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Förord 
 

Det har varit en lång och intressant period som vi haft under vårt arbete med denna C-
uppsats. Från början hade vi enbart tänkt koncentrera oss på Linköpings Hockey Clubs va-
rumärke och dess utveckling, men ju mer vi satte oss in i det desto mer nyfikna blev vi på 
att titta utifrån sponsorerna och deras perspektiv. Vi har under arbetets gång mer och mer 
förstått att sponsorerna spelar en otroligt viktig roll både för föreningens och för varumär-
kets överlevnad. Utan några sponsorer får föreningar helt klart svårt att överleva. Denna 
förståelse har definitivt gett oss en helt ny syn på sponsring och dess betydelse. Förutom 
det som vi har belyst i vår uppsats har vi även upplevt en del tomrum när det gäller littera-
tur och tidigare forskning. Vi hoppas därför ha skapat ett större intresse för fortsatt forsk-

ning inom detta område genom vår uppsats.  

Vi vill först och främst tacka Fredrik Johnson, marknadschef för Linköpings Hockey Club. 
Tack för all den hjälp vi fått av dig, det har varit mycket betydelsefullt!  

Självklart vill vi även tacka alla de företag som tagit sig tid och ställt upp och svarat på våra 
intervjufrågor som gett en betydelsefull grund till uppsatsen.  

Utan alla Er som ställt upp hade denna uppsats varit omöjlig att genomföra!  

 
 
 
 
 
 
 
__________________________                   __________________________ 

Camilla Johansson            Thomas Johansson 
 
 
 

_____________________________ 
Alexandra Jonsson 
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Sammanfattning 
I uppsatsen har vi valt att utgå från frågeställningen hur varumärkesstrategin inom Linkö-
pings Hockey Club har förändrats under åren i elitserien. Vi kommer även att se på inne-
hållet i varumärket, såväl för föreningen som för Linköping som kommun. Uppsatsen 
kommer även att ta in sponsorers synvinkel på föreningens utveckling av varumärket, detta 
eftersom sponsorerna är av stor vikt för att såväl kunna stärka som bygga varumärket på ett 
bra sätt.  

För att få fram ett material att analysera har intervjuer gjorts hos Linköpings Hockey Club 
med relevanta personer samt att ett antal enkäter gått ut till utvalda sponsorer vilka vi även 
intervjuat personligen.   

Det gäller för en idrottsförening att se till att få ut den tänkta imagen på rätt sätt, vilket 
Linköpings Hockey Club anses har gjort i samarbetspartnernas ögon. Linköpings Hockey 
Club har under de senaste åren aktivt jobbat med att stärka och vårda sitt varumärke, vilket 
märks bland annat vid kontakten med sponsorerna. Sättet de stärkt det på kan ses utifrån 
olika aspekter, såsom olika evenemang och samarbeten på olika plan. För ett idrottslag är 
det väldigt viktigt att skapa ett starkt varumärke eftersom det drar såväl sponsorer, publik 
som nya spelare till sig. Även ekonomin kan ses som en viktig aspekt för att lyckas få ut sitt 
varumärke. Den utvidgning som föreningen gjort i och med Linköpings Fotbolls Club har 
de gjort på ett bra sätt, vilket kan vara en bidragande orsak till att varumärket har stärkts på 
marknaden och även fungerar som en bidragande faktor till att invånarna i Linköping blir 
mer medvetna om LHC: s image. 
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Abstract 
The main question in this thesis has been to see how the brand strategy of Linköpings 
Hockey Club has changed during the years in the Swedish elite league. We will also look at 
the content of the brand, as well as the association as the city of Linköping. This thesis will 
also see the sponsorship view of the development of the brand, because of the sponsorship 
power to help the association to build and strengthen the brand.  

We have been interviewing important persons at the association Linköpings Hockey Club 
and also done interviews with a few sponsorship partners to get important information to 
analyze. 

As an association it is of outmost importance to disseminate the association’s image in the 
right way, which Linköpings Hockey Club has according to their sponsorship partners. The 
association has during the last years been working hard to take care of and strengthen the 
brand, which can be seen among the sponsorship partners. The way they have been 
strengthening the brand can be seen on the basis of different aspects, such as events and 
collaboration on different levels. 
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1 Inledning  
I detta kapitel kommer vi att göra en kort presentation av bakgrunden till det valda studieområdet samt en 
beskrivning av problemområdet.  

1.1 Bakgrund  
I dagens samhälle har det blivit allt mer viktigt att vårda och stärka sitt varumärke för att 
lyckas. Engagemanget kring det egna varumärket är otroligt viktigt för att påvisa för om-
givningen att man finns. Därför anses ett varumärke vara en förutsättning för att ett företag 
ska synas i mängden av liknande produkter som finns (Levin & Wessman, 1996), samt att 
det kan ses vara ett av de viktigaste konkurrensmedlen för ett företag att synas på markna-
den. Levin och Wessman (1996) menar att varumärket är ett viktigt instrument för företa-
get samt att det är någonting som de anställda ska kunna identifiera sig med. Nilson (1999) 
anser att ett företag aktivt måste arbeta med sitt varumärke, detta för att kunden ska kunna 
bedöma vad de tycker om företaget. Han menar även att de anställda i ett företag bidrar till 
hur företagets varumärke uppfattas. Positiv ryktesspridning bland anställda leder till att va-
rumärket stärks på marknaden men även internt inom företaget, medan om de är negativa 
till varumärket leder det till att de eventuella kunderna hellre väljer ett annat varumärke. Ett 
varumärke som de anställda kan känna sig stolta över samt någonting som de kan känna 
gemenskap över stärker varumärket positivt (Nilson, 1999), oavsett vilken marknad som 
varumärket befinner sig på gäller detta vilket alla företag ständigt jobbar med att uppfylla. 
Ett företags anställda är ansikte utåt gentemot den marknad som varumärket verkar på, vil-
ket gör att deras åsikter och agerande påverkar företagets varumärke i allra högsta grad. Ju 
bättre anseende ett företag har på marknaden desto mer attraktivt blir det, och dess varu-
märke blir därmed starkare hos marknaden. Att händelser som påverkar ett varumärke, 
både positivt och negativt, sköts på ett korrekt sätt är viktigt eftersom detta är någonting 
som påverkar såväl de anställda som sponsorer och kunder/leverantörer.  

Vid valet av varumärkets utformning gäller det för företaget att identifiera dess värderingar 
samt förmedla dem till den tänka målgruppen för att få så stor utdelning som möjligt (Le-
vin & Wessman, 1996). Detta för att få den tilltänkta omgivningens ögon på sig och på så 
sätt få ut sitt varumärke på marknaden. Första gången som varumärket syns på marknaden 
har det inget värde, det är något som företaget aktivt måste arbeta med för att den tänkta 
målgruppen ska få kännedom om vad varumärket är tänkt att stå för, samt vad det ska ge 
för känsla för målgruppen. Ett varumärkes utseende är viktigt för ett företag. Det ska vara 
lätt att komma ihåg och det inte får vara allt för komplicerat i målgruppens ögon. Ett va-
rumärke som utmärker sig har lättare att bli ihågkommet.  

Då det talas om varumärke är det märket på varan som det syftas på. Ett varumärke är en 
symbol som ett företag måste ha för att särskilja sig från sina konkurrenter (Nilson, 1999). 
Ett bra och starkt varumärke associeras direkt till den produkt/tjänst som det avser. Nilson 
(1999) lyfter fram att ett företagets produkter måste uppfattas som en bättre produkt gent-
emot konkurrenterna, det förstärker anledningen för kunderna att köpa ett företags pro-
dukter. Ett varumärke ska identifiera produkten gentemot sina konkurrenter och därmed få 
kunderna på marknaden till sig. Ett företag måste, enligt Nilson (1999), arbeta med varu-
märket på ett sådant sätt att kunderna kan se vem som är ansvarig för varumärket och på så 
sätt kan prata för varumärket. Han menar även att företaget i varumärkesarbetet bör tänka 
på att det gäller att kunderna ska komma ihåg produkten och dess varumärke även efter att 
de sett det första gången. Vidare lyfter han fram att det är viktigt att ha ett starkt varumärke 
oavsett vilken bransch företaget/föreningen verkar inom, samt oavsett om företaget finns 
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på lokal nivå eller på internationell nivå. Detta är viktigt att tänka på för företaget då de vill 
få kundens uppmärksamhet till sig. Enligt Nilson (1999) är det viktigt att varje avdelning 
som finns på ett företag bidrar till att stärka varumärket eftersom det arbete som de utför 
indirekt påverkar varumärket. I en idrottsförening är varje ”del/sektion” en viktig och bi-
dragande faktor till hur föreningens varumärke uppfattas av samhället.  

Sporten ishockey har en lång historia, vilket kan ses i och med att bollspel på is existerade 
redan under 1400-talet. Ordet hockey härstammar från det engelska ordet hooked, vilket 
betyder krökt. Då ishockeyn kom till Kanada på 1860-talet anses det att grunden för den 
moderna ishockeyn introducerades. Under tidens gång har en hel del ändringar gjorts, så-
som att matcherna blev uppdelade på två perioder (vilket senare blev tre)(Torell, 1999). 
Svenska ishockeyn består av ett antal serier, divisioner, där elitserien är den högsta (Svenska 
Ishockeyförbundet, 2006). Den allra första ishockeymatchen spelades i Halifax i Kanada 
1855, och i Linköping spelades den första matchen 1931, då mellan två Södertäljelag (To-
rell, 1999). 

För en förening är det viktigt att vårda sitt varumärke, i form av att exempelvis kontinuer-
ligt vara i kontakt med sina sponsorer. Detta för att visa att föreningen bryr sig om dem, 
samt att de ska få information om hur deras sponsring ger utfall (E, Joelsson, personlig 
kommunikation, 2006-03-15). En förening måste aktivt arbeta med att bli etablerade på 
marknaden och att få den uppmärksamhet som de behöver för att kunna utveckla verk-
samheten. Sponsring kan vara ett viktigt inslag i vägen till framgång, om än inte nyckeln, 
vilket gör att detta är en del som föreningen aktivt måste arbeta med. Det gäller att de 
sponsorföretag som föreningen kan knyta till sig även får ett utbyte med den förening som 
de sponsrar. För att få marknadens ögon på sig gäller det att föreningen på ett eller annat 
sätt syns, såväl genom bra idrottsliga resultat, som att visa upp sig i olika evenemang som 
anordnas. Inte minst gäller det för en förening att de hanterar de problem och kriser som 
uppstår på ett, i allmänhetens ögon, bra sätt för att skapa en positiv bild (F. Johnson, per-
sonlig kommunikation, 2006-02-09). En förening som är känd, såväl lokalt som nationellt, 
drar uppmärksamheten till sig då de utför saker/aktiviteter. När det gäller föreningar som 
till viss del är beroende av spelare av olika slag kan sponsorernas sponsormedel vara till stor 
hjälp för att lyckas. Dels genom att värva nya spelare, och dels genom att synas i samband 
med sponsorernas egen reklam.   

För ett företag är det en fördel att vara delaktiga inom någon form av sponsring, eftersom 
de oftast får något tillbaks, exempelvis image (Grönkvist, 2000). Grönkvist (2000) menar 
även att företaget når olika målgrupper genom att sponsra. Genom att sponsra exempelvis 
en idrottsförening når det sponsrande företaget en stor publik som kommer från olika 
branscher, vilket gör att flertalet får deras uppmärksamhet då de besöker idrottsföreningen 
på ett eller annat sätt. När ett företag sponsrar en idrottsförening är det, ur företagsper-
spektiv, en fördel att synas i många olika situationer. Sponsorföretag syns olika mycket be-
roende på ekonomisk insats, dels reklam inom idrottsföreningens arena samt på spelarnas 
utrustning. Grönkvist (2000) nämner att uppmärksamhet är någonting som är vikigt för id-
rotter på elitnivå. Detta grundar han på att publiken behövs för att skapa stämning under 
matcher samt för att den entréavgift som inkommer vid evenemang bidrar ekonomiskt till 
verksamheten. Genom att idrotten uppmärksammas i tidningar och TV så drar de publik 
till sig samt uppmärksamhet. För att de ska få sponsorer intresserade till just sin idrott och 
förening behövs denna uppmärksamhet. Desto bättre resultat ju mer positiv uppmärksam-
het får idrotten, vilket leder till att ett ökande antal sponsorer blir intresserade.  
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1.2 Problemdiskussion  
När det gäller varumärken är det många delar som påverkas i en idrottsförening. Resultatet 
är av stor vikt, oavsett vilken serie som man verkar inom. På elitserienivå är resultatet oer-
hört viktigt när det gäller varumärket, för att på så sätt dra personer (exempelvis åskådare, 
men även ledare och spelare) och engagemang till sig. Föreningens satsning på sponsorträf-
far och sponsorutskick kan då anses vara av ointresse, oavsett hur bra deras träffar och ut-
skick är. Det gäller för föreningen att skapa en positiv image utåt. Lagets resultat är oerhört 
viktigt både externt och internt för varumärket. Internt stärks varumärket genom att kom-
munikationen sköts på ett bra sätt. Det är viktigt att kommunikationen mellan ledare och 
styrelsen eller kansliet sköts på ett bra sätt, men även kommunikationen mellan föräldrar 
vars barn är aktiva inom föreningen (F. Johnson, personlig kommunikation, 2006-02-09). 
Inom idrotten är spelarna ett viktigt verktyg för att stärka och utveckla en förenings varu-
märke, både under själva matcherna som vid sidan av. Hur föreningen uppfattas externt 
kan vara av vikt då föreningen arbetar med att utveckla sitt varumärke, lika väl som hur 
allmänheten blir mottagna då de är i kontakt med föreningen. När det gäller varumärket 
kan de inte påverka allt som sker inom föreningen, det gäller självklart för föreningen att 
reda ut olika händelser på ett positivt sätt i media och i allmänhetens ögon. Lyckas organi-
sationen med detta blir förhoppningsvis organisationens varumärke starkare på marknaden. 
Det är även ekonomiska aspekter som spelar roll i varumärkesbyggandet och i utvecklandet 
av ett varumärke. Oavsett vilken nivå företaget/föreningen befinner sig på är sponsorbi-
dragen av stor vikt. Bidragen föreningen får av sina samarbetspartner kan leda till att skick-
liga spelare kan värvas, som i sin tur leder till att laget bidrar till ett positivt resultat vilket då 
stärker föreningens varumärke (F. Johnson, personlig kommunikation, 2006-02-09).  

Att ha ett varumärke som är starkt bland allmänheten och som kan särskiljas från andra va-
rumärken är av stor vikt. Ju starkare varumärket är desto mer finansiella resurser kan in-
bringas till föreningen, dessutom ska varumärket vara något som de anställda kan känna sig 
stolta över. Det gäller för en organisation att kunna skapa ett varumärke som är konkur-
renskraftigt, något som kan särskilja föreningen från dess konkurrenter (Nilsson, 1999). 

I dagens samhälle finns flera olika former av ett varumärke, exempelvis koncernnamn och 
företagsnamn. (Nilsson, 1999). Oavsett vilken form som en förening/ett företag använder 
sig av vid sitt val av varumärke, gäller det att se till att aktivt arbeta med att få en stark posi-
tion på marknaden. 

Vi vill undersöka hur en förening kan utveckla sig och sitt varumärke från att vara en/ett i 
mängden till att bli en av några få, i det här fallet utveckling från allsvenskan (näst högsta 
divisionen i svensk ishockey) till elitserien (både sportsligt och varumärkesmässigt). Oavsett 
vilken serie föreningen spelar i måste de aktivt jobba med varumärket, men på olika sätt. 
Det är stor skillnad mellan att befinna sig i allsvenskan och att vara på elitnivå i den bemär-
kelsen att föreningen har betydligt större fokus på sig på elitnivå.  

Anledningen till att vi valt att fokusera på en idrottsförening är att dess varumärke påverkas 
av många olika händelser, och att de befinner sig inom en bransch där mycket kan hända, 
både sportsmässigt och på andra sätt. Varumärket kan ses på olika sätt beroende på vilken 
idrottsnivå som idrottsföreningen befinner sig på. Anledningen till att vi valt att analysera 
varumärket Linköpings Hockey Club beror på att de för ett antal år sedan befann sig i en 
helt annan position än vad de gör idag. Därför anser vi att det är av vikt att se hur deras va-
rumärke har påverkats av att byta till en högre position, samt att se hur samarbetspartnerna 
ser på varumärkesutvecklingen. Då ett varumärke kommer upp en division kan sponsorer-
nas ekonomiska insats vara av stor betydelse, dels för att insatsen hjälper till att få spelare 
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till sig som bidrar till att stärka varumärkets position på marknaden samt att marknadsfö-
ringen kan bli bättre med mer ekonomiska medel. Detta har gjort att vi valt att se till spon-
sorernas perspektiv när det gäller varumärket Linköpings Hockey Club.  

1.3 Problem  
Problemet vi har valt att belysa är att ta reda på/se hur varumärkesstrategin har förändrats 
under åren i elitserien. Vi har även tittat på innehållet i varumärke, vad det betyder för fö-
reningen och Linköping som kommun.  

Vi har även valt att titta på vilket sätt som sponsorerna påverkar Linköpings Hockey Club 
samt hur sponsorerna ser på sitt samarbete med LHC. Att ha tillgång till sponsorer är av 
stor vikt och intresse för en idrottsförening och dess varumärkesutveckling. Sponsorer 
möjliggör en starkare ekonomi vilket dels påverkar föreningens val vid inköp av spelare, 
som i sin tur bidrar till hur varumärket uppfattas på marknaden, samt för att föreningens 
ekonomi också påverkar varumärket. En idrottsförening utan sponsorer har naturligtvis 
inte samma förutsättningar att göra nyförvärv som en idrottsförening med god ekonomi.  

1.4 Syfte  
Syftet med vår uppsats är att titta närmare på hur ett varumärke har utvecklats under en 
viss period, från 1998 fram till idag, och att därigenom skapa förståelse för hur viktigt va-
rumärket är när man ”bygger” en elitidrottsförening. Syftet är även att se vad sponsorerna 
har för syn på varumärket Linköpings Hockey Club och deras syn på hur varumärket har 
utvecklats.  

1.5 Avgränsningar 
Anledningen till att vi valde föreningen Linköpings Hockey Club (LHC) har att göra med 
att föreningen på väldigt kort tid har lyckats etablera sig i elitserien i hockey, såväl ishock-
eymässigt som organisationsmässigt. Samt att föreningen och dess varumärke har utveck-
lats till ett av Sveriges mest intressanta och framgångsrika varumärke inom hockey (Östgöta 
Correspondenten, 2004). De har på ett fåtal år blivit ett av topplagen inom elitserien, vilket 
gör dem intressanta att undersöka. 

Anledningen till att vi använt oss av fem stycken samarbetspartners är att LHC har en stor 
mängd samarbetspartners av olika storlekar inom olika branschsegment, vilket har gjort att 
vi valt några samarbetspartners inom några av dessa segment för att få en förhållandevis 
stor differens i svaren. 

När vi valde att fokusera på Linköpings Hockey Club var vi av uppfattningen att även om 
föreningen inte är så gammal som en del andra föreningar inom svensk hockey, har de ut-
vecklats enormt de senaste åren, speciellt sedan de gick upp i elitserien första gången, 1998. 
Därför valde vi att fokusera på klubben och dess varumärkesutveckling under perioden 
1998 – 2006. 

1.6 Definitioner  
Melin (1999) tar upp varumärkeslagens definition av begreppet varumärke. Enligt 1 § i va-
rumärkeslagen är ett varumärke (Melin, 1999, s. 29): 
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”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet per-
sonnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpack-
ning förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från så-
dana som tillhandahålls i en annan.” 

Kotler, Armstrong, Saunders & Wong (2002) definierar begreppet varumärke som:  

”A name, term, sign, symbol or design, or a combination of these intended to identify the goods or 
services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of competitors.”  

        (Kotler et al. 2002, s. 469)  

Enligt Patent- och Registreringsverket är varumärket ett kännetecken som företag använder för att 
skilja sina varor eller tjänster från andras. Ett varumärke kan exempelvis vara ett ord eller någon annan 
grafisk symbol som kännetecknar en vara eller en tjänst. 

Märket kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, som bokstäver, siffror och figurer. I somliga fall 
kan själva varan eller varans förpackning fungera som kännetecken. En fantasifull parfymflaska är ett så-
dant exempel. Även ljud och melodier kan registreras som varumärken.  

