önskar. 

Tierra exempelvis, de medverkar inte alls i event, detta då det dels inte finns ekonomiska 

möjligheter för dem att göra det just nu, samt att de inte funnit rätt event att medverka i. 

Vanessa Åsell Tsuruga, marknadschef på Asics menar på att det är bättre att medverka i ett 

fåtal event och då istället vara med fullt ut. Fullt ut innebär, enligt Vanessa att sitta med i 
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ledningsgruppen, vara på plats under eventet, delta själva i tävlingen, involvera butiker och 

återförsäljare inför och under eventet och mycket mer. Detta kräver oerhört mycket tid och 

resurser men är ett framgångsrikt tillvägagångssätt för Asics, säger hon. Asics metoder är 

motsatsen till retail företagens strategier. Per Malmros, marknadschef på Stadiums förklarar 

att Stadium istället fokuserar på att vara partner till flertalet event och på det viset nå brett och 

få fler individer att bli aktiva. Den här undersökningen visar på att synas ofta och mycket 

genererar ett starkare mervärde för retail-företagen som, Stadium, Team Sportia och Inter 

Sport, detta då de vill nå ut snabbt och effektivt till den breda allmänheten. Det 

tillvägagångssättet används inte lika starkt hos de internationella- och nationella företagens 

marknadsstrategier, detta då de istället proriterar en djupare och spetsigare involvering i sina 

event som de medverkar i.   

Retail-företagens strategier är därför motsatta de internationella och nationella företagens 

strategier, detta eftersom de sistnämnda företagen förknippas med få, utvalda event som 

påvisar deras kompetens, deras visioner och den arena de vill verka på. Bra exempel på detta 

är Fjällräven som arrangerar eventet Fjällräven Classic, ett event i typisk fjällterräng och i 

exakt den miljö som Fjällräven vill associeras med. Ytterligare ett bra exempel är Asics som 

är titelsponsor och huvudpartner till eventet; Asics Stockholm Marathon där löpning är 

eventets huvudprodukt. För Asics stämmer detta val av event mycket väl in i deras strategi 

och filosofi, då Asics vill ”äga” begreppet Running. Martensen et al, (2007, s. 297) förklarar 

att event som har ett samarbete med ett visst varumärke har en stark påverkan på detta 

varumärkes attityd och på köpviljan hos deltagarna för det aktuella varumärket, varpå det är 

av stor vikt för ett varumärke att medverka i rätt event. Det empiriska materialet i den här 

undersökningen påvisar vikten av att medverka i rätt event, detta för att det dels skapar 

optimala förutsättningar för att stärka ett varumärkes trovärdighet och personlighet, därtill 

tydliggöra varumärkets visioner och minimera förvirring för kunden kring varumärkets image.   

5.4 Effekten av event marketing 

Liksom vid begreppet sponsring förekommer event marketing för de internationella företagen 

Asics och Adidas under samlingsbegreppet sports marketing. Som sagts tidigare i detta 

kapitel, menar marknadscheferna för Asics och Adidas att de får ut största mervärde för sitt 

varumärke genom att använda båda kommunikationsmetoderna i kombination med varandra 

vid sin medverkan i ett event. Haglöfs marknadschef, Carl Hård af Segerstad arbetar även 

med en kombination av event marketing och sponsring, dock har Haglöfs inget namngett 

begrepp på detta. Carl Hård af Segerstad förklarar därtill att event marketing är en oerhört 

viktig kommunikationsmetod för Haglöfs, detta för att metoden skapar långsiktiga relationer 

mellan Haglöfs och deras kunder som leder till innovation och utveckling. Teorier visar att 

event marketing är ett effektivt verktyg för att skapa långsiktiga relationer (Grönkvist, 2000, 

s. 196), metoden engagerar kunden aktivt med det aktuella varumärket och dess personlighet 

(Close, et al., 2006, s. 420-422).  

De nationella företagen, Tierra, Fjällräven och Klättermusen och retail företagen Stadium, 

Team Sportia och Inter Sport instämmer samtliga med de internationella företagen kring 

vikten av att arbeta med event marketing. De inser och förstår hur metoden effektivt och 

trovärdigt stärker ett varumärke, samt skapar relationer och möten med kunder som är 

betydelsefulla för företagens fortsatta utveckling. Det handlar om att kunna visa i praktiken 

vad företaget säger i sin marknadsföring och att det finns en verklighet bakom det verbala 

budskapet, säger Jerry Engström, marknadschef på Fjällräven. Event marketing är ett bra 

verktyg för att påvisa ett varumärkes budskap för kunder (Behrer & Larsson, 1998, s. 131).  
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Respondenterna från nationella- och retail-företagen poängterar lite starkare än 

respondenterna från de internationella företagen att event marketing tar mycket tid och kräver 

ett engagemang som det inte alltid finns resurser för, därav att event marketing inte alltid kan 

utföras i den grad som marknadscheferna önskar. Det gäller att anpassa 

marknadsföringsinvesteringen efter de resurser som företaget besitter, menar de. Enligt teorier 

är tillämpningsområdet brett när det gäller event marketing och det är förklaringen till varför 

användandet av kommunikationsmetoden ökar. Event marketing kan vara kostnadseffektivt 

genom att det inte behöver kosta stora summor att medverka i ett evenemang som når stora 

delar av företagets målgrupp, det handlar främst om att kreativt planera sin kampanj, skapa 

något unikt och nå ut med sitt budskap (Behrer & Larsson, 1998, s. 19).  

