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Sammanfattning: 

Eftersom sportklubbar i Sverige ägs av sina medlemmar kan inte privata aktörer komma in och köpa upp 

en klubb. Vad som händer i Sverige är istället att ideella idrottsföreningar och ideella föreningar 

sammanblandar sitt varumärke. På detta område finns ingen tidigare forskning. Syftet med uppsatsen är 

att fylla denna lucka, för att sedan besvara hur den ideella föreningens varumärke påverkas av vara 

förlängt till idrotten. Detta svar kan sedan jämföras med tidigare forskning från andra länder, på företag 

som förlänger sitt varumärke till idrotten. En kvantitativ undersökning har genomförts på 94 åskådare 

under en professionell basketmatch. Denna studies resultat, tillsammans med tidigare forskning, visar att 

idrottsrörelsen kan ses som en mycket lockande industri att förlänga sitt varumärke till, oavsett om det är 

en ideell förening eller ett företag som gör förlängningen. Det som spelar allra störst roll är upplevd 

samhörighet, där det hjälper om den organisation som förlänger sitt varumärke, har en logisk koppling 

till idrottsrörelsen. Detta påverkas i sin tur av den kunskap idrottspubliken innehar om samhörigheten 

och om de båda varumärkena. 
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1. Ideella idrottsföreningar och varumärkesförlängning:  
Ett outforskat område 

arumärkesförlängning eller “brand extension”, som det heter på engelska, är ett 

begrepp som beskriver en marknadsföringsstrategi, där ett företag förlänger sitt 

varumärke till en ny produktkategori. Syftet är att uppnå en positiv effekt för 

företagsnamnet och nå nya marknader och konsumenter (Swayne and Dodds 2011, pp.151–153).  

Ett välkänt exempel är det brittiska företaget Virgin Group, vars verksamhet sträcker sig från 

mobiltjänster till musik, fritid, flygtjänster, med mera (Virgin 2013). Men förlängningar av 

varumärke sker också inom andra branscher, däribland inom sport och idrott. Ett exempel är 

energidryckesbolaget Red Bull, som har ett eget stall inom Formel 1 (Infiniti Redbull Racing 

2013). Det som gör varumärkesförlängning inom idrotten speciellt, när man jämför med andra 

branscher, är att varumärket delvis bedöms utifrån sitt sportsliga resultat. Det är därför ett rimligt 

antagande att när, Sebastian Vettel som tävlar för Red Bull Racing, vann titeln säsongen 2013 

stärkte det inte bara Red Bull Racings varumärke utan även Red Bulls varumärke (Redbull 

Motorsports 2013). Utifrån denna aspekt är därför varumärkesförläning inom idrotten speciellt 

intressant att studera.  

Majoriteten av tidigare undersökningar har studerat varumärkesförlängning mellan 

företag (Spiggle och Nguyen 2012; Cutright och Bettman 2013; Meyvis och Goldsmith 2012; 

Keller och Sood 2012; Paul och Datta 2013; Broniarczyk 1994; Aaker 1991). En del forskning 

har börjat undersöka idrottsklubbar som startar ett nytt företag inom en annan produktkategori, 

ett exempel på det är den amerikanska basebollklubben New York Yankees, som startat sin egen 

Tv-kanal (Walsh and Ross 2010). En annan typ av varumärkesförlängning inom idrotten, är det 

relativt nya fenomenet att ett företag köper en sportklubb, vilket skulle representera Red Bull 

Racing i det tidigare exemplet (Walsh and Chien 2012).  

Eftersom sportklubbar i Sverige ägs av medlemmarna kan inte privata aktörer komma in 

och köpa upp en klubb. Vad som händer i Sverige är istället att ideella idrottsföreningar och 

ideella föreningar sammanblandar sitt varumärke. I Sverige finns flera exempel på när ideella 

föreningar förlänger sitt varumärke till en idrottsförening. Men trots den kunskap och potential 

som varumärkesförlängning innebär, finns idag ingen tidigare studie som ser på hur konsumenter 

bedömer denna typ av varumärkesförlängning. Det är därför ur ett akademiskt perspektiv 

intressant att studera detta fenomen men det kan också få en praktisk betydelse eftersom 
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varumärkesförlängningar är en möjlig konsekvens av den debatt som pågår i Sverige om hur 

idrottsföreningar i framtiden ska styras. Idag finns en så kallad 51 % -regel som garanterar att 

röstmajoriteten finns kvar hos den ideella föreningen i ett aktiebolag. Det betyder att föreningar 

inte kan styras av någon annan part än medlemmarna, till exempel kan inte Red Bull gå in och ta 

över en idrottsförening i Sverige. Regeln har varit uppe för diskussion ända sedan 1999 då det 

blev tillåtet att bolagisera idrottsföreningar. Så sent som i maj 2013 togs det senaste beslutet att 

behålla 51 % i dess nuvarande form av Riksidrottsstyrelsen, men det finns inget som tyder på att 

det var sista gången frågan testades (Wikström 2013). Om det i framtiden skulle bli så att regeln 

avskaffas, uppstår en potentiell konkurrenssituation mellan ideella föreningar och företag, där 

konsumenternas attityder till de olika ägandeformerna kan få en avgörande roll för dess utfall. 

1.1 Syfte 

Denna studie syftar till att fylla luckan i den tidigare forskningen för att sedan besvara hur den 

ideella föreningens varumärke påverkas av vara förlängt till idrotten, där ett antal faktorer som 

sportsliga resultat, upplevd samhörighet och varumärkesuppfattning eventuellt får betydelse. 

Detta svar kan sedan jämföras med tidigare forskning på företag som förlänger sitt varumärke till 

idrotten. Det är uppfattningen av varumärkesförlängningen, hos köparen av tjänsten, i detta fall 

åskådaren, som uppsatsen ämnar studera. Som verktyg för att analysera undersökningens resultat 

har författarna skapat en modell, som helt bygger på de viktigaste teorierna från tidigare 

forskning på området. Forskningsmodellen och studiens fyra forskningsfrågor presenteras i slutet 

av litteraturgenomgången i nästa kapitel.  

Som praktiskt exempel kommer denna undersökning att studera den lokala idrottsklubben, 

KFUM Uppsala Basket, som tillhör KFUM Sverige (Kristliga Föreningen för Unga Människor). 

Som författarna fått bekräftat av Uppsala Basket kan resultatet av studien få praktisk betydelse 

som en viktig utvärdering av samarbetet med KFUM. Om det i framtiden skulle bli aktuellt att 

51 % -regeln avskaffas skulle det, i en sådan situation, vara intressant för både KFUM och för 

Uppsala Basket att resonera kring, om en varumärkesförlängning med en ideell förening är den 

bästa strategin för framtiden, eller om det vore bättre att samarbeta med ett företag. På så sätt 

hoppas författarna att uppsatsen ska kunna ge ett bidrag, både till den akademiska forskningen 

och till det praktiska arbetet på föreningar i Sverige. 

Eftersom begreppet “varumärkesförlängning” i ovan nämnd litteratur avser produkter och 

tjänster som företag erbjuder, vill författarna applicera begreppet på ett nytt område och studera 
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effekten på ideella föreningar. Enligt författarnas bedömning är begreppet fortfarande relevant då 

begreppet som verktyg, hjälper att studera och förstå, hur konsumenter bemöter ett förlängt 

varumärke, och hur det i sin tur påverkar moderföretaget och föreningen. Eftersom en förening 

har ett varumärke, precis som ett företag har, blir effekten av studien och begreppet som sådant, 

relevant vid en studie av föreningar. 

 

2. Litteraturgenomgång 

I dagens tuffa affärsklimat söker företag hela tiden nya vägar att växa, och 

varumärkesförlängning är ett sätt att nå nya konsumenter på tidigare outforskade marknader. 

Majoriteten av tidigare undersökningar har studerat varumärkesförlängning mellan företag 

(Spiggle och Nguyen 2012; Cutright och Bettman 2013; Meyvis och Goldsmith 2012; Keller och 

Sood 2012; Paul och Datta 2013; Broniarczyk 1994; Aaker 1991). En del forskning har börjat 

undersöka idrottsklubbar som startar en produkt eller tjänst inom en ny kategori (Walsh and Ross 

2010). Ytterligare en typ av varumärkesförlängning inom idrotten är det relativt nya fenomenet 

att ett företag köper en sportklubb (Walsh et al. 2012). Eftersom en del av syftet med denna 

studie är att jämföra med företag som äger sportklubbar, ansåg författarna att det var viktigt att 

testa samma teoretiska begrepp på det nya forskningsområdet. Tidigare forskning inom idrotten 

har i majoriteten av fall studerat följande faktorer; sportsliga resultats påverkan, upplevd 

samhörighet och varumärkesuppfattning (Apostolopoulou 2002; Walsh, Lee 2012; Walsh, Ross 

2010; Abosag, Roper, Hind 2010; Walsh, James Chien, Ross 2012). Övrig insamlad litteratur 

bekräftar att dessa teorier, inte bara är ledande för forskningen inom idrott och 

varumärkesförlängning, utan också inom andra branscher där varumärkesförlängning 

förekommer (Spiggle och Nguyen 2012; Cutright och Bettman 2013; Martínez och Pina 2010; 

Meyvis och Goldsmith 2012; Keller och Sood 2012; Paul och Datta 2013; Broniarczyk 1994; 

Aaker 1991; Hem et al. 2003; Salinas och Pérez 2009; Völckner och Sattler 2006; Fedorikhin et 

al. 2008; Bhat och Reddy 2001; Dacin et al. 1997). Tabell 1 visar en översikt av den tidigare 

forskningen. 
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Tabell 1. Översikt av tidigare forskning 

 
 

Som Tabell 1 illustrerar har den tidigare forskningen identifierat ett antal faktorer som påverkar 

resultatet av en varumärkesförlängning. Fördelen med sekundärdata är att det snabbt går att få en 

överblick av ämnet och att det är en kostnadsbesparande undersökningsmetod. Nackdelen är att 

informationen kan vara insamlad för ett annat syfte än vad denna uppsats exakt undersöker 

(Saunders 2012, pp. 317-321).  

Teoridelen inleds med en redogörelse för tidigare forskning på varumärkesförlängning 

inom idrotten. Här berörs sportevenemang som tjänst, sportklubbar som varumärke, 

varumärkesförlängning från sportklubbar och när företag startar sportklubbar. Nästa del redogör 

för betydelsen av upplevd samhörighet mellan båda parters varumärke. För att undersöka hur 

föreningars varumärken uppfattas av en idrottspublik, redogörs även för teori om 

varumärkesassociationer, eller uppfattningar kring ett varumärke. Enligt denna teori utgörs 

varumärkesbilden av funktionella, affektiva och anseendeassociationer. De centrala begreppen 

från litteraturgenomgången sammanfattas i forskningsmodellen som finns i slutet av teoridelen.  

 

 

Faktorer Källa 

 - Sportsliga resultat Apostolopoulou 2002; Walsh, Lee 2012; Walsh, 

Ross 2010; Abosag, Roper, Hind 2010; Walsh, 

James Chien, Ross 2012; 

  - Upplevd samhörighet Keller 2008, pp.494–499; Spiggle och Nguyen 

2012; Cutright och Bettman 2013; Martínez och 

Pina 2010; Meyvis och Goldsmith 2012; Keller 

och Sood 2012; Paul och Datta 2013; 

Broniarczyk 1994; Aaker 1991; Walsh et al. 