        (prv.se, 2006-04-04) 

Vår uppfattning om varumärke är att det inte enbart är en logotyp utan betydligt mycket mer. Ett varu-
märke är en helhetsuppfattning om företaget, organisationen eller föreningen och ska återspegla detta för be-
traktaren.  

I vår uppsats kommer vi att använda oss av definitionen samarbetspartner istället för spon-
sor då man i Linköpings Hockey Club (LHC) använder sig av det begreppet. Det ska vara 
ett ömsesidigt utbyte mellan LHC och samarbetspartnerna, det gäller att ge och ta. De före-
tag som sponsrar LHC ska få någon form av utbyte av insatsen, de ska inte bara handla om 
att ge pengar. Samarbetspartnern kan exempelvis få tillgång till lokalerna i Cloetta Center 
samt att ishockeyspelarna kan komma ut till samarbetspartnern vid någon form av tillställ-
ning (F. Johnson, personlig kommunikation, 2006-02-09). 

Grönkvist tar i sin bok Sponsring & event marketing (2000) upp sponsorföreningens defi-
nition av sponsring, vilken lyder:  

”Sponsring är associationsmarknadsföring, ett affärsmässigt sätt för kommunikation, marknads-
föring och försäljning. Sponsringen bygger på ett kommersiellt avtal emellan vanligtvis två juridis-
ka personer där ett företag betalar för kommersiella rättigheter att utnyttja en association”.  

Vår uppfattning av sponsring är att det handlar om att någon (oftast företag) bidrar med ekonomisk insats 
i syfte att synas eller för den goda saken skull. 
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1.7 Disposition 

 

Figur 1.1 Uppsatsdisposition (egen bild, 2006) 

Figuren ovan (se figur 1.1) illustrerar hur uppsatsens problem och syfte har skapat en me-
tod som innehåller en elitseriehockeyförening och fem företag/samarbetspartner. Den is-
hockeyförening och dess varumärke som studerats har haft den primära rollen i studien 
medan de fem företagen har varit verktygen för att kunna se hur sponsringen fungerat. I ett 
första steg identifierades ett problem som vi ansåg vara värt att studera närmare, vilket har 
följt med oss under hela arbetets gång. Både de empiriska och teoretiska studierna har vid 
olika stadier byggts på med nya kunskaper vilket gjort att återkommande kontakter med de 
berörda parterna har varit nödvändigt. Materialet har sedermera analyserats och mynnat ut i 
en analys och ett slutsatsavsnitt.  
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Empiri 

Teori 
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2 Metod  
Detta kapitel kommer att beskriva hur arbetet med uppsatsen har bedrivits samt kritisera vårt val av me-
tod.  

2.1 Val av metod   
Metodböcker skiljer mellan kvalitativa metoder och kvantitativa metoder. Vid kvalitativa 
metoder används ord för att få fram ett resultat, medan kvantitativa metoder används sta-
tiskt för att få ett resultat (Svenning, 1996). Djupinterjuver, observationer samt dagböcker 
är exempel på kvalitativa metoder (Svenning, 1996), medan frågeformulär och enkäter är 
exempel på kvantitativa metoder (Backman, 1998). Kvalitativa metoder utmärker sig för att 
inte använda sig av tal eller siffror, utan utfaller i språkliga eller skrivna formuleringar. 
Kvantitativa metoder utmärks av mätningar av olika slag, samt att matematik och statistik 
används (Backman, 1998). Kvalitativa metoder svarar på frågan ”Varför” medan kvantitati-
va metoder svarar på frågan ”Hur många” (Svenning, 1996).  

Det finns olika arbetssätt som kan användas vid rapportskrivning, vilka är deduktivt arbets-
sätt, hypotetisktdeduktiva arbetssätt, induktivt arbetssätt samt abduktion. Det deduktiva ar-
betssättet karakteriseras av att slutsatser om enskilda händelser dras utifrån allmänna prin-
ciper och existerande teorier. Sakligheten stärks genom att befintliga teorier ligger i botten. 
En risk med detta arbetssätt är att de teorier som finns påverkar det som undersöks, som i 
sin tur kan leda till att nya upptäckter inte kommer till stånd. Det hypotetisktdeduktiva ar-
betssättet karakteriseras av att de existerande teorierna undersöks för att därefter prövas på 
den aktuella empirin. Induktivt arbetssätt har som kännetecken att empirin undersöks in-
nan teorier och modeller studerats. Abduktion är en kombination av induktion och deduk-
tion (Patel & Davidson, 2003). Vi har valt att arbeta utifrån arbetssättet abduktion. Anled-
ningen till detta arbetssätt är att vi till en början undersökte Linköpings Hockey Club, och 
därefter tog oss igenom litteraturen för att komplettera våra kunskaper vi tidigare fått. I ett 
tidigt stadium undersökte vi empirin hos Linköpings Hockey Club innan vi undersökte be-
fintlig teori, vilket kan ses som ett induktivt arbetssätt. När det gäller frågor till valda spon-
sorer har vi använt oss av ett deduktivt arbetssätt, vilket vi har föredragit för att ha mer 
kunskap gällande det valda ämnet. För att kunna få ett bättre resultat till analysen har vi valt 
att använda oss av ett hypotetisktdeduktivt arbetssätt, detta för att få mer kunskaper inom 
varumärke och sponsring vid frågeformulering samt för att kunna utforma frågorna på ett 
mer relevant sätt. Att bara välja ett arbetssätt, utifrån Patel och Davidson (2003), anser vi i 
vårt fall kan vara svårt, eftersom vi anser att vi bör samla in information från olika parter 
samt att vi måste undersöka och ta till oss information på olika sätt. 

Vi har använt oss av den kvalitativa metoden med vissa inslag av kvantitativa metoder. De 
kvalitativa inslagen består av intervjuer med marknadschefen på Linköpings Hockey Club 
och en styrelsemedlem i föreningen, och de kvantitativa inslagen består av enkäter till spon-
sorer. Den kvalitativa metoden bygger i vårt fall på intervjustudier för att lösa vårt problem. 
De kvantitativa inslagen består av en enkät som de utvalda sponsorerna fått ta del av. Vi 
har valt att använda oss av en enkätform där frågor utformats på ett sådant sätt att sponso-
rerna kunnat svara med fria svarsalternativ. Den kvantitativa metoden består även av att vi 
tagit del av de valda sponsorernas årsredovisningar, vilka vi har granskat för att kunna un-
dersöka och redovisa i vilken omfattning som företagen är med och sponsrar Linköpings 
Hockey Club. 
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2.2 Praktiskt genomförande 
I denna del kommer det att redovisas hur vi gått tillväga under arbetet, såsom vilken littera-
tur vi valt och använt samt vårt arbetssätt. Vi har även vid ett tillfälle fått möjligheten att 
närvara vid en av LHC: s sponsorträffar.  

2.2.1 Litteraturstudier 

För att kunna genomföra en uppsats med en stor trovärdighet krävs att man använder sig 
av en bred teoretisk grund. Vi har sökt litteratur via databaser vid Högskolan i Jönköping, 
Stadsbiblioteket i Linköping, Universitetsbiblioteket i Linköping samt Internet. Vi riktade 
in vår litteratursökning på litteratur inom varumärkesteori, varumärkesrätt och sponsring. 
Bland den litteratur vi fått fram har vi filtrerat bort den litteratur som vi inte ansett varit re-
levant för vår valda inriktning. Vid valet av litteratur har vi tagit hänsyn till vilket år littera-
turen är tryckt, detta för att få en så aktuell referenslista som möjligt.   

2.2.2 Intervjuer  

De intervjuer som vi har gjort för uppsatsarbetet har genomförts via personliga möten med 
berörda personer. Grunden till intervjuerna lades efter att vi kontaktat förening-
en/företagen och utifrån detta bestämt tid för ett personligt möte. När vi bestämde oss för 
att använda intervjuteknik för att få relevant information, har vi under intervjuerna valt att 
banda mötet, detta på grund av att vi insett risken med att gå miste om värdefull informa-
tion för uppsatsen samt för att undvika eventuella missförstånd och fel. Fördelen med detta 
är att det kan läggas större vikt vid frågorna samt att man slipper koncentrera sig på att göra 
noggranna anteckningar. Värt att notera är att det även kan bidra med eventuella nackdelar 
såsom att det är väldigt tidskrävande då det vid flera tillfällen kan behövas repeteras det 
som spelats in (Trost, 2005). Första intervjun med Fredrik Johnson (2006-02-09) var en 
kvalitativ metod i form av en djupintervju. Vid intervjutillfället användes en bandspelare för 
att ta vara på informationen som gavs. Anledningen till detta var att vi ansåg att kunskapen 
Fredrik besitter är av stor relevans samt att vi ville undvika missförstånd. För att samla in 
information finns det ett antal olika metoder som kan tillämpas, direkt och indirekt, samt 
strukturerad och ostrukturerad. Då en person med egna ögon och öron observerar ett hän-
delseförlopp eller en process talas det om den direkta metoden. Den indirekta metoden in-
nebär att någon tar till sig sådan information som någon annan redan har sammanställt, där 
frågemetoder av olika slag kan nämnas som exempel. Strukturerad metod respektive 
ostrukturerad metod bygger på hur insamlingen av information är planerad, samt om det i 
insamlingen kan kontrollera olika faktorer som kan påverka informationen man tar del av. 
Exempel på direkta metoder kan vara spontana iakttagelser och deltagande observationer. 
Indirekta metoder karaktäriseras, som tidigare nämnts, av frågemetoder. Svaren på dessa 
frågor kan erhållas genom enkäter eller fria intervjuer. Vid användandet av enkäter formu-
leras frågor och svar i förväg, vilket gör att de som svarar på enkäten inte har någon möj-
lighet att påverka sina svar. I den fria intervjun däremot kan den intervjuade fritt påverka 
och formulera sina svar utifrån de frågor som är givna (Ekholm & Fransson, 2002). Vi har 
valt att använda oss av indirekta metoder då vi genomfört intervjuerna. Anledningen till 
detta är att vi anser att denna metod är bäst passande för vårt ändamål. Metoderna vi an-
vänt oss av är intervjuer, som tidigare nämnts, intervjuer med fria svarsalternativ. Den di-
rekta metoden anser vi inte vara den mest relevanta för vår uppsats dock har ett inslag fun-
nits av direkt metod då några av gruppdeltagarna deltagit vid en observation. 
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Figur 2.1 Metoder för informationssökning (Ekholm & Fransson, 2002, s. 9) 

Författarna Ekholm och Fransson (2002) har i sin bok Praktisk intervju teknik lagt fram en 
teori gällande tekniker som behandlar olika sätt att genomföra en intervju på. Exempelvis 
beskriver de olika typer av frågor som ofta används i intervjusamband. 

Ledande frågor 

En fråga kan anses vara ledande om den uppfyller något av följande kriterier (Ekholm & 
Fransson, 2002): 

• Frågan uttrycks på ett sätt där antalet svarsalternativ är begränsade och är korta och 
enkla, exempelvis ja/nej. 

• Utfrågaren använder sig av ord som är av betydelse, såsom ärlighet och ansvars-
känsla. 

• Frågan ställs på ett sätt där det kan förekomma element av samhällelig status, ex-
empelvis om personen i fråga har motsvarat sin förpliktelse som ”god svensk”. 

 

Direkta frågor 

Direkta frågor är, som begreppet antyder, direkt riktade till personen som intervjuas, ex-
empelvis ”Vad anser du om…”? eller ”Hur uppfattar du…”? (Ekholm & Fransson, 2002).  

Indirekta frågor 

Den indirekta frågan formuleras på ett sätt som gör att svararen besvarar frågorna med sin 
kunskap och attityd utan att denne är uppmanad att göra så. Fokus kan även flyttas från 
personen som tillfrågas till dennes kategori av människor (Ekholm & Fransson, 2002). 
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Öppna frågor 

Öppna frågor är en typ av frågor där svararen själv utifrån egna kunskaper får formulera 
svaret fritt. Öppna frågor lämpar sig väldigt bra när det gäller att få svar på svararens kun-
skapsnivå, attityder och värderingar i olika samband när utfrågaren har som mål att skapa 
sig en övergripande uppfattning om ämnet (Ekholm & Fransson, 2002). 

Bundna frågor 

De bundna frågorna bygger på att den svarande har givna svarsalternativ att utgår ifrån. 
Denna typ av frågor är vanligt förekommande vid undersökningar. En typ av bunden fråga 
som ofta används i samband med intervjuer, är de frågor där frågan måste besvaras anting-
en med ja eller nej som svarsalternativ (Ekholm & Fransson, 2002). 

Vi har valt att använda oss av den indirekta metoden, där frågor har tilldelats intervjuper-
sonen en vecka innan intervjutillfället. Frågornas utformning har varit av den öppna karak-
tären, detta eftersom vi haft för avsikt att få ut det lilla extra ur frågorna. Eftersom vi inte 
besitter någon bakgrundsinformation om Linköpings Hockey Club inom det studerade 
ämnesområdet, inte heller om de valda samarbetsparterna, ansåg vi att öppna frågor var det 
mest relevanta sättet att gå till väga på. De personer som blivit intervjuade kan då formulera 
sig på ett sådant sätt att mycket och relevant fakta kan komma fram. Hade frågorna där-
emot utformats med redan förtryckta svarsalternativ hade vissa svar förmodligen inte 
kommit oss tillhanda vid intervjutillfället och relevant information för arbetet hade då kan-
ske utelämnats. 

2.2.3 Deltagande observation  

Utöver litteraturstudier samt intervjuer har även en deltagande observation gjorts när två av 
författarna deltagit i en av LHC: s sponsorträffar. Sponsorträffen, som hölls i Tekniska 
Verkens lokaler i Linköping, var en träff som infattade information om kommande säsong-
er, men även säsongen som precis hade avslutats, information om den nya huvudtränaren 
(som även medverkade), nya spelare, information från Fredrik Johnson, Christer Mård 
(ordförande) och Mike Helber (klubbdirektör) samt en avslutande öppen frågestund. Det 
fördes även en diskussion om framtiden, där det pratades om att de ville bli en av de tre 
största lagen inom Svensk ishockey samt tankar och funderingar till att befinna sig i elitseri-
en och vad det innebär.  

2.2.4 Arbetssätt  

Under de intervjuer som genomförts har vi valt att använda oss av bandspelare, detta för 
att inte någon av den information vi fått under intervjuerna skulle kunna misstolkas eller 
användas på fel sätt. Vi valde även detta sätt för att i vår analysdel kunna ta ut citat och ci-
tera de personer som vi intervjuat när det sagts något som vi tyckt varit värt att lyfta fram 
lite extra. Vi har valt att efter varje intervju transkribera materialet för att sen lättare kunna 
analysera och ta del av den information vi fått. Efter detta har vi sedan analyserat materialet 
utifrån den litteratur vi valt att ta del av samt jämfört genom likheter och skillnader med 
hur samarbetspartnerna ser på samarbetet med LHC.  
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2.3 Kritik av vald metod  
Reliabilitet och validitet är två begrepp som används för att beskriva värdet av våra inter-
vjuer. Resultaten som framkommer måste vara användbara (Hartman, 2005). En nackdel i 
vårt fall kan ses i kontakten med de samarbetspartner där frågor och svar skett via mail, då 
vi anser att svaren i vissa fall varit bristfälliga. Därför har vi istället i den mån företaget ställt 
upp valt att göra ett personligt besök. Detta för att kunna avläsa trovärdigheten på svaren 
som företagen gett oss. Vi är klart medvetna om att det finns risk att vissa svar från företa-
gen till viss del kan vara vinklade till deras fördel.  

2.3.1 Reliabilitet  

Reliabilitet innebär att man ska kunna lita på data som samlats in, oavsett vilken typ av 
forskningsmaterial det är. All form av utskrifter, siffror eller tabeller ska vara klara, precisa 
och pålitliga (Hartman, 2005). I vårt fall får vi lita på de personer vi intervjuat att deras svar 
varit sanningsenliga. Det material vi tagit del av från LHC anser vi vara trovärdigt, vilket vi 
grundar på att den information som föreningen ger ut i dessa broschyrer bör vara san-
ningsenliga framförallt gentemot deras samarbetspartners. 

2.3.2 Validitet  

Validitet innebär att ett forskningsmaterial ska vara väsentligt för problemställningen, både 
när det gäller avgränsningarna och djupet (Hartman, 2005). Enligt Patel och Davidsson 
(1994) ska det som tänkt undersökas vara det som från första början haft för avsikt att un-
dersöka. 

2.4 Källkritik 
Vi anser att den litteratur vi tagit del av har varit lite bristfällig, då den har fokuserat främst 
på produktvarumärken och inte upplevelsevarumärken/idrottsvarumärken, vilket för oss 
har skapat visst kritiskt tänkande, då vi applicerat litteraturen på föreningens varumärke. 
Trots att ishockey är den näst största idrotten i Sverige är det en försvinnande liten del av 
litteraturen som riktar sig till denna idrott. Den överhängande delen av litteraturen inriktas 
på fotboll.   

Viss försiktighet gör vi av tolkningen av de intervjuer vi genomfört med föreningens sam-
arbetspartner. De är i sin framställning väldigt positiva till LHC och eventuella samarbeten 
med föreningen. Det som vi här undrar över är om samarbetspartners ogärna vill erkänna 
en mindre lyckad investering i samarbetet med idrottsföreningen eller om det verkligen är 
så positivt som det låter. 
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3 Referensram 
I följande kapitel kommer vi att presentera den litteratur och forskning som vi anser vara relevant för att 
kunna analysera vårt insamlade material och som ligger till grund för vår uppsats. Vi kommer att beskri-
va begreppet ”varumärke” för att skapa en förståelse för läsare som saknar tidigare kunskap om områden 
men även för att ge en bild av vad ett varumärke är. Vi kommer även att beskriva begreppet ”sponsring” i 
allmänhet detta också för att skapa en förståelse de för läsare som saknar tidigare kunskap/erfarenhet om 
område men även här för att ge en bild av vad sponsring innebär. Vi kommer även att ta upp fördelar och 
nackdelar som finns med sponsring, varför företagen sponsrar samt hur den sponsrade ska behålla sina 
sponsorer.   

3.1 Varumärke 
Redan för 5 000 år sedan existerade fenomenet med märkning av produkter genom skrift-
konst bland annat (Nilson, 1999). Melin (1999) hävdar att det är svårt att fastställa när va-
rumärket föddes, även om märkning har funnits oerhört länge så är det ett förhållandevis 
sent påfund med varumärke. Hantverkare och konstnärer visade tidigt på varumärkeskons-
ten genom att de signerade sina verk och produkter vilket visade på äkta vara (Nilson, 
1999). Varumärken blev, enligt Nilson (1999) och Melin (1999), allt viktigare i och med att 
järnvägen kom, eftersom avståndet mellan tillverkare och konsument växte. De båda menar 
även att det blev allt viktigare att hitta någonting som var specifikt för just den egna pro-
dukten som gjorde att den särskiljdes från andra liknande produkter samt att utformningen 
av namn och förpackning blev allt viktigare.   

Ordet varumärke syftar enligt Nilson (1999) på märket på en vara. En anvisning om varför 
varumärken används gör det engelska ordet ”branding”, vilket betyder att bränna, såsom att 
bränna in ett märke på boskap. Detta är någonting som även Melin (1999) menar att 
”brand” är det som sammankopplar varumärket i nutid och den märkningen från forntiden. 
Han tar även upp att ”brand” har sitt ursprung i fornnordiskans brander, vilket betyder att 
brännmärka. Melin (1999) åsyftar att brännmärkning funnits sedan länge, vilket innebär att 
de visar på vem som äger någonting. Varumärken är enligt honom ett sätt att särskilja sina 
produkter samt att särskilja sina produkter från konkurrenterna. Han menar även på att va-
rumärken framkom tidigt i form av signaturer som konstnärer och hantverkare använde sig 
av för att visa på att deras produkter var av äkta vara. Ett märke kan ha en klar och tydlig 
profil hos en del av marknaden, medan samma märke nästan inte betyder något alls för 
andra (Nilson, 1999). Han nämner ett exempel på detta som att en tjejtidning är känd hos 
tjejer, medan män inte alls känner igen märket på tidningen. 