Att kreativ och effektivt skapa något unikt som ger ett hållbart och framgångsrikt event är 

svårt och kräver resurser som inte alltid finns att tillgå i ett företag. Fast vetskapen om att 

event marketing är en bra metod att använda för att stärka sitt varumärke används metoden 

inte så frekvent som respondenterna inom nationella- och retail företagen önskar, detta beror 

enligt dem på tid- och resursbrist.   

5.5 Sponsring och event marketing; en syntes 

Som förklarats tidigare menar samtliga respondenter från de internationella företagen att 

ingen kommunikationsmetod kan stå själv, det krävs en kombination av sponsring och event 

marketing för bästa resultat vid medverkan i ett event. Asics och Adidas har benämnt den 

kombinationen för sports marketing, Haglöfs arbetar på samma sätt, men har ingen 

benämning på kombinationen. Vidare förstår de tre respondenterna betydelsen av respektive 

kommunikationsmetod, de har vetskap om begreppen men menar på att de inte arbetar med 

enbart sponsring eller enbart event marketing, de finns olika metoder inom sponsring och 

event marketing som brukas och detta skiljer sig åt från företag till företag. Gemensamt för 

dessa tre företag är dock att samtliga tre inser värdet av att kombinera de två 

kommunikationsmetoderna och förenar därför metoderna, sponsring och event marketing vid 

en medverkan i ett event, detta för att stärka sitt varumärke och erhålla ett bättre resultat.   

När det gäller respondenterna från de nationella företagen, Tierra, Fjällräven och 

Klättermusen, är samtliga tre medvetna om kommunikationsmetoderna sponsring och event 

marketings betydelser. Det som skiljer de nationella respondenterna åt från de internationella 

respondenterna är att de nationella respondenterna särskiljer helt på begreppen sponsring och 

event marketing. De menar på att event marketing och sponsring är två skilda metoder. Event 

marketing är en metod som betyder att ett företag planerar, arrangerar, deltar och är på plats 

under eventet. Det är en effektiv och bra metod som skapar relationer och möten med kunden, 

samt stärker ett varumärke och dess image. Dock kräver metoden mycket tid, resurser och 

pengar vilket hämmar möjligheterna för dem att utöva event marketing i den grad de önskar. 

Studier visar att event marketing aktivt engagerar kunden med varumärket och dess 

personlighet, detta genom att företaget investerar i event marketing med olika medel som gör 

att företaget kan skapa praktiska och intressanta upplevelser för dess kunder (Close, et al., 

2006, s. 420-422).  Sponsring är en annan metod, menar samtliga respondenter från de 

nationella företagen, det är en betalning för att erhålla reklam- eller annonsutrymme för sitt 

varumärke. Teorier visar att sponsring inte är ett medium, utan en metod för kommunikation 

och marknadsföring och den kommunikationen sker genom finansiering via de traditionella 

medierna (Grönkvist, 2000, s. 10-11). Respondenterna från de nationella företagen ger ingen 

indikation på att de kombinerar begreppen sponsring och event marketing i samband med en 

medverkan i ett event som de internationella företagens respondenter gör.  
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Retail företagens respondenter, de som representerar Stadium, Team Sportia och Inter Sport 

har samtliga vetskap kring kommunikationsmetoderna sponsring och event marketings 

betydelse, de resonerar i liknelse med de internationella företaget Haglöfs respondent, Carl 

Hård af Segerstad. De menar på att respektive metod är ett komplement till den andra vid en 

medverkan i ett event.  Retail företagens respondenter tydliggör även de att event marketing 

är mer tid- och resurskrävande än sponsring och att det därför kan hämma möjligheten att 

delta i alla de event som önskas. Som tidigare redogjorts i den här studien, önskar retail 

företagen att delta i flertalet event och synas brett för att stärka sitt varumärke, detta istället 

för att äga ett eget event fullt ut. Att arbeta med flertalet olika event kräver tid och 

engagemang vilket inte alltid finns att erhålla från företaget. För att effektivisera sin 

medverkan och ändå synas vid olika event är det därför enligt respondenterna från retail-

företagen en bra lösning att arbeta med metoderna som komplement till varandra. Ett exempel 

på detta är från Per Malmros, marknadschef på Stadium där han förklarar att Stadiums 

målsättning är att nå den breda publiken och få fler att bli aktiva. Skulle han ställas inför ett 

val att antingen satsa en miljon på en bred verksamhet, som exempelvis ett flertal mindre 

lokala fotbollsklubbar mot att satsa en miljon på en elitverksamhet, som exempelvis att synas 

i samband med ett allsvenskt fotbollslag skulle Per Malmros direkt välja att satsa på den breda 

verksamheten och på de mindre lokala fotbollsklubbarna. Genom det valet skulle Stadium nå 

en mycket bredare och större publik, förklarar han. Det betyder att Stadium inte kan arbeta 

med event marketing mot alla mindre lokala fotbollsklubbar, det skulle ta alldeles för mycket 

tid. Teorier förklarar att event marketing aldrig kan användas som benämning för andra 

aktiviteter än marknadsföring via evenemang, medan sponsring kan förekomma i många 

andra sammanhang (Behrer & Larsson, 1998, s. 24). Därför blir sponsring ett komplement till 

event marketing och förekommer i en rad olika sammanhang, detta för att exponera 

varumärket mot den breda publiken, vilket är retail-företagens marknadsstrategi och 

målsättning.  

