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Sammanfattning 
 
Varumärken är något som blir allt viktigare för alla olika organisationer. För att kunna nå ett 
bra resultat och undvika den hårda konkurrens som idag finns är det avgörande att kunna 
bygga ett starkt varumärke. Men hur byggs ett varumärke inom idrotten? 
 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur ett starkt varumärke byggs upp inom idrotten. 
Detta ämne är relativ outforskat och för att få svar på frågan har de två kända 
idrottsföreningarna i Karlstad, BS BolticGöta och Färjestad BK intervjuats för att ge oss en 
bild av vilka faktorer som anses vara viktiga vid att stärka och bygga ett varumärke inom 
idrotten. Vidare ska det även besvaras om det finns några likheter och skillnader mellan 
idrottsföreningar och företag vad det gäller att bygga starka varumärken. Till hjälp i den sista 
frågan har företaget Stamford analyserats. 
 
I uppsatsen har den kvalitativa metoden använts för att på bästa sätt kunna ta del av den 
kunskap, erfarenhet och information som respondenterna besitter. Intervjuerna har föregåtts 
av noggrant väl utvalda frågor till de personer inom respektive organisation som arbetar med 
marknadsföring och varumärkes frågor.    
 
Teori och empiri har analyserats och slutligen utmynnat i en slutsats. Resultatet av denna 
studie blev att det framförallt finns fyra stycken avgörande faktorer för en idrottsförening i 
stärkandet av dess varumärke. De fyra faktorerna är; det sportsliga resultatet, produkten, 
organisationen och ekonomin. Elementen utgör tillsammans ett kretslopp där de påverkas och 
påverkar varandra. Sportsliga resultat anses dock vara det viktigaste, utan ett framgångsrikt 
resultat över en längre period kommer inte varumärket att vare sig kunna byggas eller stärkas. 
Likheterna mellan ett företag och en idrottsförening är stora, för ett företag är produkten och 
dess kvalité det viktiga medan det är det sportsliga resultatet som motsvarar produkten för en 
idrottsförening.
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1. Inledning 
 

 
I det här kapitlet kommer vi att presentera en bakgrund, en problemformulering och ett syfte. 

Vi kommer även att nämna de avgränsningar uppsatsen omfattar samt en dispositions 

beskrivning. 

 

1.1 Bakgrund 

 
Varumärken förknippas ofta med företag eller enskilda individer som försöker bygga upp 
kända och starka varumärken. Hur de arbetar med marknadsföring för att nå ut till nya och 
gamla kunder. Hur de visar upp sig på marknaden och hur de gör för att växa genom att ta 
marknadsandelar från konkurrenterna. Företag och dess produkter är till för att uppfylla 
kundernas behov och därmed skapa lojala kunder som kommer tillbaka till företaget. Men 
varför nämns inte idrottslag i samband med forskning och i litteraturer om hur varumärken 
byggs upp? 
Det finns många faktorer som har betydelse för ett varumärkes uppbyggnad. För ett företag 
handlar det bland annat om att ha en så pass bra produkt som ger kunderna en kombination av 
både behov och nöjen.  
 
Varumärket är enligt Nilson (2000) en symbol som representerar många olika 
värdedimensioner och är till för att kunna skilja mellan olika produkter och tjänster. Att bygga 
varumärken handlar om förtroende och är en nödvändig del för att kunna uppnå framgång 
med varumärket. Ett varumärke förknippas oftast med positiva eller negativa associationer 
och därför gäller det att förmedla ett positivt budskap som gör att konsumenter och andra 
intressenter vill vara en del av detta varumärke. Det kan med andra ord förklaras som att 
skapandet och byggandet av ett varumärke omfattar alla de aktiviteter som medverkar till att 
etablera det rykte och de värden som varumärket symboliserar (Nilson, 2000). 
 
Varumärkesbyggandet blir allt viktigare och det är framförallt till för att kunna identifiera och 
skilja på produkter. I dagens samhälle finns det ett enormt utbud av både reklam och 
produkter och det innebär att det blir allt svårare att veta vilken produkt eller tjänst som ska 
väljas (Nilson, 2000). Därför är det viktigt att lära konsumenterna vad produkten är och det 
görs genom att ge produkten ett namn. Varumärket innebär ett löfte som talar om vad 
produkten beskriver och erbjuder samt ett hjälpmedel för att underlätta för kunden vid ett 
köpbeslut. Nilson (2000) skriver att oavsett varumärke måste en produkt eller tjänst ha en 
upplevd konkurrensfördel och detta måste kunderna inse att produkten har.  
 
Idrotten är den största folkrörelsen vi. Den berör och ger glädje till många människor på både 
motions- och elitnivå. Ett idrottslags varumärke kan många gånger vara mycket större än ett 
företags och ger därför mycket starkare känslor än vad de flesta företag någonsin tillsammans 
kan erbjuda. Vad är det då som påverkar ett idrottslags uppbyggande av varumärket och beror 
det enbart på föreningens sportsliga resultat hur väl en förening lyckas? 
Med denna bakgrund samt saknaden av forskning och litteratur om en idrottsförenings 
varumärkesbyggnad, har vi valt att titta närmare på vad som krävs av och vilka avgörande 
faktorer som spelar in när en idrottsförening ska bygga upp ett starkt varumärke. Vi har även 
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valt att titta närmare på hur ett företag går till väga vad det gäller varumärkesuppbyggande för 
att därefter jämföra med idrotten. 
 

1.2 Problemformulering 

 
• Hur bygger man upp ett starkt varumärke inom idrotten? 

• Vilka faktorer har avgörande betydelse vid uppbyggandet av ett varumärke i en 

idrottsförening? 

• Vad finns det för likheter respektive olikheter mellan ett företag och en idrottsförening 

angående varumärkets uppbyggande? 

1.3 Syfte 

 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en idrottsförening bygger upp ett starkt varumärke 
och vilka faktorer som är av betydelse under uppbyggandet.  

1.4 Avgränsningar 

 
Vi har valt att endast studera två lokala idrottsföreningar, BolticGöta och Färjestad samt det 
lokala företaget Stamford. Även om idrottsföreningarna är relativt stora i Sverige ger det 
ingen representativ grund som kan anses motsvara alla idrottsföreningar i Sverige. Det samma 
gäller även för Stamford.    

1.5 Disposition 

 
Uppsatsen är indelad i sex kapitel och varje avsnitt kommer inledningsvis att presenteras med 
en kort summering. Uppsatsen är utformad utifrån angivna bestämmelser och böcker som 
Karlstads Universitet har presenterat. Gällande källförteckningar, citat och fotnoter har 
Harvardssystemet använts. 
 
I kapitel ett presenteras en bakgrund till problemformuleringen och syftet med 
undersökningen. Denna del innehåller även vilken avgränsning som har gjorts i uppsatsen vad 
gäller undersökningen. 
 
Andra kapitlet redogör för de metoder som använts och anses vara viktiga för arbetet. En 
beskrivning om hur insamlandet av material har gått till och vilken typ av forskningsstrategi 
som använts. Kapitlet innehåller även validitet och reliabilitet för att visa uppsatsens 
trovärdighet och tillförlitlighet. Metodavsnittet avslutas med källkritik, där de olika metoderna 
kritiseras.   
 
Referensramen, kapitel tre, presenterar de olika teorier som ansetts vara nödvändiga och 
relevanta för att kunna genomföra uppsatsen. Kapitlet innehåller framför allt en presentation 
över vad ett varumärke är och hur det byggs upp. Teorierna presenteras med hjälp av olika 
litteraturer och källor.  
 
Kapitel fyra består av empiri, kapitlet inleds dock med en presentation av BolticGöta, 
Färjestad och Stamford. Efter det följer en redogörelse av den information och de 
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nyckelfaktorer som anses vara viktiga för respektive organisation som kommit fram genom 
intervjuerna.   
 
I kapitel fem analyseras de empiriska data som presenterats tillsammans med den teoretiska 
delen för att därefter knytas samman och ge svaren på problemformuleringen.  
 
I det avslutande kapitlet kommer slutsatser och diskussion att redogöras, detta följs av 
metodkritik till uppsatsen och författarna. Avslutningsvis kommer förslag på vidare forskning 
att presenteras inom detta område. 
 
Bilagorna innehåller de frågeställningar som de olika intervjupersonerna har fått ta ställning 
till.  
 

1.6 Definition av olika begrepp 

 
Varumärke: 
Är en symbol för ett företag eller idrottsförening, denna symbol förknippas med just den 
specifika organisationen och kan leda till både positiva eller negativa associationer beroende 
på vilken relation som varje individ har till just den symbolen. Ett varumärke kan bestå av 
ord, logotyp eller ett koncept som är exklusivt. 
 
Varumärkesbyggande: 
Handlar i denna uppsats om hur du bygger upp ett starkt varumärke och vad som krävs för att 
etablera dig inom ditt marknadsområde.  
 
Identitet: 
Identitet handlar om vilka vi är, antingen som organisation eller enskild individ. Det handlar 
om att kunna beskriva sig och identifiera sig på ett sådant sätt att det förklarar vem jag är.  
 
Idrottsförening: 
Är en ”ideell” förening som har idrott som sin huvudsakliga sysselsättning. Idrotten är idag en 
av de största folkrörelserna vi har i Sverige.  
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2. Metod 
 

 
Kapitlet redovisar vilka metoder som anses passa bäst för denna  undersökning. 

 

2.1 Kvalitativ eller kvantitativ metod 

 
Kvalitativa ansatsen bygger på öppenhet enligt Jacobsen (2002) då det fokuseras på detaljer, 
nyanser, avvikelser och det unika hos varje uppgiftslämnare. Samtidigt som den inte har några 
eller väldigt få begränsningar på uppgiftslämnaren. Ingående och längre intervjuer är även 
något som kännetecknar denna metod och leder till att svaren blir mer flexibla och 
djupgående. Det flexibla i kvalitativa ansatser innebär även att problemställning kan ändras 
allt eftersom information samlats in. Jacobsen (2002) skriver vidare att i en kvalitativ ansats är 
det en fördel med närhet mellan den som undersöker och den eller de som undersöks. Detta 
kan bidra till en djupare förståelse mellan parterna, bättre samarbete och mer information kan 
ges. En av nackdelarna med metoden är att den kräver väldigt mycket tid i form av intervjuer 
och liknande. Det blir också mycket information på en och samma gång vilket gör att 
upplysningarna kan vara svår att tolka. Andra nackdelar men den kvalitativa ansatsen kan 
vara representativiteten, eftersom det är ett fåtal personer som undersöks eller tillfrågas. 
(Jacobsen, 2002). Ett annat arbetsredskap som kan användas för att utreda de 
problemområden vi är intresserade av är den kvantitativa metoden. Den handlar främst om att 
förvandla informationen till siffror eller kvantiteter, menar Jacobsen (2002). 
 

2.2 Datainsamling 

 
Den öppna individuella intervjun präglas av samtal som i en vanlig dialog. De data som 
insamlas kommer i form av ord, meningar och berättelser. Vanligast är att intervjuerna sker 
ansikte mot ansikte, undersökaren antecknar skriftligen eller på band vad uppgiftslämnaren 
säger (Jacobsen, 2002). Några begränsningar på vad källan lämnar för uppgifter läggs det få 
eller inga begränsningar alls på. De resultat undersökaren får i form av anteckningar och 
eventuella bandupptagningar skall slutligen analyseras. 
 
Jacobsen (2002) skriver att den öppna intervjun lämpar sig bäst när relativt få enheter 
undersöks, när intresset finns för vad den enskilda individen säger och till sist, när intresset 
finns för hur individen tolkar och lägger mening i ett speciellt fenomen.  
Datainsamlingen i denna uppsats har skett genom öppna intervjuer, eftersom vi anser att den 
personliga kontakten är av stor betydelse. Ämnet är relativt outforskat och därför är det viktigt 
att ta del av erfarna människors kunskap. Vi anser att informationen hämtas på ett mer korrekt 
sätt via personliga intervjuer. Individens uppträdande kan analyseras bättre genom personlig 
kontakt, än vid exempelvis telefonintervjuer och enkätundersökningar. Andra anledningar till 
att vi valt den öppna intervju modellen är att den ger ärliga svar och möjlighet till följdfrågor 
för att kunna utveckla svaren.  
 
Våra intervjuer har genomförts på ett strukturerat sätt men även med inslag av öppenhet. 
Intervjuerna har föranletts av väl förberedda och strukturerade frågeformulär med de ämnen 
och faktorer som vi valt att koncentrera oss på. Intervjupersonerna har i förväg fått ta del av 
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material och frågeformulär. Detta för att de ska kunna vara förberedda på frågorna vid 
intervju tillfället. Spontana följdfrågor har dock ibland uppstått under intervjuns gång.  
 
Intervjuerna har skett på de intervjuade personernas arbetsplatser. Genom att träffa personerna 
i deras naturliga miljö kan de känna trygghet och därför lättare kunna svara på frågorna. Det 
gör det således enklare att tolka svaren och personens kroppsspråk kan lättare avläsas. I 
intervjuerna har det använts bandspelare samtidigt som en av oss har fört anteckningar.  
Användandet av bandspelare har positiva egenskaper i form av att allt som sägs sparas 
ordagrant och att det blir lättare att upprätthålla en mer naturlig kontakt (Jacobsen, 2002). 
Negativa effekter kan vara att många människor känner obehag när de blir inspelade och 
personerna kan tänkas svara mer försiktigt skriver Jacobsen (2002). Intervjupersonerna vi 
träffat är dock vana vid media och liknande intervjuformer vilket gör att vi inte anser att 
användandet av bandspelare haft en negativ påverkan på personerna. Att under intervjuerna 
låta en person anteckna medan den andre ställer frågor till intervjupersonen är positivt då den 
person som ställer frågor kan ha ögonkontakt med respondenten. De negativa sidorna är att 
intervjupersonen kan tänkas bli stressad av att någon antecknar ned svaren, det är även svårt för 
den som antecknar att få med allt viktigt som sägs.   
 
Insamling av data där nyckelpersoner bär på viktig information inom ett visst ämne kallas för 
primärdata. Primärdata innebär att upplysningar skaffas för första gången och sker via 
intervjuer, observationer eller frågeformulär (Jacobsen, 2002). Vårt arbete bygger på att 
insamla information från primärdata, dock har sekundärdata använts vid 
företagspresentationerna och insamlandet av teori. 
 