Melin (1999) tar upp insikten av hur viktigt ett varumärke är, då det under 1800-talet lade 
ner mycket tid till att utforma ett varumärke som både var starkt och attraktivt. Att utforma 
ett attraktivt och starkt varumärke är något som företag idag aktivt arbetar med för att få en 
så stark position på marknaden, samt för att som tidigare nämnts för att få uppmärksamhe-
ten riktad till sig. 

Enligt varumärkeslagen (1960:644) 1 §, erhålls ensamrätt till ett varumärke i samband med 
att det registreras (Lindblom & Nordback, 2004). För att ett varumärke ska anses vara regi-
strerat ska ansökan om registrering ske hos Patent- och registreringsverket (prv.se, 2006). 
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3.1.1 Varumärkesstruktur/arkitektur 

Olin (1989, återgiven i Uggla, 2001) har tagit fram en varumärkesstruktur där han påpekar 
att företagen oftast har en viss svårighet i att bygga en enhetlig och trovärdig strategi över 
tiden. Han levererar en enkel modell för företagets hela varumärkesarkitektur med en tydlig 
tonvikt på varumärkesstrukturen byggd på tre grundstrategier: ”Monolithic”, ”Endorsed” 
respektive ”Branded identity”. Vi kommer nedan att beskriva de två som vi tycker passar in 
på LHC. Anledning till att vi valt dessa två är att de passar in på den organisationsstruktur 
och värdegrund som finns runt LHC med bolag och även LFC (Linköpings Fotboll Club). 
Monolithic identity – är en strategi som bygger på att företaget använder ett dominerat 
namn och en visuell stil genom hela sin verksamhet.  

Endorsed identity – är en strategi där företaget har ett antal affärsområden, aktiviteter eller 
produkter som säkerställs av en bakomliggande identitet och ett företagsnamn. Olin anser 
att denna strategi är vanlig i organisationer som har vuxit genom förvärv av andra företag 
med egna traditioner och identiteter.  

Den tredje strukturen som Olin (1989, återgiven i Uggla, 2001) tar upp är ”Branded identi-
ty”. Den handlar om att företaget jobbar utefter en strategi med ett antal olika varumärken 
som kan sakna koppling med varandra och kopplingen till den överordnade organisationen. 
Vi väljer att presentera denna strategi kort men kommer inte att bygga vidare på någon ana-
lys av denna då vi anser att LHC inte passar in på denna typ av strategi. Dock är vi av upp-
fattningen att det krävs en förklaring av strategin då vi tidigare nämnt att Olin (1989) tagit 
fram tre tänkbara strategier inom varumärkesstruktur (Uggla, 2001).  

Aaker och Joachimstahler (2000, återgiven i Uggla, 2001) har närmat sig det sammansatta 
fenomenet varumärkesarkitektur utifrån en tydlig systemfokus. Varumärkesarkitekturen för 
med sig ett antal slutsatser och den första slutsatsen är att varumärkesarkitekturen inte bara 
är ett mer abstrakt begrepp utan även ett strategiskt och definitivt kostnadseffektivt. Varu-
märkesidentiteten syftar till att bygga upp det enskilda varumärket medan varumärkesarki-
tektoniska begreppet syftar till att få varumärkena att samarbeta maximalt. Den andra slut-
satsen berör begreppsparets enkelhet gentemot komplexitet (Uggla, 2001).  

Aaker och Joachimstahler (2000, återgiven i Uggla, 2001) ser även varumärkesarkitekturen i 
fem dimensioner vilka är; varumärkesportfölj, portföljroller, produkt/marknadsroller, port-
följstruktur och den grafiska portföljen. Dessa fem dimensioner bildar tillsammans basen 
för varumärkesarkitekturen. Värt att notera är även att en väl fungerad varumärkesarkitek-
tur bidrar till starka varumärken och en maximal fördelning av varumärkesbyggande resur-
ser. Den första dimensionen av varumärkesarkitekturen är ”Brand Portfolio” (varumärkes-
portföljen). Portföljen innehåller samtliga varumärken och dottervarumärken som ingår i 
marknadserbjudanden, men även varumärken som är framtagna i samarbete med andra fö-
retag ingår, vilka kallas för ”co-brand”. Det är väldigt viktigt att företagen hela tiden jobbar 
med sin varumärkesportfölj och försöker se relationerna mellan varumärkena Den andra 
dimensionen av varumärkesarkitekturen är ”Portfolio Roles” (portföljrollerna). Denna di-
mension utvidgar perspektivet och kraften från att se varumärken i portföljen som en hel-
het till att få ett ökat fokus på varje varumärke för sig (Uggla, 2001).  

För att få en mera indelad bild av varumärkena i företagets portfölj och för att lättare kun-
na arbeta med varumärkesarkitekturen brukar varumärken delas in i fyra olika portföljroller, 
vilka är; ”strategic brands”, ”linchpin brands”, ”silver bullets”, ”cash-cow brands” (Uggla, 
2001). 
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• ”Strategic brands” – hit räknas varumärken som organisationen tror har goda utsik-
ter i framtiden och som är betydelsefulla i rent ekonomiska termer. Varumärket är 
oftast det som understryker företagets ursprung eller historia. Utan detta tappar fö-
retaget ofta en stor del av sin identitet.  

•  ”Linchpin brands” – detta är ett varumärke som betyder mycket för kundlojalite-
ten och kan vara avgörande om företaget står och väger inför framtida strategier. 
Enligt Aaker och Joachimstahler kan varumärket vara mycket viktigt för att kon-
trollera ett visst kritiskt marknadssegment, vilket innebär att det kan vara något som 
lägger gränssnittet mot en växande kundbas.  

• ”Silver bullets” – detta är varumärke som påverkar andra varumärkens image (bild-
uppfattningen) positivt. De skapas för att lansera innovation och nytänkande, och 
har en stor skicklighet att skapa eller ändra en varumärkesimage.  

• ”Cash-cow brands” – detta är varumärke som är inarbetat med en stor trogen 
kundbas. Här krävs de små investeringar i varumärkesvård och dessa behöver oftast 
inte marknadsföras på samma sätt som de övriga kategorierna (Uggla, 2001).  

3.2 Varumärkesutvidgning 
 

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

(Uggla, 2002 s. 40) 

Författaren Henrik Uggla (2002) tar i sin bok ”Affärsutveckling genom varumärket – Brand 
extension” upp vad han anser att ett etablerat varumärke är. Han menar att varumärket är 
uppskattat och känt av många vilket då ges en hävstångseffekt för att sälja något nytt.   

Linjeutvecklingar 

Den vanligaste varianten av utvidgning av ett varumärke (produkt) är enligt Uggla (2002) 
linjeutvidgningen, vilken representerar en ny eller modifierad version av en produkt inom 
samma produktkategori. Exempelvis är en storleksförändring, smak- eller doftändring en 
linjeutveckling. Uggla (2002) hävdar att en lyckad linjeutveckling kan ge en positiv känsla 
till varumärket och kan även underlätta när det gäller att skapa försämrade möjligheter för 
konkurrenterna. Uggla (2002) menar att det, utöver linjeutvecklingen, finns tre utvidgningar 
av ett varumärke som täcker de möjliga sätt ett varumärke kan utvecklas på.  

Horisontella utvidgningar 

Horisontella utvidgningar innebär att företaget genom sitt varumärke når en ny produktka-
tegori eller en ny marknad, där de inte har varit aktiv tidigare eller har andra erfarenheter 
av. Här kan lyftas fram sådana kategorier av produkter som innebär att utvidga varumärket 
från exempelvis spisar till mobiltelefoner (Uggla, 2002). 

Vertikala utvidgningar 

Den vertikala utvidgningen innebär att varumärket utvecklas uppåt eller nedåt i en befintlig 
produktkategori. Vanligen möts den som tar steget upp i ”trappan” av mer pro-
blem/motstånd än den som går nedåt. Detta menar Uggla (2002) även går att applicera på 
varumärken.  
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Trappan upp: 

Väljs sättet att utveckla varumärket uppåt i ”trappan” kan det upplevas som att företagets 
nuvarande varumärke har svårt att accepteras och upplevas som pålitligt i ett marknads-
segment där varumärket kanske inte är verksamt normalt. Lösningen på problemet kan 
vara att inte släppa huvudvarumärket helt och hållet utan använder det som en del i det nya 
varumärket, exempelvis Audi TT vilket är Audi + TT (Uggla, 2002). 

Trappan ned: 

Här uppstår den omvända problematiken, istället för att uppfattas som mer påkostad för-
söker man nå en bredare publik. Företaget försöker nå en högre tillgänglighetsgrad, vilket 
även innefattar ett lägre pris. Detta är inte heller helt riskfritt då mycket kan sättas på spel i 
och med att man försöker på ett snabbt sätt utvidga sig och förhoppningsvis åstadkomma 
en större marknadsandel. Detta kan med andra ord sägas att ryktet försämras, samt sin po-
sition och prestige vilket i det långa loppet kan innebära en försämrad upplevd kvalitet 
(Uggla, 2002).  

Indirekta utvidgningar 

Det är givetvis så att företagen inte alltid kan utveckla sitt varumärke på marknader som är 
helt nya och outforskade vilket öppnar för indirekta utvidgningar. Indirekta utvidgningar är 
exempelvis allianser mellan varumärken vilket leder till en allt som oftast enklare väg in på 
markanden. Här kan två typer av utvidgningar nämnas, nämligen ingredient branding och 
co-branding. Dessa två bygger på att samarbetspartners och ingredienser (från marknaden) 
får en mer betydande roll dels i marknadsföringen men även i slutprodukten (Uggla, 2002). 

3.2.1 Kapferers varumärkessystem  

Kapferer (1997, återgiven i Uggla, 2001) har skapat ett system för varumärkesindelning där 
han baserar sin indelning på sex olika typer av varumärkesgrupper (product brand, line 
brand, range brand, umbrella brand, source brand, endorsing brand), där grunden är mål-
grupp och positioneringsprincip.  

Vi har valt att titta närmare på umbrella brand, då vi anser att den passar bäst in på LHC. 
Denna strategi bygger på att ett överordnat paraplyvarumärke och fungerar som ett stöd 
för produkter med egna värdelöften med överordnade associationer och legitimitet på 
marknaden (Uggla, 2001). Anledningen till att vi valt att placera LHC: s varumärke som ett 
umbrella är att vi anser att Linköpings Hockey Club är huvudvarumärket och att det under 
detta finns ett antal undervarumärke (LFC, Ispalatset AB, LHC Education).  

3.2.2 Namn som varumärke 

Nilson (1999) lyfter fram fyra kriterier som måste vara uppfyllda för att ett varumärke ska 
anses vara riktigt. Dessa är att ett varumärke måste ha distinkta värden, vara differentieran-
de, vara attraktivt samt ha en klar identitet. Han menar på att för att anses vara ett varu-
märke måste det ha distinkta värden samt ha en tydlig och klar profil i kundens medveten-
het, vilket innebär att om en person kan beskriva varumärket samt uttrycka sig på ett sådant 
sätt som visar på att varumärket representerar någonting, då uppfylls detta krav. Ett varu-
märke är inte ett varumärke om det visar sig att en person inte kan säga något om varumär-
ket. Med differentiering, som Nilson (1999) tar upp, menas på att en produkt ska kunna 
särskiljas från andra produkter, den ska anses vara skiljd från konkurrenternas produkter. 
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För ett varumärke är attraktiviteten viktigt vilket innebär att för att kunna lita på ett varu-
märke krävs känslomässiga skäl (Nilson, 1999), varumärket måste dessutom vara attraktivt 
för kunden samt representera en upplevelse av en det positiva inslaget. Han menar även på 
att identiteten är en viktig del för att ett namn ska anses vara ett varumärke, då det är viktigt 
att varumärket är lätt att känna igen bland omgivningen. Det gäller alltså även för de pro-
dukter som är relativt enkla att känna igen att de utmärker sig exempelvis genom märken av 
olika slag.  Nilson (1999) tar även upp att förutom att varumärket ska vara lättidentifierat 
ska det även vara lätt att komma ihåg, vilket gör att ett kort namn är bättre att använda sig 
av än ett som är komplicerat.  

Företaget bör noga välja vilket namn som de ska ha som sitt varumärke eftersom det har en 
stor betydelse för utvecklingen av att skapa en stark identitet, samt att det är ett oerhört 
viktigt kännetecken (Melin, 1999). Melin (1999) lyfter fram att ett företag i samband med 
sitt namnval bör beakta faktorer av juridiska samt marknadskommunikativa överväganden. 
De juridiska övervägandena är bland annat att ett varumärke måste ha särskiljningsförmåga. 
Han tar även upp att ett namn kan indelas i fyra typer av huvudgrupper detta beroende på 
vilken grad av inneboende särskiljningsförmåga som den har i förhållande till produkten, 
dess egenskaper och dess användningsområde, vilka är fantasinamn, slumpmässiga namn, 
suggestiva namn samt deskriptiva namn. De marknadskommunikativa övervägandena är av 
karaktären att namnet ska vara enkelt (det vill säga vara kort, igenkännande samt enkelt att 
komma ihåg), det ska vara unikt (ska dra åt sig uppmärksamhet), det ska vara suggestivt 
(namnet kan förväntas indikera något om produktens egenskaper/användningsområde) 
samt vara juridiskt skyddbart (namnet måste ha en hög särskiljningsförmåga).  

3.2.3 Varumärkes typer  

Det finns ett antal olika typer av varumärken som vi nedan kommer att presentera lite kort:  

• Ordmärken – ett varumärke kan bestå av ett eller flera ord där typografin har en li-
ten betydelse. Det kan även bestå av siffer- eller bokstavskombinationer (prv.se, 
2006). 

• Figurmärken – består av en figur eller någon form av kombination av ord och figur. 
Ett ordmärke som är utformat på ett speciellt sätt kan anses som ett figurmärke 
(prv.se, 2006).   

• Corporate Icons – koncernlogga, är ett figur- eller ordmärke som inte direkt riktar 
sig till konsumenten utan som har vanligtvis till uppgift att stärka sammanhållning-
en bland personalen, men även en bidragande faktor för den marknadsföring mot 
börsen som stora företag numera ger stort intresse åt (Sundin, 1997).  

• Utstyrselmärken – utsmyckning av annonser och företagsbilder så som speciell 
klädsel för anställda, särskilda anordningar för skyltning eller liknande (Sundin, 
1997). 

• Ljudmärke – varumärke med ljud kan också fungera som kännetecken (prv.se, 
2006).  

• Kollektivmärke – detta är en speciell form av varumärke, vilket är uppdelat på två 
typer av märken; föreningsmärken och kontrollmärken/garantimärken. Förenings-
märken är sådana märken som används av en förening medan kontrollmär-



 Referensram 

 17 

ken/garantimärken är varumärken eller varukännetecken som en offentlig myndig-
het eller stiftelse använder (prv.se, 2006).  

3.2.4 Färgval i varumärket 

Enligt en undersökning som har gjorts världen över, är rangskalan för de mest populäraste 
färgerna: blå, röd, grön, violett, orange och gul (Sundin, 1997). Färgen du väljer bör inte 
vara en ren slump eller personlig preferens utan ska bero helt och hållet på var du vill posi-
tionera din produkt, relaterat till konsumenternas uppfattningar, oavsett om de är medvetna 
eller omedvetna (Sundin, 1997).  

3.2.5 Företaget och varumärket/varumärkesidentitet  

Varumärket är för företagens situation och beteende ett mycket viktigt och användbart in-
strument. När företaget tar ett beslut angående varumärkets användning kan detta få en av-
görande ekonomisk betydelse för företaget. Det ger en viss signal och dess användare vilket 
påverkar företaget och bilden av företaget (Levin & Wessman, 1996).  

Varumärkes identitet byggs upp av all information som förmedlas om varumärket. När va-
rumärket första gången förs ut på marknaden förknippas det inte med något speciellt, utan 
i detta skede finns en stor frihet för företagen att utforma ett så kallat grundbudskap. Iden-
titeten består i detta skede främst av innebörden som företaget väljer att ge det. När det väl 
finns ute på marknaden påverkas det helt klart av omgivande faktorer, både vad det gäller 
positiva och negativa saker. För att ett varumärke skall behålla sin livlighet så måste inne-
havaren av varumärket hela tiden följa med i den kommersiella och tekniska utvecklingen. 
Detta resulterar i att företaget hela tiden måste bearbeta varumärket, både vad det gäller ut-
seende och budskapet som varumärket kommunicerar, så att det talar ”tidens språk” (Levin 
& Wessman, 1996).  

3.2.6 Hot mot varumärket  

De finns två typer av hot mot ett varumärke vilka är externa och interna hot. De externa 
hoten är de hot som ofta anses vara synonymt med hot mot ett varumärke. När det talas 
om externa hot syftas det till hot som orsakas av någon annan än innehavaren (Treffner 
och Gajland, 2001). 

Interna hot är det hot som ofta kan funderas över om det inte är det allvarligaste hotet för 
företaget, detta eftersom det inte uppfattas som hot. Interna hot är hotet mot varumärket 
som inte behöver någon som helst extern medverkan, då de orsakas av företaget eller dess 
medarbetare själva. Det främsta hotet mot ett varumärke är när företaget inte kan leva upp 
till förväntningarna (Treffner och Gajland, 2001).  

Viktigt att komma ihåg är att i alla situationer där någon uppträder med en företagsidenti-
tets kännetecken agerar personen i fråga som en ambassadör för företaget. Skulle då denna 
person agera på ett mindre lämpligt sätt kan detta utgöra ett hot för företagets varumärke. 
Även om mindre lämpliga agerande påverkar företagets varumärke är det också viktigt att 
även tänka på att ett positivt beteende av någon inom företaget kan stärka varumärket 
(Treffner & Gajland, 2001).   
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3.3 Sponsring  

3.3.1 Historik  

Inte förrän i slutet av 1970-talet infördes begreppet sponsring. Men det var inte förrän i 
början av 1980-talet som sponsringen tog fart på allvar. Företag som hade en ledande posi-
tion med trendkänsliga ledare gick i spetsen och andra företag hakade på i rädsla för att 
missa något som tog allt högre hastighet framåt (Grönkvist, 2000).  

3.3.2 Varför sponsrar företagen? 

För bara 25 år sedan var begreppet sponsring nästintill okänt i Sverige. Nuförtiden omsät-
ter den uppemot två miljarder kronor årligen. Den idrottsliga dominansen har i och för sig 
minskat, men marknadsandelen uppgår trots detta till närmare 70 procent. Sponsringen är 
extremt konjunkturkänslig. Men trots detta betraktas det fortfarande som ett förhållandevis 
prisvärt verktyg i företagens marknadskommunikation. Ett av sponsringens exklusiva och 
mest dyrbara attribut är möjligheten för företagen att skapa relationer i en positiv atmosfär 
(Grönkvist, 1999). 

Sponsringen fungerar även som en del av företagets marknadsföring, vilket innebär att det 
fungera som ett hjälpmedel för att sälja det som erbjuds. Det handlar om långtidsverkande 
(Grönkvist, 2005).  

3.3.3 Skäl till sponsring  

Uno Grönkvist (2005) tar upp sju olika skäl för företag att lägga pengar på sponsring. Des-
sa är:  

- Soft Selling, vilket handlar om imageöverföring som ger ett högt associationsvärde.  

- Good Citizen, vilket innebär att stora företag vill ta ett visst ansvar som goda sam-
hällsmedborgare. Till exempel så kan det handla om att företaget sponsrar något 
större evenemang, men väljer trots detta att sponsra något mindre företaget eller 
förening i sin hemstad för den goda saken skull.  

- Exponering, vilket innebär att företaget vill synas med sitt varumärke genom att de 
till exempel sätter ut reklam på arenor, kläder och annat som syns i samband med 
evenemanget.  

- Publicitet, vilket innebär att företaget vill synas i samband med positiva samman-
hang.  

- Relationsbyggande, vilket innebär företaget vill bygga relationer för att på sikt skaf-
fa sig nya kunder.  

- Branschexklusivitet, vilket innebär att företaget vill stänga ute andra konkurrenter.  

- Det sociala trycket, vilket innebär att det på mindre orter oftast är så att de större 
företagen känner en viss press att det måste ställa upp och sponsra föreningarna på 
orten. 
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3.3.4 Fördelar och nackdelar med sponsring 

Sponsringen för med sig både fördelar och nackdelar både för de som sponsrar och för de 
som blir sponsrade.  