Studier visar att den teoretiska skillnaden mellan event marketing och traditionell sponsring är 

att event marketing är en ansats som använder evenemanget för integrerad kommunikation, 

inom och utom evenemanget, medan sponsring av evenemang handlar om att köpa tillgång till 

exponering av varierande grad, vid själva evenemanget (Behrer & Larsson, 1998, s. 193). Det 

betyder att en kombination av kommunikationsmetoderna kan förekomma, men att metoderna 

i sig har olika betydelser. Detta instämmer respondenterna i, varav de internationella- och 

retail företagen menar på att en kombination av sponsring och event marketing genererar 

bästa värde för att stärka ett varumärke vid en medverkan i ett event. De nationella företagen 

däremot specificerar metoderna lite mer var och en för sig när de förklarar sina rutiner vid ett 

medverkande i ett event. Ingetdera är fel sätt att arbeta på, huvudsaken är att respektive 

företags arbetssätt genererar ett värde som stärker deras varumärke. Den här studiens syfte är 

att undersöka marknadschefers (inom sportbranschen) kunskap kring skillnaderna mellan 

sponsring och event marketing samt vilken kommunikationsmetod som de menar på bäst 

stärker ett företags varumärke i samband med en medverkan i ett event. Samtliga svar från 

respondenterna erhålls kortfattat och sammanställt i en översikt, se bilaga 2.  
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5.5.1 Utvecklad teorimodell 

Utifrån den här studiens analys av det empiriska materialet och dess kopplingar till de aktuella 

teorierna för det här arbetet har nu den ursprungliga teorimodellen, se figur 4, utvecklats till 

en mer omfattande teorimodell, se figur 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Utvecklad teorimodell. (egen modell) 

Den utvecklade teorimodellen visar på vilka faktorer utöver kommunikationsmetoderna 

sponsring och event marketing som används av de tillfrågade företagen för att stärka sitt 

varumärke i samband med en medverkan i ett event. Utifrån studiens empiriska material och 

dess kopplingar till studiens teorier i analyskapitlet byggs teorimodellen ut och kompletteras 

med fler faktorer som visar på sin betydelse för att stärka ett varumärke.  

Kommunikationsmetoderna sponsring och event marketing har kompletterats med 

underfaktorer, detta för att tydligare påvisa vad respektive kommunikationsmetod styrks och 

består av, detta enligt företagens respondenter för den här studien. Underfaktorerna har 

placerats på sin rätta plats i teorimodellen, vilket då förklarar dess samverkan och betydelse 

för att stärka ett företags varumärke. Underfaktorerna som påverkar och ligger till grund för 

kommunikationsmetoden Sponsring är; annonser, PR/web och portaler. Underfaktorerna som 

påverkar och ligger till grund för kommunikationsmetoden Event marketing är; ett företags 

medverkan på plats, samt att företaget är medarrangör och engagerad i aktiviteter de valt att 

delta i. Dessa underfaktorer har framkommit under den här studiens arbete och de förtydligar 

skillnaderna mellan kommunikationsmetoderna sponsring och event marketing när metoderna 

används i samband med ett event.  

Vidare har även två underfaktorer placerats under huvudämnet, Starkare varumärke, 

nämligen starkare image och starkare personlighet. Dessa två faktorer visar sig ha en stor 

betydelse när ett företag vill stärka sitt varumärke och är därför viktiga att förtydliga i den 

utvecklade teorimodellen.    

Ytterligare ett begrepp som tillkommit i den utvecklade teorimodellen är sports marketing. 

sports marketing var inte med i första teorimodellen, men det är ett begrepp som inkluderar en 

kombination av kommunikationsmetoderna sponsring och event marketing. Utifrån studiens 
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intervjuer framgår det att begreppet sports marketing främst används av de internationella 

företagen. Sports marketing nämns eller omskrivs inte i de teorier som behandlats i den här 

studien utan förekommer enbart vid några av de nio intervjutillfällen som genomförts för 

studien. Den utvecklade teorimodellen visar var begreppet och metoden sports marketing bäst 

placeras i modellen för bästa effekt. Sports marketing är, som nämnts tidigare en kombination 

av sponsring och event marketing och är ett begrepp som främst brukas av de internationella 

företagen i deras marknadsföringsstrategier. Framtiden får utvisa om sports marketing har 

kommit för att etableras även inom de nationella- och retailföretagen. Som författare till den 

här studien tycker jag att begreppet är relevant och intressant för den här studiens 

ämnesområde. Beskrivningen av begreppet sports marketing och dess innebörd från 

respondenterna gör att jag väcks av nyfikenhet till begreppets fortsatta utveckling.   

Den utvecklade teorimodellen, se figur 5 är framtagen för att ge dig som läsare en översikt 

och en lättare förståelse kring de metoder ett företag kan använda för att stärka sitt varumärke 

genom att medverka i ett event. Teorimodellen har växt fram och utvecklats i samband med 

den här studiens utveckling och visar tydligt att båda kommunikationsmetoderna sponsring 

och event marketing är relevanta metoder för företag att arbeta med, var och en på sitt sätt 

eller i en kombination för att stärka ett varumärke.  