2012; Apostolopoulou 2002; Hem et al. 2003 

- Varumärkesuppfattning Salinas och Pérez 2009; Walsh et al. 2012; 

Völckner och Sattler 2006; Hem et al. 2003; 

Keller 2008, p.512; Fedorikhin et al. 2008; Bhat 

och Reddy 2001; Broniarczyk 1994; Dacin et al. 

1997 

!
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2.1 Sportevenemang som tjänst 

För produktföretag så är produkten det primära varumärket. För tjänsteföretag så är företaget det 

primära varumärket (Berry 2000). En tjänst skiljer sig från en produkt på många sätt, men ett 

starkt varumärke är möjligt att uppnå och minst lika viktigt för ett tjänsteföretag. Eftersom en 

tjänst inte utgör något fysiskt, är varumärket en extra viktig länk för att locka kunder (Berry 

2000). Den tidigare forskningen på varumärkesförlängning inom idrotten har också tagit hänsyn 

till att idrott är att betrakta som en tjänst (Apostolopoulou 2002; Walsh, Lee 2012; Walsh, Ross 

2010; Abosag, Roper, Hind 2010). Tidigare forskning visar också att de faktorer som anses 

viktiga vid varumärkesförlängningar är desamma, vare sig det är en produkt eller en tjänst 

(Spiggle och Nguyen 2012; Cutright och Bettman 2013; Walsh et al. 2012). 

2.2 Varumärkesförlängning inom idrotten 

Att just idrottsklubbar har ett starkt varumärke råder det inget tvivel om. Det idrottslag vars 

varumärke värderas högst i dag är fotbollsklubben Bayern München från Tyskland, vars 

varumärke värderas till hela 860 miljoner amerikanska dollar. Detta kan jämföras med det 

svenska företaget Electrolux, som värderas till 694 miljoner (Brand Finance 2013). Flera studier 

har visat att synen på sportklubben i stor utsträckning påverkar uppfattningen av varumärket, och 

ju starkare support laget har, desto starkare är också supportrarnas syn på sin klubb som ett 

varumärke (Abosag och Roper 2012). Det finns enligt tidigare forskning två olika typer av 

varumärkesförlängning, den första är en förlängning från en sportklubb till ett icke-sport relaterat 

affärsområde. Den andra är när ett företag startar eller köper en idrottsklubb. 

2.2.1 Varumärkesförlängning från en sportklubb 
Den mest grundläggande formen av varumärkesförlängning inom idrotten är när en sportklubb 

äger en produkt eller en tjänst som verkar inom en annan produktgrupp. Förlängningar av 

idrottslag är en populär strategi, framförallt utanför Sverige, eftersom det är ett sätt att växa och 

hitta nya inkomstkällor. Det innebär också ytterligare en möjlighet att nå ut med sitt varumärke 

till befintliga och nya kunder (Walsh och Ross 2010). Tidigare forskning tyder på att det finns en 

koppling mellan hur lojal en supporter är och hur benägen densamma är att acceptera klubbens 

varumärkesförlängning. Det finns en korrelation där konsumentens nivå av identifiering med 

idrottsföreningen hänger samman med hur positivt samma person ser på 

varumärkesförlängningen (Apostolopoulou 2002). Desto mer lojala fans, ju starkare 
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varumärkeskapital och ökad sannolikhet för en framgångsrik varumärkesförlängning. Varje 

idrott och klubb har olika typer av supportrar vilka är hängivna i olika grader. En analys av 

klubbens supportrar är nödvändig att göra innan en varumärkesförlängning görs (Walsh och Lee 

2012). Förutom de två ovan nämnda faktorerna för en framgångsrik varumärkesförlängning 

tillkommer faktorer som kvaliteten på den förlängda produkten, lanseringsstrategin, samt sättet 

som den förlängda produkten presenteras på. För att stötta ett bra varumärke bör en 

varumärkesförlängning ske under en säsong då det går bra för idrottslaget (Apostolopoulou 

2002). 

2.2.2 När företag köper en sportklubb 
En annan typ av varumärkesförlängning inom idrotten är när ett företag köper eller startar en 

idrottsklubb. Tidigare forskning tyder på att denna typ av företeelse är på framfart men att 

förståelsen och forskning på området ännu är begränsad (Walsh et al. 2012). I artikeln, som är 

skriven av två amerikanska forskare och en taiwanesisk, undersöker författarna attityderna hos 

supportrar till basebollag i Taiwan. År 2010 fanns fyra lag i den högsta ligan som var 

varumärkesförlängda från företag. Dessa företag var Brother Hotels, en hotellkedja, La New 

Bears, ett skobolag, Sinom Corporation, ett kemiföretag och 7-Eleven, en närbutikskedja. Det är 

viktigt att notera att nyss nämnda företag inte är sponsorer utan att de är majoritetsägare i 

klubbarna. Walsh et al.(2012) syfte är att undersöka upplevd samhörighet mellan företaget och 

sportklubbens varumärke, sportsliga resultats påverkan och hur dessa faktorer skiljer sig med 

olika grader av identifikation med sportlaget.  

Resultatet från Walshs’ et al. (2012) studie visar att det inte fanns en stark upplevd 

samhörighet mellan företaget och sportklubbens varumärke. Deras slutsats är att upplevd 

samhörighet är svårt att uppnå för företag, inte minst om dess huvudverksamhet som i det här 

fallet är hotell eller kemi, vilket är avlägset från sport. Walsh et al.(2012) menar att det är möjligt 

att ett företag med starkare koppling till sportindustrin, till exempel ett företag som tillverkar 

sportprodukter, skulle få en starkare upplevd samhörighet. Walsh et al.(2012) menar också att 

supportrar är en speciell grupp av konsumenter som ofta har väldigt starka och positiva attityder 

till sitt favoritlag, vilket helt enkelt inte går att uppnå på samma nivå för många företag. En 

ytterligare slutsats är att varumärkesförlängning inom sport inte upplevs på samma sätt som 

varumärkesförlängning inom andra industrier. Det verkar som att supportrar av ett sportlag, 

speciellt de som är starkt identifierade med laget, kan separera varumärkesbilden mellan 



 

 
10	  

sportlaget och företaget, och ju starkare identifikation en supporter har med laget desto mer 

benägen är densamma att acceptera en varumärkesförlängning. I kombination med den 

eventuella positiva bild som supportrar till laget kan skapa genom sportsliga framgångar, utan 

samma risk med sportsliga motgångar, skulle det kunna leda till en bra affärsmöjlighet för 

företag i framtiden (Walsh et al. 2012).  

2.3 Samhörighet 

Den gemensamma nämnaren för i stort sett all tidigare forskning, vare sig det gäller 

varumärkesförlängning i allmänhet eller inom sport, diskuterar vikten av begreppet “perceived fit” 

i en varumärkesförlängning. Percieved fit kan översättas till “samhörighet” på svenska, och utgör 

den grad av upplevd logisk koppling konsumenten uppfattar mellan den förlängda produkten 

eller tjänsten och företagets andra produkter eller tjänster (Keller 2008, p.308; Fedorikhin et al. 

2008). En undersökning från 2013 studerade samhörighet rörande olika typer av märkes- och 

produktkategorier. Slutsatsen var att om konsumenters kunskap kring det originella varumärket 

är hög så kommer de ha en vägledande uppfattning kring hur väl den förlängda produkten passar 

med originalet. Likaså följer att de konsumenter som har bäst kunskap inom den nya 

produktkategorin också kommer att vara vägledande i attityden kring om den nya produkten har 

samhörighet eller inte (Paul och Datta 2013).   

En annan undersökning från 2012 studerar faktorer som avgör huruvida en 

varumärkesförlängning varit framgångsrik eller inte. Studien undersöker varumärkesförlängning 

och mäter konsumenters uppfattning om samhörighet bedömt efter fyra sammanhängande 

dimensioner: frågan om att bevara märkets standard och stil, att måna om modervarumärket, 

bevara kärnan i märkets betydelse och att undvika exploatering av modervarumärket. Oavsett hur 

bra samhörigheten i en varumärkesförlängning är så kommer inte konsumenter att ge någon 

respons om de inte har några känslor för moderprodukten. De som däremot har känslor för 

moderprodukten kommer att bidra med starka reaktioner om inte samhörigheten är god. En 

framgångsrik varumärkesförlängning kan stärka varumärkeskapitalet hos moderprodukten och ge 

kunden ett mervärde. För att detta ska bli möjligt är det av avgörande betydelse att 

samhörigheten är ett faktum (Spiggle och Nguyen 2012). 
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2.4 Uppfattning av ett varumärke 

Ett varumärke skapas och utvecklas genom konsumenternas och användarnas attityder, åsikter 

och värderingar av ett företag, produkt, tjänst eller liknande. Ett varumärke kan ses som 

egenskaper eller kvalitéer, vilka är resultatet av konsumenternas uppfattning av märket. Positiva 

attityder och åsikter leder i förlängningen till skapande av ett varumärkeskapital. 

Varumärkeskapital består av idéer kring anseendet av ett varumärke som konsumenterna innehar 

i jämförelse med konkurrenter (Swayne och Dodds 2011, p.153). Uppfattningen av ett 

varumärke byggs upp kring tre faktorer: funktionalitet, affektivitet och anseende (Martínez och 

Pina 2010). Funktionalitet handlar om kvalitet och den uppfattade kvaliteten av konsumenten. 

Om kvaliteten uppfattas som hög så gör det en signifikant skillnad på uppfattningen av 

varumärket liksom på attityden till en varumärkesförlängning. Produkter som är uppfattade med 

hög kvalitet har bättre chanser att åstadkomma en framgångsrik varumärkesförlängning än 

produkter av låg kvalitet (Völckner och Sattler 2006). Nästa funktion är den affektiva, vilket 

innebär att känslorna för varumärket hos en konsument påverkar uppfattningen om detsamma. 

Den känslomässiga kopplingen till moderprodukten förs även över och skapar liknande 

associationer på den förlängda produkten (Schmitt och Sheinin 1994). Vad konsumenter känner 

till om ett företag har direkt påverkan på deras intryck av produkten, liksom en direkt effekt på 

varumärket, och i förlängningen även på en varumärkesförlängning (Dacin och Brown 1997). Ett 

varumärkes anseende bygger på konsumenternas uppfattningar av kvalitet och hur de associerar 

kvalitet med en produkt. Då ett nytt märke, företag eller produkt lanseras har konsumenterna 

ingen erfarenhet av den och därmed spelar anseendet kring produkten stor roll. 

Modervarumärkets rykte liksom ryktet av den förlängda produkten är en avgörande faktor för en 

framgångsrik varumärkesförlängning (Hem et al. 2003).  