2.3 Urval 

 
I en kvalitativ metod påpekar Jacobsen (2002) att en undersökning inte kan omfatta särskilt 
många personer. Därför har vi valt att endast undersöka en person från respektive 
organisation. Personerna vi intervjuat är Thomas Rundqvist, marknadschef Färjestad BK, 
Conny Rexed, VD Stamford och Jonas Aronsson, marknadsansvarig BolticGöta. Alla dessa 
personer har stort inflytande och god insyn i respektive organisation. Jacobsen, (2002) 
beskriver ett antal urvalskriterier. Vi har valt att använda oss av kriterierna bredd och 
variation samt information. Genom dessa kriterier säkerställer vi uppgiftslämnare från var och 
en av de grupper som vi anser vara relevanta för undersökningen samtidigt som 
intervjupersonerna besitter kunskap, har mycket information och är villiga att delge denna 
information till oss.  
 

2.4 Validitet och Reliabilitet 

 
Både de kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoderna nyttjar sig av olika 
datainsamlingstekniker för att få fram sina resultat. Validitet och reliabilitet i studier med 
kvalitativ inriktning handlar om att kunna beskriva det som samlats in och bearbeta 
informationen på ett systematiskt och hederligt sätt.1 Under hela undersökningen arbetas det 
kontinuerligt med validiteten och reliabiliteten, såväl till datainsamlingen som i den 
efterföljande analysen. I undersökningar med kvantitativ ansats hänförs begreppen validiteten 
och reliabiliteten framför allt till att rätt material har inhämtats på ett tillförlitligtsätt. Vad det 

                                                 
1 http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.htm, 2007-04-11 



 10 

gäller alla datainsamlingstekniker är det av stor betydelse att få en uppfattning om hur väl de 
mäter det som är avsetts att mäta. Det är då begreppen validitet och reliabilitet får sin 
betydelse, begreppen beskriver hur väl datainsamlingen har fungerat. Använda rätt sak vid rätt 
tillfälle är validitet. Ett exempel på detta är pengar, det är tvunget att använda rätt valuta i rätt 
land för att kunna köpa något. Reliabiliteten avser om resultatet är pålitligt, reliabiliteten kan 
påverkas genom att frågorna i undersökningen kan verka ledande, intervjupersonerna ger de 
svar som de tror att intervjuaren vill ha (Andersson, 1998). En undersökning skall försöka 
vara av så stor giltighet (validitet) och tillförlitlig (reliabilitet) som möjligt för att resultaten 
skall kunna generaliseras. Jacobsen (2002) skriver att när den interna giltigheten skall prövas 
så är prioritering nummer ett att kontrollera undersökningen och slutsatsen mot andra. 
Nummer två är att resultatet granskas kritiskt. För att en undersökning skall anses pålitlig 
krävs det en noga titt på de två elementen validitet och reliabilitet. Datamaterialet som samlats 
in skall betraktas kritiskt.  
 

2.5 Val av forskningsstrategi 

 
Metod är enligt Jacobsen (2002) ett arbetssätt att samla in empiri eller data om verkligheten 
för att kunna beskriva just verkligheten eller empirin. Uppsatsen bygger på fallstudier där det 
fokuseras på flera olika fall; BolticGöta, Färjestad och Stamford. Detta för att få en större 
bredd och därmed finna både likheter och skillnader i resultatet. För att få en bredare kunskap 
i ämnet används den kvalitativa ansatsen, det vill säga ord och meningar i undersökningen. En 
kvalitativ metod kan vara lämplig att använda när det saknas tidigare teori i ämnet och som 
bygger på människor, vars erfarenhet har avgörande betydelse för uppsatsen. Kvalitativ metod 
är mest lämplig att använda när man vill finna klarhet i ett oklart ämne (Jacobsen, 2002) och 
när uppsatsen bygger på personliga intervjuer samt saknaden av god förhandskunskap i 
ämnet. 
 

2.6 Källkritik 

 
Respondenterna i uppsatsen är noggrant utvalda och anses inte vara påverkade av varandra. 
Intervjupersonerna har varit lätta att få kontakt med och varit mycket tillmötesgående vid 
intervjutillfällena, vad gäller utförliga svar har de låtit oss få den tid vi behövt för att svaren 
ska bli så bra som möjligt.  
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3. Referensram 
 

 
I detta avsnitt presenteras de olika teorier som ansetts vara nödvändiga och relevanta för att 

kunna genomföra uppsatsen. Framförallt innehåller denna del en presentation om vad 

varumärke är och hur ett starkt varumärke byggs upp. 

  

3.1 Varumärke  

 
Ett varumärke är något som vi dagligen är i kontakt med och som berör många människor, 
alla har olika uppfattningar vilket kan leda till positiva eller negativa känslor. Varumärken har 
blivit så betydelsefulla i vår vardag att vi inte tänker på att de finns där. Trots detta påverkar 
de oss medvetet eller omedvetet hela tiden (Bengtsson och Österberg, 2006). Nilson (2000) 
skriver att ett varumärke är ingenting annat en symbol, men en symbol med en enorm 
potential. Denna symbol kan uttryckas på många sätt och representera allt ifrån en individ till 
en produkt. Oavsett nivå på företaget är det viktigt att bygga ett starkt varumärke för att skapa 
sig ett namn som kan konkurrera med liknande företag.  
 
Varumärken är skyddade genom varumärkesskydd och kan beskrivas som en tillgång för ett 
företag. Varumärket kan bestå av ord, logotyp eller ett koncept som är exklusivt. I Sverige 
registreras ett varumärke hos Patent och registreringsverket och markeras med symbolen ® 
(registrered trademark). Oregistrerade varumärken symboliseras av symbolen TM (trademark) 
och kan användas om registrering har sökts men ännu inte beviljats och för att rättsliga 
åtgärder ska kunna vidtas om någon anses använda märket på ett oanständigt sätt.  
 
Genom att aktivt jobba med ett varumärke, istället för att låta kunden skaffa sig en egen 
uppfattning om företaget, kan en organisation skaffa sig distinkta fördelar. Fördelarna kan 
enligt Nilson (2000) delas upp i två kategorier; ett starkt laddat varumärke ger ett företag 
finansiella fördelar genom att ett starkt varumärke kan innebära svårigheter för konkurrenter 
att komma in på en marknad. Den andra kategorin innebär att de anställda lättare kan 
identifiera sig med företaget, dess produkter och tjänster. I företag där de anställda kan känna 
stolthet och en samhörighet får ofta personalen en positivt inflyttande på företagsmoralen.  
 
Definitionen av vad ett varumärke egentligen är kan vara krånglig och komplicerad, speciellt 
när engelska termer används. I engelskan görs det en skillnad mellan ”brand” och 
”trademark”. ”Brand” står för en värdesymbol medan ”trademark” är en juridisk definition 
och beskrivs som en logotyp. I svenskan använder vi båda orden tillsammans trots att det är 
en betydlig skillnad i innebörden mellan dessa två ord. ”Branding” (brännmärker något) är 
också ett ord som används flitigt och har enligt Nilson (2000) två betydelser; dels som ett 
uttryck för att utveckla och använda den grafiska identiteten, formen och utvecklandet av 
logotypen, och dels som ett uttryck för de processer och metoder som används för att bygga 
varumärket.  
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3.2 Bygga varumärke  

 
Varumärket kan sägas vara en genväg i kommunikationsprocessen som leder till ett antal 
intryck och känslor. Det skapar specifika intryck i allmänhetens medvetande genom goda 
resultat eller efter att skickligt utnyttjat massmedia. En av de grundläggande faktorerna vad 
det gäller varumärkes byggande är att företaget eller varumärket inte kommer att lyckas om 
det inte har en upplevd konkurrensfördel. Företaget måste upplevas bättre än konkurrenterna 
för att kunderna överhuvudtaget ska kunna tänkas köpa en produkt eller tjänst från företaget. 
Enligt Nilson (2000) räcker det inte med att vara bättre och ha en eller flera 
konkurrensfördelar, kunderna måste inse att företaget har just denna fördel eller fördelar. 
Kunderna bör kunna identifiera tillverkaren och produkten för att det ska finnas en mening 
med konkurrensfördelar. Varumärkets roll blir med andra ord att identifiera produkten, vilket 
leder till att kunderna inte bara kan se vem som är ansvarig för produkten och prata om den 
utan de kan även komma ihåg den (Nilson, 2000). Varumärket hjälper till att särskilja 
erbjudanden från alla andra marknader och varumärken samtidigt som den ger information 
om att det är just denna produkt som har alla de fördelar som kunden är ute efter. Även 
Bengtsson och Österberg (2006) skriver om att varumärkets eller märkets uppgift är att 
identifiera produkter eller tjänster av antingen en eller flera säljare och differentiera dessa 
produkter och tjänster från konkurrenterna.  
 
Värdet i varumärket är oftast avgörande, det är starka värden som gör att varumärket stannar 
kvar i kundernas medvetande och bidrar till kommersiell kraft (Nilson, 2000). Ett varumärke 
måste uppfylla vissa kriterier, såsom att ha distinkta värden, vara differentierade (skilja sig 
från konkurrenter), vara attraktiva och ha en klar identitet. Distinkta värden kan vara 
användbart för att se om ett varumärke har ett värde eller bara ett namn, dvs. gå från 
”tradermark” till ”brand” med positiva och starka värden som gör att kunderna köper 
produkten eller tjänsterna. Att differentiera sig blir allt viktigare då de flesta 
marknadsområden inte skiljer sig speciellt mycket och skillnaderna blir mindre uppenbara 
mellan de olika alternativen. Varumärket måste givetvis också vara attraktivt och ge en 
positiv upplevelse för att kunderna ska välja just deras produkter. Identitet innebär att ett 
varumärke ska vara lätt att känna igen och bidra till att det är lätt att komma ihåg. (Nilson, 
2000).  
 
Att bygga starka varumärken tar sin början vid inköpssituationer där det antingen är ett 
”förstagångs köp” eller ett återköp enligt Nilson (2000). Vid ett ”förstagångs köp” är det 
otroligt viktigt att ge kunden en positiv produkterfarenhet så att kunden i sin tur kan 
rekommendera produkten. För att varumärket senare skall kunna växa och breda ut sig är det 
otroligt viktigt och av stor betydelse att återköpsgraden är hög. Nilson (2000) fortsätter skriva 
att nyckeln till att försäkra sig om detta är att se till att varumärket lever upp till de ställda 
förväntningarna. För att lyckas fånga kunder till återköp skall strävan hos företaget vara att 
”övertillfredställa” kundernas upplevelse och behov. Om företaget lyckats med detta får 
kunden en positiv inställning till varumärket, känner trygghet med det och kan tänka sig att 
köpa det igen. Det ger lönsamhet för företaget att sälja till en trogen kund, istället för att leta 
nya, en trogen kund leder till ett kretslopp av trogna kunder vilket i sin tur leder till ett mer 
lönsamt företag. Den viktigaste faktorn vid uppbyggnaden av ett varumärke är 
produkterfarenheten, kommunikationen kommer som nummer två. Med kommunikation avses 
mycket mer än annonsering som till exempel rekommendationer från bekanta, 
branschexperter och tidningsartiklar. I varumärkesprocessen är kommunikationens roll att 
förstärka kundens upplevelse av produktupplevelsen. Om kommunikationen sker på ett 
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tilltalande sätt så leder det till att kunderna blir positivt inställda. För att kommunikationen 
skall vara effektiv krävs det att den är kopplad, faktiskt och kulturellt, till produktupplevelsen. 
Nilson (2000) skriver ytterliggare att framgångsrika och starka varumärken med hög 
återköpsfrekvens uppkommer av positiva kundupplevelser som, idealt sett, har förstärkts av 
ett effektivt kommunikationsprogram. Chernatony och McDonald (1998) skriver att en 
produkt är till för att lösa kundernas behov och medan företagets uppgift är att tillfredsställa 
kunderna med dessa produkter. Produkten är ett viktigt redskap för varumärkes byggande men 
när ett företag tänker på sin produkt istället för kundernas behov är ett företag snett ute och 
kan förlora marknadsandelar. Chernatony och McDonald (1998) skriver vidare att det blir allt 
viktigare för företag att ha en naturlig relation med sina kunder, det räcker inte med att ha en 
bra produkt, annonsering, service eller att vara nöjd med en försäljning. En kund kräver idag 
otroligt mycket och för att bli ett starkt varumärke måste företag ständigt arbeta med dessa 
komponenter för att få en bra och naturlig relation med sina kunder.  
 
För att bli ett framgångsrikt varumärke är det viktigt att vara nummer ett eller att vilja bli det. 
Nilson (2000) hävdar att marknadspositionen påverkar lönsamheten för ett företag. Strävan 
efter en ledande position är idag helt avgörande för att kunna överleva dagens tuffa 
konkurrens och är en enorm styrka. Nilson (2000) skriver vidare att vara först behöver inte 
betyda att man är störst, utan att man är det varumärket som människor föredrar i en del av en 
stad, i en specifik marknadssektor eller när det gäller en specifik uppgift.  
 
Lyckade varumärken är värdefulla på grund av att de garanterar framtida inkomster enligt 
Chernatony och McDonald (1998). Företag vet att lojala kunder kommer att köpa deras 
produkter även i svåra situationer för företaget. Varumärken är lyckade när det utvecklas med 
en klar förklaring av syfte om produktens eller tjänstens ändamål, vilka den tillägnas för och 
vad den har för specifika egenskaper. Chernatony och McDonald (1998) hävdar att 
varumärken som har en kombination av de bästa egenskaperna och som samtidigt uppfyller 
”nöjes” behovet för kunden är framgångsrika företag.  
 

Mer och mer företag använder idag varumärket som konkurrens medel, det räcker inte längre 
med att endast använda produkten i sin marknadsföring. Om företaget har ett starkt varumärke 
betalar konsumenten för något mer än bara produkten2, det ger ett mervärde för kunderna att 
inneha ett visst varumärke. Naturligtvis räcker det inte bara med att ha ett starkt varumärke 
utan produkten måste även innehålla de kvalitéer som gör den attraktiv på marknaden. Detta 
leder till att företaget försöker förse företaget med starka och positiva associationer. Ett 
varumärke har oftast flera associationer och en del varumärken kan ha fler än andra, 
företagets förhoppning är att dessa associationer ska uppfattas positiva. Genom att skapa en 
bild eller önskvärda associationer med hjälp av marknadsföring kan ett företag ge tydliga 
direktiv om vad varumärket står för, detta ska i sin tur underlätta för kunden att analysera 
varumärket och effektivisera sin beslutsprocess.3 Varumärket är med andra ord en 
informationskälla för att kunna jämföra produkter eller tjänsters varumärken med varandra 
samt deras kvalité och pris. Målet för företaget är att skapa en relation till kunderna. Att 
bygga upp ett varumärke tar tid men det går desto fortare att rasera ett varumärke, därför blir 
allt som påverkar ett företag oerhört viktigt.  