Att arbeta med event kan göras på olika sätt, antingen genom ”ren” sponsring, se figur 5 och 

pilen från sponsring direkt till starkare varumärke. Där används marknadsaktiviteter som 

annonser, PR/webb eller portaler i företagets sponsringsarbete och det blir ”rena” 

utbetalningar mot att företaget erhåller exponering av sitt varumärke. På det sättet kan ”ren” 

sponsring skapa ett starkare varumärke. Här ska förtydligas att samtliga respondenter 

upplever utfallet av ”ren” sponsring olika, det är främst retail-företagen som anser att ”ren” 

sponsring vid en medverkan i ett event genererar ett starkare varumärke för dem. De 

nationella- och internationella företagen menar på att det krävs även event marketing i 

samband med en medverkan i ett event, detta för att erhålla bästa resultat och stärka sitt 

varumärke. Den strategin visas också i den utvecklade teorimodellen och bygger på att 

kommunikationsmetoderna sponsring och event marketing kombineras till sports marketing 

som i sin tur används i en medverkan i ett event och leder till ett starkare varumärke. Därtill 

kan även företag arbeta enbart med event marketing, se pil direkt till starkare varumärke, i 

figur 5. Då används olika marknadsaktiviteter där företaget är på plats och representerar, samt 

är medarrangör till eventet och på det viset skapas ett starkare varumärke.   

Ingen av vägarna är rätt eller fel, det beror till stor del på vilken målgrupp företaget vill nå, 

hur mycket resurser företaget har och hur mycket tid företaget har råd att lägga på eventet.   
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6. Slutsats 

I detta kapitel redogörs svaren på de frågor som tagits upp i inledningskapitlet, detta utifrån 

den beskrivning och analys av de resultat som den här undersökningen genererat. Kapitlet 

avslutas med förslag till framtida forskning inom området. 

 

Den här studien har haft sin utgångspunkt i teorimodellen, se figur 4, som sedan utvecklats 

under arbetets gång till en utvecklad teorimodell, se figur 5. Den utvecklade teorimodellen 

visar på vilka kommunikationsmetoder och faktorer som kan leda till stärkt varumärke för ett 

företag inom sportbranschen. Utifrån nio marknadschefers intervjusvar och utifrån den 

verklighet som råder, var min avsikt att undersöka marknadschefernas medvetenhet om 

skillnaden mellan kommunikationsmetoderna sponsring och event marketing, detta i samband 

med att stärka deras eget varumärke vid medverkan i ett event. I den här studien framgår det 

att kunskapen kring kommunikationsmetoderna event marketing och sponsring finns hos 

marknadscheferna. De är samtliga medvetna om att metoderna skiljer sig åt och de anser att 

event marketing generellt genererar ett starkare mervärde för deras varumärke än vad 

sponsring gör, detta vid en medverkan i ett event. Dock är det tid- och resursmöjligheter som 

hindrar marknadscheferna att arbeta med event marketing i större omfattning än det gör idag. 

Några av de intervjuade marknadscheferna antyder även att metoderna event marketing och 

sponsring gör sig bäst när de används i en kombination.  

 

Problemformuleringen för den här studien är; ”Hur medvetna är marknadschefer om 

skillnaden mellan sponsring och event marketing när de är associerade med ett idrottsevent 

och önskar nå en förbättrad image och medvetenhet kring sitt varumärke?” 

 

Utifrån den här studiens empiri och analys kan jag i min undersökning dra slutsatsen att 

marknadschefer är medvetna om skillnaden mellan sponsring och event marketing, däremot 

saknar de kunskap kring vilken kommunikationsmetod som genererar bäst resultat och värde 

för varumärket gentemot den kostnad i tid och resurser som respektive kommunikationsmetod 

kräver. Teorier bekräftar detta då de visar att det inte finns vetenskapliga rapporter som 

redogör för den avkastning som erhålls via sponsring gentemot den avkastning som erhålls via 

event marketing. Inte heller finns det någon tidigare forskning som visar på hur ett evenemang 

via sponsring eller via event marketing är till nytta för företaget och dess varumärke 

(Cornwell et al., 2001, s. 41; Martensen et al., 2007, s. 283). I samtliga nio intervjufall 

framgår det att det inte finns någon statistik eller något direkt underlag som visar på att en 

marknadsföringsaktivitet genom sponsring skulle generera mer värde för varumärket än om 

event marketing skulle brukats, eller vice versa. Däremot finns det signaler, utvärderingar, 

försäljningssiffror och erfarenheter enligt samtliga marknadschefer som visar på att den ena 

metoden kan vara mer lämplig än den andra. Därtill framgår det från några av 

marknadscheferna i undersökningen att en kombination av båda metoderna kan vara 

framgångsrikt, detta för att stärka sitt varumärke och öka sin konkurrenskraft på marknaden.  

Metoden att använda båda kommunikationsmetoderna samtidigt vid en medverkan i ett event 

benämns sport marketing och metoden används främst av de internationella företagen.   

