
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete 
Kandidatexamen  
 
Sponsringens omvända psykologi  
 
 
 
 
 
Författare: Jesper Lindskoug 
Handledare: Joacim Larsson & Victoria Kihlström 
Examinator: Jörgen Elbe 
Ämne/huvudområde: Företagsekonomi 
Kurskod: FÖ2023 
Poäng: 15 hp 
Examinationsdatum: 2017-01-09 
  
 
Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. Publiceringen 
sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda ned på nätet. 
Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. Högskolan 
Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja x Nej ☐ 

 
                                    
 
 
                                       Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00 
 



	  
	  

2	  

    
 
 

Förord 
 
 
 
 
 
 
Jag skulle vilja tacka mina respondenter som har möjliggjort denna undersökning samt mina 
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Sammanfattning 
 
 
De ökade investeringarna inom sponsring och idrottsområdet har börjat betraktas som ett 

marknadsföringsverktyg för företag som vill arbeta med sina varumärken. Det har dock på 

senare tid framkommit studier som uppmärksammat att det finns två sidor av området och 

menar att sponsorer faktiskt kan utsätta sitt varumärke för risker i form av negativa attityder 

hos rivaliserande supporter och således omedvetet exkluderat en målgrupp på marknaden 

genom sin sponsring. Studier inom området kan endast begränsa dessa negativa attityder till 

hängivna rivaliserande supportrar vilket gör att man ännu inte vet i vilken utsträckning 

företagets sponsring kan innebära en risk för varumärket.  Studiens syfte blev därmed att 

utföra en riskbedömning utifrån ett sponsrande företags perspektiv inom idrott, genom att 

mäta om rivaliserande supportrars attityder till sponsorns varumärke skiljer sig beroende på 

supportrarnas grad av identifikation. För att sedan studera om och i vilken utsträckning detta 

kan leda till ett negativt konsumentbaserat varumärkeskapital. 

 
För att besvara syftet genomfördes en enkätundersökning på 524 respondenter tillhörande 

Djurgårdens IF, där 404 stycken kategoriserades in som hängivna och 120 stycken som 

medelhängivna. Resultatet som framgick var att supportrar oberoende av identifikation 

påvisade en hög medvetenhet om rivaliserande lags sponsorer samt en negativ attityd till dem. 

De två supportrergruppernas attityder var genomgående homogena och påvisade att sponsorer 

till ett idrottslag kan erhålla ett negativt konsumentbaserat varumärkeskapital och därmed 

omedvetet exkludera vissa konsumenter på en marknad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Sponsring, imageöverföring, varumärkeskapital, attityd, idrottssupportrar.  
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1. Inledning 
Det har blivit allt viktigare för företag att arbeta med sina varumärken då företag vill särskilja 

sina produkter från konkurrenternas med avsikt att göra det lättare för kunden att minnas 

företagets varumärke (Mossberg & Sundström, 2011). Abreu & Arcodia (2013) förklarar att 

sponsring växt fram som ett populärt och kostnadseffektivt marknadsföringsverktyg för 

företag att arbeta med just sina varumärken. De investeringar företag gör inom sponsring 

grundar sig enligt Gwinner (1997) med ambitionerna att skapa medvetenhet om sitt 

varumärke samt stärka, etablera eller ändra sin varumärkesimage. Varumärkesimage förklaras 

enligt Abreu och Arcodia (2013) som den bild konsumenter har om ett varumärke vilket blir 

beroende av de associationer de har i minnet och kopplar till företaget. Vidare förklarar 

författarna att varumärkesassociationer kan uppstå på olika sätt och att använda sig av 

sponsring är ett av dem. Företagens finansiella medel till en annan enhet gör att de två 

parterna sammankopplas med varandra och således möjliggör det för det sponsrande företaget 

att överföra de associationer den sponsrade enheten erhåller - över till sitt eget varumärke. 

Denna process är något författarna benämner som en imageöverföring (Abreu och Arcodia, 

2013).  