Ett varumärke förknippas oftast med ett företags marknadsavdelning men är något som har 
betydelse för hela företaget, eftersom hela företaget gör något som påverkar produkterna eller 

                                                 
2 http://www.pskommunikation.se/marknadsforingstips/varumarketsomkonkurrensmedel.htm, 2007-04-03 
3 http://www.pskommunikation.se/marknadsforingstips/omvarumarken.htm, 2007-04-03 
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tjänsterna som företaget tillhandahåller. Nilson (2000) skriver vidare att varje liten kugge i 
företaget är en del av den process som laddar ett varumärke. Att bygga varumärken handlar 
inte bara om att profilera sig mot kunder, utan det handlar minst lika mycket om att bygga upp 
varumärket inom företaget. Ett starkt varumärke kan stärka den egna organisationen genom 
att fokusera på det goda och starka inom organisationen4. När den enskilde arbetaren får 
känna delaktighet, förståelse och har en tydlig arbetsbeskrivning leder det till att det interna 
uppbyggandet stärks. Detta påverkar därmed varumärket positivt för företaget mot kunder och 
konkurrenter. 
 
Holmberg (2002) skriver att under större delen av 1900-talet användes ordet idol för att 
beskriva en artist eller skådespelare  som väckte stor beundran hos övriga människor. Ordet 
idol har bytts ut till megastjärna och ikon och den språkliga ändringen är hårfin. Holmberg 
(2002) skriver vidare att ikonerna numera är väl medvetna om vilka bilder som tas och att 
bilderna släpps globalt. Organisationer idag använder sig av starka och kända individer för att 
kunna bygga upp varumärken, även personer som redan finns inom företag med stark karisma 
kan hjälpa till att bygga upp varumärket. Holmberg (2002) hävdar att vissa individer är 
starkare än själva företaget och att individens namn har stor påverkan på företaget. Personen 
ifråga är så starkt förknippad med företaget att företaget inte skulle existera om inte personen 
fanns. 
 
3.2.1 Image och identitet 
 
Ett varumärke signalerar något till omgivningen och genom att bygga varumärket skapas en 
medvetenhet om egenskaper, identitet och vad du vill förmedla (profil). Tillsammans med en 
bild, image, utgör dessa en bild av hur varumärket ska vara.5 För att förmedla en uppfattning 
kan företag försöka skapa en image om varumärket. Image är av stor betydelse för ett företag i 
dagens samhälle. Det gäller att ha ett ”gott rykte” och en bild som uppfattas väl av 
intressenterna. Image ska ge känslan av någonting spännande som fängslar intressenter och 
kunder på ett sätt som lockar dem att ta del av och känna samhörighet med vad företaget står 
för. Image kan ibland sägas höra ihop med identitet. Identitet handlar om vilka vi är, dvs. att 
kunna beskriva sig själv och identifiera sig på ett sådant sätt att det förklarar vem jag är 
(Alvesson, 2004). Företagsledare och medarbetare måste ägna uppmärksamhet, energi, och 
färdigheter åt hur man ska presentera sin kunskap, sitt arbete och sin organisation på ett sätt 
som framkallar positiva förväntningar. Även om Alvesson (2004) skriver att image och 
identitet inte nödvändigtvis hör ihop, konstaterar han samtidigt att skillnaden mellan dem inte 
bör vara för stor. Om inte imagen och identiteten stämmer överens kan det leda till besvikna 
kunder och att organisationen får ett negativt rykte. Det är viktigt att påpeka att identiteten 
inte bara ska förmedlas utåt, utan det är minst lika viktigt att de anställda kan identifiera sig 
med organisationen. Det är trots allt medarbetarna som har kontakt med kunden, vilket gör att 
det är de som förmedlar en känsla av vad organisationen står för (Alvesson, 2004). Ett 
företags image påverkar hur andra i omgivningen uppfattar företaget. Imagen syftar bland 
annat till att minska osäkerheten som kunden känner inför köpet och skapa realistiska 
förväntningar på företaget. Det som uttrycks i ”imagen” behöver inte vara helt sant, men det 
måste ändå verka trovärdigt (Alvesson, 2004) för att kunna måla upp en önskad bild av 
företaget eller dess varumärke.  
 

                                                 
4 http://www.guideline.nu/seminarier.html, 2007-04-04 
5 http://www.dimro.com/branding.asp, 2007-04-03 
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Aaker (1996) gör en liknelse mellan en persons identitet och ett företags varumärke. I 
samband med denna jämförelse har Aaker (1996) tagit fram ett antal frågor: Vilka är mina 
kärnvärden? Vad står jag för? Hur vill jag uppfattas? Vilka personlighets drag vill jag skicka 
ut? Vilka relationer är viktiga för mig i livet? Dessa frågor bör användas vid ett 
varumärkesbyggande, dels för att få fram förståelsen för hur varumärkesidentitet kan skapas 
och dels för att företaget ska bestämma hur de vill uppfattas av andra. Aaker (1996) menar att 
varumärkes identitet är vad varumärket står för, mening och i vilken riktning varumärket bör 
ha. I figur 1 beskriver Aaker (1996) vägen för hur varumärkets identitet skapas. Modellen 
utgår från fyra perspektiv; varumärket som produkt, varumärket som företag, varumärket som 
person och varumärket som symbol. Perspektiven varierar kraftigt och målet är att hjälpa 
strategin så att den upptäcker varumärkets olika element och mönster samt att klargöra 
olikheter med identitet. En mer detaljerad identitet hjälper vägledaren att genomföra beslut. 
Aaker (1996) skriver vidare att alla perspektiv inte behöver ingå i identiteten men bör finnas 
med i en analys av varumärkets identitet. För en del varumärken är endast ett perspektiv 
genomförbart och lämpligt. Varje varumärke bör överväga alla fyra perspektiven och utnyttja 
de som är till hjälp samt förena dessa med vad varumärket ska stå för ur konsumenternas 
synvinkel. Först när identiteten är fastställd och mål  satts upp vad som bör uppnås 
beträffande varumärket, kan en implementering av varumärket ske (Aaker 1996). 
 
 
 
 

Varumärkets identitet 
Bygga ut den innersta kärnan 

 
Varumärket som produkt  Varumärket som företag  Varumärket som person  Varumärket som symbol 
1. Produktens syfte/räckvidd  7. Organisationens               9. Personlighet                    11. Visuell bild 
2. Produktens egenskaper               - egenskaper                         - äkta                          12. Varumärkes arv 
3. Kvalitet och värde                       - innovation                         - handlingskraftig 
4. Användningsområde                   - konsumenter                      - tålig 
5. Användare                                   - Angelägenheter         10. Varumärkes 
6. Ursprungsland                     8. Lokalt eller globalt                   - kund 
                                                                                                      - relation/vän 

 
 
Figur 1. Figur ur Aaker, David (1996). Varumärkes identitets system. Building Strong 
Brands, 1996, s. 177. 
 
3.2.2 Varumärkespyramiden  
 
Syftet med Varumärkespyramiden är att skapa ett strategiskt konkurrensmedel genom att ta 
fram rätt produkter till marknaden. Denna modell är ett analysverktyg för uppbyggnad av ett 
varumärke och beskriver en produkts olika komponenter och inbördes relationer utifrån 
märkesinnehavarens perspektiv. Melin (1999) beskriver modellen genom fyra hörnstenar; 
produkten, varumärket, produktens positionering och målgrupp. De tre första delarna är de 
viktigaste men företagets uppgift är att få till en balans mellan alla fyra delar. Produkten är 
startpunkten vid ett varumärkesuppbyggande och det är först när produkten är identifierad 
som arbetet enligt Melin (1999) kan börja. Varumärket har en central roll i pyramiden, den 
urskiljer produkten vilket kan leda till att kunden lockas till återköp och därmed 
märkeslojalitet. Positionering innebär att lägga grunden för en effektiv 
marknadskommunikation av de mervärden som identifieras i produkten och varumärket. 
Marknadskommunikation innebär i sin tur att intresse väcks för produkten. Givetvis förutsätts 
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det att det som positioneras är relevant och att det efterfrågas av målgruppen. 
Positioneringsstrategin ska anpassas efter det specifika företaget och dess varumärke samt 
produkt. Marknadskommunikationen skapar en förbindelse mellan målgruppen och 
komponenterna; varumärket och produkten, dessa utgör i sin tur en enhet.  
 
 

                  
 
Figur 2. Figur ur Melin, Frans (1999). Varumärkespyramiden – märkesproduktens struktur. 
Varumärkesstrategi - Om konsten att utveckla starka varumärken, 1999, s. 75.  
 
Utifrån modellen ovan beskriver Melin (1999) hur märkeslojalitet byggs upp till en viss 
märkes produkt. Uppbyggnaden av märkes lojalitet kan delas upp i tre steg. Kopplingen 
mellan målgruppen och produkten utgör första steget i denna process, utan denna del kan 
märkesinnehavaren inte skapa en koppling till varumärket och det önskade innehållet i 
positioneringen. Andra steget, där reklam och säljfrämjande åtgärder utgör en viktig del, är 
relationen mellan varumärket och produkten. Som sista steg i modellen hävdar Melin (1999) 
att köparens köpbeteende kopplas till varumärket och inte längre till produkten. 
 
När marknaden har fått kännedom om varumärket kan kommunikationen sprida 
positioneringens budskap vilket leder till märkeslojalitet. Företagets slutgiltiga mål är att 
uppnå en hög grad av märkeslojalitet. Den främsta styrkan som varumärkespyramiden besitter 
är att den är enkel och lättillgänglig men det kan även vara dess svaghet. Melin (1999) hävdar 
även att styrkan ligger i att modellen på ett överskådligt sätt anger hur målgruppen och 
varumärket kopplas samman utan att den går igenom en produkt. Varumärkespyramiden 
framhåller fyra komponenter; produkten, varumärket, positioneringen och 
marknadskommunikation som märkesinnehavaren förfogar över ur ett varumärkesbyggande 
perspektiv och vid uppbyggnad av en märkesprodukt. 

 
 

Positionering 

 
 

Varumärke 

 
 

Produkt 

 
 

Målgrupp 

 
 

Varumärkes-
pyramiden 
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• Produkten 
Grunden för ett lyckat varumärkesbygge är att ha en attraktiv produkt. Produkten måste 
ha en lång livscykel samtidigt som den ständigt ska vara utvecklingsbar (Melin, 1999). 
Produktens huvudsakliga uppgift är att tillfredställa kundens behov samtidigt som den 
uppfattas som värdefull. För att tillgodose kundens behov krävs att produkten till en viss 
grad är differentierad från mängden samt att produktkvalitén håller en hög standard. 
Melin (1999) hävdar dock att produktens faktiska kvalité inte alltid behöver vara den 
samma som konsumentens upplevda kvalité. Priset utgör en stor påverkan för kunden och 
dess upplevda kvalité. Varumärkets logotyp och utseende har också en avgörande 
betydelse vid val av produkt för att särskilja de olika produkterna och tjänsterna från 
varandra. 
 
• Varumärket 
Varumärket, märkesidentitet, är vad produkten skall stå för enligt märkesinnehavaren, där 
namnet och personligheten är viktiga faktorer. För att lyckas ha en konkurrenskraftig 
märkesidentitet över en lång tid krävs det fasthet och uthållighet i identitetsutvecklingen. 
Genom att personliggöra varumärket hjälper det till att bygga upp en långvarig relation 
till konsumenten. Varumärkespersonligheten kan utvecklas på olika sätt, Melin (1999) 
anger dock att; ge en bild av användaren, framträda i specifika sammanhang, utforma 
särpräglad reklam, använda kända personer och att använda symboler är hjälpande 
faktorer att använda sig av.  
 
• Positionering 
Detta begrepp beskriver vägen för hur produkten och varumärket får sin plats i 
konsumentens medvetande. Produkten och varumärket skapar tillsammans en enhet och 
först efter det uppkommer en märkesprodukt som skall positioneras med hjälp av 
marknadskommunikation. Positionering innebär att ta fram de konkurrensfördelar som 
produkten innehar. Melin (1999) skriver att nyckeln till en framgångsrik positionering är 
att vara först när det gäller att muta in en viss position och att denna endast kan 
förknippas med ett begrepp. 
 
• Marknadskommunikation 
Det är av stor betydelse att den valda positionen är kommunicerbar för att lyckas 
framgångsrikt med positioneringen. Melin (1999) beskriver denna punkt i 
varumärkespyramiden som ett medel att föra ut ett visst budskap till en bestämd 
målgrupp, målgruppen identifierar produkten och dess varumärke. Melin (1999) skriver 
vidare att det är av stor vikt att få ut produktens differentieringsfördelar genom olika 
kanaler och att denna kommunikation är konsekvent oavsett distributionskanal. 
Budskapets kvalité är minst lika viktig som kvantiteten, och oavsett i vilken fas 
produkten befinner sig är det viktigt med marknadskommunikation för att produkten och 
varumärkets fortsatta existens.  Marknadskommunikationen kan te sig i olika uttryck, 
vilket kallas för promotionsmixen. I denna modell ingår fyra olika sätt att nå ut och 
påverka konsumenterna: reklam, säljfrämjande åtgärder, PR och personlig försäljning. 
Vilken typ av kommunikation som skall användas i ett enskilt fall är beroende av flera 
faktorer, exempel på några är vilken typ av produkt som fallet avser, marknadens 
mognadsgrad och konkurrenssituation.  
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3.2.3 Varumärkesbyggande internt, Varumärkesmixen 
 
För att kunna skapa och bygga upp ett konkurrenskraftigt varumärke kan man utgå från 
modellen Varumärkesmixen som är den övre delen av modellen nedan (Figur 3). Melin 
(1997) visar den interna processen för hur ett företag skall gå tillväga för att bygga upp ett 
starkt varumärke, detta presenteras i den övre delen av modellen. Modellen är uppbyggd i sex 
olika element som alla leder till varumärkets värde, de olika elementen har ett följdschema 
som bör följas för att kunna bygga ett starkt varumärke.  
 