Inledning Teori Metod Empiri Analys Slutsats   Sannings-
kriterier 
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Framtiden får utvisa om och hur sports marketing tar sin plats även hos de nationella- och 

retailföretagen. För att tydliggöra min slutsats av den här undersökningen besvarar jag även 

de tre frågeställningar som framlagts för studiens syfte:  

Vad gör ett företag för att stärka sitt varumärke när de medverkar i ett idrottsevenemang? 

Den här undersökningen visar på att de intervjuade marknadscheferna från de nio berörda 

företagen bekräftar samtliga att en medverkan, ett deltagande och ett starkt engagemang på 

plats under ett event genererar ett bättre mervärde för företaget än att enbart jobba med 

sponsring i form av annonser och reklamblad. Teorier styrker detta genom professor Bettina 

Cornwell (2001) som förklarar att företag ser fördelar för sitt varumärke att förknippas med 

ett specifikt event och väljer då att medverka i eventet som samarbetspartner (Cornwell, 2001, 

s. 41). De intervjuade marknadscheferna förklarar vidare att målsättningen är att kunna arbeta 

med event marketing i större omfattning än vad som görs idag. Dock hindrar faktorer som tid, 

pengar och resurser marknadscheferna att medverka och jobba med event marketing så 

mycket som de önskar.   

Vilket av sponsring eller event marketing anser företaget ge den bästa effekten för att stärka 

varumärket? 

När det gäller vilken kommunikationsmetod av sponsring och event marketing som ger den 

bästa effekten för att stärka sitt varumärke är det skilda åsikter kring detta från 

respondenterna, detta beroende på företagets verksamhet, önskad målgrupp och möjlighet av 

resurser. Dock förklarar samtliga respondenter att båda kommunikationsmetoderna används, 

detta för att visa sin verksamhet, men att event marketing är en metod som genererar mer 

trovärdighet och visar på mer engagemang än vad sponsring gör. Detta beror på att event 

marketing förutom samtal, känslor och upplevelser även kan inkludera aktiviteter som 

utdelning av reklamblad och exponering av målportaler i vissa fall. Teorier förklarar att 

möjligheten att skapa integration i ett evenemang med andra ansatser som reklam, annonser, 

portaler etcetera är en av event marketings största förtjänster (Behrer & Larsson, 1998, s. 25-

26). Det som talar emot event marketing enligt teorier och enligt de intervjuade 

marknadscheferna är att event marketing kräver mer tid, mer resurser och mer nytänkande för 

att särskilja sig och ge optimal utdelning, vilket begränsar företagens möjligheter att 

kontinuerligt jobba med event marketing som de önskar. Sponsring kan istället snabbt visa på 

att företaget är i bruk, att verksamheten utvecklas, samt visa kunder och allmänhet att nya 

produkter lanseras på marknaden inom kort.  

Hur medvetna är marknadschefer om skillnaden mellan sponsring och event marketing? 

Den här frågeställningen är av samma innebörd som studiens problemformulering och 

besvarad i början på det här kapitlet. Jag hänvisar därför till svaret ovan som finns under 

studiens presenterade problemformulering.  

Avslutningsvis med hänsyn till de effekter som framkommit i den här studien, drar jag 

slutsatsen att de intervjuade marknadscheferna har kunskap och är medvetna om skillnaden 

mellan sponsring och event marketing. Dock begränsar faktorer som tid, pengar och resurser 

dem att mer frekvent och kontinuerligt använda den kommunikationsmetod de främst önskar, 

nämligen event marketing. 
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6.1 Förslag till framtida forskning 

Det skulle vara intressant att undersöka mer kring det begrepp som framkommit i den här 

studien och som inte var påtänkt från början, nämligen sports marketing. Vilken effekt kan 

sports marketing generera för att stärka ett företags varumärke på nationell nivå? Hur tids- 

och resurskrävande är metoden sports marketing jämfört med att enbart arbeta med metoden 

sponsring eller enbart arbeta med metoden event marketing? Detta kan jämföras mot det 

mervärde och den avkastning av stärkt varumärke och ökad konkurrenskraft som företaget 

erhåller. 

Ett ytterligare förslag till framtida forskning är att undersöka om kommunikationsmetoden 

event marketing klarar att stå själv under exempelvis en 3-års period och att ett företag då helt 

avstår från att använda sig av metoden sponsring för att stärka sitt varumärke? Om 

exempelvis företag på nationell nivå endast arbetar med metoden event marketing under en 

bestämd tidsperiod, hur blir resultatet då för varumärkets trovärdighet, styrka och efterfråga 

på marknaden? Därtill bör undersökas vilka tid- och resurskostnader som har erhållits under 

de tre åren och om dessa kostnader är värt det erhållna resultatet för varumärket efter tre år, 

gentemot vad det skulle blivit om även sponsring och dess kostnader varit inblandade?     
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7. Sanningskriterier 

Detta avslutande kapitel berör de sanningskriterier som bedömer hur bra en undersökning är. 

För den här studien kommer jag att använda mig av sanningskriterierna tillförlitlighet, 

överförbarhet och rättvis bild, detta för att visa på den här undersökningens trovärdighet.    