 Dessa komponenter utgjorde en viktig del av studien, som tidigare redovisats för, av 

Walsh, James Chien, Ross 20121. Det framgår i studiens resultat att sportklubbens varumärke har 

ett högre medelvärde än alla företag för den funktionella delen. Att det är något jämnare vad 

gäller den känslomässiga uppfattningen och att sportklubben i tre av fyra fall får högre 

medelvärde på anseendebilden (Walsh et al. 2012). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Se stycke 2.2.3 
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2.5 Möjligheter och risker med varumärkesförlängning 

Det ultimata målet för en lyckad varumärkesförlängning är när det leder till ett förstärkt 

varumärkeskapital i den nya kategorin och samtidigt bidrar till att stärka moderföretagets 

varumärkeskapital. Att öka sin marknadstäckning samtidigt som organisationen har en möjlighet 

att omvärdera varumärket i kundernas ögon är något som lockar många företag. Det finns även 

en fördel i marknadsföringssyfte att kunna dra nytta av varandras varumärke (Keller 2008, 

pp.494–499). En av fördelarna med förlängningar inom idrotten är att de möjliggör för befintliga 

kunder och potentiella kunder utanför dess kärnverksamhet att konsumera deras varumärke. 

Detta leder till mer intäkter och större marknadstäckning vilket kan ha positiv inverkan på 

biljettförsäljning och sponsoravtal (Walsh och Ross 2010).  

Andra sidan av myntet är de nackdelar som varumärkesförlängningar kan föra med sig. 

Först och främst den uppenbara risken för förvirring och eventuell otydlighet. Alltför många 

varumärkesförlängningar av samma organisation kan göra varumärket spretigt och försvagar 

varje enskild enhet. Om organisationer är förknippade med flera olika produktgrupper kan de i 

slutändan leda till att modervarumärket inte längre är starkt kopplat till sin kärnprodukt vilket 

kan skada varumärket. Om konsumenter upplever en konflikt mellan den förlängda produkten 

och moderorganisationen kommer det i slutändan med stor sannolikhet skada varumärket för 

båda parter (Keller 2008, pp.502–511). Misslyckade varumärkesförlängningar kan ha en 

urvattnande effekt på modervarumärket. Det är nödvändigt att utvärdera moderproduktens 

varumärkeskapital innan man gör en varumärkesförlängning, eftersom varumärkeskapitalet är 

avgörande för framgång (Chen och Chen 2000). 

2.6 Studiens forskningsmodell och fyra forskningsfrågor 

Sammanfattningsvis består studiens teoretiska forskningsmodell av tre stycken faktorer; 

sportsliga resultat, upplevd samhörighet och varumärkesuppfattning. Modellen och frågorna 

kommer att fungera som ett verktyg för att testa den tidigare forskningen på ett nytt område av 

sportmarknadsföring.  
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Figur 1. Forskningsmodell 

 
 

Den nedre pilen i modellen avser att illustrera uppsatsen syfte, nämligen att identifiera ett antal 

faktorer från den tidigare forskningen, och sedan testa om dessa faktorer påverkar en ideell 

förenings varumärke. Detta svar kan sedan jämföras med tidigare forskning på företag som 

förlänger sitt varumärke till idrotten.  

Tre stycken faktorer sticker ut som speciellt viktiga, för om en varumärkesförlängning 

inom idrotten ska bli lyckosam för modervarumärket. Den första rör sportsliga resultat som en 

viktig faktor för båda föreningarnas varumärke (Walsh et al. 2012; Walsh och Ross 2010; 

Apostolopoulou 2002). Det förefaller att när sportlaget vinner påverkar det modervarumärket 

positivt, i större utsträckning än vad förluster har negativa effekter. Detta ska i större grad vara 

sant om respondenten har en stark identifikation med klubben (Trail och James 2001; James and 

Ross 2002; Walsh och Ross 2010; Walsh et al. 2012; Abosag och Roper 2012). Produkter eller 

tjänster som är relaterade till sport verkar också ha lättare att bli accepterade som 

varumärkesförlängningar (Apostolopoulou 2002; Walsh et al. 2012). Utifrån den tidigare 

forskningen formas följande forskningsfråga: 

 

F1. Har idrottsföreningens sportsliga resultat någon påverkan på uppfattningen av den 

ideella föreningens varumärke? 

 

Nästa faktor är vikten av upplevd samhörighet mellan båda parters varumärke. Båda 

varumärkena kan skadas negativt av en osammanhängande varumärkesförlängning men 



 

 
14	  

modervarumärket tar den stora risken då varumärket redan har ett uppbyggt anseende eller rykte 

(Keller 2008, pp.494–499; Spiggle och Nguyen 2012; Cutright och Bettman 2013; Martínez och 

Pina 2010; Meyvis och Goldsmith 2012; Keller och Sood 2012; Paul och Datta 2013; 

Broniarczyk 1994; Aaker 1991; Walsh et al. 2012; Apostolopoulou 2002; Hem et al. 2003). 

Nästa forskningsfråga lyder därmed: 

 

F2. Finns det en upplevd samhörighet mellan idrottsföreningen -och den ideella 

föreningens varumärke? 

 

Forskning visar också att om konsumenter redan har positiva associationer till 

moderorganisationen är de mer benägna att forma positiva bilder och acceptera det förlängda 

varumärket. Detta blir väsentligt eftersom det förlängda varumärket direkt påverkar 

modervarumärket (Keller 2008, p.512; Fedorikhin et al. 2008; Bhat och Reddy 2001; 

Broniarczyk 1994; Dacin et al. 1997). Associationer till varumärket kan mätas genom att testa 

konsumenternas funktionella, affektiva och anseendebild av företaget (Salinas och Pérez 2009; 

Walsh et al. 2012; Völckner och Sattler 2006; Hem et al. 2003). Utifrån den tidigare forskningen 

formuleras följande forskningsfråga: 

 

F3. Påverkar uppfattningen av idrottsföreningens varumärkesassociationer den ideella 

föreningens varumärke? 

 

Forskningsfråga F4 använder resultatet från F1, F2 och F3 för att jämföra med tidigare studier på 

företag som förlängt sitt varumärke till idrotten. Detta för att uppfylla den sista delen av syftet, 

att se på den eventuella konkurrenssituation som skulle kunna uppkomma om 51 % -regeln 

skulle avskaffas. Utifrån detta resonemang formuleras följande forskningsfråga: 

 

F4. Upplevs varumärkesförlängning från ideella föreningar annorlunda än 

förlängningar från vinstdrivande företag? 
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3. Metodval 

Som tidigare nämnts saknas idag forskning på den form av varumärkesförlängning som vi ser i 

Sverige mellan en idrottsförening och en ideell förening. Som praktiskt exempel kommer denna 

undersökning att studera den lokala idrottsklubben, KFUM Uppsala Basket, som tillhör KFUM 

Sverige (Kristliga Föreningen för Unga Människor). Först presenteras de båda föreningarna och 

sedan följer en redogörelse för de metodval som gjorts i studien. 

3.1 När en idrottsförening tillhör en ideell förening 

Eftersom sportklubbar i Sverige ägs av medlemmarna kan inte privata aktörer komma in och 

köpa upp en klubb. Vad som händer i Sverige är att ideella idrottsföreningar och ideella 

föreningar som är verksamma inom andra områden, ansluter sig med varandra. Ett lokalt och 

praktiskt exempel på detta är den lokala idrottsklubben, KFUM Uppsala Basket, som tillhör 

nätverket KFUM Sverige (KFUM 2013). Enligt definitionen av varumärkesförlängning är 

KFUM den ideella förening som förlängt sitt varumärke, och KFUM Uppsala Basket det 

förlängda varumärket. Detta samband illustreras i figur 2. 

 

Figur 2. Forskningsmodell med praktiskt exempel 

 

3.1.1 KFUM 

KFUM är en riksorganisation i Sverige som tillhör den internationella förening som grundades i 

London 1844 under namnet YMCA (Young Men´s Christian Association). Till en början 

rekryterades endast unga män med målet att konvertera dessa till den evangeliska kristna tron. 

Organisationen mål ändrades sedan till att inkludera båda könen och alla åldrar och fokus 

flyttades från den kristna tron till en mer sekulariserad syn där centrum istället blev den 

enskilda medlemmens psykologiska, fysiska och sociala utveckling. Enligt tidigare forskning är 
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det just satsningen på fysisk aktivitet som är den enskilt viktigaste anledningen till att 

organisationens medlemsantal kraftigt ökade under 1900-talet. I takt med att människor fick 

mer fritid och att deras arbeten blev mindre fysiskt krävande öka efterfrågan på fysiska 

aktiviteter (Zald 1963). Faktum är att sporten basket grundades av en YMCA-lärare från 

Kanada i slutet på 1800-talet (YMCA 2013). Organisationens nuvarande mål är att skapa social 

rättvisa och fred för unga människor och deras samhällen, oavsett ras, religion, kön eller kultur. 

Eftersom det är en ideell förening är dess verksamhetsmål tydligt fokuserat på ideellt arbete och 

inte på ekonomisk verksamhet. Det hindrar inte ideella föreningar från att bedriva ekonomisk 

verksamhet, men målet ska synligt vara dess ideella arbete (YMCA 2013; NE 2014). 

3.1.2 KFUM Uppsala basket 

Uppsala Basket grundades 1960 och består av tre sektioner; herrlaget, damlaget och 

juniorverksamheten. Herrarna spelar i den högsta ligan, Svenska Basketligan, med en finalplats 

som främsta merit. De senaste två säsongerna har laget nått kvartsfinal. Klubben har som 

verksamhetsmål att ”erbjuda hela regionen underhållande basketevenemang på en nivå som 

håller världsklass. Vi ska verka för klubbkänsla, personlig utveckling, långsiktiga 

affärsrelationer och aktivt socialt engagemang bland ungdomar oavsett bakgrund och kön” 

(Uppsala Basket 2013). Föreningens namn är KFUM Uppsala Basket, där KFUM är en 

akronym för “Kristliga Föreningen för Unga Människor”. KFUM har varit en del av Uppsala 

Basket sedan klubben grundades år 1960. I Uppsala finns idag fyra stycken KFUM föreningar 

varav KFUM Uppsala Basket är en av dessa (Uppsala Basket 2013).  

3.2 Forskningsdesign 

Uppsatsen är en förklarande studie som avser att testa de faktorer som tros påverka sambandet 

mellan idrottsföreningen och den ideella föreningens varumärke (Saunders 2012, pp.172). Som 

praktiskt exempel kommer denna undersökning att studera den lokala idrottsklubben, KFUM Uppsala 

Basket, som tillhör den ideella föreningen KFUM Sverige. Då studiens syfte är att testa ett antal 

faktorer och jämföra med tidigare forskning på företag, är det viktigt att forskningsdesignen 

skapar en jämförbarhet. Författarna redovisar nu för den kvantitativa metod som används, 

studiens urval, operationalisering, genomförande av enkätstudie, analys av data och presentation 

av resultat samt en avslutande metodkritik.  
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3.3 Kvantitativ metod 

Genom en kvantitativ metod är målet att samla in tillräckligt stor data för att minska 

felmarginalen och dra så korrekta slutsatser som möjligt. (Trost 2012, pp.23–24) Eftersom 

uppsatsen också har som mål att jämföra resultatet med tidigare studier, är det väsentligt att 

studien genomförs på liknande tillvägagångssätt. Tidigare studier har i de allra flesta fall använt 

en kvantitativ metod där så mycket data som möjligt har samlats in med hjälp av en enkät. En 

kvantitativ undersökningsmetod är ofta att föredra när man studerar stora populationer och 

undersöker relationer mellan variabler. Nackdelen är att undersökningen kan bli styrd utifrån 

forskarnas uppfattning av problemet (Saunders 2012, pp.162-164). En enkätundersökning har 

också fördelen att det enkelt går att sammanställa och analysera en större mängd data och dra 

statistiska slutsatser vilket flera av de tidigare studierna på området också gjort (Trost 2012, 

pp.23–24). 