• Produktattribut 
Uppbyggande av ett varumärke har sin början i form av produkten. Melin (1997) hävdar 
att varumärket inte själv har ett egenvärde utan det tillsammans med produkten skapar ett 
egenvärde. De begrepp som är av vikt för hur ett företags produkt och dess attribut lyckas 
ge en konkurrensfördel är; produktskydd (patent), produktkvalitet (funktionellt 
mervärde), förpackningsdesign och visuell identitet (unik förpackning). Precis som 
Varumärkespyramiden är konkurrensfördelarna; produktens innovation och kvalité 
grundförutsättningar för att lyckas med varumärkets uppbyggnad. Dessa faktorer kan 
dock vara lätta för konkurrenter att kopiera och imitera. Design och produktens visuella 
identitet är också avgörande för ett varumärke och för att få lojala kunder enligt Melin 
(1999).  
 
• Märkesidentitet 
Beskriver återigen vad varumärket står för och produktens/varumärkets unika egenskaper 
kan ge upphov till konkurrensfördelar. Melin (1997) använder sig av olika begrepp när 
han skriver om märkesidentitet; Identitetsskydd (förmåga att individualisera och 
differentiera en märkesprodukt), identitetsbärare (symbol, logotyp, design), 
identitetsplattform (namnet, ursprunget och personligheten), identitetsöverföring och 
identitetsstyrning (Om vad identiteten skall representera och till vem den skall 
förmedlas). 
 
• Kärnvärde 
Kärnvärdet utgörs av produktens differentieringsmöjligheter och uthållighet. Melin 
(1997) skriver att en differentieringsfördel måste kunna vara kommunicerbar för att 
kunna utgöra ett varumärkes kärnvärde, utöver detta skall kärnvärdet vara unikt till 
konkurrenternas. Ur en konsuments perspektiv skall varumärkets kärnvärde vara 
värdefullt samt kommunicerbart och ur en konkurrents perspektiv så skall det vara unikt 
och svårimiterat. 
 
• Positionering 
Varumärkets roll är att försöka få en speciell position i kundens medvetande, extern 
positionering. För att lyckas med detta är det viktigt att hela organisationen är medveten 
om varumärkets och produktens egenskaper, intern positionering. Lyckas företaget 
koppla samman dessa två strategier ökar produktens trovärdighet, både internt och 
externt. Melin (1997) benämner en modell vid namn positioneringstriangeln, modellen 
baseras på teorin att varumärket ständigt befinner sig i centrum kring en process mellan 
märkesinnehavaren, konsumenterna och konkurrenterna. Märkesinnehavaren har som 
målsättning att skapa en unik och svårimiterad resursposition. Vidare krävs det att bygga 
upp en stark position i konsumenternas medvetande, som slutligen kan leda till att 
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företaget/märkesinnehavaren har fått en så pass stark marknadsposition att 
konkurrenterna får svårt att etablera sig på marknaden.  
• Marknadskommunikation 
Liknande varumärkespyramiden handlar denna del om att få ut ett budskap via olika 
kommunikationsmedier till konsumenterna. Melin (1997) skriver att det inte finns något 
svar på viken kommunikations-/distributionsform som är bäst för varumärkesbyggande 
reklam. Han hävdar även att kvaliteten är viktigare än kvantiteten för att få en så effektiv 
marknadskommunikation som möjligt. Målsättningen och det huvudsakliga syftet med 
varumärkesbyggande reklam är att kärnvärdet skall genomsyra all sorts kommunikation 
och att den skall tillföra varumärket en extra dimension av kommunikativt mervärde och 
samtidigt skapa synergieffekter.   
 
• Intern märkeslojalitet 
Melin (1997) definierar intern märkeslojalitet med de handlingar som märkesinnehavaren 
måste tillgodose för att bevara varumärkets juridiska och kommersiella sociala anseende 
samt att den fokuserar på upprätthållandet av ett redan uppbyggt varumärke. Processen att 
bygga upp ett varumärke avslutas aldrig, varumärket måste hela tiden underhållas och 
utvecklas. Den interna märkeslojaliteten är även viktig för att lyckas behålla den externa 
märkeslojaliteten. Förvaltningen av ett uppbyggt varumärke delas in i fyra olika delar, 
enligt Melin (1997); Trademark management (skydda sitt varumärke), Identity 
management (identitet skall vara vägledande vid produktutveckling och 
märkesutvidgning), Image management (varumärkets image skall vara samstämmigt med 
de kärnvärden som positionerats) och Loyalty management (bevara märkeslojaliteten). 

 
3.2.4 Varumärkesbyggande externt 
 
Melin (1997) skriver att en grundförutsättning för att lyckas skapa ett varumärke som kan 
användas och utvecklas som ett konkurrensmedel, är att det har den förmågan att kunna skapa 
värde för både konsumenten men även för märkesinnehavaren själv. Den egentliga 
målsättningen med all varumärkesuppbyggnad är att försöka locka till sig ett brett antal 
märkeslojala konsumenter. Utveckla märkeslojalitet är en process som beskrivs i sex steg. Det 
är i den nedre delen av modellen (figur 3) som denna process kan betraktas. Steg ett är att 
lyckas väcka konsumenternas engagemang för den produkt som företaget försöker 
marknadsföra. Syftet med att skapa ett kraftfullt engagemang är att konsumenterna på det 
sättet skall lägga en så stor vikt som möjligt i samband med val av märkesprodukt. Steg två 
och tre blir att öka märkeskänsligheten vilket leder till att förutsättningarna för att skapa 
märkeskännedom blir lättare. Det är av stor vikt att få den egna märkesprodukten att framstå 
som attraktiv och skapa värde kring produkten som gör att produkten förknippas med starka 
och positiva märkesassociationer och som ger konsumenten ett mervärde, dessa två element är 
steg tre och fyra i processen. Det sista steget är att ha en målsättning i avseende att skapa 
märkespreferenser som på sikt kan leda till märkeslojalitet.  
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Figur 3. Figur ur Melin, Frans (1997). Den varumärkesuppbyggande processen – ett parallellt 
förlopp i företaget och i konsumenternas medvetande. Varumärket som strategiskt 
konkurrensmedel – om konsten att bygga upp starka varumärken, 1997, s. 279  
 

3.2.5 Problem vid varumärkesbyggande 
 
Vid uppbyggandet av varumärken finns det problemområden som kan försvåra arbetet. Aaker 
(1996) visar i en modell åtta stycken faktorer som kan påverka processen negativt vid 
varumärkesbyggandet. Denna modell kan vara till hjälp för att se och upptäcka eventuella 
hinder eller problem under uppbyggnadens gång. De flesta problem som ett företag råkar ut 
för uppstår oftast internt, vilket medför att fokus inte enbart skall ligga på de externa 
faktorerna. Aaker (1996) påpekar här att det är viktigt att alla inom företaget känner till 
varumärkets identitet och att alla jobbar åt samma håll för att stärka varumärket.  
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Figur 4. Figur ur Aaker, David (1996). Problemfaktorer vid varumärkesbyggande. Building 
Strong Brands, 1996, s. 27.  
 
Nedan följer en kort beskrivning av dessa åtta faktorer: 
 

1. Priskonkurrens förekommer inom alla branscher och allt mer fokus läggs på denna del 
av företagets verksamhet. Detta gör att den varumärkesbyggande satsningen kommer i 
andra hand. 

2. Marknaderna blir allt större och även konkurrensen, detta medför att det blir svårare 
att hålla sina marknadsandelar när utbudet ökar. Företagen försöker därmed nischa och 
positionera sig mot allt mindre målgrupper, de motiveras även till att ta större risker 
och åtgärder för att etablera sig på marknaderna. 

3. Ett problem som har uppstått enligt Aaker (1996) är att det har blivit allt svårare att 
behålla den kontinuitet som behövs för att bygga upp ett starkt varumärke. Orsaken till 
problemet ligger i att media har vuxit enormt de senaste decennierna och att budskapet 
kan föras fram genom en mängd olika alternativ.  Det behöver inte alltid vara samma 
avsändare och kan därmed bli svårt att föra fram företagets grundbudskap. 

4. Ökat antal produkter och varumärken på marknaderna har bidragit till att 
varumärkesstrategierna och relationerna blivit mer komplexa. Identiteten, vilken roll 
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samt sammanhanget som varumärket har gentemot andra varumärken blir en viktig del 
för företaget. 

5. Det finns ibland en press inom företagen att ändra varumärkesidentiteten och olika 
strategier. Resultatet av förändringarna kan leda till att varumärkeskapitalet 
underminimeras eller förhindrar att varumärket etableras.    

6. En viktig faktor för företaget är att ständigt vilja utvecklas och förbättras. Risken finns 
annars att nya konkurrenter tar marknadsandelar och att företagets varumärke 
försvagas. 

7. Företag lockas hela tiden av större vinster och att investera i nya produkter, detta leder 
till att mindre investeringar läggs på kärnprodukten. Ett vanligt felaktigt antagande 
som görs är att varumärket inte kommer att skadas vid kraftiga nedskärningar av 
varumärket. 

8. Här handlar det enligt Aaker (1996) om att göra kortsiktiga vinster istället för att göra 
produkten slagkraftig under en lång period. Ett exempel på kortsiktiga påtryckningar 
som framförallt förekommer i USA är att tillfredställa aktieägarna på kort sikt istället 
för att bygga upp varumärket på lång sikt.   
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 4. Empiri 
 

 
I detta kapitel beskrivs empirin som samlats in. Kapitlet inleder med en presentation av 

BolticGöta, Färjestad och Stamford. Efter det följer en redogörelse av den information och de 

nyckelfaktorer som anses vara viktiga för respektive organisation som kommit fram genom 

intervjuerna. 

 

4.1 BolticGöta 

 
Är en av Sveriges genom tiderna största bandyföreningar. År 2000 skedde en 
sammanslagning mellan föreningarna IF Boltic och IF Göta för att bilda den ideella 
föreningen Bandysällskapet BolticGöta. IF Boltic bildades 1946 och namnet kommer från de 
två brittiska fotbollsföreningarna Bolton och Celtic. Boltic har under åren vunnit 9 SM-guld, 
det senaste 1995. Det första SM-guldet i klubbens historia togs 1979 och följdes av 6 raka 
SM-guld och 10 raka SM-finaler. Denna framgång skapade en fantastisk uppståndelse kring 
föreningen som lever kvar än idag. Trots Boltic´s framgångar under 80-talet har de senaste 
åren präglats av en dålig ekonomi och sämre sportsliga resultat. Säsongen 06/07 blev 
föreningens sämsta någonsin och föreningen åkte för första gången ur den högsta serien. 
Föreningens huvudsakliga uppgift är den sportsliga verksamheten. För att finansiera sin 
verksamhet arbetar föreningen aktivt med att få sponsorer och att sälja föreläsningar av olika 
slag. BolticGöta har inte bara ett A-lag på elitnivå utan även en mycket bred 
ungdomsverksamhet. 
 
Mål/vision: ”BolticGöta ska vara Sveriges ledande bandyförening både sportsligt, socialt och 
ekonomiskt. BolticGöta ska attrahera spelare, ungdomar, publik, media och sponsorer.6” 
 

4.2 Färjestad BK 

 
Färjestad BK (bollklubb) är en ideell förening som bildades 1932. I början var det framförallt 
bandy och fotboll som utgjorde verksamheten. Det var först under mitten av 1940-talet som 
föreningen beslutade att börja med hockey. Idag är Färjestad BK (FBK) en av Sveriges största 
idrottsföreningar både ekonomiskt och sportsligt. Färjestad är en av Sveriges mest 
framgångsrika ishockeyklubbar och har sedan Elitserien startade 1975/1976 7 SM-guld. Det 
senaste i raden spelades hem säsongen 2005/2006. Utöver dessa framgångar innehar klubben 
förstaplatsen av elitseriens maratontabell7. Under 2000-talet har klubben varit med och slagits 
om SM-guldet i sex av sju möjliga finaler. Trots detta räknas 1980-talet som föreningens 
främsta tid, då spelare som Håkan Loob och Thomas Rundqvist spelade för Färjestad. Dessa 
personer är fortfarande verksamma inom föreningen men med andra sysselsättningar.   
 
 

                                                 
6 http://www.bolticgota.com/, 2007-05-10 
7 http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4rjestads_BK, 2007-05-20 
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År 2001 stod Löfbergs lila arena klar och den ägs och drivs av Färjestads fastighetsbolag. 
Utöver arenan äger fastighetsbolaget träningshallen, kansliet och souvenirbutiken. 
Fastighetsbolaget drivs som ett aktiebolag. Hela organisationen har cirka 80 stycken 
heltidsanställda.  
 
Mål/vision: ”Allting vi gör, ska genera i att vi kan ställa upp med bästa lag, vi vill vara bäst i 
Europa”8. 

4.3 Stamford 

 
Är ett produktorienterat företag med säte i Karlstad som bildades 1990. Aktiebolaget är 
uppdelat i två delar, Stamford Consult AB och Stamford Retail AB, med inriktning mot 
fastighetsförvaltning respektive detaljhandel. Företaget arbetar med kunder över hela Sverige 
och har cirka 25 anställda.9  
 
Affärsidé: ”Stamford skall skapa lönsamma affärer för våra kunder genom anpassningsbara 
system och hög branschkompetens.” 
 