En av sponsringens största fördelar är att den går att kombinera med många olika typer av 
medier, vilken då skapar en ökad uppmärksamhet för sponsorns övriga reklam. Det för 
även med sig fördelen att det skapar en viss stolthet över företagets visade engagemang 
(Roos & Algotsson, 1996).  

Stuart Turner (1989) tar upp att intresse bland anställda, om det till exempel finns ett lag 
som de kan heja på, kan ses som en fördel till sponsring. Han har även upp så kallad namn-
exponering som en fördel, vilket innebär att sponsorns namn finns på deltagarnas och sup-
portrarnas kläder med mera.  

Det här är bara några av de fördelar som sponsringen bär med sig. Vi tror dock att utifrån 
de personer som vi pratat med, och vad de anser om att vara sponsorer, så är den absolut 
största fördelen att sponsorns företagsnamn stärks genom sponsringen samt att den ger 
något tillbaka.   

De absolut största nackdelarna med sponsring är att det är väldigt tidskrävande, kräver stor 
noggrannhet när det gäller förberedelse och planering samt att det är personalkrävande och 
kunskapskrävande (Roos & Algotsson, 1996). En annan nackdel som sponsringen för med 
sig och som Jimmy Clark (1996) lyfter fram är att om det saknas ett samband spons-
ring/sponsor eller att det är svagt blir detta en nackdel för sponsringen. Han tar även upp 
att om sponsorföretaget inte kan eller vill sätta till de (tids-) resurser och engagemang som 
krävs vid sponsring är detta en nackdel. Han säger även något som vi tror är bra att tänka 
på och det är att sponsring är inget universalmedel eller lösning på alla kommunikations-
problem!  

Samma här, det här är bara ett fåtal av alla de nackdelar som finns i samband med spons-
ring. Vi tror dock att utifrån de personer som vi prata med, och vad de anser och att vara 
sponsorer, så är den absolut största nackdelen om det inträffar negativa händelser inom fö-
reningen är detta något som kan påverka samarbetspartnerna negativt.  

3.3.5 Problem och risker med sponsring  

All sponsring fungerar inte som planerat, det kan uppstå problem. Det är viktigt att tänka 
på att inte överge sitt vanliga affärsförnuft då företaget ägnar sig åt sponsring. Lyckan av 
sponsring riskerar att bli kort, den glöden som sponsorerna ofta har i början kan med tiden 
sakta försvinna och risken blir då att det i stället blir sett som självklart. I stället för att före-
taget lägger ner energi på att serva och vårda sina sponsorer finns risken att de istället läg-
ger allt för stor vikt vid att sälja sitt varumärke till sponsorer. Detta kan få till konsekvenser 
till att sponsorerna blir missnöjda (Turner, 1989).  

3.3.6 Arenareklam  

Arenareklam anses inte som sponsring även om många uppfattar det som så. Ingår rekla-
men som en del i ett större avtal som innehåller en rad andra motprestationer kan det dock 
sätta sponsringsetikett på den. I allmänhet handlar det om att köpa så kallat exponeringsut-
rymme. Därför kan arenareklam jämföras med stortavlor, affischspelare och liknande. När 
det gäller värdet av arenareklam är det något som ofta ifrågasätts då de flesta företagen 
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tycker det är trevligt att se sin logotyp i TV, men frågan är om den TV-exponerade rekla-
men endast har betydelse för företagets anställda (Grönkvist, 2000).  

3.3.7 Lokal sponsring 

När det gäller sponsring koncentrerar företag sig gärna på sponsring på regionalnivå, vilket 
innebär att verksamheten oftast bedrivs på det lokala planet. Många företag sponsrar för att 
de anser sig inte ha något val även om de egentligen inte vill (Grönkvist, 2000).  

Den lokala sponsringen fortsätter att öka. Den breda uppslutningen ger ett viktigt symbol-
värde i utbyte (Grönkvist, 1999).  

Ett exempel som Grönkvist (2000) tar upp är ICA som ihärdigt och konsekvent arbetat 
som lokala sponsorer i många år. Det är därför inte ovanligt att det i samband med lokala 
företeelser i en kommun är en av ICA-handlarna som först av alla får förfrågan att vara 
med som en sponsor.  

3.3.8 ERK-modellen  

Roos & Algotsson (1996) tar i sin bok ”Sponsring – ett sätt att sälja” upp en modell som de 
namnger som ERK-modellen. Den förklarar och beskriver sponsringen i tre delar; Expone-
ring, Relationer och Kommunikation. Modellen i sig kan både användas som ett analys-
verktyg och som ett utvärderingshjälpmedel för sponsring. Dessutom fungerar den bra att 
använda vid planering och genomförande vid alla former av sponsringsaktiviteter.  

Modellen uppstod år 1991 och har sedan dess utvecklats och fått fler och fler använd-
ningsområden samt blivit ett värdefullt arbetsinstrument för sponsringen. Modellen bör ses 
som något av en tankekonstruktion där det gjorts en förenkling av begreppet sponsring till 
att omfatta tre huvudvariabler. När sponsringen ska definieras är modellens tre variabler en 
grundläggande faktor. Det resulterar i att en överblick fås över vad sponsring kan bestå av 
och hur den/det kan arbetas med det. Detta medför en införståelse i att det handlar om en 
metod och inget media, och att det behövs lite extra funderingar för att få alla delar av mo-
dellen att falla på plats (Roos & Algotsson, 1996).  
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Figur 3.1 ERK modellen (Roos & Algotsson, 1996, s. 20) 

 

Modellen består av tre delar som tillsammans bildar helheten kring metoden sponsring:  

Exponering – här handlar det om att sponsorn ges exponering i den förutbestämda spons-
ringsaktiviteten. Företagen visar här upp varumärken, logotyper eller produkter utan något 
budskap. Det handlar om traditionella reklamplatser som till exempel arenareklam, dräktre-
klam eller en logotyp i någon form av programblad. De medier som kan anses som huvud-
delar i Exponeringen är medier inom TV, tidningar och plasten där evenemanget sker 
(Roos & Algotsson, 1996). 

Relationer – sponsringen kan ge möjligheter för företagen att skapa viktiga relationer för 
framtiden i lite annorlunda sammanhang. Bestämda målgrupper ligger ofta till grund för 
den utvalda sponsringsaktiviteten och sponsringsevenemangen har hög status och kan er-
bjuda många möjligheter till exempelvis VIP-arrangemang för speciella och viktiga kunder. 
De olika målgrupper som nås med hjälp av sponsring är kunder, personal, beslutsfattare, 
samarbetspartner samt opinionsbildare. I samband med ett idrottsevenemang kan möjlighe-
ten att bjud in någon av de sponsrade personerna som berättar om målstyrning, tränings-
metodik, målmedvetenhet samt planering utnyttjas (Roos & Algotsson, 1996). 

Kommunikation – kommunikationen genom sponsring går via traditionella medier som till 
exempel TV, tidningar och radio. För att lyckas med sponsringen och få ut något av den, är 
det viktigt att det finns ett bra samarbete med den som företaget sponsrar och att spons-
ringen främjar båda parterna (Roos & Algotsson, 1996).  

Modellen för med sig ett antal fördelar, bland annat att hjälp fås till att ta ställning till de 
olika delarnas betydelsefulla vikt för att granska den slutliga balansen i projektet. Förut var 
det Exponeringen som helt dominerade utbytet i de flesta sponsoravtalen, vilket företag 
idag försöker kombinera med att utnyttja Relationerna och Kommunikationen i allt större 
utsträckning. Denna kombination ger oftast den bästa utdelningen av sponsringen. Målet 
blir att försöka hitta balansen mellan dessa tre variabler som passar bäst för situationen 
(Roos & Algotsson, 1996). 
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3.4 Associationsformen Ideell förening  
En idrottsförening är en ideell förening (Eriksson & Svensson, 2002), vilket innebär att 
Linköpings Hockey Club faller inom ramen för en ideell förening.  

En ideell förening är enligt Eriksson och Svensson (2002, s. 10) 

”En ideell förening samlar i en organiserad form ett antal personer med ett gemensamt intresse, 
till exempel intresse för fotboll, innebandy, politisk åskådning, fackligt arbete…” 

En ideell förening kan enligt Flodhammar (1990, s. 143) ses utifrån fyra kombinationer, där en 
förening är någonting som  

”1. främjar andra intressen än medlemmarnas ekonomiska intressen (ideella syften) genom 
a) ekonomiska verksamhet, b) annan verksamhet. 

2. främjar medlemmarnas ekonomiska intressen genom a) ekonomisk verksamhet, b) 
annan verksamhet.” 

Han menar att en ideell förening är kombinationerna av 1a, 1b samt 2b, där kombinationen 
2a utgör en ekonomisk förening eftersom den saknar ideella inslag. En idrottsförening kan 
ses som en förening där medlemmarnas ekonomiska intressen genom annan än ekonomisk 
verksamhet främjas.  

En ideell förening är enligt Grahn och Törning (2001, s. 8): 

”En förening som inte kombinerar ekonomisk verksamhet med syftet att främja sina medlem-
mars ekonomiska intressen.” 

Enligt Eriksson och Svensson (2002) är en idrottsförening en ideell förening. De tar upp 
att det inte finns någon lag som reglerar en ideell förening trots att det finns cirka 200 000 
ideella föreningar i Sverige, vilket gör att dess stadgar är oerhört viktiga eftersom stadgarna 
kommer att bli den ideella föreningens lag. Eriksson och Svensson (2002) tar upp att en 
ideell förening är en juridisk person, vilket innebär att de har rättskapacitet. De menar på 
att rättskapacitet för en idrottsförening innebär att föreningen kan äga exempelvis fastighe-
ter, att föreningen själv svarar för de tillgångar som finns samt för de skulder som de tar på 
sig, att föreningen får anställa, det vill säga att de anses vara arbetsgivare, samt att förening-
en kan vara svarande/käranden inför myndigheter och domstolar.  

För att kunna bli en ideell förening måste de, enligt Eriksson och Svensson (2002), ha ac-
cepterat stadgar, accepterat ett unikt namn samt att de måste ha en styrelse. De tar även 
upp att för att en ideell förening ska anses vara bildad behöver den inte vara registrerad.  

När det gäller en idrottsförening tar Eriksson och Svensson (2002, s. 17) upp följande: 

”För att en idrottsförening ska anses bildad och vara en juridisk person krävs att med-
lemmarna har antagit stadgar, gett föreningen ett namn och valt en styrelse. Stadgarnas in-
nehåll ska uppfylla vissa minimivillkor.” 

Ensamrätt på sitt namn får en idrottsförening först då de registrerat det hos Patent- och re-
gistreringsverket (PRV), samt att föreningen måste registrera sig hos skattemyndigheten för 
att kunna betala ut löner och ersättningar (Eriksson & Svensson, 2002). De tar även upp att 
det är en fördel om den verksamhet som föreningen bedriver framkommer i namnet, dock 
får inte ordet bolag framkomma.  
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Att vi valt att redogöra för en ideell förening samt en idrottsförenings uppkomst beror på 
att vi valt att applicera utvald varumärkes- samt sponsorlitteratur på en ideell förening, vil-
ket även är en idrottsförening.  
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4 Varumärket Linköpings Hockey Club 
I detta kapitel kommer vi att redovisa de svar vi fått in under de intervjuer vi genomfört, både hos Linkö-
pings Hockey Club och hos de samarbetspartner vi valt att studera. Vi kommer även att analysera det em-
piriska materialet som vi fått fram från LHC och deras samarbetspartner med de teorier vi valt.  

4.1 Linköpings Hockey Club  
Företagsinformation  

Linköpings Hockey Club - LHC  

Målsättning: 

”LHC vill ha ständig utveckling inom alla områden:  
Sportsligt, ekonomiskt samt organisatoriskt. 

Vi har haft en tradition att bli bättre varje år, vi vill givetvis fortsätta med detta”  

(Linköpings Hockey Club, 2005 s. 2).  

Vision: 

”LHC vill bli den bästa ishockeyföreningen i Sverige.  
Vi vill att alla i Östergötland ska vara stolta över oss”  

(Linköpings Hockey Club, 2005 s. 2).  

Linköpings Hockey Club, LHC, bildades 4 augusti 1976 i Linköping ur föreningen BK 
Kentys ishockeyverksamhet. I den ganska unga föreningens historia finns under tidiga år få 
historiska händelser som är värda att nämna. Dock värt att notera är året 1983 då LHC för 
första gången vann en serie, division II Östra B. Trots seriesegern fick spelarna ingen er-
sättning på grund av föreningens dåliga ekonomi (Torell, 1999). Säsongen 1990/1991 gjor-
de laget en förhållandevis bra säsong i och med att de lyckades hålla sig kvar i division I 
trots ett tufft kvalspel. Problem med föreningens ekonomi uppdagades och konkursen var 
nära men kunde undvikas genom försäljning av spelare samt att en ackorduppgörelse upp-
nåddes med fordringsägare. Föreningen tvingades till degradering till division två (linko-
pinghc.com, 2006). Säsongen 1997/1998 var första säsongen som de spelade i allsvenskan. 
Den var lyckosam i och med de även lyckades kvalificera sig för spel i kvalserien till elitseri-
en (Torell, 1999).  

Organisationen består av en oavlönad styrelse med Christer Mård som ordförande. Utöver 
styrelsen finns även en ledningsgrupp på sex personer, med Mike Helber som klubbdirek-
tör, en vice klubbdirektör, en ekonomichef, en marknadschef/kontorschef, en sportchef 
samt VD: n för Ispalatset AB. Ispalatset AB ägs av Linköpings Hockey Club. Linköpings 
Hockey Club har även en ekonomi- och administrationsfunktion och ett ungdomskansli. 
Idag finns det cirka fyrtio anställda, vilket är en väldigt snabb växling vid en jämförelse för 
tio år sedan då det endast fanns en och en halv tjänst (F. Johnson, personlig kommunika-
tion, 2006-02-09).  

LHC är det dominerande varumärket, vilket har LFC och Ispalatset AB under sig. Ispalat-
set AB har i sin tur LHC Education under sig. Detta kan sättas in i Olins (1989, återgiven i 
Uggla, 2001) varumärkesstruktur, både i ”Monolitic identity” och ”Endorsed identity”. 
LHC och LFC använder sig av liknande utseende på varumärket/logotypen, skillnaden är 
bokstäverna H och F. Detta kan ses som Olins (1989, återgiven i Uggla, 2001) strategi 
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”Monolithic identity”. Strategin, värdegrunden och identiteten för LFC, Ispalatset AB och 
LHC Education ska överensstämma med vad som gäller för LHC. Affärsområdet i dessa 
fyra varumärken är sport, där produkterna/tjänsterna skiljer sig åt i alla fyra varumärken. 
Trots detta är det LHC: s identitet som styr alla fyra varumärken indirekt. Även om LFC 
har en egen styrelse som tar sina egna beslut måste de tänka på LHC: s identitet och värde-
ringar. Utifrån Olins (1989, återgiven i Uggla, 2001) varumärkesstrukturer överensstämmer 
detta resonemang med strategin ”Endorsed identity”. Även utifrån Aaker och Joachimstah-
ler (2000, återgiven i Uggla, 2001) passar LHC och de varumärken som ägs av dem in i 
denna modell. I dimensionen ”Brand Portfolio” kan LHC sättas in, anledningen till detta är 
att varumärkena LFC, Ispalatset AB och LHC Education ligger under LHC. Relationerna 
mellan varumärkena är något som hela tiden utvärderas från LHC: s sida. LHC arbetar ak-
tivt med att se att arbetet och relationerna med de varumärken som ägs av dem överens-
stämmer med deras åsikter. Även utifrån dimensionen ”Portfolio Roles” kan LHC sättas in 
i. Även om LHC anses vara det varumärke som ligger till grund för de andra varumärkenas 
tankesätt vad gäller identitet och värdegrund så har varje varumärke fokus på sig. Varje va-
rumärke ses som ett individuellt varumärke, det som knyter dem samman är att de ägs av 
LHC. Varumärket LHC kan även sättas in i Kapferers (1997, återgiven i Uggla, 2001) va-
rumärkessystem, där LHC är paraplyvarumärke och är ett stöd för LFC: s, Ispalatset AB: s 
och LHC Education: s tjänster/produkter. När det gäller LFC, Ispalatset AB samt LHC 
Education styrs deras beslut och tankesätt indirekt av LHC: s styrelse. De beslut som tas i 
LFC behöver dock inte ha något godkännande från LHC sidan, men de behöver trots detta 
ha i baktanken att de ska tänka på hur LHC: s styrelse skulle ha agerat.     

Laget har spelat i elitserien sedan säsongen 1999/2000, dock med undantag för säsongen 
2000/2001 då laget spelade divisionen under elitserien, allsvenskan, eftersom första säsong-
en i elitserien blev för tuff för laget (linkopinghc.com, 2006).   

Linköpings Hockey Clubs verksamhet 

Fredrik Johnson har varit marknadschef för LHC sedan 1999, men började redan 1998 
som en utomstående marknadskonsult inom föreningen. Arbetet har, enligt Fredrik, under 
tidens gång varit intressant och utvecklande då det är många av de andra elitserielagen som 
varit med mycket längre och därför anses LHC vara en ”uppstickare” och ”nybyggare” och 
är fortfarande ett av de lagen som gjort minst säsonger i elitserien. Enligt Levin och Wess-
man (1996) gäller för varumärkesinnehavaren att skapa ett grundbudskap, så att marknaden 
får en uppfattning av vad varumärket kommer att stå för. I LHC: s fall innebar detta att de 
redan från start gjorde klart för övriga hockeysverige vad deras varumärke skulle stå för. 
När Fredrik började som marknadschef för LHC 1998 hade de 300 samarbetspartner, vil-
ket i dagsläget har stigit till cirka 1 000 samarbetspartner. Anledningen till denna utveckling 
är att från början var det nästan bara de som verkligen kände till hockeyn som valde att 
ingå ett samarbete, medan idag är det en oerhörd bredd bland företagen som väljer att sam-
arbeta. En annan anledning till utvecklingen är även hans otroliga engagemang för att hela 
tiden hitta nya sponsorer till föreningen. Uno Grönkvist (2005) tar upp innebörden av att 
vissa sponsrade tar sponsringen på mer eller mindre allvar, då de i vissa fall väljer att skapa 
marknadsgrupper för att jobba med att locka sponsorer till sig medan andra nästan tvingar 
någon i föreningen att ge sig ut på marknaden och hitta sponsorer. I LHC: s fall valde de 
att anställda Fredrik och i samband med detta bilda en marknadsavdelning som hela tiden 
arbetar med att vårda nuvarande och skaffa nya samarbetspartners.  

Fredrik Johnson har för övrigt en bakgrund som professionell squashspelare men deltar 
idag endast i ett fåtal tävlingar, till exempel VM för herrar över 40 år. Han gick en treårig 
ekonomisk utbildning på gymnasiet och har efter det gått en marknadsekonomisk linje på 2 
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år. Utöver sina arbetsuppgifter inom LHC driver han ett eget eventföretag, ActiPro, vilket 
är ett av de ledande eventföretagen i regionen (F. Johnson, personlig kommunikation, 
2006-02-29).  

Marknaden som Linköpings Hockey Club verkar på är en blandning mellan underhållning, 
kultur och idrott. Till största del är det idrottsmarknaden, men det har blivit en hel del eve-
nemang runt omkring idrotten. Linköpings Hockey Club verkar även på mötesindustri-
marknaden, det vill säga på eventmarknaden och upplevelsemarknaden (F. Johnson, per-
sonlig kommunikation, 2006-02-09).  

"… man kan komma till matcherna även för upplevelsen, atmosfären och mötesplatsen och så vi-
dare.” 

Inom idrotten saknar Linköpings Hockey Club konkurrenter i Linköping. För att finna 
konkurrenter till Linköpings Hockey Club får blickar riktas mot andra städer. Vad gäller 
upplevelsemarknaden kan konkurrenter finnas, exempelvis kan nämnas då företag väljer 
mellan att gå på teater och i samband med det äta, eller att komma till Cloetta center och 
äta i samband med det gå på en hockeymatch (F. Johnson, personlig kommunikation, 
2006-02-09).  