3.3.1 Alternativa undersökningsmetoder 

Om målsättningen hade varit att undersöka anledningen till publikens åsikter så hade en 

kvalitativ studie varit att föredra. Till exempel skulle en kvalitativ metod, som en fokusgrupp 

eller intervju, kunna ge en djupare insikt om åsikterna hos respondenterna (Trost 2012, pp.23–

24). Att en kvantitativ undersökningsmetod ändå valts beror dels på att resultatet ska kunna 

jämföras med tidigare studier som en del av uppsatsens syfte, men också på att författarna ansåg 

att det var viktigt att ha ett större antal respondenter för att kunna förenkla generaliseringen av 

studiens resultat. 

 Ett alternativ är att använda både kvantitativa och kvalitativa studier. Detta är att föredra 

eftersom det ökar sannolikheten att överkomma problem med endera undersökningsmetod, samt 

att det möjliggör mer analys av insamlad data (Saunders 2012, pp.164). Dock valdes denna 

metod bort då författarna ansåg att det inte fanns tillräckligt med tid för genomförande. 

3.4 Undersökningens urval 

Målpopulationen är, i samtliga forskningsfrågor, konsumenterna av tjänsten som Uppsala Basket 

erbjuder. Eftersom det inte finns någon förteckning över alla åskådare på en match, så kallad 

rampopulation, görs urvalet på de personer som köpt biljett till matchen, då undersökningen 

genomfördes. Tillvägagångsättet för att få kontakt med dessa objekt är att dela ut enkäten till 

åskådarna vid en hemmamatch för Uppsala Basket. Eftersom en rampopulation är nödvändig för 
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ett slumpmässigt urval, är det logiskt att denna undersökning utgår från ett icke-slumpmässigt 

urval eftersom en rampopulation saknas. Icke-slumpmässigt urval innebär att man väljer objekt i 

en population utan att på förhand veta hur stor sannolikheten att det objektet ska väljas, medan 

ett slumpmässigt urval innebär att varje objekt i en population har lika stor sannolikhet att bli 

vald och att de på förhand går att bestämma hur stor denna sannolikhet är. Författarna har valt att 

göra ett bekvämlighetsurval eftersom det är snabbt och kostnadseffektivt sätt att inhämta data, 

inte minst på ett större evenemang som en idrottsmatch. Bekvämlighetsurval innebär att man 

väljer de objekt som enkelt går att få tag på och som är villiga att svara på undersökningen. De 

andra typerna av icke-slumpmässiga urval är omdömesurval, snöbollsurval och kvoturval, men 

dessa bortvaldes med motiveringen att de skulle ta för lång tid att genomföra undersökningen. 

Nackdelen med ett icke-slumpmässigt urval är att det blir svårare övertyga läsaren om att 

resultatet går att generalisera till hela populationen. Dock kan ett icke-slumpmässigt urval vara 

en bra start för forskning på ett tidigare outforskat område, för att sedan fördjupas i framtida 

studier (Aaker et al. 2007b, pp.380–396). 

3.5 Operationalisering 

Forskningsenkäten innehåller fyra delar2. Den första delen, “Allmänt”, avser att beskriva det 

insamlade materialet i demografiska termer och efter faktorer som kan tänkas ha en påverkande 

effekt i materialet. Kategorin ”kön” består av två svarsalternativ. Kategorin “ålder” delas in i 

svarsalternativ om tioårsklasser för att respondenterna ska känna sig bekväma och inte känna 

pressen av att uppge en exakt ålder (Trost 2012, p.70). Eftersom populationen är samtliga 

besökare av matchen börjar första intervallet i åldersskalan vid 0-14 år, för att sedan fortsätta i 

tioårsintervaller, där sista intervallet är 65 år och uppåt.  

Första frågan i enkäten som är direkt relaterad till undersökningens forskningsfrågor 

avser att göra skillnad på hur ofta en åskådare konsumerar tjänsten, eftersom författarna anser att 

det kan vara en potentiell källa för påverkan av resultatet, med antagandet att ju oftare en 

åskådare köper tjänsten, desto mer lojal är personen till produkten. Flera tidigare undersökningar 

på varumärkesförlängning inom sport, har också undersökt “identifikation med sportlaget” som 

en faktor (Trail och James 2001; James och Ross 2002; Walsh och Ross 2010; Walsh et al. 2012). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Se	  10.	  Bilaga	  1	  
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Designen av frågan som vi använder är hämtad från en vetenskaplig artikel i USA som 

undersöker åskådare vid en ishockeymatch (Fisher och Wakefield 1998). 

I den andra och tredje delen av enkäten följer frågor som behandlar uppfattningen av 

varumärket. Designen på frågorna i dessa delar är identisk med skillnaden att del två behandlar 

Uppsala Basket och del 3 behandlar KFUM. Den första av tre frågor om varumärket undersöker 

hur kunden uppfattar den tjänst eller evenemang som erbjuds av respektive förening. Syftet med 

frågan är att mäta kundernas uppfattning av kvalitet kring varumärket. Det är enligt tidigare 

forskning på varumärkesförlängning, ett sätt att komma åt den funktionella bilden av varumärket 

(Salinas och Pérez 2009; Walsh et al. 2012; Villarejo-Ramos 2002). Den andra frågan om 

varumärket handlar om huruvida konsumenten anser att föreningen håller hög klass eller inte. 

Poängen är att undersöka konsumentens känslor för föreningen som varumärke (Villarejo-Ramos 

2002; Salinas och Pérez 2009; Walsh et al. 2012). Den sista av tre frågor avser rykte och 

anseende, som är den sista komponenten som utgör ett varumärke. Respondenter får ta ställning 

till hur pass etablerat inom branschen han eller hon tycker varumärket är. Detta är också en fråga 

hämtad från tidigare undersökningar som undersökt samma faktorer (Villarejo-Ramos 2002; 

Martínez och Pina 2010; Walsh et al. 2012). För att mäta samhörigheten mellan KFUM och 

Uppsala Basket, ber fråga 4.1 respondenten att graden av upplevd samhörighet mellan 

föreningen och idrottsklubben. Denna fråga är också tagen från tidigare forskning på varumärken 

och varumärkesförlängning (Taylor och Bearden 2002; Walsh et al. 2012). De två sista frågorna 

rör sportsliga resultat och undersöker om konsumenten anser att sportsliga resultat påverkar 

attityden till föreningen. Denna fråga kan bli speciellt intressant i kombination med vad 

respondenten svarade på frågan om anledningen till besöket på matchen. Den sportsliga faktorn 

var en viktig del i undersökningen av Walsh et al., och en faktor som visade sig påverka 

varumärket (Walsh et al. 2012). 

I samtliga frågor i enkäten, förutom i den inledande delen, används en Likertskala från 1 

till 7. Ett av skälen till detta är eftersom Walsh et al. har använt samma skala i sin undersökning 

(Walsh et al. 2012). Författarna ansåg att det var viktigt att använda samma design och skala, för 

att kunna jämföra medelvärden, som en viktig del av svaret på uppsatsens fjärde forskningsfråga 

(se 2.6, Studiens forskningsmodell och fyra forskningsfrågor). Författarna anser att en sjugradig 

skala också har fördelen att den lämnar ett neutralt svarsalternativ i mitten av skalan. 

Likertskalan består av två delar: den första är själva påståendet om objektet som undersöks, och 
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det andra är svarsalternativen, som i denna undersökning översatts till, “instämmer inte alls” till 

“instämmer helt”. Det viktiga när en Likertskala konstrueras är att samtliga påståenden mäter en 

aspekt av en gemensam faktor, i detta fall, påverkan på ett varumärke (Aaker et al. 2007b, p.297). 

3.6 Genomförande av enkätundersökning 

Undersökningen genomfördes 2013-11-29 på Fyrishov i Uppsala, då hemmalaget KFUM 

Uppsala Basket spelade mot Norrköping Dolphins. Att det blev just denna match var en 

tillfällighet, då matchen passade bäst med studiens övriga tidsram. Eftersom syftet är att 

undersöka attityder bland åskådarna till Uppsala Basket, genomfördes den kvantitativa 

undersökningen på en av Uppsala Baskets hemmamatcher. Detta eftersom alla åskådare är 

samlade på en och samma plats vilket möjliggjorde för en högre svarsfrekvens än om man 

tillfrågat människor på andra platser i Uppsala. Enkätundersökningen delas ut till personer inne 

på arenan och ute i hallarna, innan matchens start och under halvtidspausen. Enkäten spreds till 

de personer som befann sig i närheten och som var villiga att svara. Målet var att nå cirka 5 % av 

publiken vilket skulle innebära runt 100 personer. Detta ansågs som ett rimligt antal att hinna 

under ett matchtillfälle. Det slutliga svaret respondenter blev 97 stycken, där tre enkäter inte 

bedömdes vara seriöst ifyllda, varpå det slutliga underlaget för studien utgörs av 94 stycken 

respondenter. 

3.6.1 Teststudie 

För att försäkra att frågorna i enkäten är begripliga för personer med olika kunskapsnivåer i 

ämnet, prövade vi enkäten med vår handledare, vår seminariegrupp, samt ett antal bekanta som 

valts genom ett bekvämlighetsurval. Respondenterna ombads återkomma med kritik på enkätens 

instruktioner, klarhet, svårighetsgrad samt den tid enkäten tog att fylla i (Saunders 2012, pp.451). 

Det som var oklart eller på annat sätt skapade svårigheter korrigerades och testades igen. 

Förhoppningen med att testa enkäten innan är att stärka validiteten i undersökningen, det vill 

säga att enkäten undersöker det som uppsatsen vill ta reda på (Saunders 2012, pp.451). 

3.7 Analys av data och redovisning av resultat 

De råa data som inhämtats i enkäterna har förberetts i en process av tre steg: granskning, kodning 

och statistisk analys. I det första steget har författarna kritiskt granskat alla frågor för att 

uppmärksamma de frågor som en respondent inte svarat på, de frågor som är felaktigt ifyllda och 

de frågor där misstanke om oseriöst ifyllande funnits. Exempel på det sista är när en respondent 



 

 
21	  

fyller i samma svar i en lång lista av frågor. Om sådan misstanke uppmärksammats utesluts 

enkäten från undersökningen. I de fall där en respondent ej svarat på en fråga utesluts endast den 

frågan från enkäten, men de övriga frågor respondenten besvarat ingår i resultatet. Detsamma 

gäller för frågor som är felaktigt ifyllda, eller om en respondent fyller i två alternativ. I resultatet 

kommer det tydligt framgå hur stort ett eventuellt bortfall är. Alla svar har sammanställts och 

kodats i ett exceldokument3. De allmänna frågorna har kodats till ett nummer för att kunna 

relateras till frågorna i del 2, 3 och 4. Till exempel har “Man” och “Kvinna” kodats med 1 

respektive 2. Detta eftersom det är en förutsättning för att kunna göra statistisk analys på värden i 

en nominalskala med värden av en annan skala. När det är gjort är det möjligt att genomföra 

enklare statistik analys, som kommer utgöra en viktig del för att besvara forskningsfrågorna. De 

data som presenteras i resultatet är statistiska mått på urvalet och inte för hela populationen. 