4.4 BolticGötas varumärkes uppbyggnad 

 
Alla starka varumärken som finns, även om det är inom företag eller idrotten, är beroende av 
tidsfaktorn. Tidsfaktorn är en väldigt viktig aspekt enligt Jonas Aronsson, marknadsförare i 
BolticGöta10. Varumärken som funnits under en längre tid och konsekvent arbetat på samma 
sätt känner folk igen. ”Boltic är mer eller mindre samma förening idag som den var för 20 år 
sedan.” Därför har långsiktighet tillsammans med kombination av framgångar som oftast mäts 
inom idrotten avgörande betydelse. Jonas Aronsson hävdar att framgångsrika företag inte är 
de som har de starkaste varumärket utan det handlar huvudsakligen om marknadsföring. ”Det 
är svårt att bygga upp ett starkt varumärke inom idrotten om föreningen eller laget ständigt 
ligger sist i serien”, fortsätter Jonas Aronsson. Men han betonar att ett starkt varumärke inom 
idrotten inte enbart bottnar i resultatet. Resultatet är viktigt men publiken är inte bara ute efter 
att se sitt lag vinna, de vill även få en ”dos”av underhållning. Därför är kombinationen av det 
sportsliga resultatet och underhållningen av stor vikt. Jonas Aronsson hävdar att resultatet är 
betydligt viktigare för idrotten än vad det är för ett företag, om du bortser från det 
ekonomiska. ”Det är en bredare publik för ett idrottslag än vad det är för ett enskilt företag 
och kärleken till ett idrottslag är för många något väldigt stort”, fortsätter Jonas Aronsson. 
Tillhörighet är också en viktig egenskap för BolticGötas varumärkesbyggnad. Idrotten för 
med sig känslan av samhörighet, att tillhöra en förening och att ”stötta sitt” lag till hundra 
procent, vilket många beskriver som en härlig känsla. Idrotten är därmed ett bra socialt forum.   
 
Öppenhet är även något som en idrottsförening bör ha, enligt Jonas Aronsson, mot den 
målgruppen som föreningen arbetar för eller till. En idrottsförenings målgrupp består av 
supportrar, sponsorer och media, och de som i någon mån engagerar sig, intresserar sig och 
påverkar föreningen eller idrotten. Det leder till att föreningen måste ha en proffsighet, 
prydliga arenor, spelare och alla de aktörer som har med föreningen att göra måste agera som 
föreningen vill. Uppbyggnaden av ett starkt varumärke tror Jonas Aronsson även kan 

                                                 
8 Thomas Rundqvist, 2007-05-23 
9 Conny Rexed Stamfords VD, 2007-05-14 
10 Jonas Aronsson, BolticGöta, marknadsansvarig, 2007-05-15  
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påverkas av starka profiler (ledare, spelare), härlig klack (bildat sig själva), och ”kult status” 
arena vilket medför att det finns både externa faktorer som går att påverka och de som inte går 
att påverka.  
 
Intern varumärkes uppbyggnad handlar som i de flesta fall om att skapa en ”vi känsla” vilket 
Jonas Aronsson påpekar att föreningen BolticGöta inte arbetat speciellt framgångsrikt med. 
Han fortsätter och hävdar att är det någonstans som det ska finnas en stark ”vi känsla” är det 
inom en idrottsförening. BolticGötas huvudsakliga uppgift är att föreningen ska spela bandy, 
oavsett nivå, men det gäller att ha en bra dialog inom föreningen och där alla kan känna 
delaktighet samt acceptera grunden till varför förningen finns. Ett av de stora problemen som 
Jonas Aronsson ser med föreningen BolticGöta är organisationen, det är väldigt få personer 
som gör väldigt mycket. Detta medför att den interna delen får lida och att det istället görs 
väldigt mycket för att tillfredställa sponsorer, media och publik och att den interna biten ska 
”lösa sig självt” och att alla ska ”älska” klubben ändå. Den interna delen av verksamheten är 
enligt Jonas Aronsson väldigt tidskrävande och när föreningen kämpar för sin existens har 
denna del inte prioriterats som nummer ett. Andra problem som föreningen brottas med är att 
BolticGöta uppfattas i allmänhet som väldigt stor. Människor är rädda för att engagera sig för 
att de inte vet vad de skulle kunna erbjuda, trots att föreningen mer eller mindre behöver hjälp 
med de allra minsta uppgifterna. Eftersom BolticGöta uppfattas som större än vad de är har 
folk även svårt att förstå varför inte föreningen har bättre ekonomi eller erbjuder bättre 
service. Jonas Aronsson vill återigen belysa att det hela grundar sig i den organisatoriska 
biten, ”för få personer som arbetar aktivt med föreningen samt att folk lever kvar i Boltic´s 
storhetstid på 80-talet då föreningen hade miljonsponsringar och betydelsefulla personer som 
satt med i styrelserna”.  
 
Jonas Aronsson ångrar ibland att BolticGöta inte jobbat mer med varumärkesbyggande. Han 
tror därför att det är en av de viktigaste uppgifterna som föreningen måste arbeta med de 
närmaste åren när ekonomin börjar hamna i balans. Samtidigt erkänner han att BolticGötas 
varumärke inte är bland de starkaste varumärkena för tillfället. Men om föreningen har en 
plan för hur de ska arbeta med varumärket kommer kanske också ekonomin att bli bättre. Det 
som får ekonomin att ta fart är att företag väljer att ”sponsra” föreningen, men för att ett 
företag ska välja BolticGöta måste föreningen ha ett starkt varumärke. Det vill säga hur bra 
spelartruppen är, hur föreningen ser på framtiden, ungdomar, den värmländska prägeln och 
den sociala delen. Dessa bitar är minst lika viktiga för ett företag som funderar på att 
”sponsra” BolticGöta som att föreningen ska ha som mål att gå till semifinal, analyserar Jonas 
Aronsson. 
 
Det BolticGöta försöker arbeta mer med nu än för några år sedan är att vara mer proffsiga, ha 
bättre upplägg mot sponsorer, bra hemsida och försöka bekräfta det folk förväntar sig. 
Samtidigt påpekar Jonas Aronsson att det är viktigt att göra det föreningen ”alltid har gjort, att 
spela bandy och locka till sig ungdomar som gillar att idrotta och umgås”. 
 
Boltic byte namn för några år sedan till BolticGöta, vilket enligt Jonas Aronsson medförde en 
form av identitetskris bland många supportrar. En del förträngde sammanslagningen och såg 
det som om det fortfarande var Boltic och att det bara var klubbmärket och namnet som 
ändrats. Detta kan vara ett tecken på hur starkt varumärket Boltic är ute i Sverige. Många av 
föreningens äldre supportrar är de som haft svårast med namnbytet. Dagens ungdomar som 
inte var med om Boltic eran på 80- och tidigt 90-tal kan lättare acceptera namnbytet, förklarar 
Jonas Aronsson. Det är även en av förklaringarna till varför varumärket BolticGöta, som 
präglar de tio senaste åren, inte är lika starkt som Boltic eftersom de inte varit med om samma 
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starka sportsliga resultat. Jonas Aronsson påpekar att namnet Boltic eller BolticGöta är större 
än själva produkten eller tjänsten som föreningen erbjuder för tillfället. Publiksiffran har 
under de senaste åren minskat med ett par hundra men ändå fortsätter både media och företag 
att skriva om och sponsra föreningen. Att publiksiffran minskar är givetvis ingen bra trend 
och detta kan inte få fortsätta. Trots detta tyder det ändå på enligt Jonas Aronsson, att folk 
pratar och fortfarande bryr sig om BolticGöta. Publik är dock något man förtjänar och ökar då 
produkten är attraktiv. BolticGöta är fortfarande något många bryr sig om vilket är ett tecken 
på att dess varumärke fortfarande håller, säger Jonas Aronsson.  
 
Jonas Aronsson påpekar att det som kan vara svårt och samtidigt frustrerande inom en 
idrottsförening är att, oavsett varumärkesstrategier, mycket kan ”falla” om laget spelar dåligt. 
Samtidigt kan ett bra resultat leda till ett starkt varumärke trots saknaden av en 
varumärkesstrategi. En idrottsförening har oftast inte speciellt många anställda och kan 
därmed inte erbjuda samma förmåner som ett företag. ”Det innebär att det blir viktigt med att 
kunna erbjuda andra saker i en förening, som öppet klimat och att alla strävar åt samma håll.” 
Ett problem inom idrotten är att alla har så många önskemål. Jonas Aronsson tror och hävdar 
att det är inom den interna verksamheten som mycket av de problem, sprickbildningar och 
brister som finns i en förening uppstår, det kan röra sig om allt ifrån olika åsikter till vad som 
engagerar den enskilde individen.  
 
BolticGöta har under de senaste åren kritiskt granskats av vissa medier. Den ekonomiska 
delen har tyvärr fått allt för stor uppmärksamhet, enligt Jonas Aronsson, även om föreningen 
mycket väl förstår varför. Detta har medfört att föreningen oftast får jobba i motvind med sitt 
varumärkesbyggande. Samtidigt säger Jonas Aronsson att det är media som är budbärare för 
föreningen när det går bra, ”föreningen är beroende av media samtidigt som media är 
beroende av föreningen”. BolticGöta försöker aktivt skapa en positiv relation med de medier, 
som framförallt finns runt om kring staden Karlstad, och därmed påverka vad om skrivs. Ett 
sätt att påverka media som BolticGöta arbetar med, berättar Jonas Aronsson, är att föreningen 
ger ut informationen innan media har upptäckt den, föreningen har som ambition att alltid 
stärka det som upplevs positivt. 
 
För att bandy verksamheten ska kunna fortsätta att drivas i Karlstad och stärka föreningens 
varumärkesbyggande är en inomhushall en viktig faktor för BolticGöta. ”En hall skulle kunna 
skapa många nya förutsättningar för föreningen och det gäller att kommunen inom en snar 
framtid tar ett sådant beslut”, säger Jonas Aronsson. Förutom en hall är ytterligare en annan 
av Jonas Aronssons önskedrömmar att Västerås, som är BolticGötas hetaste rival, flyttar till 
Kil. Derbyn och ”hatmatcher” är en av de starkaste faktorerna för ett varumärkesbyggande 
inom idrotten, enligt Jonas Aronsson och relaterar till Stockholms klubbarna. Han menar att 
Hammarby inte skulle vara så stora om inte Djurgården och AIK fanns och vice versa.  
 

4.5 Färjestads varumärkes uppbyggnad 

 
Thomas Rundqvist, marknadschef Färjestad BK11, berättar att det först är den senaste tio års 
perioden som klubben har pratat om varumärken, varumärkesvård och uppbyggnad av 
varumärket. Förr var det inte så noga med hur loggan såg ut och om det var rätt färger som 
figurerade kring loggan, numera är det på ett helt annat sätt, allting genomförs väldigt 
noggrant och på ett korrekt sätt för att resultatet skall bli så bra som möjligt. Han menar att det 

                                                 
11 Thomas Rundqvist, marknadschef Färjestad BK, 2007-05-23 
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är Färjestad BK:s sportsliga framgångar som har varit byggstenen vid uppbyggandet, utefter 
det har det varit viktigt att förvalta framgångarna på ett bra sätt. ”Vidmakthålla en ordnad 
ekonomi, försöka hålla föreningens namn borta från skandaler, att alltid uppträda på ett 
schysst sätt gentemot klubbens intressenter, få föreningens partners att känna trygghet och 
känna stolthet att förknippas med klubben”, är några riktlinjer Färjestad arbetar efter enligt 
Thomas Rundqvist. Tidigare var relationen till sponsorerna inget mer än ett ekonomiskt stöd, 
”de köpte en exponering på tröjan eller i hallen, numera ses relationen till sponsorerna som en 
affärsrelation”.   
 
Thomas Rundqvist berättar att en undersökning genomfördes för några år sedan om vad 
varumärket Färjestad BK var värderat till. Resultatet visade sig att Färjestad BK värderades 
till cirka 350 miljoner kronor och att föreningen var högst värderat av alla idrottsföreningar i 
Sverige. En undersökning idag skulle förmodligen innebära att föreningen värderats till ett 
ännu högre belopp. En bidragande orsak till att Färjestad är så högt värderade är byggnationen 
av den egna arenan som ägs till 100 % av föreningen, berättar Thomas Rundqvist. Efter att 
den stod färdig har föreningen mer än fördubblat omsättningen, antalet anställda samt att det 
egna kapitalet kraftigt har ökat. Arenan är även nyckeln till de senaste årens sportsliga 
framgångar. Uppbyggnaden av arenan gjordes av två anledningar, dels för att kunna bedriva 
den sportsliga verksamheten på en ”topp nivå”, med det menar Thomas Rundqvist att kunna, 
ta hand om publik, media och samarbetspartners på ett mer proffsigt sätt. Andra anledningen 
var att i samband med arena planerna förekom det relativt heta diskussioner om en permanent 
Europaliga eller en Nordisk liga. För att få delta i en sådan liga var det tvunget att finnas ett 
antal förutsättningar, däribland en egen arena. Färjestad BK ”vågade” inte riskera att missa en 
sådan chans. All bekostnad och projektering sköttes av föreningen själv, den gamla arenan 
ägdes av kommunen som sedan sålde den till Färjestad BK till ett bra pris.  
 
Thomas Rundqvist berättar att Färjestads publik har blivit bortskämda med bra resultat och 
framgångar, publiken kräver mer eller mindre att föreningen skall vinna eller åtminstone spela 
final varje år. ”Våren 2007 har för många inneburit en förändring eftersom Färjestad detta år 
missade finalen. Normalt brukar en finalplats för Färjestad vara ett säkert vårtecken.”   
 
Resultatet har en stor betydelse för föreningen menar Thomas Rundqvist, för att visa 
föreningens intressenter att föreningen satsar och vill vinna. Skulle föreningen lyckas med 
det, leder det till att klubben får med sig väldigt mycket av ”bara farten”. Exponeringen i 
media ökar också vilket leder till att klubbens samarbetspartners gynnas i form av all 
uppmärksamhet, och att de får känslan av att de har ”satsat på rätt häst”. Han menar också att 
det är en stor skillnad att exponeras med ett lag som alltid slåss i toppen än med ett som alltid 
ligger sist. Färjestad BK har i år medverkat i olika tv sammanhang i nästan 80 timmar, trots 
att de inte gick till final. Jämfört med ett lag som hamnande i botten av serien ligger tv tiden 
på någonstans 10 till 15 timmar. Det värde som en samarbetspartner får i form av att synas på 
ett vinnande lags tröja eller i dess arena är betydligt högre än på det lag som ligger i botten 
och som inte får lika mycket media exponering, säger Thomas Rundqvist. Färjestad anser att 
det är viktigt att de sänder sådana signaler utåt om att föreningen alltid har som ambition att 
vinna och vara bäst, och därefter satsa på dessa mål. ” Vi i Färjestad vill vara ärliga mot 
allmänheten och våra intressenter och säga som det är, att vi vill vinna, det är därför 
föreningen finns”, enligt Thomas Rundqvist.  
 