Kärnverksamhet som Linköpings Hockey Club bedriver är idrott och specifikt ishockey. 
Det gäller att ha ett bra hockeylag som kan representera föreningen, eftersom verksamhe-
tens (inklusive varumärket) utveckling bygger på att laget lyckas. Föreningens ungdoms-
hockey är även den en del i kärnverksamhet. Föreningen har även ett eget utbildningsföre-
tag, LHC Education, som ”kringverksamhet”. Företaget är dock relativt nystartat. Som en 
kringverksamhet kan även ses de aktiviteter som sker på matchdagar samt på dagar som det 
inte är matcher (F. Johnson, personlig kommunikation, 2006-02-09).  

LHC: s position är idag organisatoriskt stark och kan anses som ett etablerat lag i elitserien. 
Det har varit en snabb marsch, vilket har gett en position, en stark och professionell orga-
nisation. I dag anser Linköping Hockey Club sig vara ”en i gänget”, vilket de grundar på att 
det för fem – sex år sedan skrattades åt LHC ute i hockeysverige (F. Johnson, personlig 
kommunikation, 2006-02-09). Utifrån Levin och Wessmans (1996) resonemang, som tidi-
gare nämnts, kan här ses att LHC har lyckats få ut sitt grundbudskap till hockeyvärlden. 
Detta eftersom de idag har vuxit och blivit etablerade bland elitseriens lag.  

Elithockeyföreningens nuvarande arena, Cloetta Center, stod färdig 2004 vilket blev Lin-
köpings nya evenemangsarena. Detta är en arena som för Linköping både har skapat bättre 
idrottsliga förutsättningar och bättre förutsättningar för andra typer av evenemang, exem-
pelvis konserter, mässor och hästtävlingar av större europeiska mått (cloettacenter.se, 
2006). Cloetta Center ägs av Linköpings Sportfastigheter AB.  För driften av isytorna samt 
försäljning av logerna och arenanamnet är det Ispalatset AB som ansvarar för (F. Johnson, 
personlig kommunikation, 2006-02-09). I Cloetta Center finns ytterligare ett bolag, vilket är 
Arenabolaget som är ett dotterbolag till Linköpings Konsert- och Kongress (R. Ö. Johans-
son, personlig kommunikation, 2006-03-14). Han påtalar att Arenabolaget är de som sköter 
alla evenemang utöver ishockeyn såsom hästhoppning, samt att de ansvarar för restaurang-
er och barer i Cloetta Center.  
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Fredrik Johnsons respektive VD: n för Ispalatset, Rolf Ö. Johanssons syn på varu-
märket Linköpings Hockey Club 

Det är viktigt att Linköpings Hockey Club hela tiden arbetar med att vårda sitt varumärke 
både i negativa och positiva situationer. På frågan om hur LHC: s varumärke påverkas av 
olika händelser fick vi veta följande; ett hockeylag som befinner sig i elitserien har ett otro-
ligt engagemang och ett otroligt fokus på sig, oavsett om det gäller positiva eller negativa 
saker. Det är därför viktigt att hela tiden vara medveten om att även negativa saker som 
händer kan vändas till positiva saker och på så sätt stärka varumärket. Externa händelser är 
något som är svårare för föreningen att påverka, här handlar det om saker som supporterna 
gör runt matcherna och som då påverkar föreningens varumärke. Detta är något som även 
Treffner & Gajland (2001) anser vara ett externt hot och något som inte kan påverkas. 
Fredrik lyfter fram att det är lättare att ta ställning till något sådant inom ett vanligt företag.  

”Om man jämför med ett ‘vanligt företag’, tror jag att där kan du trots allt kontrollera händel-
serna lite mer.”  

Händelser som LHC råkat ut för under säsongens gång, beträffande exempelvis åskådare 
och spelare, anser de sig ha löst på ett bra sätt inom föreningen. Detta är något som har 
stärkt förening internt, vilket gör att de vet att de kan lösa olika händelser som sker på ett 
eller annat sätt. 

Det är mycket som påverkar ett varumärke inom en sportförening, en av sakerna som kan 
vara en påverkande faktor av högsta grad är lagets resultat vid matcher. Ledningen inom 
organisationen, sponsorer, supportrar och media har förväntningar på att laget i slutändan 
får ett bra resultat. Treffner & Gajland (2001) lyfter fram att om ett företag inte kan leva 
upp till förväntningar som finns utgör det, det främsta hotet. Uppfylls inte de förväntningar 
som finns kan det anses vara ett hot mot varumärket.  

”… det är ju väldigt mycket olika delar som ingår i varumärket men det är ju ändå på ett lag 
som ligger i elitserien så är ju trots allt resultaten oerhört viktigt. Det spelar som sagt ingen roll 
hur bra sponsorträffar eller sponsorutskick vi gör om det inte går bra för laget.”  

Även om resultatet är oerhört viktigt för varumärket finns det faktorer som påverkar va-
rumärket även inom föreningen. Där gäller det att ha en väl fungerande kommunikation 
mellan varandra samt att alla är klart medvetna om vad det är föreningen står för. De hot 
som uppstår internt enligt Treffner & Gajland (2001) skapas av personer inom föreningen. 
Detta medför att det är otroligt viktigt att föreningen löser dessa händelser på ett ur all-
mänhetens ögon bra sätt. Oavsett hur föreningen löser ett hot, såväl internt som externt, 
finns det alltid de som har synpunkter på hur situationen har lösts.   

”… inåt är det givetvis resultatet men där är det mycket annat som är oerhört viktigt. Det kan 
vara kommunikationen mellan ungdomsledare och styrelsen eller kansliet, det kan vara kommu-
nikationen mellan föräldrarna i ett lag, mellan lagen …” 

Andra saker som kan vara av vikt för varumärket är hur spelarna uppför sig, såväl på isen 
som utanför, samt hur föreningen uppfattas då utomstående kontaktar företaget. Även här 
kan en koppling dras till vad Treffner & Gajland (2001) anser vara ett internt hot. Spelarnas 
uppförande och agerande kan indirekt anses vara ett internt hot som i allra högsta grad 
granskas av media och allmänheten. Treffner & Gajland (2001) menar på att det är viktigt 
att tänka på att personer inom föreningen uppträder som en ambassadör för företaget. I 
LHC: s fall verkar spelare och tränare som ambassadörer för föreningen, vilket medför att 



 Varumärket Linköpings Hockey Club 

 28 

deras agerande oavsett om det är med föreningen eller på deras fritid så granskas deras 
uppförande. Deras agerande vid exempelvis olika evenemang som arrangeras påverkar va-
rumärket i allra högsta grad, men även händelser som är av mindre positiva inslag. 

Logotypen har förändrats med tiden och detta är något som måste visas för allmänheten. 
För att skapa uppmärksamhet hos allmänheten valde de att gå via olika medier bland annat 
genom pressinformationer och via hemsidan, där det tydligt presenterades en förändring 
från att byta ut pucken i logotypen till att ha med ett ”ö”. I och med förändringen stod det 
Linköping i varumärket. Att använda namn i varumärket är något som Nilson (1999) lyfter 
fram med fyra kriterier. Utifrån dessa kriterier som ska vara uppfyllda, se under rubrik 
3.2.2, kan användandet av namnet Linköping Hockey Club anses vara ett varumärke. Lin-
köping Hockey Club har ett distinkt värde genom att det har en klar och tydlig profil i id-
rottssammanhang, samt att det tydliggörs att det är ett idrottslag inom hockey som har sitt 
säte i Linköping. Den differentierande aspekten utifrån LHC: s fall är att stadens namn an-
vänds i föreningens varumärke. Detta är dock inte unikt för LHC då det finns andra före-
ningar inom ishockey som också använder sin stads namn i varumärket. Attraktiviteten ut-
ifrån LHC: s fall kan hänvisas till supportrarnas känslor för laget, och därmed även varu-
märket. Inom hockeyvärlden är det känslor som styr valet för vilket varumärke som sympa-
tin ska hänföras till. Det sista kriteriet är identiteten, och Linköpings Hockey Club kan an-
ses ha en klar och tydlig identitet då de använder sig av antingen LHC eller Linköping i 
media samt i hockeyvärlden. Förändringen har dock inte gått smärtfritt. Pucken istället för 
ett ö i namnet medförde att individer ville ”tracka” lite och då till exempel sa ”Link-ping, 
vad är det för något, har ni någon form av samarbete med Kina eller?” Det som trots allt är 
positivt med den nuvarande logotypen är just det att de jobbar väldigt hårt med ordet Lin-
köping. Att ha sin stads namn med i logotypen är något som skapar starka associationer 
och även något som inte är så vanligt då LHC är det enda laget bland de fyra i tabellens 
topp som har sitt stadsnamn med i tabellen (swehockey.se, 2006). Förändringen av varu-
märket kan styrkas av Levin & Wessmans (1996) resonemang. De hävdar att det gäller att 
de hela tiden måste hänga med i de förändringar som sker runt om, så väl kommersiellt 
som tekniskt. Vilket innebär att vårdande av varumärket är något som hela tiden måste 
jobbas med. I LHC: s fall överensstämmer detta då de valde att göra om lejonet i varumär-
ket till ett mera ”aggressivare” för att hänga med i utvecklingen och omvärldens föränd-
ringar.  

 

Figur 4.1 Aktuell LHC-logotyp (linkopinghc.com, 
2006-05-30)          

 

Figur 4.2 Gamla logotypen (linkopinghc.com, 2005-
03-15) 

 

  

LHC: s varumärke anser vi, utifrån PRV: s (2006) definition, vara ett kollektivmärke. PRV 
(2006) har i sin definition delat upp kollektivmärket i två typer av varumärken, förenings-
märken och kontrollmärken/garantimärken, vilket i LHC: s fall anses vara ett förenings-
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märke. Varumärket LHC kan även anses som ett figurmärke utifrån PRV: s (2006) defini-
tion, då de är en form av kombination av figur och ord.  

När Linköpings Hockey Club startades hade inte klubben något namn utan det anordnades 
en namntävling där allmänheten tilläts deltaga. Det var då väldigt populärt att ge lagen nå-
gon form av symbol, som till exempel Umeå som tog namnet Björklöven för det var ”björ-
karnas stad”. Det var mycket influenser som innebar att de skulle ta något som hängde 
ihop med något stort företag och tankarna rullade då till om att de inte skulle ta något i 
samband med Viggen eller liknande. Flygplanet som då var det modernaste var just Viggen 
från SAAB, men det dök aldrig upp något bra namn utan de valde Linköpings Hockey 
Club och stavade då klubb med C, detta för att förkortningen LIK (Linköpings Idrotts 
Klubb) inte var så tillmötesgående samt att LHK (Linköpings Hockey Klubb) inte kändes 
helt rätt. Att använda sig av stadens namn, Linköping, kan kopplas till Melins (1999) reso-
nemang kring namnval. Han lyfter fram i sin teori att ett varumärkes namn ska vara enkelt, 
unikt, suggestivt samt juridiskt skyddbart. I LHC: s fall innebär detta att det är enkelt då 
LHC i hockeyvärlden oftast benämns Linköping, vilket även är det unika då det inte är van-
ligt inom hockeyvärlden att föreningarna väljer att ha stadens namn i sitt varumärke.   

Varför just färgerna blå, röd och vit? De valde blå som huvudfärg, med röda och vita in-
slag, anledningen till detta var att LHC kom ur idrottsföreningen Kenty som året innan el-
ler några år innan hade kommit ur idrottsföreningen Terra. Färgerna som Terra ofta spela-
de i var då svart och vitt. I samband med utträdandet vill de skapa en förändring och valde 
då att helt byta färger. Rött och blått var då bra färger då de passade bra till de röda hock-
eybyxorna som redan var inköpta. Detta kan enligt Sundin (1997) anses vara ett bra val, då 
färgerna blå och röd fanns med som de populäraste färgerna i undersökning som gjorts. 
Det var mycket ekonomiskt tänkande bakom färgvalet. Huvudfärgen blev blå och vartan-
nat år valde de sedan att använda reservstället, vilket innebar att året därpå blev det röda 
tröjor. Under den period som den ryska hockeyn var väldigt framgångsrik (det pratades då i 
tränarleden om ”the red machine”) blev det att föreningen valde att införa den röda färgen 
på tröjan som huvudfärg under ett antal år. Sundin (1997) menar även på att färgvalet bör 
bero på positioneringen av produkten eller tjänsten. I LHC: s fall fanns det en baktanke 
med färgvalet, vilket kan överensstämma med Sundins (1997) resonemang. I dagsläget är 
inom hockeyvärlden och elitserien färgerna blå, röd och vit associerat med LHC.  

Från första början fanns bara texten LHC på bröstet på tröjorna, de hade ingen symbol 
utan den kom först med när en medlem i styrelsen, som hade kontakt med en reklamfirma i 
Linköping, lämnade fram ett förslag med lejonet. Märket var ett runt märke med ett lejon i. 
Inspiration till att man valde just ett lejon kom från kommunvapnet som var ett huvud av 
en grip, vilket i folks ögon uppfattades som ett lejon, vilket senare gjorde att Linköping 
valde att använda lejon i sitt kommunvapen. Vid ett tränarskifte ville tränaren ändra bland 
annat imagen runt laget vilket medförde att lejonet fick dagens ”arga” utseende.  

Linköping Hockey Clubs syn på hot och varumärkesutvidgningen 

Fredrik anser att det finns flera typer av interna hot, bland annat dopning som om det skul-
le omfatta en spelare, skulle drabba hela föreningen. En ledare/tränares beteende är något 
som påverkar varumärket såväl positivt som negativt, skulle någon ledare/tränare göra nå-
got som inte passar sig, så påverkar även det varumärket. Sett till de externa hoten är ryk-
tesspridning klart allvarligt, då exempelvis samarbetspartners kan uppleva att föreningen 
inte ”tar hand om dem” på ett bra sätt vilket gör att rykten sprids. En för liten satsning på 
”egna produkter” kan utgöra ett externt hot på så sätt att uppfattningen om föreningens 
ungdomsverksamhet blir missvisande (F. Johnson, personlig kommunikation, 2006-05-11).  
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Gällande varumärkesutvidgningen i och med Linköpings Fotboll Club (LFC), fanns det gi-
vetvis bra grund för riskbedömningen och då ansåg föreningen att de fick fokus på tre vik-
tiga frågor; kvinnlig idrott, varumärket syns året runt och att de hade en någorlunda färdig 
produkt vilket innebar att LHC inte behövde lägga allt för mycket resurser på uppbyggan-
det av grunden i fotbollsdelen. Givetvis fanns en stor medvetenhet om det massmediala in-
tresset för fotbollen. Sett till författaren Henrik Ugglas (2002) framställning gällande varu-
märkesutvidgningen är vi av uppfattningen att LHC passar in på två typer av utvidgning, 
vilka är horisontell och indirekt utvidgning. I den horisontella utvidgningen är det tänkt att 
företaget når en ny produktkategori eller marknad. Applicerar vi detta på LHC är vi av upp-
fattningen att de i och med LFC nått en ny marknad för föreningen då de i detta fall gett 
sig in på en för LHC annan marknad i och med fotbollen, vilket även gett en ny produkt. 
Den indirekta utvidgningen innebär en allians mellan företag och varumärken då de når en 
outforskad ny marknad. För LHC: s del kan vi se samarbetet med LFC som en allians då de 
båda föreningarna har gått in i samarbetet med gemensamma krafter. Vilket har inneburit 
att en allians har skapats som ger extra tyngd åt den gemensamma slutprodukten, den id-
rottsliga upplevelsen.    

Kopplingen mellan händelser kring LFC och LHC påverkas i allra högsta grad hockeyde-
len. Detta i och med att LFC ligger under samma varumärke. Vilket enligt Kapferers (1997) 
teori definieras som ett ”Umbrella brand”, då de har ett huvudvarumärke och ett eller flera 
undervarumärke som i detta fall är LFC. Något som styrker detta är att de har samma kvali-
tetstänk i arbetet med logotypen och att de syns i situationer/sammanhang som gynnar fö-
reningen och inte bara syns för att synas. Vidare är det viktigt att även LHC vårdar sin del 
av varumärket LFC. Gemensamma värderingar är med andra ord väldigt viktigt då fot-
bollsdelen inte bör kopplas samman med situationer som inte hockeydelen kan stå för.  

Enligt Fredrik Johnson (personlig kommunikation, 2006-05-11) ligger LHC långt framme 
när det gäller att skapa möten och aktiviteter kring matcherna. Vidare menar han att de 
sponsormöten som föreningen anordnar är en ny möjlighet för företag att skapa kontakter, 
samt att från föreningens sida informera om aktiviteter och händelser. 

I vissa fall när det gäller samarbetspartners utanför Linköping kan de eventuellt resonera 
kring att de inte sponsrar (i sponsringens rätta bemärkelse) utan att de mer köper ett arran-
gemang av LHC i samband med matcher. 

Fredrik Johnson har i tidningen Östgöta Alliansen sagt: 

"… bäst i Sverige på att skapa möten och aktiviteter kring matcherna.” 
         (Ljung, 2006) 

Med detta menar han att LHC är de som har engagerat sig mest vad gäller event och arran-
gemang kring matcherna jämfört med de andra elitserielagen. Exempel på detta kan vara 
aktiviteter som sker inför match, utställningar i entrén samt aktiviteter som arrangeras mel-
lan matchdagar (för sponsorer). Även om de andra elitserielagen håller på med aktiviteter 
kring matcherna så ligger LHC väldigt långt framme.  

Samarbetet mellan LHC och LFC märks tydligast på ledningsnivå då flertalet i LHC: s or-
ganisation ingår i LFC: s organisation, dock är det så att de två föreningarna inte har ge-
mensamma spelaraktiviteter.  

Fredrik anser att organisationen i sin helhet ryms inom ”Strategic brands” samt ”Silver bul-
lets” då han upplever en bladning av de två strategierna, bland annat genom innovation och 
nytänkande. ”Strategic brands” och ”Silver bullets” är två av Ugglas (2001) fyra portföljrol-
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ler. Innovation och nytänkandet har med ”Silver bullets” att göra, vilket även kan ses som 
att de påverkar de varumärken som LHC äger det vill säga LFC, Ispalatset AB och LHC 
Education. När det gäller ”Strategic brands” är LHC det varumärke som ligger till grund, 
såsom ursprunget, då de andra varumärkena som tidigare nämnts ägs av Linköpings Hock-
ey Club. Trots detta har alla fem varumärkena goda utsikter för framtiden, innehållsmässigt 
och ekonomiskt. 

På frågan om det finns problem och risker med sponsring, anser Fredrik att en kritisk 
granskning är bra för utvecklingen. Det innebär att föreningen kan utvecklas i samförstånd 
med sina samarbetspartners. 

4.2 Ispalatset AB  
Företagsinformation  

Ispalatset AB är ett helägt aktiebolag av LHC. Bolaget har Linköpings kommuns Kultur- 
och fritidsnämnds uppdrag att driva Stångebro Sportfält (ispalatset.se, 2006). 
Bolaget har tre anställda vilka är, Rolf Ö. Johansson, VD, en kansliansvarig samt en driftan-
svarig, övriga medarbetare är uppköpta av underentreprenörer (R. Ö. Johansson, personlig 
kommunikation, 2006-03-14). 
 
Rolf Ö. Johansson, VD för Ispalatset AB 

Rolf Ö. Johansson var LHC: s första ordförande 1976 då LHC bildades. Han var ordfö-
rande i klubben under det första året men valde sedan att lägga sig på en annan nivå. De 
senaste 15 åren har Rolf varit heltidsanställd inom LHC. Sedan starten av Ispalatset AB för 
tre år sedan har Rolf varit VD inom bolaget, vilket blev ett stort steg från den tidigare posi-
tionen som kanslichef. Besluten som tas inom bolaget ska gå via LHC: s ledning, detta ef-
tersom Ispalatset AB ägs av LHC.  

Ispalatset AB driver även en utbildningsverksamhet, LHC Education, där de använder sina 
ledarkrafter till att föreläsa för ledande personer i andra företag. Utbildningsverksamheten 
erbjuder olika typer av friskvårdsdagar till företag, där fystränare och kostexperter leder da-
garna och bidrar med sina kunskaper.  

”… LHC Education får man säga, är en sak för att stärka varumärket för att verkligen visa 
det kunnande och kunskap som finns inom föreningen. En oerhört fin och viktig grej inom… för 
oss.”  

Samarbetet mellan LHC och Ispalatset AB fungerar genom att organisationsstrukturen och 
beslutsvägarna går hand i hand med varandra. Detta tydliggörs bland annat genom att ord-
förande i Ispalatset AB även sitter som vice ordförande i LHC: s styrelse.  