Författarna är medvetna om att för att kunna göra statistisk inferens från ett urval, om en 

population, krävs teoretiskt sätt ett slumpmässigt urval. Eftersom detta inte var möjligt kommer 

författarna applicera statistiskt analys till den grad som uppfattas lämplig för att besvara 

forskningsfrågorna, med reservationen att statistiken bygger på ett icke-slumpmässigt urval. 

Exempel på statistiska mått som kommer användas är medelvärde, median, mest förekommande 

värde, standardavvikelse, t-test och p-värde. Att använda flera statistiska mått är en viktig del av 

att förklara ett kvantitativt resultat. Till exempel är det viktigt att jämföra medelvärde med 

median, men även med standardavvikelse för att få en uppfattning om spridningen i resultatet. 

Tillsammans kan dessa mått ge fler insikter till att förklara resultatet. För att förklara skillnader i 

resultatet och om de är signifikanta kommer författarna använda t-test. Detta eftersom 

populationsvariansen inte är känd och eftersom antalet respondenter i vissa urval är relativt få till 

antalet. Resultatet av t-testen kommer att presenteras med hjälp av p-värdet och alfavärdet, där 

det senare i samtliga test är 5 %. P-värdet är sannolikheten att få en minst så stor skillnad mellan 

det observerade värdet och det värde som förväntas enligt nollhypotesen (Aaker et al. 2007b, 

pp.431–449). I vårt fall kommer nollhypotesen vara att det inte finns någon skillnad och ett 

signifikant värde kommer redovisas som (p=X<0.05) och ett icke-signifikant som (p=X>0.05). 

 I resultatdelen redovisas först resultatet på de allmänna frågorna och sedan sportsliga 

resultats påverkan, upplevd samhörighet och varumärkesuppfattning. För tydlighetens skulle 

presenteras resultatet i den ordning forskningsfrågorna är formulerade. Insamlad fakta analyseras 
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med målet att belysa resultatet från olika synsätt. Ett exempel är att kontrollera resultatet för en 

viss grupp av respondenter. Författarnas mål är att insamlad fakta ska presenteras så korrekt som 

möjligt utan några egna värderingar (Saunders 2012, pp.604-605). En blandning av deskriptiv 

statistik, tabeller och figurer används i den mån de mest fördelaktigt anses förmedla resultatet 

från undersökningen.  

3.8 Metodkritik 

För att kritiskt granska studiens kvalitet, redogörs i detta stycke för de metodval som gjorts med 

hänsyn till studiens reliabilitet och validitet (Saunders 2012, p.91-94). Några potentiella felkällor 

är feldefinierad population, icke-representativt urval, missförstånd av enkätfrågorna, bristande 

kunskap för att kunna svara på frågorna, samt felaktig analys av insamlad data (Aaker et al. 

2007a, p.229). Målet med undersökningen är att kunna dra slutsatser om föreningar i allmänhet, 

utifrån de empiriska data som insamlas. För att uppnå en så hög reliabilitet som möjligt, det vill 

säga hur pålitligt resultatet är, har hänsyn tagits till en rad faktorer som kan tänkas påverka 

reliabiliteten i metoden. Då urvalet i studien är icke-slumpmässigt finns det en risk att 

respondenterna i urvalet inte är representativa för hela populationen. Även om det går att 

genomföra statistisk analys är det viktigt att påpeka att de data analysen bygger på, är från ett 

icke-slumpmässigt urval i form utav ett bekvämlighetsurval. Statistisk inferens kräver teoretiskt 

sätt ett helt slumpmässigt urval, varför detta kan påverka metodens reliabilitet. En annan 

potentiell faktor är att studien endast genomfördes vid ett tillfälle, under en toppmatch i 

Basketligan, på en fredagskväll. Det är möjligt att respondenternas demografi sett annorlunda ut 

vid en annan match, vilket skulle kunna ses som en svaghet i metoden som påverkar reliabiliteten. 

Det bästa sättet att testa studiens reliabilitet är att genomföra samma studie mer än en gång, 

vilket inte har gjorts på grund av studiens begränsade tidsram (Saunders 2012, p.210-211). 

För att uppnå en hög validitet, det vill säga att undersökningen mäter det den ska mäta, är 

frågorna i enkäten direkt kopplade till uppsatsens forskningsfrågor. Vissa enkätfrågorna bygger 

starkt på att respondenterna har kunskap om modervarumärket. Om respondenten saknar 

kunskap kan det leda till missvisande resultat, och för att minska denna risk har författarna lagt 

till en kontrollfråga kring kunskapen om modervarumärket. Dock kvarstår att enkäten är väldigt 

strukturerad utifrån författarnas tolkning och kunskap av problemområdet. Det finns inga 

kommentarsfält eller liknande där respondenten kan bidra med sin egen verklighetsuppfattning, 

vilket eventuellt skulle kunna öka validiteten i studien (Saunders 2012, p.192-194). En faktor 
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som kan påverka validiteten är hur studien använt begreppet “varumärkesförlängning”. I tidigare 

studier har begreppet endast använts på företag. Till författarnas kännedom har det inte 

applicerats på ideella föreningar tidigare, vilket skulle kunna ses som en begränsning av metoden 

och försvaga validiteten. En sista faktor som kan påverka validiteten är Likertskalan som studien 

använder. Resultatet från en likertskala, med ett udda antal alternativ, är på många sätt att föredra 

eftersom det lämnar ett neutralt alternativ i mitten av skalan. Vad som dock inte framgår är 

distansen mellan de olika numeriska värdena. Till exempel, kan upplevd distans, skilja sig 

mellan 3 och 4 jämfört med 6 och 7. Detta kan leda till ett missvisande resultat när man ser på till 

exempel medelvärdet.  

 

4. Resultat och analys 

Antalet åskådare uppgick till 1666 stycken och av dessa svarade 97 personer (5,8 %) på enkäten. 

Med ett bortfall på tre respondenter på grund av oseriösa svar blev resultatet 94 respondenter. 

Det fanns också ett antal personer som inte svarat på en eller flera frågor i enkäten, dessa frågor 

redovisas separat i resultatet som “obesvarade”.  

Könsfördelningen bland publiken i vår undersökning var relativt jämn och bestod av 49 

stycken män och 46 stycken kvinnor. Vad gäller åldersfördelningen var största andelen, en knapp 

tredjedel av besökarna, i intervallet 15-24 år. Att det här var den största gruppen kan bero på att 

Uppsala Basket har många ungdomslag i den här åldern, samt att det var en fredagskväll. Den 

näst största gruppen var 35-44 åringarna, följt av 45-54 åringarna. De två yttergrupperna, 0-14 

och 65+ representerades av 3 % respektive 4 % av de svarande. 

Figur 3. Åldersfördelning 
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Majoriteten av publiken i vår undersökning uppgav att de besökte evenemanget med anledning 

av att de var supportrar till KFUM Uppsala Basket. Endast en respondent uppgav sig vara 

supporter till motståndarlaget. Knappt en femtedel av respondenterna uppgav att de var allmänt 

idrottsintresserade och ytterligare 20 % uppgav att de var på matchen på grund av socialt 

umgänge.  

 

Figur 4. Anledning till besök av evenemang 

 
 

Hela 44 % av deltagarna uppgav att de besökte nio eller fler matcher per säsong. Det skulle 

kunna tolkas som att Uppsala Basket har en stor grupp lojala konsumenter. 

 

Figur 5. Hemmamatcher per säsong 
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En potentiellt viktig faktor som kan påverka andra svar är åskådarnas kännedom om KFUM. 

Fråga 3.0, löd “Hur väl känner du till KFUM och dess verksamhet?”. 

 

Figur 6. Kunskap om KFUM 

 
 

Enligt resultatet så var svaren utspridda, från att inte ha någon kännedom om KFUM, till att ha 

stor kännedom. Drygt en femtedel eller den största andelen av deltagarna i undersökningen 

uppgav att de inte hade någon kännedom om KFUM och exakt hälften uppgav att de hade liten 

eller ingen kännedom. Drygt en tredjedel uppgav att de hade god eller mycket god kännedom, 

medan en knapp femtedel uppgav ett neutralt svar. Med ett medelvärde på 3,6 och där den 

vanligast förekommande siffran är 1, på en skala till 7, kan man konstatera att kännedomen om 

KFUM är väldigt blandad hos respondenterna, men att den största gruppen utgörs av dem som 

inte alls känner till KFUM. 

4.1 Sportsliga resultat 

På de allmänna frågorna i enkäten, svarade 32 % att de var supportrar till klubben och 44 % att 

de går på nio eller fler matcher per säsong. Detta skulle kunna tolkas som att Uppsala Basket har 

en stabil grupp av lojala supportrar som dessutom ofta konsumerar tjänsten som Uppsala Basket 

erbjuder. Det kan också ses som en lojalitetsstege, där de som är supportrar och går på många 

matcher är klubbens mest lojala fans. En intressant vinkel vore därför om frågorna kring 

sportsliga resultat kontrolleras för dessa personer. Till exempel kan det vara intressant att veta 

om uttalade supportrar till Uppsala Basket i större grad påverkas av den sportsliga faktorn. Figur 

7 visar en sammanställning av det justerade resultatet för att illustrera det sportsliga resultatets 

påverkan på olika grupper. 
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Figur 7. Sportsliga resultats påverkan 

 
 

Dessa grupper är “Alla respondenter”, “Supportrar”, vilket avser de respondenter som tidigare 

själva uppgett att de är supportrar till Uppsala basket, samt “Supportrar+9 eller fler…”, vilket 

avser den grupp som både uppgett sig vara supportrar och som även tidigare svarat de går på nio 

eller fler matcher per säsong. På frågan om vinster påverkar uppfattningen av KFUM i positiv 

bemärkelse blev medelvärdet för alla tre kategorier mellan 4,2-4,4 och på frågan om ett förluster 

påverkar uppfattningen av KFUM i negativ riktning blev medelvärdet mellan 2,3-2,6. Den mer 

positiva bilden som vinster ger var signifikant högre än negativa sportsliga resultat för alla 

respondenter (p=0.00 <0.05). Enligt resultatet verkar det som att negativa sportsliga resultat inte 

påverkar KFUM i någon större utsträckning, men att positiva sportsliga resultat kan ge vissa 

positiva effekter. Det går tydligt se att medelvärdet ökar med positiva resultat och minskar med 

negativa resultat, då man kontrollerar för lojalitet.  