7.1 Tillförlitlighet 

Som författare till den här studien, samt som egen företagare inom eventindustrin innehar jag 

en kännedom i ämnesområdet för den här studien och har lång erfarenhet av upphandlingar 

och avtalade samarbetsavtal med företag för att skapa mervärde och konkurrenskraft åt deras 

varumärken. Respondenterna för den här studien har samtliga flera års erfarenhet från 

outdoorbranschen, de flesta är civilekonomer och har arbetat med marknadsföringsfrågor i ett 

antal år. De är därtill insatta i hur olika kommunikationsmetoder används för att skapa värde 

åt företag och dess varumärke genom sin nuvarande tjänst. Min erfarenhet inom ämnet, samt 

det grundliga och informativa materialet jag erhållit från nio relevanta respondenter för 

studien visar på att detta arbete är tillförlitligt. Enlig Bryman (2011, s. 354) motsvaras 

tillförlitlighet i en studie av intern validitet och den interna validiteten i detta arbete visar på 

hög tillförlitlighet, detta då respondenternas kunskap kring ämnet som marknadschefer och 

min kunskap kring ämnet som egen företagare inom eventindustrin styrker det erhållna 

materialet. 

7.2 Överförbarhet 

Den här studien är fokuserad på nationella event inom sportbranschen, med fokus på 

outdoorbranschen. De företag som kontaktats för intervjuerna är relevanta till ämnesområdet 

och verkar samtliga inom sport- och outdoorbranschen. Studien undersöker två 

kommunikationsmetoder, sponsring och event marketing och hur de två metoderna genererar 

mervärde och stärker ett varumärke i samband med att ett företag medverkar i ett event. När 

det gäller överförbarhet av en studie, så betyder det att en studies resultat går att använda i 

andra kontext (Bryman, 2011, s. 52). Resultatet av den här studiens undersökning kan 

användas vid andra sektorer inom sportbranschen, sektorer som exempelvis golf, hockey eller 

ridsport. Detta för att flertalet olika sportsektorer strävar även de efter att nå ökad 

konkurrenskraft och stärka samarbetande företags varumärken genom att låta de synas och 

exponeras i samband med den aktuella sporten. Den här studien är överförbar då 

kommunikationsmetoderna sponsring och event marketing även förekommer inom andra 

sportsektorer än den undersökta. Erhållen fakta från den här undersökningen kan vara 

intressant för andra sportsektorer att ta del av och på det viset är den här studien överförbar.  

7.3 Rättvis bild 

Som författare till den här studien är mina reflektioner av arbetet att det ger en rättvis bild, 

detta då respondenterna har fått styrka sina svar, detta när det varit någon oklarhet från 

författarens sida. Respondenterna har inte fått tilldelat sig frågeformuläret på förhand, vilket 

Inledning Teori Metod Empiri Analys Slutsats   
Sannings-
kriterier 
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gör att respondenterna fått svara på frågorna direkt vid intervjutillfället. Det ger en mer rättvis 

bild kring respondenternas åsikter än om de fått frågeformuläret tilldelat sig i förväg. Vid en 

tilldelning av frågeformuläret i förväg skulle respondenterna kunnat förbereda sig på frågorna 

och kanske även bett någon kollega om hjälp med svaren. Den här studien önskade få raka 

svar från respondenterna direkt vid intervjutillfället, detta för att erhålla ett ärligt och 

tillförlitligt svar. Kategorin, rättvis bild förklarar om studien ger en rättvis bild av 

respondenternas åsikter (Bryman, 2011, s. 357).  
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Bilaga 1 

Intervjuformulär 

Introduktion: 

Presenterar mig själv. 

Syftet med intervjun. 

Konfidentialitet. 

Finns frågor innan intervjun startar? 

Intervju: 

Dag, datum, klockslag, plats och namn på personer som närvarar 

Kort bakgrundsfakta: 

- Din position i företaget 

- Din erfarenhet 

- Din utbildning 

- Fritidsintressen 

Frågeområde 1: Varumärke 

 Företagets varumärke; Vilken image vill ni förmedla till era kunder genom ert 

varumärke?  Vad vill ni att ert varumärke ska associeras till? (vad ska varumärket ge 

för intryck, känsla, trovärdighet etcetera inom sportbranschen)  

 Hur exponerar ni helst ert varumärke idag? Vilka ”vägar” använder ni för att exponera 

varumärket och vilken strategi har ni för att stärka varumärket och dess image? 

 Vad gör ert företag för att stärka sitt varumärke när de medverkar i ett 

idrottsevenemang? 

 Vilka kommunikationsmetoder enligt dig är era effektivaste metoder för att stärka ert 

varumärke? 

Frågeområde 2: Sponsring 

 Vad innebär sponsring for dig? 

 Arbetar ni med sponsring idag? 

 Hur skulle du beskriva sponsringens roll när det gäller att bygga, stärka och utveckla 

ert varumärke kopplat till begreppen: 

Varumärkesmedvetenhet 

Varumärke image 

 För-nackdelar med sponsring enligt dig 

Frågeområde 3: Event 

 Vad är ett event för dig? 

 Arbetar ni med event? 

Regelbundet eller under vissa tidsperioder? 
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 Hur tänker du när ni planerar att associera er med ett nytt event? 

Vilka faktorer är högt relevanta för er då? 

 Hur anser du att ni kan medverka i ett event på bästa och mest effektivaste sätt? 

 Är du själv engagerade i de event ni medverkar i eller överlämnar du arbetet på plats 

åt andra?  

Frågeområde 4: Event marketing 

 Vad innebär event marketing för dig? 