 

Anledningen till att företagens två primära mål med sponsring är att skapa en medvetenhet om 

sitt varumärke samt en stark varumärkesimage beror på att de tillsammans bildar 

varumärkeskunskap. Begreppet varumärkeskunskap är enligt Keller (1993) en central del i 

utvecklingen av det författaren benämner som konsumentbaserat varumärkeskapital. Vidare 

förklarar författaren begreppet konsumentbaserat varumärkeskapital som den differentiella 

effekt ett företag får på sin marknadsföring från konsumenter då dem har en 

varumärkeskunskap om varumärket. Konsumentbaserat varumärkeskapital kan enligt Keller 

(1993) te sig i både negativ och positiv karaktär. När konsumenter väljer att agera mer 

fördelaktigt mot ett varumärke och dess marknadsföring som resultat av deras specifika namn, 

än vad de gör mot andra oidentifierade varumärken i samma bransch, anses ett företag erhålla 

ett positivt varumärkeskapital. På liknande vis fast omvänt anses ett företag erhålla negativt 

varumärkeskapital då konsumenter istället väljer att agera ofördelaktigt mot ett varumärke 

som ett resultat av företagets specifika namn.  

 

Det finns flertalet områden för företag att investera i sponsring men Cornwell, Weeks och 

Roy (2005) förklarar att idrottsområdet blivit allt vanligare för företag att investera i. Enligt 
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författarna beror detta på idrottssupportrars benägenhet att utveckla sociala identiteter när de 

identifierar sig med ett specifikt idrottslag, vilket leder till att de blir involverade i lagets 

framgång. Även Grohs, Reisinger och Woisetschläger (2015) är inne på samma linje och 

menar att supportrars identifikation med ett idrottslag kan skilja men att de förenas genom sin 

lojalitet och sina positiva attityder. Den lojalitet och de positiva attityder supportrarna 

utvecklar till sina lag är något företag genom sin sponsring och en imageöverföring vill 

överföra till sitt eget varumärke.  I en studie på amerikanska idrottssupportrar kunde 

Meenaghan (2001) konstatera att involverade supportrar har en hög medvetenhet om sina 

sponsorer och var benägna att utveckla en god attityd till dem. Resultatet av detta blev att de 

involverade supportrarna i jämförelse med icke involverade var dubbelt så benägna att byta 

till det sponsrande företagets produkter som ett resultat av deras sponsring. I enlighet med 

tidigare författare förklarar Cornwell et al (2005) att supportrars köpintentioner till 

sponsorernas produkter är relaterat till supportrarnas identifikation med lagen och är vanligt 

förekommande när detta betraktas som en norm inom gruppen. Något som har gjort att 

idrottsområdet blivit en attraktiv destination för företag att investera i sponsring.  

 

I motsats till tidigare författare har Dalakis och Levin (2005) en annan syn området och 

förklarar att sponsorer till ett idrottslag inte endast behöver överföra positiva attityder till sitt 

varumärke. Författarna förklarar att när supportrar identifierar sig med ett lag kan det även 

resultera i att de utvecklar negativa attityder till sina rivaler. Vidare kunde författarna i sin 

studie påvisa att de negativa attityder supportrar utvecklar till rivaliserande lag utsätter 

sponsorer för vissa risker. På samma sätt som det egna lagets supportrar överför positiva 

attityder till sponsorn kan en omvänd imageöverföring ske från rivaliserande supportrar då 

dem associerar det sponsrande företaget med deras rivaler. Resultatet av detta blev att de 

rivaliserande supportrarna överförde sina attityder till det rivaliserande laget över på deras 

sponsor och deras varumärke (Dalakis & Levin, 2005) 

 

Även liknande studier har genomförts i Sverige då Bergkvist (2012) undersökte svenska 

idrottssupportrars attityd till rivaliserande lags sponsorer. Bergkvist kunde konstatera att 

supportrar som identifierade sig med ett av lagen utvecklade en mer negativ attityd till 

rivaliserande lags sponsorer än vad personer som inte identifierade sig med någon av lagen 

gjorde. Författaren kunde även påvisa att supportrarnas negativa attityder till rivaliserande 

lags sponsorer hade en påverkan på deras beteende mot sponsorns produkter. Detta framgick 

då supportrarna i studien agerade mer ofördelaktigt i form av köpintentioner till den 
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rivaliserande sponsorns produkter än vad icke supportrarna i kontrollgruppen gjorde 

(Bergkvist, 2012).  