4.2 Upplevd samhörighet 

För att svara på forskningsfråga F2, om upplevd samhörighet har författarna i följande analys 

tagit hänsyn till andra faktorer som kan påverka svarsresultatet. Tabell 2 nedan sammanfattar 

resultatet på enkätfråga 4.1, som frågar om upplevd samhörighet mellan KFUM och Uppsala 

Basket.  
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Tabell 2. Upplevd samhörighet 

 
 

Medelvärdet bland alla respondenter är 4,3, medianen hos samtliga grupper blev 5, vilket också 

var det vanligast förekommande svaret. Det betyder att åskådarna upplever samhörigheten 

någonstans mellan neutral och försiktigt positiv. Precis som i tidigare stycke presenteras även 

resultatet i kontrollerad form med hänsyn till de respondenter som svarat att de känner till 

KFUM, eftersom detta i sin tur kan ha påverkan på svaret kring upplevd samhörighet. I den 

mellersta kolumnen syns resultatet av den upplevda samhörigheten hos alla respondenter som 

uppgett att de har kunskap om KFUM. Medelvärdet blir nu 5,1 vilket skulle kunna betyda att ju 

mer kunskap respondenten har om KFUM desto mer troligt är det att personen, inte enbart 

uppfattar KFUMs varumärke mer positivt, utan också i högre grad upplever en samhörighet 

mellan KFUM och Uppsala Basket. I kolumnen längst åt höger redovisas samma resultat, men 

kontrollerat för de som tidigare uppgav sig att vara supportrar till Uppsala Basket. Även här är 

medelvärdet högre, men endast med 2 decimalenheter. Dock kan vi se att det vanligast 

förekommande svaret var 7, vilket tyder på att det var en stor spridning i denna grupp. 

Resultatets median var 5 för samtliga grupper. Vidare följer en analys för kunskap om KFUM 

och samhörighet för att sedan återkomma till supporterskap och upplevd samhörighet. 

4.2.1 Upplevd samhörighet bland de som har kunskap om KFUM 

Figur 8 visar grafiskt hur den upplevda samhörigheten och kunskapen om KFUM ökar med 

åldern.  
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Figur 8. Samhörighet och kunskap 

 
 

Korrelationen mellan ålder och kunskap är 0,87 och mellan ålder och samhörighet 0,86.  

Figuren illustrerar också det som visades i tabellform visade ovan, nämligen att om kunskapen 

om KFUM ökar, gör upplevd samhörighet detsamma och att de ökar med lika mycket, för alla 

åldersklasser förutom 65+. Här måste dock hänsyn tas till att gruppen 65+ utgör en mycket liten 

grupp respondenter, enbart 4 % vilket innebär att felmarginalen är högre. För de andra 

åldersgrupperna upplevs samhörigheten något högre än samma grupps kunskap om KFUM. En 

förklaring skulle kunna vara att kunskapen om det andra varumärket, Uppsala Basket, är det som 

drar upp resultatet av den upplevda samhörigheten till en nivå som är högre än kunskapen om 

KFUM.  

 

Figur 9. Samhörighet och kunskap 2 
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Diagrammet i figur 9 skulle kunna tolkas som att respondenterna förlitar sig på sin, överlag 

positiva syn om Uppsala Basket som varumärke, vilket gör att resultatet om upplevd samhörighet 

hamnar på en högre nivå än kunskapen om KFUM4. 

4.2.2 Upplevd samhörighet bland supportrar 

Figur 10 visar precis som ovan upplevd samhörighet, dels från alla respondenter, dels från 

respondenter som uppgett sig vara supportrar. Figur 11 visar spridningen i svaret i åldersgruppen 

45-54. 

 

Figur 10. Samhörighet hos supportrar  Figur 11. Svar för åldersklass 45-54 

 
 

Om hänsyn tas till faktorn om supporterskap så ökar den upplevda samhörighet endast marginellt, 

från 4,3 till 4,5, vilket redovisades i Tabell 2. I figur 10 går det att se att upplevd samhörigheten 

för supportrar är högre eller lika hög för alla åldersgrupper utom för gruppen 45-54. De som är 

supportrar till Uppsala Basket i gruppen 45-54 upplever samhörigheten lägre än de i gruppen 45-

54 som inte anser sig vara supportrar. Detta avviker alltså från resultatet i alla andra 

åldersgrupper. I figur 11 till höger syns spridningen i gruppen 45-54 för supportrar. Varje blå 

prick är en numrerad respondent från 1 till 15. 4 personer svarade med siffervärde 1 på upplevd 

samhörighet och bara en person svarade 7. Överlag kan det vara så att det är denna grupp 

respondenter som avviker från medelvärdet och därmed drar ner det totala medelvärdet.  

Skillnaden i medelvärdet från 4,3 till 4,5 är inte signifikant (p=0.6>0.05). För att få en 

uppfattning om spridningen i resultatet kan standardavvikelse vara ett lämpligt statistisk mått. 

Standardavvikelsen är 2,2 på en skala från 1-7, vilket betyder att en slumpmässigt vald individ 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Resultatet på funktionell bild för Uppsala Basket är hämtat från stycke 4.3 
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med 95 % sannolikhet kommer vara +/- 2 från medelvärdet. Dessa statistiska mått betyder helt 

enkelt att det inte går att säga att det inte är slumpen som orsakat skillnaden i resultatet, om man 

kontrollerar för supporterskap. Avvikelsen i resultatet hade behövt vara större än 2,2 åt endera 

hållet för att kunna säga att det finns en statistisk skillnad. Sammanfattningsvis är det alltså inte 

är möjligt att uttala sig om supporterskap påverkar upplevd samhörighet eller ej. 

4.3 Varumärkesuppfattning 

Som tidigare redovisats kan en individs uppfattning om ett varumärke mätas utifrån dess 

funktionella bild, affektiva bild och anseende om föreningen. 

4.3.1 Funktionalitet 

För att mäta den funktionella bilden av KFUM och Uppsala Basket fick respondenterna ta 

ställning till i vilken grad de instämmer med påståendet att Uppsala Basket och KFUMs 

evenemang är av hög kvalitet.  

 

Figur 12. Funktionalitet 

 
 

För Uppsala Basket uppgav 80 % av respondenterna ett siffervärde på 5 eller mer, där 7 betyder 

“instämmer helt”, med ett medelvärde på 5,7 vilket åskådliggörs i den röda pelaren i 

stapeldiagrammet ovan. Den svarta pelaren visar uppfattningen av KFUM vilket fick ett 

medelvärde av 4,4. Medianen för Uppsala Basket var 6 och för KFUM 4. Den gråa pelaren i 

mitten visar också uppfattningen av KFUM, men med skillnaden att författarna kontrollerat för 

respondenter som uppgett att de känner till KFUM som organisation. “Känner till” har tolkats 

som att de svarat 4 eller högre på enkätfrågan om hur väl de känner till KFUM. Anledningen till 
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att analysera frågan såhär, är dels att svarsfrekvensen på frågorna om KFUM var låg, dels att 

flera respondenter svarade på frågorna om uppfattningen kring KFUM som förening, trots att de 

tidigare uppgav att de inte alls kände till föreningen. Som synes i figuren ovan, så blir 

medelvärdet högre när vi kontrollerar för de respondenter som uppgav sig känna till KFUM, men 

åskådarna upplever fortfarande att Uppsala Baskets evenemang är av högre kvalitet. 

4.3.2 Affektivitet 

Med påståendet, att Uppsala Basket respektive KFUM är en förening av hög klass, avser frågan 

att mäta den affektiva bilden av varumärket.  

 

Figur 13. Affektivitet 

 
 

Precis som enkätresultatet kring den funktionella bilden blir medelvärdet annorlunda när man 

studerar uppfattningen av KFUM beroende på om hela målgruppen svarar, vilket syns i den 

svarta pelaren, eller om bara de med kännedom om organisationen tas med, den grå pelaren. 

Medelvärdet om uppfattningen av Uppsala Basket som en förening av hög klass, hamnar på 5,6 

vilket är högre än båda KFUM-resultaten. Även medianen var högre för Uppsala Basket, 6 

jämfört med 4 för KFUM. 

4.3.3 Anseende 

Påståendet att Uppsala Basket är ett väletablerat märke inom idrotten avser att mäta anseendet 

eller ryktet som varumärket innehar.  

 

 



 

 
32	  

Figur 14. Anseende 

 
 

Medelvärdet för Uppsala Basket hamnar på 5,6 och det vanligast förekommande svaret är 7. Med 

svar från alla respondenter utgör medelvärdet för KFUM 4,7 vilket syns i den svarta pelaren, 

medan medelvärdet hos respondenter med kännedom om KFUM hamnar på 5,3 i den grå pelaren. 

Medianen för Uppsala Basket blev 6 och för KFUM 5. 

 

Sammanfattningsvis har båda varumärkena, på samtliga faktorer, ett medelvärde över 4,0 och en 

median på 4 eller högre, vilket innebär att den genomsnittliga attityden till påståendet var 

neutralt eller instämmande. Uppsala Basket har fått ett högre medelvärde och median på samtliga 

faktorer som utgör uppfattningen om ett varumärke. Att åskådarna i första hand var konsumenter 

av Uppsala Baskets tjänst kan vara en förklaring till varför varumärkena uppfattas olika. 

Skillnaden mellan Uppsala Basket och de båda resultaten för KFUM, var signifikant för alla tre 

komponenter (p=0.00 <0.05). Skillnaden i funktionell bild och affektiv bild var även signifikant 

jämfört med det justerade resultatet från KFUM (p=0.00 <0.05). Alltså kan det uteslutas att det 

är slumpen som skapat skillnaden i resultatet. 
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5. Diskussion 

Studiens resultat och analys kan sammanfattas i undersökningens forskningsmodell på följande 

sätt: 

Figur 15. Forskningsmodell och resultat 

 
Studiens resultat visar att positiva sportsliga resultat, i signifikant högre grad än negativa resultat, 

kan ha en påverkan på den ideella föreningens varumärke. Upplevd samhörighet uppfattas som 

neutral men ökar med kunskap och med ålder. Vidare upplevs idrottsklubbens varumärke 

signifikant mer positivt än den ideella föreningens varumärke. Att förknippas med ett starkt 

varumärke inom idrotten kan leda till ett förstärkt varumärkeskapital för den ideella föreningen. I 

detta kapitel följer en diskussion av undersökningens resultat, och dess jämförbarhet med 

tidigare forskning på företag, som förlänger sitt varumärke till idrotten. 

5.1 Sportsliga resultat 

Vår studie visar att idrottsföreningens positiva sportsliga resultat har en signifikant större 

inverkan än negativa sportsliga resultat, på moderföreningen. Detta överensstämmer med Walsh 

et al. (2012) och Apostolopoulou (2002). Det stämmer också att om man tar hänsyn till graden 

av lojalitet stärks den sportsliga effekten i vår studie, i likhet med tidigare forskning av James 

(2002) och Abosag (2010). Men det är viktigt att komma ihåg att vår studie också visar att 

sportsliga resultat endast har en neutral eller svag påverkan på varumärket totalt sätt, beroende på 

om man ser på positiva eller negativa sportsliga resultat. Det verkar som att idrottspubliken kan 

separera sitt supporterskap med dess åsikter kring modervarumärket, vilket stämmer med 

forskning av Keller (2008). Med andra ord går det inte att säga att sportsliga faktorer har en 

direkt påverkan på den ideella föreningens varumärke. Detta kan uppfattas som både positivt och 

negativt. Det skulle innebära att en organisation inte måste hitta en “vinnare” bland alla 
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sportklubbar i Sverige och vice versa, skulle det ta bort den eventuella risken att förknippas med 

dåliga sportsliga resultat och en “förlorarstämpel”. Dessa antagande bör dock forskas vidare 

kring. Till exempel kan det vara så att en enskild seger i en match har en marginell påverkan, 

men att ett SM-guld har en stor påverkan. På samma sätt hade det varit intressant att undersöka 

om en förening som är förankrat i botten av tabellen uppvisar samma resultat eller om negativa 

sportsliga resultat nu i högre grad påverkar modervarumärket. 