Ekonomin spelar en stor roll i ambitionen att alltid vilja vinna, det kostar oerhört mycket 
pengar, för att vinna krävs det bra spelare och för att lyckas få bra spelare, kostar det mycket 
pengar menar Thomas Rundqvist. Föreningen måste se till att alltid kunna ge rätt 
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förutsättningar för spelarna så att de kan prestera på den nivå som förväntas av dem. Ett 
exempel på detta kan vara resorna till och från matcherna. De ska vara så optimala som 
möjligt och kan därmed inte alltid genomföras på det billigaste sättet. ”Genomföra detta 
kostar stora pengar, ett evigt jagande av pengar och att ha ordning på ekonomin så att inte 
varumärket förstörs.” 
 
En stark organisation är ännu en bidragande orsak till att man lyckas med sitt 
varumärkesbyggande berättar Thomas Rundqvist och betonar att organisationen är viktig för 
att lyckas. Han berättar att de arbetar utifrån sin egen modell som de försöker följa, där de 
gärna rekryterar ny personal från egna led både till den sportsliga delen och till kansliet.  
Fördelen med detta arbetssätt är att föreningen känner till personerna och vet att de passar in i 
organisationen. Föreningen tycker även att det är viktigt att personen kan jobba i en 
organisation men som framförallt har en förståelse och en känsla för det sportsliga. Det är 
sporten som är föreningens motor, fortsätter Thomas Rundqvist. 
 
Föreningen är ständigt ute och tittar på hur andra organisationer arbetar, för att finna 
inspiration, få nytänkande och se om det finns någonting som kan förbättras inom den egna 
organisationens alla arbetsområden. Enligt Thomas Rundqvist försöker Färjestad även ta del 
av hur hockeyn och organisationerna är uppbyggda i NHL, framförallt deras arenor 
(byggnationer) och försäljningsteknik (souvenirförsäljning). Barcelona FC har även de haft 
besök av Färjestad, framförallt för att se hur Barcelona FC arbetar med sin 
souvenirförsäljning. Thomas Rundqvist påpekar att föreningen inte känner någon rädsla över 
att ”satsa på nya grejor” utan ser det hela tiden som nya möjligheter. ”Ett problem med det är 
att Färjestad BK ofta plogar vägen för alla andra, det blir lätt och billigt för de som tar efter, 
men kan ofta bli dyrt för den som arbetar fram något nytt” säger Thomas Rundqvist. Han 
utvecklar sitt resonemang och hävdar att föreningen hela tiden måste arbeta med och hitta nya 
vägar mot nya mål för att inte stagnera och sluta utvecklas som organisation, det är viktigt för 
att varumärket inte skall falla. Färjestad, genom Thomas Rundqvist, betonar att det är viktigt 
för föreningen äga sig själva till hundra procent och inte ha några delägare, dels för att kunna 
styra sitt handlande och inte behöva ”sitta i knäet” på någon och dels för att kunna fatta 
snabba beslut och kunna gå sina egna vägar. En skillnad som Thomas Rundqvist ser mellan 
ett företag och en förenings uppbyggnad är att en förening, mer synligt arbetar utåt mot sin 
målgrupp säsongsmässigt, ”i en vanlig affärsverksamhet tuffar det på mer månad efter 
månad”.  
 
I det interna varumärkesbyggandet ser Thomas Rundqvist vikten av att spelarna får media 
utbildning och att de uppträder på ett korrekt sätt utifrån föreningens regler, samt att rätt 
person uttalar sig i ärenden som berör föreningen. För Färjestad är det viktigt med ett starkt 
varumärke, berättar Thomas Rundqvist och enligt honom har föreningen kommit till en nivå 
där föreningen inte bara är intressanta för lokala företag, utan de får även förfrågningar från 
företag i andra orter. En slutsats av detta är att företagen vill förknippas med Färjestad för att 
de är ett starkt varumärke, påpekar Thomas Rundqvist.      
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4.6 Stamfords varumärkes uppbyggnad 

 
Enligt Conny Rexed, Stamfords VD, är det huvudsakliga målet i deras varumärkesstrategi att 
synas främst i Värmland. De vill skapa en bild om att det finns ett företag som heter 
Stamford.12 Denna strategi riktar sig både till kunderna men också till personalen. Eftersom 
produkten eller tjänsterna är så specifika och ”nischade” hos Stamford använder de sig inte av 
någon marknadsföring till allmänheten. De försöker istället bearbeta de potentiella och 
befintliga kunder som finns runt om kring i länet genom personlig kontakt. Stamfords enda 
marknadsföringskanal mot allmänheten är sponsring av idrottsföreningen BolticGöta. En av 
anledningarna till att Stamford är med och sponsrar är att kunder som redan utnyttjar 
Stamfords tjänster ska känna igen sig i mötet av Stamfords varumärke och tänka: ”att deras 
produkter/tjänster har vi på vårat jobb”.  
 
Conny Rexed berättar att det interna varumärkesbyggandet är oerhört viktig inom företaget 
och att de vill försöka skapa en ”Stamford anda”. Denna ”anda” handlar främst om att 
personalen är noga med sin tid, vet om att det är kunderna som betalar deras lön och att ha 
väldigt roligt på jobbet. Conny Rexed beskriver sin personal som ett idrottslag och att det 
aldrig skulle fungera om han arbetade ensam. Personalen måste känna delaktighet och att 
deras specifika arbetsuppgift har betydelse för hela företaget. Företaget är beroende av varje 
individ och alla kan inte utföra samma uppgift, det är viktigt att alla förstår att man är en i 
laget. Conny Rexed utvecklar sitt resonemang och menar att utan personalen skulle inte 
företaget ha funnits Det är kompetensen hos personalen som är avgörande och inte produkten 
i sig. Båda komponenterna, produkt och personal, ger tillsammans ett fantastiskt erbjudande 
för Stamfords kunder. ”Trivs inte personalen kommer det att påverka företagets lönsamhet, 
när kompetent personal försvinner från företaget avspeglar det sig på företagets kunder och 
försäljning.”  
 
I Stamfords affärsidé uttrycks det att företaget ska skapa lönsamhet för kunderna. Denna idé 
delas upp i två delar, anpassningsbara datasystem och hög branschkompetens, därav kommer 
faktorn ekonomi in i bilden. Detta talar om för Stamfords kunder att för att få en långvarig 
relation krävs det att Stamford tjänar pengar, ”tjänar inte Stamford pengar på affären kommer 
inte heller kunden att tjäna pengar”. Karlstad är också en viktig faktor enligt Conny Rexed för 
att kunna bygga upp företagets organisation, staden ligger centralt men ändå kommer 
företaget ifrån konkurrensen från Göteborg och Stockholm. Karlstad är även en bra stad för 
personalen och det är betydligt lättare för Stamford att synas i Karlstad än t ex i Stockholm. 
En bra och stark organisation är även något som Conny Rexed påpekar och som har betydelse 
för att företaget ska få ett kraftfullt varumärke. Vidare påpekar han att media inte har den 
påverkan på företaget som den kan ha för andra organisationer, detta beror på att de produkter 
som Stamford erbjuder har en så kort livscykel vilket gör att en annonsering via media inte får 
den genomslagskraft innan det är dags att lansera nya produkter och tjänster. 
Relationsmarknadsföring och bearbetningen av nya kunder har därför större betydelse för 
Stamford än vad annonsering via media har.  
 
Conny Rexed förklarar att det är produkten som är den avgörande betydelsen för deras 
varumärkesbyggande, även om företaget Stamford blivit allt viktigare då Stamford fått mer 
och mer kunder och fler och fler anställda vilket gör att det skulle påverka fler människor om 

                                                 
12 Conny Rexed, 2007-05-14 
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det skulle gå dåligt för företaget idag än tidigare. Kvalité och att vara bäst är även viktigt för 
Stamford, samtidigt som det gäller att ha fokus på kunderna.  
 
Stamford använder sig inte av några speciella modeller eller strategier när företaget bildades 
för att bygga upp dess varumärke. Varumärkesbyggandet var heller inte i början av Stamfords 
verksamhet det viktiga enligt Conny Rexed, ”det handlade då mer om att överleva och bygga 
upp sin referensstock och därefter ta nästa steg”. I början av företagets verksamhet belyser 
Conny Rexed det interna varumärkesbyggandet, att skaffa gemensamma profilkläder med 
mera, för att bli ett ”gäng” som ett viktigt led i starten av varumärkesbyggandet. Företaget har 
inga skillnader nu jämfört med tidigare strategier vad det gäller deras varumärkesbyggande.  
  
Conny Rexed anser att det största problemet som Stamford har gällande varumärkesbyggande 
är att de lägger ner för lite tid på denna del inom företaget. Det fokuseras mer på de projekt 
och affärer som ska genomföras den närmaste tiden och inte vad Stamfords varumärke ska stå 
för om två eller om fem år. Det som skiljer företag mot idrottsföreningar är enligt Conny 
Rexed den ideella arbetskraften som finns inom idrottsföreningar och att det finns ett större 
allmänt intresse för idrottslag. Allmänheten bryr sig mer om ett idrottslags resultat än om ett 
mindre företag lyckas göra en bra affär. Att ha ett starkt varumärke är viktigt för Stamford och 
Conny Rexed. Det handlar om hur man vill ladda in varumärket Stamford. Det ska ”smaka 
gott” att prata om företaget samtidigt som det är viktigt med ett starkt varumärke för att 
behålla befintliga kunder och för att kunna göra mer affärer, berättar Conny Rexed. ”Det är 
lättare att behålla befintliga kunder än att jaga nya”. 
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5. Analys 
 

 
I detta kapitel analyseras det empiriska data som presenterats tillsammans med den teoretiska 

delen för att knytas samman och ge svar på problemformuleringen. 
 

5.1 Hur man bygger upp ett starkt varumärke inom idrotten? 

 
Produkten är enligt varumärkespyramiden kärnan vid ett varumärkesbyggande. Utan en 
produkt kan inte varumärket säljas, produkten är till för att tillfredställa kunderna och deras 
behov. Oavsett om det handlar om en idrottsförening eller ett företag är det alltid produkten 
som står i centrum för hur starkt ett varumärke kan bli, givetvis beror det också på hur stort 
intresse det finns för produkten och hur stor målgruppen är. I kombination med produkten så 
är det sportsliga resultatet av stor betydelse för varumärket inom idrotten. Själva idrottslaget 
har en viktig del för varumärket det gäller att prestera ett bra resultat, samtidigt som det måste 
finnas ett underhållningsvärde för publiken. En produkt måste tillfredsställa ett behov hos 
kunderna, underhållningen inom idrotten är behovet som tillfredställer publiken. Publiken vill 
få ett mervärde och känna att de har varit med om något speciellt och att föreningen lyckats 
vinna någonting. De är dessa två komponenter som gör att publiken återvänder till 
föreningens matcher.  
 
Kvaliteten på produkten eller idrottslaget stärker och bygger varumärkets kännedom. 
Stamford, BolticGöta och Färjestad hävdar att produkten står i centrum för deras 
verksamheter. BolticGöta påpekar att det är viktigt att tänka långsiktigt och bevara 
föreningens kärnvärden även om resultaten och framgångarna uteblir under en längre period. 
Conny Rexed anser att kvaliteten på produkten är den viktigaste faktorn för att lyckas, vilket 
även teorin visar, utan kvalitén skulle Stamford inte ha några kunder. Utan en bra produkt kan 
ett företag inte säljas. Detta kan även appliceras på idrottsföreningar. Presterar en 
idrottsförening dåliga resultat och spel i en allt för låg serie under en längre period leder detta 
i slutändan till ett försvagande av varumärkets värde. Kvaliténs betydelse benämns i tidigare 
kapitel och om inte föreningen kan bedriva en högklassig produkt eller i detta fall ett bra spel 
kan varumärket förlora sin status. Produkten Färjestad och dess framgångsrika resultat är 
enligt Thomas Rundqvist helt avgörande för Färjestads varumärkesbyggande. Produkten ska 
under en längre tid finnas tillgänglig för kunderna. Färjestad har under snart tio år haft ett 
resultat som inneburit att varumärkt ständigt utvecklats.  

 
Modellen Varumärkespyramidens andra del, varumärket, är en viktig del för en 
idrottsförening. Jonas Aronsson pratar om att kunna känna tillhörighet med laget och veta vad 
det står för. Namnet och personligheten hjälper till att bygga upp en långvarig relation till 
konsumenterna som i sin tur blir lojala kunder. BolticGötas namnbyte orsakade förvirring 
bland föreningens intressenter, främst supportrarna, det blev en osäkerhet kring vad 
föreningen står för och vad som skulle ske den närmaste perioden. Namnbytet blev ett 
problem tillsammans med de uteblivna framgångarna samt föreningens ekonomiska 
svårigheter och därav har varumärket inte riktigt blivit lika starkt som det var när föreningen 
stod under namnet Boltic.           
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Stamford positionerar sitt varumärke genom att ”nischa” produkten och på så vis skaffa sig 
konkurrensfördelar. Till skillnad från företag är det svårt att positionera sitt varumärke inom 
idrotten på grund av att det är svårt att vara unik bland alla andra idrottsföreningar samt att det 
oftast är resultatet som styr. Vägen till konsumenternas medvetande för produkten och 
varumärket går genom olika sorters marknadskommunikation. Jonas Aronsson hävdar att en 
idrottsförening har lättare att nå ut och synas i media, ett företag måste betala för att få synas i 
media. Ett idrottslag och deras sportsliga resultat får mer plats i media än om ett företag har 
lycktas med en stor försäljning. Det sportsliga resultatet behöver inte vara av positiv karaktär 
för att få plats i media. Media har idag stor påverkan i samhället. Det finns ett antal faktorer 
som kan försvåra uppbyggnaden av ett varumärke. BolticGöta har fått uppleva en av dessa 
negativa faktorer, media. Trots att föreningen arbetar hårt för att få en positiv ”klang” i 
människors medvetande är ibland media en stor orsak till att föreningen inte lyckas. Det 
negativa som skrivs tar mycket tid och resurser från de som arbetar i föreningen. Denna tid 
menar Jonas Aronsson skulle kunna läggas på viktigare saker. Målgruppen benämns också i 
varumärkespyramiden, för att en produkt och dess varumärke ska kunna bli riktig stort måste 
det finnas en bred målgrupp att vända sig till. Ishockeyn är idag mycket större än vad bandyn, 
förmodligen någonsin kommer att bli. Föreningar som verkar inom stora idrottsgrenar har 
betydligt lättare att bygga ett starkt varumärke eftersom de har en bredare målgrupp att vända 
sig till. 
 