 Arbetar ni med event marketing idag? 

 Hur skulle du beskriva event marketings roll när det gäller att bygga, stärka och 

utveckla ert varumärke kopplat till begreppen: 

Varumärkesmedvetenhet 

Varumärke image 

 För-nackdelar med event marketing enligt dig 

 

Frågeområde 5: Sponsring och event marketing: en syntes 

 Vad är skillnaden på sponsring och event marketing för dig?  

 Enligt din erfarenhet, vilken kommunikationsmetod genererar bäst värde och nytta för 

ert varumärke? Vad är det som hindrar er från att endast arbeta med detta medium 

alltid? 

 Event marketing gentemot sponsring – är skillnaden marginell eller mycket stor enligt 

dig och vilken metod är mest använd hos er? 

 Viken metod är mest lämplig i förhållande till tid, resurser och kostnader som det 

kostar att exponera sitt varumärke, enligt dig? 

 Anser du att sponsring kostar/kräver mer än det ger varumärket. 

 Anser du att event marketing kostar/kräver mer än det ger varumärket   

 

 Vilket av sponsring eller event marketing anser du ger den bästa effekten för att stärka 

varumärket? 

 Vet du skillnaden i resultat, värde och utdelning gentemot kostnaderna för att 

medverka i ett event genom sponsring alternativt genom event marketing? 

Övriga frågor 

 Är det något jag glömt som du tycker är viktigt att ta upp? 

  



  
 

Bilaga 2. Sammanställning av respondenternas svar. 

Företag Frågeområden:     

Internationella 

företag:  

1. Varumärke 2. Sponsring 3. Event 4. Event marketing 5. Sponsring och event 

marketing: en syntes 

Asics 

Vanessa Åsell 

Tsuruga 

Vill globalt äga 

begreppet: running.   

Står för löpning i 

världsklass. 

Förstår ej ren sponsring, kostar 

mer än det ger. De arbetar med 

sponsring + event marketing 

och den arbetsmetoden 

definierar de: sports marketing.   

Medveten om dess betydelse. 

Bästa sättet att skapa 

trovärdighet och möta kunden. 

Bästa arbetssättet, leder till 

utveckling, möte med 

kunden och en närvaro. 

Ingår i deras arbetsmetod 

sports marketing.   

Arbetar med sports 

marketing. Menar på att 

sponsring automatiskt 

inkluderas vid event och 

gör sig bäst i samband med 

event marketing.    

Adidas  

Robert Zaring 

Vill nå brett och till 

nästa generations 

atleter, vilket är 

målgruppen 14-19 år = 

morgondagens kunder. 

Står för performance, 

running och style. 

Sponsring benämns brand 

marketing när de används som 

ren sponsring, dvs. vid ren 

betalning mot annonsutrymme. 

Sponsring kombineras med 

sports marketing när det 

används vid event.   

Event bidrar till att nå brett = 

bra. Arbetar med 

marknadskanalerna; trade 

marketing, brand marketing 

och sports marketing. Kräver 

mer närvaro engagemang och 

genererar bra värde. 

Arbetar med: sports 

marketing. Består av 

lagsponsring och event-

sponsring, därtill ligger en 

underrubrik som är event 

marketing. Förutsättning för 

att få möta kunden. 

Event kan aldrig stå själv, 

metoderna används 

minimalt var för sig. För 

bästa resultat sponsring + 

event marketing.   

Haglöfs 

Carl Hård af 

Segerstad 

Står för funktion, god 

design och 

prisvärdighet. 

Vill nå en aktiv, 

teknisk kunnig 

målgrupp. 

Sponsring är en avgift för 

annonsutrymme och Haglöfs 

största marknadskanal.  

Används ihop med event 

marketing vid medverkan i 

event.   

Event, betyder att alltid vara 

på plats, delta, representera 

och medverka aktivt i 

planering och genomföring av 

eventet för bästa resultat.    

Stärker varumärket och 

skapar relationer mellan 

Haglöfs, återförsäljare och 

konsument. Mycket bra 

metod.   

Haglöfs arbetar aktivt med 

både sponsring och EM. Ser 

skillnaden i begreppen, men 

menar på att båda behövs 

för att stärka varumärket. 

Ingen metod kan stå själv. 

Nationella 

företag: 

Varumärke Sponsring Event Event marketing Sponsring och event 

marketing: en syntes 

Tierra 

Erik Tjerneld 

Står för extrem 

slitstyrka, lång 

hållbarhet och bra 

rörlighet. Fokus på 

funktion, inte på 

trender och mode.   

Sponsring innebär att sponsra 

teamåkare/friends med 

utrustning, ej pengar. Annan typ 

av sponsring finns inte hos 

Tierra. 

Inser värdet och betydelsen av 

event för ett varumärke, 

arbetar dock inte själva med 

event på grund av brist på tid, 

pengar och resurser.    

Arbetar inte med event, 

därav inte heller med event 

marketing. Inser och förstår 

dock dess betydelse och att 

metoden genererar ett bra 

mervärde för ett varumärke. 

De är medvetna om 

skillnaden. Event marketing 

kräver mer engagemang och 

resurser, sponsring kräver 

pengar för annonser. De kan 

inte arbeta på det viset. 