5.2 Upplevd samhörighet 

Resultatet bland alla respondenter tyder på att samhörigheten upplevs som neutral eller försiktigt 

positiv. Som bland annat Fedorikhin et al. (2008) säger så är det viktigaste att den inte upplevs 

som osammanhängande, vilket resultatet inte ger någon indikation på. Båda Paul et al. (2013) 

och Spiggle et al. (2012) menar att de konsumenter som har bäst kunskap kommer vara 

vägledande i attityden kring om den nya produkten har samhörighet eller inte. Spiggle menar 

dessutom att känslor för moderföreningen är ett måste för att kunna bidra med reaktioner kring 

upplevd samhörighet. När studiens resultat kontrolleras, för de personer som har kunskap om 

modervarumärket, ökar också medelvärdet och medianen på upplevd samhörighet. Till exempel 

är det möjligt att de med kunskap om KFUM snappat upp att sporten basket faktiskt grundades 

av YMCA eller att KFUM föreningar finns över hela Sverige, och att detta påverkar upplevd 

samhörighet. Vår studie visade också att kunskapen och upplevd samhörighet positivt 

korrelerade med ökande åldersgrupper. Varför det är så går enbart att spekulera kring, men en 

potentiell anledning skulle kunna vara att ju längre en person följt idrottsklubben, desto större är 

sannolikheten att personen kommit i kontakt med den ideella föreningen någon gång under 

denna tid. Vår undersökning tog också hänsyn till supportrar och deras syn på samhörigheten. 

När man kontrollerade för dessa respondenter uppkom ingen signifikant skillnad i resultatet. 

Enligt tidigare forskning av Walsh et al. (2012) finns en koppling mellan lojalitet och hur 

benägen en respondent är att acceptera klubbens varumärkesförlängning. Att det inte uppkom 

någon skillnad i resultatet av vår studie, betyder med andra ord inte att supportrar inte accepterar 

varumärkesförlängningen. Det ska enbart tolkas som att supportrarna inte i högre grad, 

accepterar varumärkesförlängningen, än den totala gruppen respondenter. Det går med andra ord 

att säga att samhörigheten är som sämst neutral och som bäst god, beroende på vem man 

kontrollerar för i publiken. Detta resultat är, enligt Fedorikhin et al (2008), Spiggle et al. (2012) 
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och Paul et al. (2012) med flera, att anse som ett gott resultat på en varumärkesförlängning, på 

den kanske viktigaste punkten. 

5.3 Varumärkesuppfattning 

Vår undersökning har visat att respondenterna har en neutral uppfattning om den ideella 

föreningens varumärke. Undersökningen kan inte bestyrka att uppfattningen är positiv, men det 

går heller inte att säga att den är negativ. Vad som går att säga, är att uppfattningen om den 

ideella föreningen, ökar i positiv riktning när hänsyn tas till respondenternas kunskap om 

föreningen. Med andra ord skulle ideella föreningar tjäna på att fler har kännedom om deras 

varumärke, eftersom det bevisligen är ett varumärke som många med kunskap om föreningen, 

upplever som positivt. Den hypotetiska frågan som varit intressant att veta är vad medelvärdet 

för KFUM varit utan sammankopplingen med Uppsala Basket. Författarna till denna uppsats tror 

att det varit lägre än vad resultatet visar, även om det inte finns några bevis för det. Enligt 

tidigare studier, av Swayne et al. (2011), Keller (2008), Martinez (2009), Chen et al. (2000), 

leder positiva attityder och åsikter i förlängningen till skapandet av ett förstärkt 

varumärkeskapital, och i en varumärkesförlängning finns det en fördel i marknadsföringssyfte att 

kunna dra nytta av varandras varumärke. En rimlig slutsats av detta är att den ideella föreningen 

med stor sannolikhet förbättrar sitt eget varumärke genom att sammankopplas med starkt 

varumärke inom idrotten. Det är inte något konstigt att idrottspubliken uppfattar de båda 

varumärkena på det här sättet. Det hade på många sätt varit mer allvarligt om publiken 

uppfattade idrottsföreningens varumärke som svagt eftersom det då är frågan vad den ideella 

föreningen tjänar på att förknippas med ett sådant varumärke. Vad som däremot framgår tydligt 

av undersökningen är att respondenternas uppfattning av idrottsföreningens varumärke är 

signifikant mer positivt än uppfattningen av den ideella föreningens varumärke. Detta skulle, 

teoretiskt sett, kunna betyda att idrottslagets varumärke ses som ”huvudvarumärket”, snarare än 

den organisation som förlänger sitt varumärke. En möjlig effekt är att det blir idrottsklubben som 

uppfattas stå för förlängningen av varumärket, trots att det i praktiken är tvärtom. Detta samband 

illustreras i figur 16.  
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Figur 16. Idrottsklubben som ”huvudvarumärke” 

 
Om det här stämmer och vilka konsekvenser det i så fall får för idrottsklubben, att 

sammanblandas med ett mindre attraktivt varumärke, är en rekommenderad infallsvinkel för 

framtida forskning. 

5.4 Varumärkesförlängning från föreningar jämfört med företag 

Forskningsfråga fyra syftar till att jämföra förlängningar från företag till idrotten, med 

förlängningar från ideella verksamheter till idrotten. Detta med hjälp av en studie gjord av Walsh 

et al. (2012) som beskriver det nya fenomenet att företag förlänger sitt varumärke till 

idrottsklubbar5. Båda undersökningarna testade uppfattningen av de berörda varumärkena ur tre 

olika angreppssätt; funktionalitet, affektivitet och anseende, svaren gavs på en skala från 1 till 7 

och jämförs utifrån medelvärden. Genom att studera medelvärdet av resultatet kan man direkt 

konstatera att värdena för uppfattningen av varumärke är signifikant högre hos sportklubbarna, i 

vår och i Walshs’ et al., undersökning. Vad som är speciellt intressant är att företagen i Walshs’ 

et al (2012) undersökning uppfattas med nästan identiska medelvärden som den ideella 

föreningen i vår undersökning, på alla tre komponenter. Detta skulle kunna tolkas som att ideella 

föreningar och företag som förlänger sitt varumärke upplevs på väldigt liknande sätt av den 

idrottspublik som bedömer dem. Eftersom vi inte har alla enkätsvar på Walsh studie, kan vi inte 

genomföra något t-test, vilket innebär att det kan vara en slump. Men att det är så liknande för 

alla tre komponenter motsäger det. Det är också intressant att detta är fallet när man jämför två 

mycket olika länder, Taiwan med Sverige, och två olika sporter, Baseboll med Basket. 

 Två stora skillnader har dock uppkommit i övriga resultatet. Walsh et al. (2012), kommer 

fram till att graden av identifikation med idrottslaget påverkar hur benägen personen är att 

acceptera en varumärkesförlängning. I den här uppsatsens undersökning uppnåddes en liten 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Se stycke 2.4 
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skillnad, men inte signifikant nog för att kunna säga att det med säkerhet är så. Det betyder inte 

att det inte finns en skillnad men vi kan med statistiskt hjälp inte dra den slutsatsen. Det är också 

viktigt att påpeka att Walsh et al. (2012), frågar efter en grad av identifikation, medan den 

empiriska undersökningen endast tar hänsyn till de som svarat att de är supportrar, inte till vilken 

grad de anser sig vara supportrar. Det är möjligt att resultatet då blivit annorlunda varför vi 

rekommenderar framtida forskning att utreda detta vidare. 

 Den andra skillnaden är i upplevd samhörighet. Walsh et al. (2012) kommer fram till att 

det inte fanns en stark upplevd samhörighet mellan företaget och sportklubbens varumärke. Som 

tidigare diskuterats, kan denna studies resultat inte säga att så var fallet med KFUM och Uppsala 

Basket. Walsh et al. (2012), tror detta kan bero på att inget företag i deras undersökning hade 

någon logisk koppling till idrott, till exempel var det ena företaget 7-Eleven. Eftersom KFUM 

har en mer logisk koppling till idrottsrörelsen, och eftersom samhörigheten ökar när vi 

kontrollerade för de som har kunskap om KFUM, skulle vi utifrån samma resonemang som 

Walsh et al. kunna säga att, samhörigheten vi fann, beror på KFUMs mer logiska koppling till 

idrotten. Med andra ord kan vi inte säga att alla ideella föreningar har en större samhörighet per 

automatik utan att den logiska koppling till idrotten blir det som avgör. Till exempel är det 

möjligt att ett företag som NIKE, hade fått en mycket högre upplevd samhörighet, än de företag 

som ingår i studien av Walsh et al. (2012). Slutsatsen blir att den logiska kopplingen till idrotten 

verkar vara en mycket viktig faktor som framtida studier borde undersöka vidare. 

 

6. Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att fylla luckan i den tidigare forskningen för att kunna svara på, 

hur den ideella föreningens varumärke påverkas av vara förlängt till idrotten, där faktorer som 

sportsliga resultat, upplevd samhörighet och varumärkesuppfattning kan få betydelse. Detta svar 

har sedan jämförts med tidigare forskning på företag som förlänger sitt varumärke till idrotten. 

Studiens resultat visar att positiva sportsliga resultat, i signifikant högre grad än negativa resultat, 

kan ha en påverkan på den ideella föreningens varumärke. Upplevd samhörighet ökar, med högre 

kunskap om den ideella föreningen, och med ålder. Dock uppkom ingen signifikant skillnad då 

resultatet kontrollerades för de respondenter som uppgav sig vara supportrar. Vidare uppfattas 

idrottsklubbens varumärke signifikant mer positivt än den ideella föreningens varumärke. Detta 
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kan enligt tidigare forskning vara till en fördel för den ideella föreningen eftersom det kan leda 

till ett förstärkt varumärkeskapital i och med att föreningen sammankopplas med ett starkare 

varumärke. Tidigare forskning kring effekten på företag som förlänger sitt varumärke till idrotten 

har fått ett mycket närliggande resultat, även om samhörigheten inte varit lika tydlig. Detta kan 

bero på en bristande koppling till idrottsbranschen för de undersökta företagen, snarare än att det 

beror på företag som organisationsform. Denna studies resultat, tillsammans med tidigare 

forskning, indikerar därför att idrottsrörelsen kan ses som en mycket lockande industri att 

förlänga sitt varumärke till, oavsett om det är en ideell förening eller ett företag som gör 

förlängningen. Det som spelar allra störst roll är upplevd samhörighet, där det hjälper om den 

organisation som förlänger sitt varumärke, har en logisk koppling till idrottsrörelsen. Detta 

påverkas i sin tur av den kunskap idrottspubliken innehar om samhörigheten och om de båda 

varumärkena. 

 

7. Begränsningar och bidrag 

7.1 Begränsningar 

Denna studie behandlar varumärkesförlängning inom idrotten, och använder en basketförening 

som exempel. Konsumenterna till andra idrotter och andra idrottsklubbar kan skilja sig åt från de 

som undersökts i denna studie. Försiktighet bör därför iakttas innan resultatet generaliseras till 

övriga delar av idrotten. Tjänsten som idrottsföreningar erbjuder är också speciell varför 

resultatet inte nödvändigtvis behöver vara detsamma för andra typer av tjänster eller produkter.  