 

1.1 Problemdiskussion 
Tidigare studier lyfter fram sponsring inom idrott som ett effektivt marknadsföringsverktyg 

då involverade idrottssupportrar har visat sig ha en hög medvetenhet om sina sponsorer och 

även utvecklat positiva attityder till dem. Något som bidragit till att dem börjat konsumera 

sponsorns produkter som ett resultat av deras sponsring. Dock har studier på senare tid kunnat 

konstatera att företag inte enbart behöver erhålla positiva attityder till sitt varumärke genom 

att börja sponsra ett idrottslag, utan att det även finns vissa risker med det. Riskerna i detta 

fall är att rivaliserande supportrar till det sponsrande idrottslaget överför sina negativa 

attityder till deras rivaler över till deras sponsorer då dem börjar associera de två parterna med 

varandra. Precis som det framkommit att det sponsrande lagets supportrar väljer att agera mer 

fördelaktigt när det kommer till köpintentioner mot sponsorns produkter har även bevisats att 

rivaliserande supportrar väljer att agerar mer ofördelaktigt som ett resultat av företags 

sponsring. Innebörden av detta blir således att företag genom sin sponsring kan attrahera nya 

konsumenter till företaget (det sponsrade laget supportrar) men samtidigt exkludera andra 

konsumenter på marknaden i form av rivaliserande supportrar till det sponsrade laget. 

 Detta lyfter fram sponsring inom idrott i ett nytt ljus då företagens ökade investeringar och 

ambitioner om att attrahera nya kunder indirekt kan leda till att man exkluderar andra. Dock 

är antalet studier inom området omvänd imageöverföring relativt begränsat och precis som 

författarna själva poängterat upplevde de att supportarna i sina studier har en hög grad av 

hängivenhet. Detta innebär att dessa negativa attityder som företag kan erhålla genom att 

sponsra ett individuellt idrottslag endast kan begränsas till hängivna supportrar. Denna 

kunskapslucka inom området gör det intressant för mig att undersöka om dessa attityder ser 

likartade ut hos supportrar med lägre grad av identifikation och utifrån det ge en indikation på 

i vilken omfattning sponsorer till ett idrottslag exkluderar konsumenter på en marknad.  
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1.2 Syfte 
Syftet med studien är att utföra en riskbedömning utifrån ett sponsrande företags perspektiv 

inom idrott, genom att mäta om rivaliserande supportrars attityder och beteende till 

sponsorns varumärke skiljer sig beroende på supportrarnas grad av identifikation. För att 

sedan studera om och i vilken utsträckning detta kan leda till ett negativt konsumentbaserat 

varumärkeskapital.  

 

 

1.3 Frågeställningar 
 

- Skiljer sig idrottssupportrars medvetenhet och attityder till rivaliserande lags sponsorer 

beroende på graden av identifikation?  

 

- Har idrottssupportrars attityd till rivaliserande lags sponsorer en påverkan på deras 

köpbeteende mot sponsorns produkter och skiljer dem sig beroende på graden av 

identifikation?  