Fjällräven 

Jerry Engström 

Värnar om djur och 

natur och har fokus på 

kvalité, inte på senaste 

trenden.      

Sponsring betyder att betala för 

annonser, sponsra en 

hockeyarena och sponsra med 

kläder etc.     

Event är bra för det stärker 

varumärket om det finns en 

tydlig koppling mellan eventet 

och varumärket. Stärker 

trovärdigheten, skapar image. 

Arbetar mycket med event 

marketing. De är på plats, 

deltar och medverkar i 

planering av egna event. 

Genererar  möte med  kund. 

Skillnaden är att sponsring 

är ren annonsering och 

event marketing är att vara 

på plats och närvara i det 

event man medverkar i.  



  
 

Klättermusen 

Eva Askull 

Varumärket står för 

funktion och miljö. 

Ingetdera är 

kompromissbart. 

Sponsring betyder olika saker 

där man betalar för annonser, 

flyers, portaler etc. För 

Klättermusen handlar sponsring 

om individuell sponsring av 

utrustning till ett fåtal utvalda 

personer.      

Event bidrar starkt till ökad 

trovärdighet och att stärka ett 

varumärke. Kräver sin 

närvaro, tid och engagemang.    

Event marketing betyder 

fullt engagemang i ett event 

samt möjlighet att skapa 

relationer med kunder. 

Klättermusen gör detta fyra 

ggr/år genom deras 

återförsäljarträffar.  Saknar 

tid och resurser för mer 

event marketing. 

Skillnaden är att vid 

sponsring betalas en faktura 

till en annons och 

varumärket exponeras. 

Event marketing innebär 

mycket mer, det handlar om 

planering, hjärta, intresse, 

skapa relationer osv.    

Retail företag: 

 

Varumärke Sponsring Event Event marketing Sponsring och event 

marketing: en syntes 

Stadium 

Per Malmros 

Vill nå den breda 

massan, Varumärket 

ska synas ofta och 

mycket. Fokus på att 

”aktivera världen” - få 

fler att bli aktiva. 

Arbetar aktivt med sponsring, 

genom TV, media, webb, 

annonser och reklam, därtill 

sponsring av utrustning till olika 

lagsporter. Sponsring bra för att 

synas mycket och ofta, en 

betalning för att exponeras. 

Event - bra sätt att nå ut brett, 

ger möjligheter till bra 

exponering genom t.ex. 

nummerlappar, portaler etc. 

Deltar endast i event som når 

brett och är folkliga. 

Event marketing – bra. Har 

egen eventavdelning som 

ingår i arrangemangs-

grupperna för de event de 

medverkar i. De vill ej äga 

ett stort event, hellre delta i 

flera event, möta deltagarna 

och synas brett.    

Begreppen används ofta 

kombinerat inom Stadium. 

De anser att begreppen bör 

hänga ihop för att ge bästa 

värde och resultat för 

varumärket.   

Team Sportia 

Robert 

Arvidsson 

Står för lokal 

förankring till klubb- 

och föreningsliv samt 

god kunskap och 

service mot kund 

genom den lokala 

Team Sportia butiken.     

Medvetna om sponsringens 

betydelse, sponsring via 

annonser, media och press sker 

på lokal nivå. Betalas och 

bokförs av resp. lokal butik. 

Team Sportia centralt är främst 

en kunskapsbank med råd & 

tips.   

Event är viktigt för Team 

Sportia och de arbetar med ett 

stort event, därtill mindre 

lokala event. Lokala handlare 

medverkar och är på plats, 

stora sponsoravtal skrivs på 

central nivå.   

 

Event marketing, bästa 

arbetsmetoden, sker främst 

på lokal nivå. Planerar, är 

på plats, deltar, säljer 

produkter, samt erhåller 

informativa relationer med 

kunder.   

Skillnaden; Event 

marketing är mer krävande 

än sponsring, dock värt att 

arbeta med som ett kom-

plement till övrig kom-

munikation. Sponsring 

förekommer ändå tio ggr 

mer än EM, det når brett 

och fler individer.  

Inter Sport 

Erik Andersch 

Vill nå brett och vill 

associeras med 

begreppet sport i olika 

sammanhang. 

Målsättningen är att 

allmänheten direkt ska 

tänka sport när de ser 

en Inter Sport-logga. 

Är medveten om sponsringens 

innebörd, men menar att den 

ena metoden, (sponsring) 

behöver den andra (event 

marketing) och när metoderna 

följs åt blir det som mest 

optimalt för varumärket.  

Sponsrar endast event som har 

tydlig koppling till Inter Sport. 

Inter Sport arbetar med olika 

event och ser det som bra 

tillfällen att visa på sin 

expertis och sin kunskap. 

Genom ett eventdeltagande på 

plats där vi visar på vår 

kunskap blir vi trovärdiga och 

kan då bli ett alternativ vid 

kundens nästa inköpstillfälle. 

Event marketing genererar 

trovärdighet. Men den ena 

metoden får inte utesluta det 

andra. Det går inte att 

medverka i ett event och 

lyckas fullt ut utan att lägga 

resurser och pengar på 

sponsring som är samman-

kopplat till eventet. 

Det handlar om att den ena 

marknadsföringsmetoden 

ska generera värde till den 

andra markands-

föringsmetoden, det är då 

det ger ett mervärde för 

varumärket Inter Sport.  
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