Statistisk inferens kräver teoretiskt sett ett helt slumpmässigt urval. Även om det går att 

genomföra statistisk analys är det viktigt att påpeka att de data resultatet bygger på, är från ett 

icke-slumpmässigt urval i form utav ett bekvämlighetsurval. Det betyder att extra försiktighet 

bör iakttas innan resultatet generaliseras på andra föreningar. Det går också att konstatera att 

kännedomen om KFUM är väldigt blandad hos respondenterna, och att många inte kände till 

KFUM, vilket skulle kunna ses som en ytterligare begränsning av möjligheten att generalisera 

resultatet på andra föreningar och påverka resultatets validitet. 

Slutligen kan ytterligare en begränsning finnas i resultatets jämförelsebarhet med studien 

av Walsh et al. (2012), då den senare studien var på Basebollklubbar i Taiwan, vars respondenter 

kan skilja sig åt, i olika stor grad, från denna studies undersökta respondenter. 
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7.2 Framtida forskning 

Med denna uppsats, som en första studie, rekommenderar vi framtida studier att utgå från ett 

statistiskt slumpmässigt urval, för att ytterligare fördjupa analysen. Det är också tänkvärt att 

framtida studier använder sig av alternativa undersökningsmetoder för att ge en bredare bild. Till 

exempel skulle en kvalitativ metod, som en fokusgrupp eller intervju, kunna ge en djupare insikt 

om åsikterna hos respondenterna. Framtida forskning skulle även kunna fokusera djupare på 

graden av hängivenhet hos supportrar för att närmare undersöka dess påverkan. Tidigare 

forskning har antytt att det är en faktor, men denna studie kunde inte bevisa att så var fallet. Mer 

forskning krävs därför på området eftersom det praktiskt skulle vara mycket intressant att veta 

hur de mest lojala konsumenterna ser på en varumärkesförlängning.  

Denna studie har också tittat närmare på effekten av sportsliga resultat. Det finns ett stort 

utrymme för vidare forskning kring hur sportsliga resultat påverkar moderförenings varumärke, 

på kort och på lång sikt. Till exempel skulle det vara intressant att undersöka effekten av ett SM-

guld, och inte bara en enskild seger, samt andra sidan av myntet, att undersöka en klubb, som till 

exempel blivit delegerad till en lägre division, och om det påverkar det förlängda varumärket i 

högre grad än vad denna studie visat. 

Forskning på företag och ideella föreningar visar att idrottsklubbens varumärke uppfattas 

som signifikant mer positivt än den organisation som förlänger sitt varumärke. Detta skulle 

teoretiskt kunna betyda att idrottslagets varumärke ses som ”huvudvarumärket”, snarare än den 

organisation som förlänger sitt varumärke. Om det här stämmer och vilka konsekvenser det i så 

fall får för idrottsklubben, att sammanblandas med ett mindre attraktivt varumärke, är också en 

rekommenderad infallsvinkel för framtida forskning. 

7.3 Implikationer i praktiken 

Sportindustrin är en speciell bransch eftersom den är fylld med lojala konsumenter och 

okontrollerbara variabler som till exempel idrottsliga resultat. Då denna studie visar att positiva 

sportsliga resultat kan ha en viss effekt men att denna effekt inte är lika tydlig som fördelarna 

med att förknippas med ett allmänt starkt idrottsvarumärke, bör en organisation som vill förlänga 

sitt varumärke fokusera på att hitta ett starkt idrottsvarumärke. Det som sedan avgör om en 

varumärkesförlängning blir lyckad beror på kontrollerbara variabler som kunskapen om de båda 

varumärkena, eftersom det direkt påverkar upplevd samhörighet. Vi rekommenderar KFUM att 



 

 
40	  

fortsätta sitt samarbete med Uppsala Basket då sportklubben har ett starkt varumärke. Eftersom 

kunskapen om KFUM är relativt låg rekommenderar vi KFUM att marknadsföra sig själva bättre 

på Uppsala Baskets matcher. Marknadsföreningen bör vara fokuserad på att öka kunskapen om 

föreningens koppling till idrotten i allmänhet, och till basketen som sport i synnerhet. Att sporten 

basket grundats av en YMCA-ledare är ett konkret exempel som skulle kunna lyftas fram. Om 

51 % -regeln i framtiden avskaffas finns det inga uppenbara fördelar för Uppsala Basket som 

förening att förknippas med ett företag istället för en ideell förening. Vad som kan ha en 

betydelse är att det finns en idrottslig koppling, till det företag eller den ideella förening, som 

förlänger sitt varumärke. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1: Frågeformulär från enkätundersökning 
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Bilaga 2: Kodade svar från enkätundersökning 

 

Respondent 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.0 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3
1 2 2 5 4 5 4 6 3 3 3 3 4 7 1
2 2 2 5 4 4 4 5 3 4 4 4 1 1 1
3 2 2 5 4 7 4 7 1 3 3 5 1 1 1
4 2 2 5 4 7 7 7 1
5 1 2 5 4 7 7 7 5 6 5 6 6 6 4
6 1 4 5 4 7 6 6 4 4 4 4 4 4 4
7 1 4 5 1 6 4 4 3 3 3 2 2 2 1
8 1 3 5 1 5 4 3 3 4 4 2 6 3 2
9 2 1 4 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 1
10 2 4 4 1 6 6 7 1 3 3 2 1 1 1
11 1 5 4 1 6 6 6 1 4 3 3 2 4 4
12 2 5 4 4 7 6 6 3 3 4 4 5 4 4
13 2 2 4 1 6 1
14 1 3 4 2 4 5 3 2 2 2 2 1 1 1
15 1 3 4 1 3 4 3 1 3 3 5 3 4 4
16 2 4 4 1 5 4 5 1 4 1
17 1 4 4 1 5 6 4 5 4 4 3 3 2 2
18 1 3 4 1 6 5 5 1 4 4 4 5 5 2
19 1 2 4 1 2 3 1 1
20 1 2 4 1 5 4 5 1 4 4 3 3 4 6
21 2 1 4 2 7 7 5 2 3 4 4 4 7 5
22 2 1 4 2 7 7 7 1 7 7 7
23 2 5 4 1 5 6 7 3 4 4 3 2 2 2
24 1 4 4 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3
25 1 3 4 1 6 5 3 2 3 3 3 2 3 3
26 1 2 3 1 6 6 5 1 4 4 1 2 4 1
27 1 6 3 1 5 5 5 3 4 4 4 5 5 3
28 2 2 3 1 6 5 7 4 5 4 7 5 3 1
29 2 2 3 1 6 6 6 3 4 4 6 5 6 3
30 1 3 3 2 4 5 3 5 5 3 5 2 2 2
31 1 2 3 4 5 7 6 7 7 6 6 7 7 2
32 2 2 3 1 5 6 5 5 5 5 5 5 4 4
33 2 2 3 2 7 7 7 3 7 7 5 7 6 6
34 2 3 2 6 6 6 7 6 6 6
35 2 3 3 1 7 7 7 1 5 1 1
36 1 3 3 3 5 5 4 3 5 5 3 4 5 5
37 2 5 3 3 7 7 7 2 3 4 6 6 6 6
38 2 3 2 7 6 4 2 5 4 4 4 4 4
39 . . . . . . . . . . . . . .
40 1 2 3 1 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4
41 2 5 3 4 7 7 7
42 1 4 3 2 6 6 7 3 5 6 7 3 3 3
43 1 2 2 2 2 5 4 2 3 2 4 5 1 1
44 1 4 1 3 5 5 6 6 5 3 6 7 1 1
45 2 4 1 2 6 6 6 5 5 6 6 6 6 1
46 2 5 1 4 5 6 6 2 2 2 2 3 3 3
47 2 2 1 4 6 4 4 4 3 3 3 3 1 1
48 2 4 1 4 7 7 7 4 4 4 5 4 4 1
49 2 4 1 4 7 7 7 5 5 5 6 6 6 2
50 1 5 1 4 6 6 7 1 1 1 1 1 1 1
51 1 2 1 2 4 4 4 1 2 2 2
52 2 5 1 4 5 5 5 2 2 2 2 1 1 1
53 1 5 1 4 6 6 7 1
54 1 2 1 4 5 5 5 4 5 5 5 6 6 2
55 1 3 1 4 7 7 7 5 7 6 6 7 7 5
56 1 5 1 4 5 6 5 5 4 4 6 2 4 1
57 2 4 1 2 5 5 6 4 4 4 6 7 7 6
58 1 5 1 2 5 5 6 4 5 5 5 6 6 2
59 1 5 1 3 5 5 7 7 4 4 4 3 3 3
60 2 4 1 4 7 5 7 6 6 5 7 6 2 2
61 1 4 1 6 7 4 1 4 4 5 6 4 4
62 2 7 1 3 7 7 6 6 7 7 6 6 6 4
63 1 2 4 6 7 7 5 6 5 6 7 6 1
64 1 2 3 7 7 7 7 6 7 5 7 7 5
65 2 2 4 7 5 6 7 5 5 5 5 6 1
66 2 4 1 3 7 7 7 1 7
67 1 4 1 4 5 5 6 5 4 4 4 5 7 2
68 2 5 1 4 6 5 5 7 6 5 6 5 6 2
69 1 7 1 4 6 6 7 6 4 6 7 7 4 4
70 2 5 1 2 6 5 6 4 5 4 5 4 5 3
71 2 2 1 4 7 5 5 5 5 2 4 5 7 3
72 1 2 1 1 6 5 6 4 5 4 4 6 5 4
73 2 4 1 4 7 7 4 4 5 5 2 1 1
74 2 7 1 2 5 6 7 5 4 4 4 6 6 1
75 2 3 1 4 7 7 4 7 7 6 4 6 1
76 . . . . . . . . . . . . . .
77 2 2 1 4 5 4 5 7 4 5 7 6 7 4
78 1 5 1 3 4 4 4 7 4 4 5 7 4 4
79 1 4 1 4 5 5 5 7 7 7 7 4 4 4
80 1 7 1 4 6 6 6 4 4 4 5 2 2 2
81 1 6 1 2 6 5 5 4 4 4 4 3 1 1
82 1 3 1 4 5 6 6 7 7 6 4 7 7 2
83 2 1 2 7 7 7 3 7 7 5 7 7 7
84 1 6 1 4 6 6 5 5 4 5 4 5 6 1
85 2 2 1 4 7 6 4 1 4 7 1
86 1 5 1 4 5 6 4 1 4 4 4
87 2 5 1 3 6 6 5 5 4 4 5 3 3 3
88 1 6 1 4 7 6 7 7 6 6 6 6 6 6
89 1 6 1 3 6 6 5 3 3 4 4 7 5 2
90 2 5 1 3 7 7 7 3 3 3 2 1 1 1
91 . . . . . . . . . . . . . .
92 1 6 1 4 5 5 4 3 4 4 4 2 5 3
93 1 5 1 4 5 6 6 1 6 1
94 2 2 1 4 7 7 7 4 5 5 6 7 7 3
95 2 4 1 3 5 5 6 7 5 5 7 7 6 3
96 1 4 1 4 5 4 7 2 2 2 6 1 1 1
97 2 4 1 4 6 6 6 3 4 4 4 3 2 2