4.3 Samarbetspartner 
Om ett företag exempelvis vill medverka i någon form av evenemang finns det ofta färdiga 
förslag på olika sponsornivåer som företag kan välja att gå in i, men det är även en stor del 
av företagen som tillsammans med en säljare från LHC gemensamt arbetar fram ett avtal 
som är anpassat för företaget. De brukar kallas guld-, silver- eller bronssponsorer. Var nivå 
består av ett grundkoncept vars innehåll och rättigheter blir mindre för varje nivå (Roos & 
Algotsson, 1996). Linköpings Hockey Club har valt att dela in sina samarbetspartners ut-
ifrån deras ekonomiska insatser. Den avgörande faktorn för vilka typer av evenemang som 
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samarbetspartnerna har förtur till/erbjuds deltaga i beror på den ekonomiska insats som de 
valt att sponsra med.  

LHC golfen är ett arrangemang där LHC bjuder in sina samarbetspartner att spela golf med 
spelarna såväl som tränarna. Det ges vid detta tillfälle en möjlighet för företagarna att träffa 
varandra samt umgås under lättare förhållanden. Evenemanget avslutas med en middag då 
alla är samlade för att bland annat ta del av tränarsnack och den obligatoriska prisutdel-
ningen (F. Johnson, personlig kommunikation, 2006-03-15). Fredrik Johnson (personlig 
kommunikation, 2006-03-15) berättar att det även finns ett event, LHC sponsorhockey, 
som är en företagsturnering där ungefär 16 företagslag medverkar. Sponsorhockeyn består 
av ett gruppspel med efterföljande finalspel. Spelare från Linköpings Hockey Club medver-
kar inte i denna turnering, dock kan det i vissa fall eventuellt delta några spelare som inte 
längre är aktiva på elitnivå.  

4.3.1 Diamantpartner 

Företag som sponsrar Linköpings Hockey Club med mer än 500 000 SEK/säsong är så 
kallad diamantpartner. Förmåner som en Diamantpartner har är exempelvis förtur till LHC 
golfen och LHC sponsorhockey, en fri resa (arrangerad av LHC) till bortamatch, vid egna 
arrangemang har de, i samråd med marknadschef och lagledare, tillgång till kommentarer 
från tränare och spelare innan matchen. Samarbetspartnern får även informationsutskick 
och de får medverka vid LHC: s företagsträffar/seminarier. Deras logotyp finns på plats på 
sponsortavlan i matchprogrammet och i tidningen Nedsläpp, som utges inför varje säsong 
(LHC-sponsormaterial, 2005).  

4.3.2 Guldpartner 

Guldpartner är företag som sponsrar LHC med mer än 225 000 SEK upp till 500 000 
SEK/säsong. En Guldpartner har följande förmåner: förtur till LHC golfen och LHC 
sponsorhockey, vid egna arrangemang får de efter samråd disponera tränare och spelare, de 
får medverka vid LHC: s företagsträffar och seminarier och de får informationsutskick. Fö-
retagets logotyp finns på sponsortavlan, i matchprogrammet och i tidningen Nedsläpp 
(LHC-sponsormaterial, 2005).   

4.3.3 Silverpartner 

Ett företag som sponsrar LHC med mer än 150 000 SEK upp till 225 000 SEK/säsong kal-
las för Silverpartner. Silverpartner får ta del av alla de erbjudanden som presenteras för 
Guldpartnern i den mån möjlighet ges. De får även medverka vid LHC: s företagsträf-
far/seminarium och de får informationsutskick. Företagets logotyp finns på sponsortavlan, 
i matchprogrammet samt i tidningen Nedsläpp (LHC-sponsormaterial, 2005).  

4.3.4 Bronspartner 

Bronspartner är de företag som sponsrar LHC med minst 95 000 SEK upp till 150 000 
SEK/säsong. Företagets logotyp har plats på sponsortavlan, i matchprogrammet och även i 
tidningen Nedsläpp. Företagen får informationsutskick samt medverka vid LHC: s före-
tagsträffar (LHC-sponsormaterial, 2005).   
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4.3.5 Lejonpartner 

Lejonpartner är de företag som sponsrar LHC med minst 50 000 SEK upp till 95 000 
SEK/säsong. De företagen får informationsutskick samt medverka vid LHC: s företags-
träffar/seminarier (LHC-sponsormaterial, 2005).   

4.3.6 Power Partner 

Power Partner är de företag som sponsrar LHC med cirka 1 000 SEK och är cirka 500 
stycken. Power Partner är ett koncept som LHC startade under hösten 2005 där de med 
hjälp av ett så kallat callcenter erbjudit ett stort antal företag ett mindre ”paket”. I paketet 
ingår tre sittplatsbiljetter till en match, en speciell dekal, omnämnande på mediakuben (som 
är placerad i taket över isen) tillsammans med de övriga Power Partners samt en speciell 
sida på föreningens hemsida. Det finns cirka femhundra Power Partners och konceptet är 
något som föreningen kommer att erbjuda även nästa säsong (F. Johnson, personlig kom-
munikation, 2006-02-29, 2006-03-15).   

4.4 AB Stångåstaden  
Företagsinformation  

AB Stångåstaden bildades 1942 och är ett dotterbolag till Linköpings Stadshus AB. Företa-
get är det största bostadsföretaget i Östergötland och har vuxit mer och mer i takt med 
Linköpings utveckling som en universitetsstad och som ett centrum för högteknologisk 
forskning och avancerat företagande. Stångåstaden har idag cirka 32 000 kunder och är det 
ledande företaget på bostadsmarknaden i kommunen (AB Stångåstaden, 2004).  

Företaget ägs alltså av Linköpings Stadshus, som är helägt av Linköpings kommun, och har 
cirka 114 anställda. De är indelade i tre affärsenheter: marknad, fastighet och affärsstöd. AB 
Stångåstaden är klassade som Diamantpartner för LHC. Kommunikationen med företaget 
har skett med Mats Fransson, Marknadschef, AB Stångåstaden. 

Mats Franssons syn på varumärket LHC  

AB Stångåstaden har två syften med samarbetet med LHC, att erbjuda barn och ungdomar 
i bostadsområden att prova på hockey (oftast utan is) med LHC-spelare som tränare. Tan-
ken bakom detta är att barnen ska bli intresserade av idrott och då skapa ett vidare intresse 
att fortsätta med idrott. Här handlar det om att skapa publicitet för företaget och detta ge-
nom ett positivt sammanhang (Grönkvist, 2005). Roos och Algotsson (1998) tar upp som 
en fördel med sponsring att det går att kombinera olika typer av medier. Detta är något 
som AB Stångåstaden utövar i sin sponsring med LHC i och med satsningen med till ex-
empel barnhockeyn i bostadsområdena. Det andra är att få ha en exponeringsplats av va-
rumärket AB Stångåstaden tillsammans med LHC. Det handlar om exponering, vilket in-
nebär att de syns på deras dräkter samt runt arenan, vilket överensstämmer med ett av de 
skäl som Grönkvist (2005) tar upp angående sponsring. AB Stångåstadens logotyp syns på 
spelarnas dräkter, på mediakuben, i matchprogrammet samt på hemsidan. Turner (1989) 
lyfter fram en fördel som han kallar namnexponering, vilket innebär att sponsorns namn 
finns på deltagarnas och supporternas kläder med mera. Detta är något som passar in på 
AB Stångåstaden som valt att ha reklam på spelarnas dräkter. AB Stångåstaden får genom 
sin exponering och barnhockeyn i sina bostadsområden som de arrangerar i samråd med 
LHC en stor fördel, vilket Roos och Algotsson (1996) lyfter fram.  
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Samarbetet ses på en affärsmässig nivå. Företaget vill givetvis ha något tillbaka, det handlar 
om att ge och ta, detta sker i form av barnsatsningarna då LHC-spelarna besöker AB 
Stångåstadens bostadsområden och är med på ”barndagar” där de deltar i speciella aktivite-
ter, exempelvis spela landhockey med barnen, vidare medverkar LHC-spelarna även vid id-
rottsskolor där barnen får prova på flera olika idrotter. Vid applicerande av ERK-modellen 
(Roos & Algotsson, 1996) kan en parallell dras med exponering, relationer samt kommuni-
kation. Vad gäller exponeringen kan ses att AB Stångåstaden har sin logotyp synlig då de 
arrangerar evenemang av olika slag i samarbetet med LHC. De evenemang som Stångåsta-
den arrangerar tillsammans med LHC fokuserar på att stärka de befintliga relationerna med 
sina boende. Detta är ett sätt att hålla relationen med LHC vid liv. Sett till den sista delen i 
ERK-modellen, kommunikation, får båda parterna ut något av evenemanget. Både Stångås-
taden och LHC syns i samband med denna aktivitet då den lokala pressen gör reportage 
om evenemanget.   

Satsningen handlar om ett långsiktigt samarbete och nyckeln är att barnen och ungdomarna 
ser spelarna som idoler och föredömen, vilket innebär att negativa händelser helt klart på-
verkar barn och ungdomar som har spelarna som idoler. Detta är något som kan ses som 
en nackdel när det gäller sponsring. Clark (1996) menar på att en nackdel kan anses vara då 
ett företag inte vill sätt de resurser och engagemang som krävs för sponsring. Vid negativa 
händelser som uppstår kring LHC kan en nackdel ses utifrån hans resonemang i och med 
att det sponsrande företaget kan välja att inte lägga all den tid och engagemang på att 
sponsra LHC som tidigare gjorts.  

Mats Fransson anser att LHC vet att det är viktigt att snabbt åtgärda negativa händelser 
som sker samt att de hanterar det bra. Bra händelser som sker i och med LHC anser han 
även stärker AB Stångåstadens varumärke. Stångåstaden har som många andra sponso-
rer/samarbetspartners (oavsett sport) en klar uppfattning om att satsningen på LHC är av-
sett att reflektera i ett strategiskt långsiktigt tänkande.  

Enligt Mats Fransson har LHC blivit alltmer professionella under tidens gång, vilket han 
syftar på att de lyssnar mer på sina samarbetspartner samt att LHC arbetar mycket med att 
de ska vara ett intressant varumärke för företag att synas tillsammans med. Även här kan en 
parallell dras med delen kommunikation i ERK-modellen (Roos & Algotsson, 1996). Enligt 
kommunikation är samarbetet en viktig aspekt, vilket Stångåstaden anser att LHC blivit allt 
bättre på i och med att de lyssnar mer på sina samarbetsparters. Roos och Algotsson (1996) 
anser att när sponsorföretag syns tillsammans med ett starkt varumärke kan detta bidra 
med en viss tyngd åt det egna varumärket. Detta är något som Mats Fransson menar att 
LHC kontinuerligt arbetar med då de vill att företaget ska kunna synas tillsammans med ett 
starkt varumärke.  

Ett idrottslags varumärke stärks av framgång såväl på som utanför arenan vilket medför att 
andra företag vill synas i samband med laget.  

I arbetet med sitt varumärke gäller det, enligt Mats Fransson, att fokusera på det som va-
rumärkesinnehavaren är bra på och på så sätt skapa en image som överensstämmer med 
den önskade position företaget/föreningen vill ha. Det arbete och de aktiviteter som 
LHC/LFC hittills har haft anses ha stärkt deras varumärke. Det gäller att inte bredda sitt 
varumärke för långt, detta för att kunna uppfylla de/det varumärkeslöften som de uppgett.   
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4.5 ICA Kvantum Signalen  
Företagsinformation  

ICA-koncernen är idag ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med över 2 600 egna 
och anslutna butiker i Skandinavien och Baltikum. Historien startade i Västerås 1917 och 
det var Hakon Swenson som då grundade inköpscentralen Hakonbolaget med tanken att 
enskilda handlare skulle kunna gå ihop för gemensamma inköp, butiksetableringar och 
marknadsföring (ICA, 2004).  

ICA Signalen är en kvantumbutik (storbutik) med både vardagsmat, allergianpassad mat, 
miljövänliga produkter och delikatesser från när och fjärran. ICA Kvantum Signalen är 
klassade som Bronspartner för LHC. Kommunikationen med företaget har skett genom 
Torbjörn Flack, Köpman, ICA Kvantum Signalen i Linköping (T. Flack, personlig kom-
munikation 2006-04-18).  

Torbjörn Flacks syn på varumärket LHC 

ICA Kvantum Signalen har varit samarbetspartner till Linköpings Hockey Club i tre år. En 
av anledningarna till att de blev samarbetspartner till LHC var det otroliga publikintresset 
runt LHC i Linköping de senaste åren. Vid jämförelsen för cirka tio år sedan är det en 
enorm skillnad. Det gör att ICA Kvantum Signalen valt att sponsra LHC, men även för 
den otroliga chansen att marknadsföra sig utåt, vilket de lyckats bra med genom den så kal-
lade ICA- kassen som cirkulerar runt på isen innan alla hemmamatcher.  

Händelser som sker runt laget i sig har inte någon direkt påverkan som berör ICA Kvan-
tum Signalen, vilket medför att de inte skulle sluta vara samarbetspartner om det inte sker 
något extremt som då skulle påverka butiken i sig. Detta gäller även besluten inom LHC, 
då butiken inte anser att det är något som de behöver lägga sig i.  

För butiken handlar sponsringen av LHC enbart om att visa sig på den lokala marknaden, 
vilket innebär att oavsett om laget är i elitserien eller inte så skulle de sponsra dem, detta ef-
tersom huvudsyftet handlar om att synas lokalt. Den ekonomiska insatsen i LHC har inget 
behov av att ökas då de i dagsläget anser att ICA-kassen är tillräcklig för att marknadsföra 
sig, då syftet handlar om att synas här och ingen annanstans. Det finns ingen marknad 
utanför Linköping som de anser vara av större intresse, vilket innebär att ett tryck på ex-
empelvis tröjorna, eller en logga på sargen som skulle synas vid en eventuell TV-sändning 
anses som något som inte skulle gynna företaget. Som tidigare har nämnts handlar, enligt 
Grönkvist (2005), publicitet om att företaget vill synas i samband med positiva samman-
hang, vilket ICA Kvantum Signalen gör genom sin ICA-kasse som cirkulerar på isen inför 
varje hemmamatch. Den publicitet som då skapas handlar endast om att synas på lokal nivå 
i samband med ett positivt sammanhang. Enligt Grönkvist (2000) uppfattas ICA som en 
lokal sponsor när det handlar om någon form av sponsring. Detta är något som stämmer in 
på Torbjörns syn på sponsring, då huvudsyftet för ICA Signalen är att enbart synas på den 
lokala marknaden samt goodwill. 

På frågan varför ett idrottslag bör ha ett starkt varumärke anser Torbjörn att det ligger till 
grund för föreningens möjligheter att få mer sponsorer samt att kunna locka bättre spelare 
till sig.  
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4.6 Linköpings kommun  
Företagsinformation  

Linköpings kommun är Sveriges femte största kommun. Staden har mer än 137 000 invå-
nare och är en välbekant utbildningsstad med varierad arbetsmarknad.  
Kommunens vision är att uppnå 500 000 invånare i regionen, och därför satsar de stort på 
utbildning, näringslivsutveckling och bostadsbyggande. Linköpings kommun klassas som 
Diamantpartner för LHC. I detta fall innebär det att Linköpings kommuns logotyp finns 
med på isen och sargen, vilket enligt Turner (1989) är en namnexponering, vilket är till en 
fördel för företaget. Kommunikationen med företaget har skett genom Eva Joelsson, 
Borgmästare och Kommunfullmäktiges ordförande, Linköpings kommun.  

Eva Joelssons syn på varumärket LHC 

Linköpings kommun har varit samarbetspartner till Linköpings Hockey Club i sju år. En av 
anledningarna till att de började som samarbetspartner till LHC var för att lyfta fram Lin-
köping som kommun och stad via hockeyn. En annan anledning var att kommunen be-
hövde ett elitserielag, vars spelare framförallt verkade som förebilder för andra, och för mer 
passion, men även för att skapa en viss sammanhållning och något för kommunens invåna-
re att ”hålla på”.  

Det ligger helt klart ett strategiskt långsiktigt beslut bakom sponsringen av LHC, vilket 
handlar om att det ska göra Linköping till en bättre stad att bo och leva i. Men även tanken 
på att det finns en sammanhållning som skapas och där Linköpings kommun hörs som stad 
är vanligare när Linköping lyfts fram istället för LHC, vilket menas med att det inom hock-
eyvärlden oftare sägs Linköping än LHC. Detta kan ses som ett av de skäl som Grönkvist 
(2005) tar upp, vilket är ”Soft selling”. Eva Joelsson ser det positivt att sponsra LHC efter-
som Linköping som stad blir uppmärksammat. Vid positiv uppmärksamhet för varumärket 
LHC leder det även till positivitet för Linköping som stad. Turner (1989) lyfter fram att 
namnexponering är en annan fördel med sponsring, vilket i detta sammanhang skulle kun-
na passa in då de väljer att lyfta fram Linköping som stad genom LHC.  

När företag sponsrar någon typ av evenemang/företag påverkas företaget om det skulle in-
träffa något inom det som sponsrar, såväl positivt som negativt. Linköpings kommun me-
nar att de absolut inte skulle kunna fortsätta sponsra LHC om det till exempel skulle uppstå 
väldigt många negativa rykten kring dem, detta eftersom de då skulle förstöra sammanhåll-
ningen samt det som vi är stolta för och som är en förebild för såväl barn/ungdomar som 
vuxna. Clark (1996) menar på att en nackdel med sponsring är att om det sponsrade företa-
get inte avsätter de resurser och engagemang som sponsringen kräver. När det gäller Lin-
köpings kommun kan vi här dra en parallell till Clarks (1996) resonemang. I Linköpings 
kommuns fall skulle detta innebära de inte skulle kunna fortsätta lägga de resurser och en-
gagemang på LHC som det i dagsläget gör om det skulle inträffa allt för mycket negativa 
händelser inom föreningen.  

När det gäller den ekonomiska insatsen har Linköpings kommun en budget som de måste 
följa. Detta innebär att oavsett om de vill öka sin insats eller inte, har de budgeten som de 
måste följa och som styr hur mycket de får lägga på sponsring. 

Skulle laget i sig inte klara av att hålla sig kvar på sin nuvarande position anser Eva Joelsson 
att LHC blir i mer behov av att företag sponsrar dem, detta för att laget att fortfarande ska 
kunna känna att det står personer bakom dem som vill att de ska lyckas igen.   
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Att företag/föreningar jobbar med att stärka sitt varumärke är något som är otroligt viktigt. 
För att få ett så starkt varumärke som möjligt måste varumärkesinnehavaren hela tiden vår-
da sitt varumärke, vilket Eva Joelsson anser att LHC gör. De har lyckats både när det gäller 
att sätta LHC på kartan som ett lag som jobbar för framgång, men även när det gäller etik 
och hur spelarna tar hand om sig själva när det gäller såväl kropp och själ. En annan bi-
dragande faktor är att få sponsorer till sig för att dra in pengar och på så sätt kunna fortsät-
ta sitt vårdande av varumärket. Detta resonemang motsäger sig då det gäller Turners teori 
om risker med sponsring, då han anser att företaget måste vårda och ”serva” sina sponso-
rer. I LHC: s fall handlar det om att både jobba med att ta vara på sina samarbetspartner 
men även lägga stor vikt vid att vårda och stärka sitt varumärke, vilket framkommer enligt 
Eva Joelsson.  

”Man måste nog vårda det ordentligt och det tycker jag LHC har gjort väldigt bra, för de har ju 
en väldigt skicklig marknadsförare i Fredrik Johnson som vi har träffat på i många samman-
hang...”  

Turner (1989) tar upp att sponsorerna är något som en förening måste ha i baktanke hela 
tiden för att kunna behålla dem. Detta är något som Eva Joelsson anser att LHC har lyckats 
oerhört bra med i och med deras marknadschef Fredrik Johnson. 

Värt att lyfta fram är det att ”hörs man inte så syns man inte”, vilket det i dagens samhälle 
måste jobbas med hela tiden i och med att det har en betydelsefull inverkan på varumärke-
na.  

”… för struntar man i sina sponsorer så går det åt skogen förr eller senare…” 

En nackdel med sponsring är enligt Clark (1996) är att företaget inte sätter resurser och en-
gagemang gentemot de företag som sponsrar föreningen, vilket inte kan ses som en nackdel 
i LHC: s fall då de ständigt jobbar med att försöka ha en god relation till sina samarbets-
partner. Detta är något som Eva Joelsson anser att de lyckas bra med.  