Bygga varumärken kan ibland handla lika mycket om att skapa en bild om vad varumärket är 
och står för som själva produkten, även om produkten i längden är det som kommer att fälla 
avgörandet. Färjestad vill skapa en bild för allmänheten om att de är bäst och vill vinna allting 
de ställer upp i, denna bild kan liknas med vad som kallas imageskapande. Image handlar 
bland annat om hur man vill att varumärket ska uppfattas av andra. Resonemanget om att 
föreningen Färjestad vill vinna kan fungera som ett imageskapande så länge föreningen 
fortsätter att vinna och tillhöra toppen i Sverige. När resultatet uteblir och imagen inte längre 
stämmer med föreningens mål kan varumärket komma att påverkas och förlora sin status. 
Färjestad måste därför hela tiden ständigt aktivt arbeta med att få de bästa spelarna och 
ledarna till föreningen, för att skapa förutsättningar, så att varumärket kan fortsätta att vara 
lika starkt som det är idag. För att kunna få ett starkt varumärke krävs det att organisationen 
har viljan att vilja bli bäst, vilket Färjestads stävar efter. Denna image kan ibland uppfattas 
som kaxig men för Färjestads varumärkesbyggande har dess inverkan en stor roll i form av att 
Färjestad är något som vinner och som människor vill vara en del av. 
 
5.1.1 Hur man bygger upp starka varumärken internt inom idrotten 
 
Varumärkesmixen visar den interna processen för hur ett varumärke skall byggas upp. 
Processen innehåller sex faktorer. Modellen kan knytas samman med ett företags interna 
varumärkesuppbyggnad.  Idrottsföreningen BolticGöta påpekar att organisationen är av större 
vikt än själva produkten vid det interna varumärkesbyggandet. En stark organisation leder till 
att det externa uppbyggandet stärks. Jonas Aronsson hävdar, vilket även Conny Rexed gör, att 
det är viktigt att personalen känner delaktighet och upplever en ”lag” eller ”vi” känsla i 
organisationen. Paralleller kan dras till teorin som beskriver vikten med att personalen känner 
delaktighet och kan vara med och påverka. Det är personalen inom verksamheten som 
representerar företaget eller föreningen och det gäller att personalen representerar varumärket 
på ett bra sätt för att det ska stärkas. Utan en fungerande organisation kan det vara svårt att 
bygga varumärke. BolticGöta har en relativt liten organisation där få personer får göra mycket 
arbete. Detta avspeglar sig på föreningens varumärke som har minskat i kraft sedan slutet av 
90-talet. Tiden att bygga varumärke har fått stå tillbaka för andra områden. Färjestad har 
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under en mycket lång tid haft chans att både stärka sitt varumärke och sin organisation vilket 
har avspeglat sig på föreningens sportsliga resultat. Ett problem vid varumärkesbyggande kan 
vara kortsiktiga beslut som kan påverka varumärket negativt. Sporten och idrotten lever oftast 
i ”nuet” där endast dagens resultat räknas. Visar inte en förening upp ett resultat som stämmer 
överens med dess målsättning sker ofta drastiska beslut. Det kan vara beslut som att sparka 
tränaren eller att köpa in nya spelare. Sådana beslut kan leda till problem med att föreningens 
identitet förändras och varumärket försvagas, bara för att tillgodose föreningens kortsiktiga 
mål. En förening ska verka och ha kärnvärden som spelare, supportrar och sponsorer kan 
känna sig tillfredställda med under en mycket lång tid.  Det är inte bra att riskera en förenings 
förtroende för ett kortsiktigt ”tänkande”. 
 
En förening har många olika intressenter som har starka åsikter och synpunkter både på hur 
laget och föreningens ska fungera. Därför är det viktigt att föreningen vet sin märkesidentitet. 
Märkesidentitet handlar om vad företaget står för och hur varumärket ska uppfattas, för att en 
förening ska kunna motstå och inte påverkas allt för mycket av andras åsikter. Den interna 
informationen om föreningens identitet är viktig för att kunna sprida varumärkets kärnvärden 
externt. Folks engagemang och viljan att bry sig inom en förening är på många sätt unikt och 
något idrotten ska värna om men det kan även leda till problem. BolticGöta upplever att de 
har problem med folk som inte har viljan eller är beredda att gå in i verksamheten och hjälpa 
till. För att ändra på det måste föreningen arbeta ännu hårdare med organisationen så att den 
stärks och därmed även varumärket. Stamford försöker få sin personal att känna sig 
betydelsefulla. Detta skapas bland annat genom en trivsam miljö där personalen mår bra.   
 
Färjestad arbetar med något som kan kopplas till intern märkeslojalitet. Personalen får träning 
i att möta och uppträda på ett korrekt sätt mot media och sponsorer. Denna träning ska i sin 
tur leda till att den externa märkeslojaliteten stärks genom att personalen får veta vilka regler 
och riktlinjer föreningen försöker att arbeta efter. I teorin beskrivs det att starka personligheter 
kan förknippas med en viss organisation. Många av Färjestads spelare och anställda är 
färgstarka individer och har stort inflyttande på bland annat ungdomar. Det är därför viktigt 
att personalen får kunskapen om att deras agerande kan påverka varumärkets anseende och 
inte bara den egna individen.   
 
5.1.2 Hur man bygger upp starka varumärken externt inom idrotten 

 
Vid uppbyggnad av ett varumärke finns det många faktorer som har betydelser. Två delar som 
är särskilt viktiga att beakta är det interna och externa varumärkesbyggandet. Den externa 
sidan lägger grunden för företagets varumärkes byggnad som syns i den nedre delen av 
varumärkesplattformen (figur 3). Utan en stark produkt som ger kunden en total upplevelse 
och ett mervärde kan inte ett varumärke byggas. För att lyckas skapa ett varumärke måste den 
ha förmågan att ge ett värde för både konsumenten och märkesinnehavaren. Likheter med 
modellen extern varumärkesbyggnad är att oavsett om det handlar om en idrottsförening eller 
ett företag är produkten i sig den som utgör grunden för att kunna sälja varan. I idrotten gäller 
det att ha ett lag som spelar underhållande och som samtidigt visar upp det resultat som 
förväntas av laget. När laget börjar visa upp ett resultat skapas ett engagemang kring 
föreningen, i form av publik, sponsorer, media och andra intressenter. Utifrån detta 
engagemang kan därefter både märkeskänslighet och märkeskännedomen tillta. När ett lag går 
bra är det många som vill vara med och förknippas med föreningen, det skapar förutsättningar 
för att tillslut vinna märkeslojalitet. När en person väl valt att tillhöra ett lag är det väldigt 
sällsynt att denna person byter förening. Engagemanget kan öka eller minska över en längre 
tid men lojaliteten till föreningen kommer alltid att finnas kvar någonstans. 
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5.2 Vilka faktorer har avgörande betydelse vid uppbyggande av ett 
varumärke i en idrottsförening? 

 
De faktorer som Jonas Aronsson nämner som viktiga för varumärkesbyggande är; tidsfaktorn, 
resultatet, öppenhet, starka profiler, bra spelare, stark organisationen, publikvänligheten, 
tillhörighet och ekonomin. Alla dessa faktorer spelar in och påverkar varandra, om en faktor 
påverkas positivt leder det till att andra faktorer påverkas av den. Tiden måste vara rätt för att 
lyckas och passa in med sin produkt. För en idrottsförening är produkten; just idrotten. Dessa 
faktorer kan knytas ihop med teorin om varumärket som produkt, där det bland annat anges 
faktorer som produktens egenskaper, räckvidd, kvalitet, värde och produktens användare. 
Allting har sin början i hur organisationen ser ut och vilka som arbetar inom den, det krävs en 
”vi känsla” och att alla arbetar åt samma håll. Öppenheten skall finnas både internt och 
externt, den interna öppenheten är en självklarhet för att få folk att känna ”vi känslan”. Den 
externa öppenheten mot föreningens målgrupp, supportrar, sponsorer samt media leder till ett 
gott rykte och att intressenterna kan känna tillhörighet. Organisationen är en viktig del för 
Färjestad, utan den skulle inte föreningen vara där de är idag, enligt Thomas Rundqvist. För 
att stärka den interna organisationen rekryterar Färjestad personal som redan är väl insatta i 
föreningen och har stor kännedom om deras huvudsysselsättning, hockey. Även BolticGöta 
har personal med stort intresse i föreningen. ”Varumärket som företag” belyser att 
angelägenheten är viktig. Att arbeta och verka i en idrotts förening är speciellt, det är inte som 
ett vanligt ”sju till fyra jobb” det krävs att medarbetarna känner stor lojalitet och intresse för 
sitt arbete. Därför kan rekrytering av personal med ”stort hjärta” för föreningen vara viktig. 
Problem som kan uppstå med detta är att personalen inte är så förändrings benägen. 
Föreningen lyckas därför inte vidga sina vyer utan fortsätter i samma gamla spår. För att 
motverka problemet kan Färjestads modell att studera andra organisationer och se hur de 
fungerar vara en lösning. 
 
För att lyckas nå bra resultat krävs det ett bra lag, framgångar i form av bra resultat ger en 
chans till att intresset ökar och att publiken kommer. Mer publik leder det till en bättre 
ekonomi i form av biljettintäkter och sponsorer. Med en bättre ekonomi kan föreningen köpa 
in bättre och färgstarkare spelare och ledare vilket leder till att laget blir bättre. Men det är 
inte bara resultatet som styr att publiken skall komma, det är även publikvänligheten i form av 
arena och underhållningsvärdet som styr. Jonas Aronsson hävdar att BolticGöta inom en snar 
framtid måste få en hall för att kunna lyckas behålla intresset för bandyn och BolticGöta i 
Karlstad. Med en hall kan det skapas enorma förutsättningar. Publiken får det mycket bättre 
än vad den nuvarande arenan kan erbjuda och spelarna får bättre möjligheter att träna och 
utvecklas. Bättre spelare möjliggör för att produkten, idrotten, ska bli bättre. Färjestads 
hallbygge har skapat enorma förutsättningar för hockeyn. Idrottsföreningar behöver idag nya 
moderna arenor för att kunna tillfredsställa publik, sponsorer och media som de kräver.  
 
Genom en bra produkt eller sportsligt resultat kommer en belöning i form av ekonomi. 
Färjestad påpekar att ekonomin är oerhört viktigt för dem för att fortsätta att nå sina sportsliga 
mål. För BolticGöta har ekonomin ett annat ändamål och det är att överleva för att på lång sikt 
kunna stärka organisationen och därefter få de sportsliga resultaten. BolticGöta kan sägas vara 
i en nyuppbyggnadsfas av sitt varumärke samt verksamhet. Trots att föreningen funnits i 
många år.  
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I modellen om varumärkesidentitet och varumärket som produkt menas det att varumärket 
aldrig kan bli större än vad intresset är för produkten eller tjänsten. Återigen kan det dras 
paralleller med storleken på idrotten, ett varumärke måste få hjälp med att utvecklas och det 
får den genom hur många som är beredda att satsa på varumärket. Ishockeyn har sin ”status” 
och det får effekter genom att det blir lättare att sälja in produkten till sponsorer och publik. 
Storleken på idrotten och antalet intressenter som finns är därför väldigt viktigt inom idrotten 
för varumärkets betydelse.   
 
En förenings historia och tradition är även viktigt inom idrotten. Föreningar som har funnits 
under en längre tid kan få ett starkt varumärke genom ”kult status”. Jonas Aronsson påpekar i 
likhet med ”företaget som symbol” att ett företags, eller i det här fallet en idrottsförenings, arv 
är viktigt och att supportrarna ska känna igen sin förening många år framöver. Men för att 
lyckas med att bevara arvet måste föreningen fortsätta att driva verksamheten efter de 
kärnvärden som finns och se till att varumärket behåller sin ”glans”. Varumärket ska finnas i 
ett lokalt eller globalt användningsområde. Ett varumärke inom idrotten kan lyckas oavsett 
vart det är belägget. En förening som finns i en liten stad kan upplevas som ”charmigt” och 
efter en tid få en tradition som är svår att uppnå på andra orter. Men idrotten idag, blir allt 
med beläggen till de områden som har stora finansiella förutsättningar eller mycket starka 
privata finansiärer, även om det finns undantag, därför, för att lyckas måste föreningen ha sitt 
säte i en större stad, där dessa förutsättningar finns. Kommunen är också en bidragande orsak 
till en förenings ”frammarsch”, kommunen måste vara med och hjälpa till för att föreningen 
ska få de möjligheter som krävs i form av arenor och träningsmöjligheter. BolticGöta menar 
även att rivaliteten är avgörande för varumärket. Att ha matcher som betyder lite extra för 
både supportrar och spelare stärker föreningens namn och gör att intresset växer. En 
idrottsförening kan inte byggas utan hjälp, oavsett om hjälpen kommer från kommun, 
sponsorer eller motståndare.    
     

5.3 Vad finns det för likheter respektive olikheter mellan ett företag 
och en idrottsförening angående varumärkets uppbyggande? 

 
Stamfords vd, Conny Rexed, förklarar vikten av att ha en produkt med bra kvalité, den ska i 
sin tur stärka deras varumärke. Likheterna med ett företag och en idrottsförening är många. 
En idrottsförening är beroende av resultatet, det sportsliga, och ett företag är beroende av 
produkten och dess kvalité. Det hävdas att produkten är kärnan i all varumärkesbyggande och 
i viss mån kan det även stämma överens med ett idrottslag. Produkten är inte lika viktig inom 
idrotten som den är för vissa företag. En förening kan skapa ett visst intresse även om 
produkten inte är den starkaste, (produkten kan vara en mindre idrottsgren) bara resultaten 
finns. Uteblir resultaten för en idrottsförening, om det sker över en längre period, spelar det 
ingen roll hur bra produkten är för då minskar intresset. Produkten och resultatet är mer 
beroende av varandra för företag, finns det inget behov av en produkt kommer den inte heller 
att säljas i speciellt många exemplar men om den säljer blir också resultatet bättre. För ett 
företag är det även viktigt att hitta sina unika konkurrensegenskaper för att sälja i den enorma 
konkurrens som råder inom företagsbranschen. Det är svårt att ”nischa” sig inom idrotten, 
förutom att man väljer att tillhöra en viss idrottsgren, även om en förening kan välja att till 
exempel satsa på ungdomar eller ha ett elitlag.  
 