4.7 Mjärdevi Science Park AB  
Företagsinformation  

Mjärdevi Science Park AB är ett företag som ansvarar för utvecklingen av en av norra Eu-
ropas största teknikparker, Mjärdevi Science Park. Företagets affärsidé är att utveckla om-
rådet Mjärdevi Science Parks förutsättningar för befintliga verksamheter och nyetableringar 
som passar in i parkens koncept. Mjärdevi Science Park AB har fyra anställda. Ser man till 
teknikparken och dess kategori av företag har den/de haft ett par tuffa år i och med den så 
kallade ”IT-bubblan” och dess kvardröjande effekter. Nu är dock parken, likt företagen, 
inne i en mycket positiv utvecklingskurva. Mjärdevi Science Park klassas som Bronspartner 
för LHC (Mjärdevi Science Parks Årsredovisning, 2004).    

Kommunikationen med företaget har skett genom Sten Gunnar Johansson, VD, Mjärdevi 
Science Park AB. 

Sten Gunnar Johanssons syn på varumärket LHC 

Mjärdevi Science Park AB har varit samarbetspartner till Linköpings Hockey Club i ungefär 
sju år. En av anledningarna till att de blev samarbetspartner till LHC var att de lade ner väl-
digt mycket arbete på att samla näringslivet och företaget ville vara med i det nätverket som 
skapades runt LHC. Detta eftersom LHC upplevs väldigt positivt både lokalt/regionalt och 
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nationellt och att det då är något som ger ett värde att vara med i/runt. Tanken bakom var 
att stödja en idrott som riktade sig mot en bredare allmänhet för att på så sätt lyckas få ut 
sitt varumärke, Mjärdevi Science Park. Det föll sig därför naturligt att för ett företag som 
Mjärdevi Science Park AB, som står för väldigt mycket spetskompetens/elitkompetens att 
välja ett elitserielag som LHC. Det innebar att det blev ganska naturligt för deras tänk att 
bygga varumärket/stärka varumärket Mjärdevi Science Park AB genom att välja LHC som 
sponsringsobjekt. Detta är den egentliga grundorsaken till att de finns med där idag.  

Enligt Grönkvist (2005) kan ovanstående resonemang kopplas till tre av hans skäl för 
sponsring, vilka är exponering, publicitet och relationsbyggande. När det gäller exponering 
så handlar det här om att synas i samband med match, sponsortavlan vid hemmamatch 
samt LHC-tidningen Nedsläpp. Publiciteten handlar om att skapa en positiv syn på företa-
get, medan relationsbyggande handlar om att företaget på sikt kan få nya kunder.  

Det ligger helt klart ett strategisk långsiktigt beslut bakom sponsringen av LHC, även om 
det hela tiden finns ett tänk vid varje förnyelse om hur mycket pengar som ska läggas ner 
på sponsringen. Det handlar oftast inte om att sponsra över ett år och sedan försvinna efter 
det, utan oftast är företaget med ett antal år som sponsor för att det ska ge något. Även om 
det är svårt att mäta huruvida sponsringen betalar sig så är det ofta något som går att skapa 
sig en egen uppfattning om, det gäller att gå lite på känslan i ryggraden.   

När ett företag sponsrar någon typ av evenemang/organisation påverkas företaget om det 
skulle inträffa något inom det som sponsras, såväl positivt som negativt. Företaget blir of-
tast väldigt engagerat i LHC, oavsett om det gäller som samarbetspartner/sponsor eller ej. 
Faktum är att när företaget är samarbetspartner till LHC leder det till att de engagerar sig 
ännu mer och ser saker ur ett annat perspektiv än som individuell person/privat åskådare. 
När man som sponsor/samarbetspartner går in och sponsrar föreningen så sätts företagets 
varumärke i pant, vilket innebär att skulle något dåligt hända skulle detta kunna påverka fö-
retagets varumärke.  

”Och det här är någonting som naturligtvis påverkar de beslut man fattar om en fortsättning 
så… och samtidigt så har man ju då väldiga uppfattningar om hur klubben hanterar de här frå-
gorna och de kan ju vara… både så att man kan tycka att de har hanterat saker och ting väldigt 
bra som man kan tycka att de har hanterat saker och ting mindre bra…” 

Turner (1989) påtalar vikten av att man inte får glömma bort sina sponsorer och enbart gå 
in för att ”sälja” sin förenings varumärke till dem, utan det är även väldigt viktigt med 
sponsorvård. Detta stämmer in på Sten Gunnars åsikt om det sponsrande företagets varu-
märke skulle kunna påverkas vid eventuella dåliga händelser. Då föreningen bör ha en na-
turlig kontakt med sina sponsorer för att kunna förklara uppkomna situationer. 

Att välja att hoppa av och inte fortsätta vara samarbetspartner till LHC av den anledningen 
att det skulle börja gå dåligt för laget eller att det inte skulle klara av att hålla sig kvar i elit-
serien är något som anses mer som en negativ sak än en positiv sak. Här handlar det om att 
vara lite uthållig även om det under ett längre tidsperspektiv inte kanske är lika intressant 
att sponsra om föreningen spelar i en lägre division då de vill ha en elitsatsning att arbeta 
med. Skulle det alltså visa sig att de skulle ligga kvar i en lägre division under en längre pe-
riod finns helt klart möjligheten att fundera över eventuell vidare sponsring, detta anser 
Sten Gunnar Johansson, VD, Mjärdevi Science Park AB.  

De försöker att deltaga i visa aktiviteter tillsammans med LHC, såsom sponsorträffar där 
man väljer att deltaga för att få information och försöka hålla sig uppdaterad. De bjuder 
även in föreläsare från LHC till olika aktiviteter i företagets regi, exempelvis Mjärdevi fru-
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kost och lunchklubb. I de aktiviteter där LHC medverkar hos Mjärdevi Science Park AB 
kan en koppling göras till ett av Grönkvists (2005) skäl till att sponsra, vilket är exponering. 
Mjärdevi Science Park AB drar fördel av att använda sig av LHC: s varumärke i sina egna 
aktiviteter för att på så sätt skapa uppmärksamhet.  

Att företag/föreningar jobbar med att stärka sitt varumärke är något som är otroligt viktigt, 
oavsett om det är ett idrottslag, företag eller organisation. I grund och botten så handlar det 
hela om att kunna skapa en attraktionskraft, att kunna attrahera nya spelare, nya tränare, ny 
publik, såväl nya som gamla sponsorer, attraktionskraften överhuvudtaget är otroligt viktig. 
Alla dessa faktorer är viktiga för ett idrottslag då det i grund och botten oftast handlar väl-
digt mycket om ekonomin inom föreningen. Det behövs en bra ekonomi för att lyckas ut-
veckla ett idrottslag och den ekonomin skapas väldigt mycket av omgivningen av olika slag.   

Det kan helt klart sägas att de lyckats stärka sitt varumärke på ett framgångsrikt sätt. I bör-
jan handlade det mer om att få ut det på marknaden, numera handlar det mer om kvalitet 
än kvantitet. Tanken som finns bakom är att de tänker mera på vilka sammanhang de visas 
i samband med.  

4.8 Östgöta Brandstodsbolag  
Företagsinformation  

Östgöta Brandstodsbolag är ett av Sveriges största länsförsäkringsbolag och har varit öst-
götarnas försäkringsbolag i snart 165 år. De har en växande verksamhet inom tre affärsom-
råden; sak- och livförsäkring samt bank. Deras huvudkontor ligger i Linköping men kontor 
finns även i Kisa, Mjölby, Motala och Norrköping. Bolagets affärsidé syftar till att erbjuda 
sakförsäkringar, livförsäkringar och banktjänster till konkurrenskraftiga priser och med god 
service. Östgöta Brandstodsbolag klassas som Diamantpartner för LHC (Östgöta Brands-
todsbolag, 2006). Kommunikationen med företaget har skett genom Anders Jakobsson, 
Marknadschef Liv, Östgöta Brandstodsbolag.  

Sponsring  

Östgöta Brandstodsbolag har en sponsringspolicy som ska ge stöd i värderingen av vilka 
sponsringsprojekt som skall utföras, ge mål och riktlinjer vilket ska underlätta utvärdering-
en, bidra till att skapa en klar bild av varumärket samt bidra till att öka kostnadseffektivite-
ten i sponsorverksamheten (Sponsringspolicy, 2006).  

Sponsringen är en del av kommunikationsmixen och ska hela tiden samordnas med de öv-
riga kommunikationsinsatserna. Den ska alltid ge någonting tillbaka till företaget i form av 
association, plattform/mötesplats eller uppmärksamhet. De har utifrån dessa tre termer 
gjort en djupare förklaring vad de innebär:  

• Ett sponsringsprojekt som ger association har betydelsen att det förknippas med 
någonting. Projektet ska sammanföras med värden som stämmer överens med de 
värden som företaget vill att ens varumärke ska stå för.  

• Ett sponsringsprojekt som är en plattform eller mötesplats är en lång- eller kortva-
rig aktivitet där kunderna, de anställda och samarbetsparterna får en möjlighet att 
mötas, men även där företagen kan bygga relationer med viktiga grupper.  
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• Sponsringsprojekt som ger uppmärksamhet för varumärke, där Östgöta Brands-
todsbolag kan visa upp sitt varumärke för att öka kännedomen om varumärket 
(Sponsringspolicy, 2006).  

Syftet med sponsringen för Östgöta Brandstodsbolag är att sponsringen är en samordnad 
del av deras marknadskommunikation. Detta ska syfta till att stödja och öka deras försälj-
ning genom att utgöra plattform/mötesplats för kunderna, de anställda och samarbetspart-
nerna, stärka deras varumärke och sprida kännedom om deras produkter och tjänster, ska-
pa en grund för och även underhålla kundrelationerna, synas för specifika målgrupper samt 
visa på ett samhällsengagemang (Sponsringspolicy, 2006).  

Östgöta Brandstodsbolag har valt att koncentrera sin sponsring inom följande områden; id-
rott, kultur, näringsliv och högre utbildning. Inom idrotten är det främst satsningar inom 
elit och breddsatsning med inriktning på ungdomar, vilket koncentrerar sig på förenings- 
och klubbnivå men även på elitnivå där de först och främst sponsrar publiksporter vilket 
ger en större exponeringsmöjlighet. Idrotter som ur ett kundperspektiv kan förknippas med 
olycksrisker eller våld sponsras inte. Inom kulturen är deras syfte att synas genom större 
evenemang med en hög kvalitet där de ges tillfälle att bjuda in såväl kunder som personal. 
När det gäller näringslivet finns det ett behov av att de hela tiden utvecklas inom länet, vil-
ket innebär att de visar på ett engagemang genom att delta i olika projekt som anordnas av 
näringslivets organisationer (Sponsringspolicy, 2006).  

Östgöta Brandstodsbolag sponsrar inte enskilda individer, evenemang på nationell nivå 
som arrangeras inom länet, föreningar/förbund med verksamheter inom religion och poli-
tik, projekt som associeras med oetiska eller olagliga verksamheter som till exempel fusk el-
ler dopning samt idrotter eller verksamheter som förknippas med allvarliga skaderisker.  

Anders Jakobssons syn på varumärket LHC 

Östgöta Brandstodsbolag har varit samarbetspartner till Linköpings Hockey Club i ungefär 
25 år. En av anledningarna till att de började som samarbetspartner till LHC var att den 
som företrädde positionen som idag Anders Jakobsson har, var väldigt idrottsintresserad 
och kom själv från en ordförandepost i Björklöven. Det har sen fallit sig naturligt att fort-
sätta sponsra LHC efter det att Anders tagit över. En annan bidragande faktor är LHC: s 
otroliga utveckling de senaste åren.  

Det ligger helt klart ett strategiskt långsiktigt beslut bakom sponsringen, även om det kan-
ske inte är så mycket som det kan förmodas göra, men mycket handlar om det enkla, näs-
tan lite åt ”Good Citizen” hållet, för vilket det finns ett stort, brett intresse i framför allt 
Linköping som stad. Det är då något som företaget vill vara med inom, då varannan östgö-
te är försäkrad hos Östgöta Brandstodsbolag och det skapas ett bra tillfälle att synas. Detta 
stämmer överens med vad Grönkvist (2005) lyfter fram som ett av sju skäl till varför ett fö-
retag väljer att lägga pengar på sponsring. Han menar att ”Good Citizen”, som är ett av 
skälen, handlar om att ta sitt ansvar som god samhällsmedborgare. I Östgöta Brandstods-
bolags fall handlar det om att det syns runt om i Sverige då som Länsförsäkringar, medan 
de som goda samhällsmedborgare valt att sponsra LHC på lokal nivå och då som Östgöta 
Brandstodsbolag.  

Anledningen till att det är relevant för företaget att sponsra LHC är till viss del lite för den 
goda sakens skull, men även för att de skapar en uppmärksamhet och ett stort allmänt in-
tresse som då finns hos dem som besöker evenemanget. De deltar i alla sponsorträffar och 
är även under säsongen matchens stora matchvärd, som då blir en bidragande faktor till de-
ras marknadsföring. Även här kan göras en koppling till Grönkvist (2005) då ett av de sju 
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skälen handlar om publicitet. För Östgöta Brandstodsbolag handlar det om att synas i sam-
band med evenemanget och då genom reklam på kläder samt runt arenan. 

När det gäller föreningens agerande vid positiva/negativa händelser som uppstått anser 
Anders Jakobsson att detta inte är något som de har behövt lägga sig, utan ledningen har 
skött det på ett godtagbart sätt.  

De är positiva till att LHC har utvecklat sitt varumärke och tagit med LFC, detta för att sy-
nas genom aktiviteter inom idrotten året om. En situation som helt klart skulle kunna vara 
en bidragande faktor till att de slutar sponsra LHC är, om förtroendet för ledningen (som 
idag är väldigt starkt) skulle drastiskt minska på grund av något.  

4.9 Samarbetspartnernas syn på varumärket LHC 
Här kommer vi att diskutera samarbetspartnernas syn på varumärket LHC. Det kan dock bli en upp-
repning. Vi har trots detta valt att göra denna sammanställning för att på ett tydligare sätt kunna se vad 
samarbetspartnerna har för gemensamma åsikter, samt vad som skiljer sig åt. I en slutsats kan inte 
kopplingar till litteraturen göras, vilket vi anser kan vara bra då en sammanfattning görs. 

Linköpings Hockey Club anses vara ett attraktivt sponsringsobjekt i staden bland olika fö-
retag. Personerna inom organisationen anses vara väldigt tillmötesgående samt ambitiösa 
när det gäller vårdnaden av sina samarbetspartner.  

Det kan ses som ett gemensamt syfte till varför samarbetsparterna sponsrar LHC, vilket är 
att få ut sitt företagsnamn samt att synas med någonting bra. Trots att syftet är att få ut sitt 
namn i ett samarbete med LHC kan det ses vara på olika plan som de vill synas, såsom na-
tionellt som lokalt. Här kan en koppling ses till ett av Grönkvists (2005) skäl till sponsring, 
exponering, eftersom företagen får ut sitt företagsnamn på ett eller annat sätt i och med 
sponsringen. Positivt är att företagen anser att LHC vuxit och blivit mer attraktiva att sam-
arbeta med under tidens gång, vilket kan ses som ett led i att det gått bättre för laget. Lagets 
spel påverkar ju, som tidigare nämnts, varumärket väldigt mycket utåt sett vilket leder till att 
publikintresset för hockeyn ökar.  

Att företag väljer att sponsra Linköpings Hockey Club är av olika skäl. Utifrån de samar-
betspartners som vi varit i kontakt med kan anledningar som att företaget vill lyfta fram 
staden via ett samarbete, samt att staden sätts på kartan i och med att varumärket LHC an-
vänder sig av namnet Linköping. En annan anledning som framkom var att varumärket 
upplevs positivt såväl lokalt som regionalt vilket skapar ett värde runt det. Även att vara 
med i det nätverk som varumärket för med sig och skapar kan anses vara positivt och en 
bidragande orsak till att sponsra. För de samarbetspartners vi varit i kontakt med är det för 
merparten av dem ett strategiskt långsiktigt beslut med sponsringen av Linköpings Hockey 
Club. Även om de genom sponsringen vill få ut olika saker, såsom att det handlar om att ge 
och ta samt att företag vill synas då staden får en plats på kartan. Sponsringen kan även ses 
som att företaget vill stå för något bra hos marknaden. Även här kan kopplingar göras till 
Grönkvists (2005) olika skäl till varför företagen ska sponsra, vilket varierar mellan de 
sponsorer som vi varit i kontakt med. Utifrån de skäl som han lyfter fram kan nämnas att 
soft selling, exponering, publicitet är de dominerande skälen till varför företagen sponsrar 
Linköpings Hockey Club. 

Händelser som kan uppstå kring ett idrottslag påverkar även dess samarbetspartner. Detta 
medför att det sponsrande företagets namn kan komma att kopplas samman med varumär-
ket LHC och de händelser som sker dem, såväl positivt som negativt. Linköpings Hockey 
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Club har varit med om positiva såväl som negativa händelser. Utifrån ett sponsorsperspek-
tiv är det viktigt att LHC agerar snabbt vid negativa händelser för att deras samarbetspart-
ner inte ska dra sig tillbaka eller helt enkelt dra sig ur samarbetet. De samarbetspartners vi 
haft kontakt med är av den uppfattning att LHC har lyckats reda ut negativa händelser på 
ett bra sätt då de uppstått. Händelsernas påverkan på ett sponsorföretag kan påverka olika 
mycket beroende på hur stor insats som företagen valt att sponsra med. De beslut som tas 
av ledningen vid olika händelser bedöms olika från sponsor till sponsor, vilket kan bero på 
vilket syfte som samarbetspartnerna har med sin sponsring. En stor sponsor har troligtvis 
större krav på LHC att de löser en negativ händelse på ett bra sätt än vad en mindre spon-
sor har, vilket inte kan ses som något hinder här utan alla sponsorer är eniga om hur de löst 
negativa händelser. Det framkommer även att vid en bra lösning stärks även samarbets-
partnerns varumärke.  

Linköpings Hockey Club arrangerar olika evenemang för sina samarbetspartners, vilket är 
återkommande under säsongen. Uppslutningen varierar mellan de olika samarbetspartner-
na. Syftet med att medverka vid dessa träffar varierar, men kan vara ett sätt att hålla sig 
uppdaterad och på så sätt få reda på vad det är som företaget egentligen sponsrar. Företa-
gen ser det positivt att använda sig av varumärket LHC även i sin egen marknadsföring, för 
att på så sätt visa på att företaget bryr sig om människors hälsa. Hur LHC hanterar sina 
samarbetsparters stämmer överens med Turners (1989) resonemang, där han påpekar att 
det måste läggas tyngd vid att vårda sponsorerna istället för att sälja varumärket till dem. 
Utifrån svaren som framkommit har de blivit alltmer professionella när det gäller hur sam-
arbetspartnerna hanteras. En samarbetspartner uttryckte sig som att det numera handlar 
om kvalitet än kvantitet, vilket anses vara en framgång för föreningen i dess vårdande av 
varumärket.  

Under de år som föreningen varit med i elitserien anser samarbetsparterna att LHC lyckats 
med arbetet att stärka sitt varumärke på ett positivt sätt, vilket de grundar på att lyfta fram 
att LHC nuförtiden tänker mer på kvalitet än kvantitet. Det framkommer att föreningen 
blivit alltmer professionella under de senaste åren, då de tar sig tid att lyssna mer på sina 
samarbetspartners nu än tidigare. Linköpings Hockey Club anses lägga vikt vid att de ska 
vara ett attraktivt varumärke att synas tillsammans med, vilket har gjort att de alltmer job-
bar utifrån att bli ett starkt och attraktivt varumärke. Samarbetsparterna ser en klart positiv 
faktor i föreningens marknadschef Fredrik Johnson, de anser Fredrik vara en bidragande 
orsak till varför de kommit så pass långt i sin utveckling av varumärket. Turner (1989) lyfter 
fram att de som har sponsorer knutna till sig måste vårda och ta hänsyn till sina sponsorer 
eftersom de annars kan bli missnöjda med det de får ut. Turners (1989) resonemang är nå-
got som stämmer överens på LHC: s vårdande av samarbetsparterna, vilket de även känner 
av. Detta grundar vi på de enkäter som gjorts hos de utvalda samarbetsparterna, där det 
tydligt framkommer att de är väldigt nöjda med hur de hanteras från föreningens håll.   