Organisationen är en central del oavsett om det rör sig om en förenings eller ett företags 
varumärkesbyggande. Det är organisationen som ska lägga grunden för att kunna ta vara på de 
eventuella förutsättningar en produkt eller ett sportsligt resultat frambringar. Det som skiljer 
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företag och idrott är att en idrottsförening har personal som är beredd att lägga ned mycket 
arbete, oftast ideellt, samtidigt som de har ett mycket stort intresse för hur det går för 
verksamheten. En organisation behöver dock få en ”vi känsla” där personalen känner 
delaktighet och samhörighet med vad organisationen står för. De anställda i en organisation är 
ofta de som representerar föreningen eller företaget utåt. Detta gör att det är viktigt att 
personalen väl vet verksamhetens riktlinjer och mål för att på ett så bra sätt som möjligt 
medverka till att den externa märkeslojaliteten fungerar, vilket är det samma som identitet.  
I en verksamhet är organisationen beroende av att personalen gör den uppgift som den är 
anställd för att göra, det är lika viktigt inom ett företag som i ett idrottslag. Varje enskild 
uppgift ska i sin tur leda till att hela organisationen fungerar, även om organisationerna har 
olika mål med sin verksamhet.  
 
Marknadskommunikation beskrivs i varumärkespyramiden Att förmedla ett budskap för ett 
företag är oftast avgörande för hur starkt varumärket är. Det gäller att skilja sig från mängden 
och att visa upp produktens unika egenskaper. Idrottsföreningar arbetar väldigt sällan med att 
profilera sig mot allmänheten, marknadsföringen som förekommer, sker oftast i samband med 
de aktiviteter som genomförs i föreningen i form av olika sportmedier eller liknande kanaler.   
 
En idrottsförening har till skillnad mot ett företag betydligt fler inbitna intressenter 
(supportrar) som bryr sig om föreningen. Idrotten är bland de största vi har i Sverige och berör 
därför många människor. Den starka känslan som en förening kan leda till med sitt varumärke 
är unik. Detta är svårt att uppnå inom andra verksamheter. Båda Jonas Aronsson och Conny 
Rexed påpekar att ett idrottslag är mer uppmärksammat i pressen och berör många fler än ett 
företag. Därför uppmärksammas ett företag inte lika mycket vid en lyckad affär. En annan 
skillnad är att ett idrottslag arbetar mer säsongsmässigt, vilket Thomas Rundqvist analyserar. 
En idrottsförenings säsong varar som max ett halvår och det är under det halvåret som det 
gäller att stärka sitt varumärke. Företag bedriver sin huvudsakliga verksamhet året om. 
Företagen kan därför arbeta och lägga upp sin strategi på ett helt annat sätt än vad en 
idrottsförening kan göra.      
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6. Slutsats och diskussion 
 

 
I kapitlet nedan presenteras de slutsatser som framkommit till följd av den teori och empiri 

som presenterats tidigare i arbetet. Kapitlet innehåller även diskussion, metodkritik till 

uppsatsen och författarna samt avslutningsvis förslag på vidare forskning inom detta område. 

 

6.1 Hur man bygger upp ett starkt varumärke inom idrotten? 

 
Vårt mål och syfte med den här uppsatsen var att försöka ta reda på hur man bygger upp 
starka varumärken inom idrotten. Varumärken är något som blir allt viktigare och speciellt 
inom idrotten. Förutsättningar för att bygga starka varumärken inom idrotten bottnar i en 
långsiktig och framgångsrik era av sportsliga resultat och att ständigt tillhöra toppen inom den 
idrottsgren som föreningen verkar i. Resultatet är det som avgör hur starkt ett varumärke kan 
bli, utan sportsliga framgångar under en längre period kan inte ett starkt varumärke byggas. 
Både BolticGöta (Boltic) och Färjestad har under längre perioder haft sportsliga framgångar, 
vilket lagt grunden till hur starkt och vad deras varumärken står för idag. Dessa framgångsrika 
år lever med, även om det går dåligt för föreningen en period, och gör att intresset fortfarande 
finns kvar. Utan positiva resultat är det svårt för en idrottsförening att etablera sig. Det går 
dock i en viss mån att skapa ett intresse kring en förening men för att varumärket ska stärkas 
ytterligare krävs det att föreningen når framgångsrika resultat. Lokalt kan det vara lättare att 
bygga upp en förening även om ”vinsterna” uteblir men för den stora allmänheten krävs det 
resultat för att varumärket ska kunna stärkas.  
 
Produkten och en attraktiv sådan är också givetvis viktig för att kunna bygga ett starkt 
varumärke. Ishockeyn har enorma förutsättningar eftersom det är en sport som är stor 
internationellt och intresserar en väldigt bred målgrupp. Mindre sporter, som bandy, kan 
därför ha svårare och får kämpa mer för att locka till sig sina ”kunder”. 
 
Med en stark organisation bygger idrottsföreningar också upp ett starkt varumärke. Det gäller 
att få kunniga och intresserade människor som arbetar i föreningen på områden där deras 
kompetens ligger. Till en början handlar det om att få frivilliga människor som arbetar ideellt 
och brinner för föreningen. BolticGöta och Färjestad belyser vikten av sporten inom sina 
föreningar. Utan själva sporten skulle inte föreningen finnas och därför måste allt i slutändan 
handla om hur föreningen ska arbeta för sportens bästa. 
 
Genom addera det sportsliga resultatet med en bra produkt och en stark organisation leder det 
i slutändan till en, förhoppningsvis, bra ekonomi. Dessa faktorer bildar tillsammans ett 
kretslopp som är beroende av och påverkar varandra positivt. När ekonomin bli bättre finns 
det möjligheter att förbättra många fler områden som kan ge ett ännu bättre sportsligt resultat.    
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6.1.1 Hur man bygger upp starka varumärken internt inom idrotten 
 
Intern varumärkes byggnad tar sin början i att alla inom organisationen vet vad föreningen har 
ställt upp för mål och hur dessa skall uppnås. För att lyckas nå ut till alla och få dem att förstå 
krävs en öppenhet och tydlighet. Föreningen vill uppnå en ”vi känsla” för att få alla att dra åt 
samma håll. Det är vanligt i idrottsföreningar att många vill vara med och påverka och ha 
åsikter om hur föreningen bedrivs. Därför måste styrelsen vara medveten om föreningens 
identitet för att på ett framgångsrikt sätt fortsätta bedriva föreningens kärnvärden.  
 
6.1.2 Hur man bygger upp starka varumärken externt inom idrotten 
 
Utöver resultatet och produkten, måste föreningen lyckas skapa ett engagemang kring 
föreningen och dess varumärke för märkesinnehavaren själv samt dess intressenter. 
Engagemang väcks genom positivt resultat och attraktivt spel och det leder i sin tur till större 
intresse från media, sponsorer, publik och övriga intressenter kring en idrottsförening.  
 

6.2 Vilka faktorer har avgörande betydelse vid uppbyggande av ett 
varumärke i en idrottsförening? 

 
Det finns väldigt många faktorer som spelar in och påverkar en idrottsförening i dess 
varumärkesbyggande. Men det finns fyra stycken faktorer som är mer avgörande än andra och 
det är; resultatet, produkten, organisationen och ekonomin. Inom alla dessa faktorer finns det 
många underfaktorer som påverkar respektive faktor, alla dessa faktorer hör även ihop med 
varandra och när en faktor lyckas, skapar det förutsättningar för att de övriga ska lyckas. Det 
blir ett kretslopp av positiva omständigheter. I figuren nedan visar kretsloppet hur de olika 
faktorerna påverkar varandra. Ett bra resultatet påverkar produkten som i sin tur ger positiv 
effekt på organisationen och så vidare. Faktorerna kan även ha en negativ påverkan på 
varandra, om till exempel resultatet uteblir kan det leda till att intresset minskar för produkten 
vilket i sin tur kan leda till att ekonomin försämras och att föreningen inte har råd att ha kvar 
den bredd som organisationen tidigare utgjorde. 
 
 

                                   
 
     

 
Resultatet 

 
Ekonomin 

 
Produkten 

 
Organisati
onen 
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För att få ett bra resultat behövs det ett bra lag med skickliga individer som kan ges rätt 
träningsmöjligheter och förberedelser. Ett gott resultat genererar en positiv bild i media och 
ett stort media utrymme. Produkten och dess storlek är viktigt för hur starkt varumärket kan 
bli. Det måste finnas ett stort intresse för produkten och det skapas bland annat genom; 
tradition, publikvänlighet, kommunikation till och från matcherna (stad). Kommunen har ett 
stort ansvar för en förenings framgång, de måste bidra med rätt möjligheter i form av arenor 
och tillgänglighet. När ett idrotts varumärke bli starkt får också kommunen, som föreningen 
verkar i, positiv reklam och publicitet. Organisationen behöver medlemmar och starka 
individer som är beredda att arbeta i föreningen. Det är även viktigt med en bred organisation 
med flera arbetande personer. Personalen inom organisationen är minst lika viktig som 
spelarna, det är organisationen som ska förvalta de eventuella möjligheter som de sportsliga 
framgångarna medför. Ekonomin påverkas och påverkar alla de övriga faktorerna. I dagens 
idrott krävs det en publikvänlighet för att lyckas skapa ett engagemang kring föreningen. Mer 
och mer föreningar får idag egna arenor där intäkterna går till den egna organisationen. Detta 
stärker föreningens ekonomi samtidigt som det skapar förutsättningar för att stärka 
varumärket.  
  
 

6.3 Vad finns det för likheter respektive olikheter mellan ett företag 
och en idrottsförening angående varumärkets uppbyggande? 

 
En stor likhet mellan en idrottsförening och ett företag när det gäller att bygga ett starkt 
varumärke är att båda strävar efter fungerande organisationer där de försöker skapa en 
gemensam känsla som ska spegla av sig på organisationen och dess resultat. Däremot är den 
viktigaste faktorn för ett företag produkten samt dess kvalité men i ett idrottslag är det de 
sportsliga resultaten som gäller. En annan skillnad är att ett företag måste kämpa mer för att få 
trogna och lojala kunder genom bland annat marknadskommunikation. Företag behöver lägga 
mycket pengar och energi på reklam för att synas i media, det är ändå inte säkert att de får den 
publicitet de vill då de lyckas med en affär. En vinst för en idrottsförening i form av en bra 
prestation får mycket plats i media en tid efter själva prestationen och föreningen behöver inte 
ens betala något för att få denna uppmärksamhet. Idrottsförening får mycket mer ”gratis” tid 
och utrymme i media än vad ett företag får. Ytterliggare en annan skillnad är att en 
idrottsförening arbetar mer säsongsbetonat meddans ett företag kan lägga upp sin strategi och 
arbete under en längre period. Såväl föreningar som företag arbetar även med att skapa en 
image och en identitet om vad varumärket står för. Dessa två begrepp är något som kan ha 
betydelse och som varje organisation noggrant bör studera för att den egna verksamheten ska 
lyckas med sitt varumärkes byggande.  
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6.4 Slutdiskussion 

 
Målet med denna uppsats var att undersöka hur en idrottsförening bygger upp ett starkt 
varumärke, vilka faktorer som är de viktigaste samt att se om uppbyggandet skiljer sig mycket 
i jämförelse mellan idrottsföreningar och företag. För att få information i ämnet samlade vi in 
primärdata från respondenterna och sekundärdata från teorin. För att fördjupa oss i ämnet 
valde vi den kvalitativa metoden. Vi anser att vi har en hög giltighet i empirin då intervju 
personerna har en hög kompetens och stor erfarenhet inom det undersökta området. Tilläggas 
kan att Stamford inte är ett tillräckligt stort företag för att vara representativt för marknaden i 
stort. Intervjufrågorna kan eventuellt ibland ha vinklats på ett sådant sätt att vi fått de svar vi 
varit ute efter. Vi anser att vi har mätt det som vi ville mäta och att empirin är relevant för att 
besvara problemformuleringen som arbetats fram. Kritik till oss själva kan vara att vi borde ha 
lagt in intervjuerna i ett tidigare skede av arbetets gång för att kunna analysera resultatet ännu 
mer djupgående. 
 
Under arbetet har det uppstått flera intressanta frågor som vi inte kunnat besvara i denna 
uppsats. Några av de frågorna vi hoppas ska intressera framtida skribenter är: Hur stor 
betydelse har sponsringen för en idrottsförenings existens? Hur väl skulle en idrottsförening 
kunna lyckas om det var börsnoterat? Med tanke på det enorma intresse som oftast råder kring 
en idrottsförening.   
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Bilaga 1 
 

 
I denna del presenteras de intervju material som används vid intervjutillfällena. 

 

 
Hur har ni byggt upp ert varumärke?  
 
Vilka faktorer anser ni haft betydelse vid ert varumärkesbyggande? 
 
Tänkte ni på några speciella faktorer vid uppbyggandet? 
 
Skillnader mot hur ni agerar nu jämfört med starten av ert varumärkesbyggande? 
 
Produkten/tjänstens betydelse för varumärket? 
 
Använde ni er av någon speciell strategi/modell vid varumärkets uppbyggande? 
 
Vad tror ni skiljer ert varumärkes byggande jämfört med en idrottsförening?/Företag? 
 
Har ni stött på några problem angående uppbyggandet? Externt/Internt? (Aakers modell). 
 
Hur har ni byggt upp varumärket internt? 
 
Är det viktigt för er med ett starkt varumärke? 
 
Varumärkespyramiden är en modell vi använt oss av, hur väl tycker du att den teorin stämmer 
med ert sätt att tänka. Går det att tillägga eller ta bort någon av de olika faktorerna? 
(Produkten, varumärke, produktens positionering, målgrupp)  
 
En annan modell, varumärkesmixen, beskriver hur man skapar ett konkurrenskraftigt 
varumärke samtidigt som det stärker varumärkets värde, den består av produkt, 
märkesidentitet, kärnvärde, positionering, marknadskommunikation och intern lojalitet. Hur 
väl tycker du att den teorin stämmer med ert sätt att tänka. Går det att tillägga eller ta bort 
någon av faktorerna? 
 
 

 
 
 