För en förening/ett företag är det viktigt att jobba med att vårda och stärka sitt varumärke (E. 
Joelsson, personlig kommunikation, 2006-06-05).  

De samarbetspartners vi haft kontakt med anser att Linköpings Hockey Club har arbetat 
med att vårda och stärka sitt varumärke, vilket medfört att sponsorer vill synas med LHC 
som varumärke. För att attrahera sponsorer, publik samt dra nya spelare till sig gäller det att 
skapa något attraktivt. Genom att sponsorer dras till föreningen leder det till att pengar in-
kommer och vårdandet av varumärket kan på sätt utvecklas mer, såsom att dra nya spelare 
till sig. Vårdandet av varumärket påverkas även av aktiviteter som arrangeras, vilka anses 
har stärkt dess varumärke. För att stärka varumärket måste föreningen tänka på att den 
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image som de vill ha stämmer överens med den tänkta positionen, vilket sponsorerna anser 
att de har gjort. Det framkommer att utvidgningen av varumärket LHC, det vill säga med 
Linköpings Fotboll Club, är positivt. Men de bör tänka på är att inte utvidga sitt varumärke 
för långt eftersom de då kanske inte kan uppfylla de visioner och löften som de har avgivit.  
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5 Avslutande diskussion och reflektion 
Uppsatsens sista kapitel kommer att syfta till att presentera de slutsatser, baserat på uppsatsens problem 
och syfte. Slutsatserna har sitt ursprung i analysen och presenteras här kortfattat och koncist. Vi kommer 
även att ta upp våra tankar och funderingar till vidare forskning inom ämnet. 

Vad som påverkar ett varumärke i en idrottsförening kan anses vara olika från person till 
person. En av de främsta orsakerna kan vara att idrotter kan upplevas olika, men även att 
ett intresse för olika sporter finns. Det finns även de som inte har sport som intresse och 
därmed inte anser att ett varumärke inom en idrottsförening påverkas av de saker som vi 
lyft fram. Slutsatsen av detta resonemang kan vara att personers intressen påverkar upp-
fattningen av vad ett varumärke påverkas av. 

Vi anser att det är positivt att LHC valt att ha med stadens namn i sitt varumärke utifrån ett 
marknadsföringssyfte. Dels att staden får en plats på kartan samt att allmänheten får kän-
nedom om vart laget egentligen kommer ifrån. Detta är något som de är ganska ensamma 
om att ha och som vi anser är positivt och ett bra sätt att lyfta fram sin stad på. Det gäller 
ur sponsringssynpunkt att Linköpings Hockey Club vårdar sitt varumärke, vilket gör att 
många samarbetspartners drar fördel att synas i samband med varumärket.  

Föreningar tar sponsring på olika allvar, vilket kan ses i hur de utformar sina föreningar. 
Detta kan ses genom att marknadsgrupper bildas inom vissa föreningar, medan detta inte 
görs i så stor omfattning hos andra. I LHC: s fall innebär detta att de valt att ta sponsringen 
på ett seriöst sätt och detta genom att det bildats en markandsavdelning som hela tiden 
jobbar med marknadsföringen och sponsringen för föreningen. Det gäller att de tar vara på 
de samarbetspartner som de har, vilket de gör. I de lägen samarbetspartnerna har någon 
form av kritik mot LHC bör de ta vara på det som framkommer för att på så sätt visa att de 
verkligen lyssnar på sina samarbetspartners. Det är viktigt för alla föreningar att lyssna på 
sina sponsorer.   

För att en förening ska kunna bedriva en idrottslig verksamhet är föreningen ständigt i be-
hov av att få in nya pengar i föreningen. Det är sällan ett problem att hitta utgifter vilket re-
sulterar i att kassören i föreningen ständigt måste jobba med att lyckas dra in pengar till fö-
reningen. Frågan blir då hur föreningen lyckas med det? I LHC: s fall kan detta ses genom 
marknadschefen Fredrik Johnson otroliga engagemang gentemot samarbetspartnerna. En 
annan bidragande faktor till att få in pengar är genom hur laget lyckats klättra i serien. Vi 
anser att detta kan vara till en nackdel för vissa samarbetspartner, eftersom det krävs mer 
pengar från dem beroende på hur det går för laget i serien. För vissa mindre samarbets-
partner kan detta resultera i att de anser sig inte ha råd att sponsrar med mer pengar en vad 
de i nuläget gör.  

Något som vi anser skulle kunna vara en risk för föreningen är att den är väldigt ambitiös 
och hela tiden vill mer. På sikt kanske detta leder till att de tappar kontrollen över sig själva 
och inte riktigt kommer att veta vart det bär av. Detta kan även leda till att samarbetspart-
nerna drar sig tillbaka då risken finns att föreningen inte lyckas uppfylla de mål som utlo-
vats till samarbetspartnerna. Viktigt att tänka på är att föreningen hela tiden tänker igenom 
sina beslut flera gånger så att de inte förhastar sig. Även om vi tror att de på sikt kommer 
att kunna växa och bli ännu större, kanske till och med utveckla flera sportsliga grupper, så 
bör de hela tiden tänka på att inte arbeta för fort framåt. Att vara noga med att inte läcka ut 
med information i ett tidigt stadium om eventuella saker som ska ske inom varumärket är 
viktigt, eftersom det leder till mer skada än nytta.   
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Uno Grönkvist, expert på sponsring och idrott samt författare till en rad olika böcker inom 
ämnet, menar att när man som förening ska hitta sponsorer gäller det att kunna erbjuda en 
bra motprestation. Det ska vara ett affärserbjudande och inte ett tiggeri från företagets sida. 
När det gäller LHC och deras sätt att skaffa samt behålla sin samarbetspartner handlar det 
om att skapa en bra relation till varandra och inte få det att uppfattas som ett tiggeri från 
LHC: s sida. Detta anser vi att LHC lyckats bra med då de hela tiden uppdaterar sin samar-
betspartner om vad som händer samt låter de deltaga i olika träffar och aktiviteter samt sy-
nas i samband med olika arrangemang. Att LHC bryr sig och värnar om sina samarbets-
partner kan vi grunda på den samarbetspartnersträff vi medverkade på. Samarbetsparterna 
fick då bra information om lagets situation och tid gavs för frågor, vilket vi anser vara ett 
bra sätt att samarbeta med sina partners. Det är även viktigt att presentera nya händelser 
som sker eller som kommer att ske för att på så sätt uppdatera sina partners på vad det 
egentligen är de sponsrar, vilket alltså görs på ett bra sätt.   

Hoten mot ett varumärke kan ses som både något negativt och positivt. LHC har haft en 
del negativa händelser som till exempel stökiga supportrar men även incidenter inom laget 
och tränarna. Vi menar att även om det varit negativa händelser för föreningen så har de 
lyckats behålla sitt starka varumärke, vilket inte alltid är lätt när ett varumärke påverkas av 
något negativt. En viktig sak är att föreningen lyckas lösa negativa händelser smärtfritt och 
bra för att inte tappa sina samarbetspartner, vilket vi och samarbetspartnerna anser att LHC 
har gjort vid de händelser som uppstått inom föreningen.  

Vi anser att de händelser som påverkat varumärket Linköpings Hockey Club är något som 
kommer att dyka upp i olika samband, oavsett om föreningen vill eller inte. Beroende på 
händelsens grad kommer föreningen att ha olika blickar mot sig. För att nämna ett exempel 
där bara ett par spelare var inblandade i händelsen, påverkas hela det varumärke som de 
tillhör. Oavsett vilka konsekvenser som följer påverkas hela varumärket indirekt. Vi har 
under arbetets gång märkt att vissa händelser har tonats ned av föreningen, vilket kan anses 
vara negativt. Även om en negativ händelse har påverkat en förening så kommer detta vara 
något som mer eller mindre på något sätt kommer att nämnas i olika sammanhang. Vissa 
händelser får mer fokus på sig än andra, och i LHC: s fall har de fått en händelse som me-
dia riktat sina blickar mot. Inom sportens värld är vi av den åsikten att denna händelse sent 
kommer att glömmas helt. 

En viktig aspekt som LHC bör beakta är att inte ingå samarbete med för många föreningar 
eller företag, oavsett hur pass bra det är. Ingår LHC samarbete med fler organisationer än 
LFC och LHC Education är risken att de tappar kontroll över vad de står för samt att de 
inte får ut något av samarbetet. Det gäller att LHC tänker sig för innan de går in i något 
nytt samarbete, eftersom de inte ska ingå i ett samarbete bara för den goda saken skull utan 
det gäller även att de ska få ut något av samarbetet, ekonomiskt eller sportsligt.  

LHC Education är något som LHC måste marknadsföra mer gentemot den tänka mål-
gruppen. I dagsläget anser vi att LHC inte marknadsför denna verksamhet tillräckligt 
mycket. Trots att det är Ispalatset AB som äger LHC Education bör LHC vara måna om 
att få ut denna verksamhet eftersom det är en del i varumärket LHC. En satsning vad det 
gäller att marknadsföra LHC Education grundar vi på att sponsorer vi haft kontakt med 
inte haft en aning vad denna verksamhet är. En ökad marknadsföring av LHC Education 
ger ett ökat ekonomiskt bidrag till föreningen, samt bidrar till ett positivt intryck av varu-
märket LHC. Även om det ägs av Ispalatset AB så drar LHC indirekt nytta av LHC Educa-
tion om det framställs som något bra, vilket vi grundar på att ordet LHC finns med i ut-
bildningens namn. 
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Kommunikation är oerhört viktigt såväl internt som mot den externa parten, detta för att 
på så sätt stärka varumärket ännu mer. Det kan ses som en viktig del att ha en bra kommu-
nikation för att vårda sitt varumärke och på så sätt ha kvar den ställning som föreningen 
idag besitter. Det gäller att LHC klart och tydligt visar vart de vill med sitt varumärke och 
på så sätt undvika att missförstånd uppstår inom och utanför föreningen.  

Resultatet av vår uppsats kan ha påverkats åt det positiva hållet då Fredrik Johnson har va-
rit med och bidragit med förslag på relevanta samarbetspartners. Han har även fått vara 
med och haft åsikter kring frågorna till samarbetspartnerna, dock har inga frågor tagits bort 
utan lagts till. De frågor som under arbetets gång har uppkommit har kompletterats till in-
tervjuerna då dessa anses vara relevanta frågor till vår uppsats och därmed inte påverkat re-
sultatet vare sig positivt eller negativt. 

Värt att lyfta fram är Linköping Hockey Clubs sätt att arbeta med sina samarbetspartners, 
vilket ger föreningen och varumärket möjlighet att växa sig ännu starkare. Vi kan se att fö-
reningen lyckats med något som vi inte tror är vanligt, till vilket en bidragande orsak är 
Fredrik Johnson, som person, och hans engagemang för föreningen och dess samarbets-
partners. Det har lett till ett generellt sett ökat intresse för föreningen i framförallt Linkö-
ping men även länet i stort. Vi kan även se LHC: s engagemang i LFC och utvecklingen av 
LHC Education som ett stort steg i utvecklingen av föreningens varumärke och identitet.   

Föreningen måste följa med i utvecklingen för att nå framgång, här kan vi konstatera att 
bygget av Cloetta Center, gett nya möjligheter till isbanor som i sin tur leder till möjligheten 
för fler barn och ungdomar att åka skridskor och träna ishockey. Men även ger en bild av 
att föreningen vill hänga med i dagens samhälle och utvecklings som krävs runt om.  

Efter att ha studerat de samarbetspartner vi samtalat med kan vi säga att de har en tanke 
bakom satsningen på LHC, inte bara skjuta in pengar för att göra det, utan vi kan även 
konstatera att de har något speciellt skäl med den ekonomiska satsningen i LHC, de vill ha 
något tillbaka i form av möjlighet till att synas samt knyta nya kontakter. Vilket även i da-
gens samhälle är ett krav från övriga omvärlden.  

Viktigt att tänka på är att ett varumärke som växer på marknaden inte ska sträcka på sig för 
tidigt. Med detta menar vi att varumärkesinnehavaren inte bör sträcka på sig för tidigt och 
säga att man är bäst inom den marknad man verkar inom. Det finns etablerade varumärken 
inom alla branscher som funnits med länge och som givetvis är att anse som bra och starka 
varumärken. Varumärket LHC har inte funnits bland de fyra bästa någon säsong förrän nu, 
vilket är en framgång i sig. Det gäller för varumärket att hålla sig kvar bland de fyra bästa 
ytterligare ett par säsonger för att kunna säga sig vara en bland de bästa, trots att varumär-
kets ”anställda” (spelarna) gjort en stark prestation och lyckats ta varumärket dit de gjort.  

En intressant skillnad är att Linköpings Hockey Club anser att resultatet är viktigt för va-
rumärket, medan samarbetspartnerna inte riktigt är av den åsikten. Samarbetspartnerna ser 
hellre att laget är kvar i elitserien än att resultatet alltid är på topp.  

När det gäller litteratur har vi använt oss av författare som varit återgivna i annan litteratur. 
Anledningen till detta har varit att originalkällan inte gått att få tag på, vilket kan anses vara 
bristande men vi har gjort allt vad vi kunnat för att få tag på originalkällan. Likaså när det 
gäller olika varumärkestyper har vi inte fått tillgång till mer litteratur, på grund av att de va-
rit svåra att få tag på. 
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5.1 Förslag till fortsatt forskning inom valt område 
Förutom de punkter vi har valt att ta upp och belysa i vår uppsats, har vi under arbetets 
gång upplevt att det finns vissa tomrum inom sponsringsämnet. Vi hoppas därför att vår 
uppsats ska motivera till vidare forskning inom ämnet, då det helt klart går att gå in djupare 
i ämnet. Det borde även finnas ett visst intresse för en studie inom detta område både för 
olika elitidrottsföreningar som inom det akademiska området. En viktig del är då att lyckas 
få företagen att inse att sponsringen lönar sig i längden då det handlar om att både ge och 
ta från båda hållen.  
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Bilaga 1 Frågor till Fredrik Johnson, 2006-02-09  

Bakgrund 

1. Antal år i föreningen?  

2. Position inom föreningen?  

3. Hur har marknadsarbetet utvecklats?  

4. Din bakgrund? 

 

LHC 

1. LHC: s bakgrund/kort historik?   

2. LHC: s position nu? 

3. LHC: s position om 5 år och 10 år?  

4. Organisationsstrukturen?  

5. Hur ser beslutsvägarna ut inom föreningen/marknadsdelen?  

6. Det har genomgåtts förändringar inom Svensk ishockey de senaste åren, hur har 
LHC bemött förändringarna samt hur har det påverkat LHC?  

7. På vilken typ av marknad verkar LHC?  

8. Finns det några konkurrenter? I så fall vilka är dem?  

9. Vad är LHC: s kärnverksamhet? Kringverksamhet?  

10. Sponsring?  

11. Hur har LHC blivit bemött av övriga hockey Sverige? 

12. Vad är det egentligen som påverkar varumärket i en sportförening? Är det till störs-
ta delen spelarna eller kan det vara något annat?  

 

Om möjlighet finns vore vi tacksamma om vi fick ta del av senaste årsredovisningen.  
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Bilaga 2 Enkätfrågor till samarbetspartners, som berör 
Linköpings Hockey Club och dess varumärke  

Företagsbakgrund 

Företagsnamn? 

Antal anställda? 

Kort historik? 

Personlig bakgrund 

Namn?   

Position inom företaget?  

Antalet år i företaget?   

Företaget  

Hur ser företagets struktur ut? 

Hur ser beslutsvägarna ut inom företaget? 

Marknad för sponsorer 

• Vad var det som gjorde att Ni började sponsra LHC? 
 

• Hur länge har Ni varit sponsorer för LHC? 
 

• Drar Ni nytta av LHC när Ni jobbar med ert primära marknadssegment? 
 

• Deltar Ni i några aktiviteter med LHC? 
 

• Är det något strategiskt långsiktigt beslut bakom sponsringen? 
 

• Hur upplever Ni att sponsringen betalat sig? 
 

• Vad skulle göra att Ni ökade Er ekonomiska insats i LHC ännu mera? 
 

• Saknar Ni någonting i Ert samarbete med LHC? 
 

• Varför är det relevant för Er att sponsra Linköpings Hockey Club, d v s ger det Er 
någonting eller är det bara för den goda sakens skull som Ni sponsrar dem? 
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• Hur resonerar Ni kring vissa händelser som uppstår? Positiva/Negativa? 
 

• Vad skulle hända om Linköpings Hockey Club plötsligt börjar spela dåligt, eller om 
de åker ur elitserien? Hur ser Ni på vidare sponsring då? 

 

• Varför tror Ni att det är viktigt för ett idrottslag att ha ett starkt varumärke? 
 

• Finns det någon situation som skulle innebära att ni avbryter er samarbete med 
LHC, och vilken typ av situation?  

 
• Hur upplever Ni att LHC har arbetat för att stärka sitt varumärke under sin tid i 

elitserien?  
   

Om möjlighet finns vore vi tacksamma om vi fick ta del av senaste årsredovisningen. 

Tack på förhand! 

/Alexandra, Thomas & Camilla 
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Bilaga 3 Frågor till Fredrik Johnson och Rolf Ö 
Johansson 2006-03-14  

• Varumärket LHC kan ju påverkas av olika händelser, såsom att supportrarna anses 
vara stökiga vid bortamatcher. Hur påverkar sådan händelser varumärket?  

 
• Logotypen – vid ändring av logotypen, vad gjordes för att få allmänhetens upp-

märksamhet på det?  
 

• I takt med att LHC växer som förening, hur jobbar ni med att stärka varumärket?  
 
• Powerpartner – vad exakt betyder det? Hur många finns det?  

 
• Hur kommer det sig att den gamla logotypen är med på andra hockeyklubbars 

hemsidor?  
 
• Antal år i företaget?  

 
• Valet av färgerna (röd, blå, vit)? Varför just de färgerna?  
 
• Logotyp, alltid lejonet?  

 
• Drar Ispalatset AB någon nytta av LHC: s varumärke?  
 
• Position inom föreningen?  

 
• Märks det någon skillnad på logernas attraktivitet beroende på vilket evenemang 

det är i arenan? Exempelvis drar det mer folk nä LHC spelar en match än om det är 
en konsert av något slag som arrangeras, om ”ja”, vad kan det bero på?  

 
• Samarbetet mellan LHC och Ispalatset AB – hur fungerar det? 
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Bilaga 4 Frågor till Fredrik Johnson 2006-05-11 

• Vilka eventuella hot anser Ni att det finns mot varumärket Linköping Hockey 
Club? 

• Externa hot? 

• Anser Ni att det finns/fanns några risker med varumärkesutvidgningen (i och med 
LFC), då Ni gav Er in på en marknad där Ni inte varit tidigare? 

• Anser Ni att händelser i samband med LFC matcher skulle kunna påverka varu-
märket i stort och kan det påverka ”hockeydelen” av varumärket Linköping, LHC? 

• Vad grundar du på att LHC är ”bäst i Sverige på att skapa möten och aktiviteter 
ring matcherna”? (källa Östgöta Alliansen) 

• Varför tror du att ett företag från Norrköping väljer att sponsra LHC? 

• Anser Ni att LFC och LHC Education är dottervarumärken till LHC, eller är de fri-
stående varumärken?  

• Arbetar LHC aktivt med relationen mellan LHC och LFC för att de båda förening-
arna ska kännas som en helhet eller är hockeyn och fotbollen mer avskilda från var-
andra, så att Ni försöker bygga två oberoende föreningar? 

• Vilken typ av/Vilka typer av ”brands” anser Ni att LHC passar under? 

• Upplever Ni att det finns problem och risker med sponsring, exempelvis att samar-
betspartnerna inte saknar något i samarbetet? 

• Vad är tanken med att eventuellt utveckla LHC till ett aktiebolag om 5 – 10 år? Är 
det möjligt att genomföra det i praktiken, i och med att Ni är delägare i Hockeyli-
gan (som är ett aktiebolag?) 

• Anser Ni att det finns något som särskiljer LHC, något som gör Er unika? (mot 
andra elitserielag, andra föreningar i länet?) 

• Arbetar LHC, LFC och LHC Education gemensamt när det gäller varumärkesiden-
titeten? 