 

1.4 Avgränsningar  
Det sponsrande företaget ska vara svenskt och samtidigt en etablerad huvudsponsor inom 

svenskfotboll. Supportrarna i studien ska vara direkt rivaliserande till det idrottslag företaget 

sponsrar.  
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2. Teoretiskt ramverk 
2.1 Varumärken och Sponsring 
Kotler och Keller (2012) förklarar att företags viktigaste immateriella attribut är deras 

varumärke och utgörs av ett namn, term, symbol eller skylt. Varumärkesarbete är den process 

som gör att företag särskiljer sina egna produkter från sina konkurrenter med avsikten att göra 

det lättare för kunden att minnas företagets varumärke. Företag är sällan intresserade av att 

genomföra engångsaffärer utan relationen till sina kunder har blivit en allt viktigare del då 

man vill att de frekvent ska komma tillbaka – gång på gång (Mossberg & Sundström, 2011). 

Abreu och Arcodia (2013) betonar vikten av en stark varumärkesimage med anledning av att 

det hjälper konsumenter i beslutsprocesser, skapar trovärdighet, förväntningar och reducerar 

risker. Sponsring har enligt författarna växt fram som ett populärt och kostnadseffektivt 

marknadsföringsverktyg för företag som vill arbeta med sitt varumärke och dess image. 	  

	  

’’ Sponsring innebär ett avtal till ömsesidig nytta mellan två eller flera parter, där den ena 

parten (sponsorn) förbinder sig att lämna ersättning i form av kontanta medel, varor och/eller 

tjänster och den andra parten (den sponsrade) som motprestation tillhandahåller t.ex. 

exponering av varumärke eller andra varor och tjänster till nytta för sponsorn i dennes 

verksamhet.’’ (Statskontoret, 2003). Som tidigare nämnts representerar sponsring enbart ett 

angreppssätt företag nyttjar för att stärka sitt varumärke, men det är likväl ett centralt sådant. 

För att kunna etablera en djupare förståelse för fenomenet sponsring i relation till företagens 

varumärken måste vi först göra en djupdykning inom området varumärken. Oavsett hur man 

arbetar med sitt varumärke, via sponsring eller något annat tillvägagångssätt, är den 

gemensamma nämnaren att man inom företaget strävar efter att skapa en medvetenhet kring 

sitt varumärke samt en stark varumärkesimage. Dessa två mål har blivit av vikt för företag 

eftersom de visade sig vara en viktig del i utvecklingen av konsumentbaserat 

varumärkeskapital.  
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2.1.1 Konsumentbaserat varumärkeskapital 
 

A product can be copied by a competitior; a brand is unique. A product can be quickly 

outdated; a successful brand is timeless.’’ (Stephen King, citerad i Aaker, 1991, s. 5).  

 

Trots att uttrycket varumärkeskapital är relativt vedertaget finns det ännu inga angivna eller 

accepterade definitioner av det. Aaker (1991) förklarar uttrycket varumärkeskapital som en 

uppsättning tillgångar ett företag har kopplat till sitt varumärke, namn eller symbol vilket 

sedermera generar ett värde till företagets varumärke och dess konsumenter. Ur konsumentens 

synvinkel är ett exempel på dessa värden att dem lagra mycket information kopplat till ett 

varumärke. Detta framgår då konsumenterna har specifika associationer till ett varumärkes 

namn/symbol som de sedan värderar som bra eller dåligt vilket sedan kan användas som 

underlag vid ett val av varumärken. Detta framgår genom igenkännandet av varumärket och 

tidigare erfarenheter av det. En annan typ av värde kunden kan erbjudas av ett specifikt 

varumärke är att de känner sig annorlunda genom att köpa en viss produkt, exempel på detta 

kan vara ett smycke från ett känt och etablerat varumärke (Aaker, 1991). Fortsättningsvis 

förklarar författaren att dessa värden utifrån konsumententens synvinkel kan komma tillbaka 

till företaget och bli till värden för dem. Exempel på detta är om kunden är medveten om ett 

varumärke och har positiva associationer till det, detta medför då att kunden inte ställer sig 

skeptiskt till nya produkter som varumärket marknadsför. Detta leder i sin tur till att man kan 

locka till sig nya kunder eller återta gamla (Aaker, 1991).  

 

Kellers (1993) definition skiljer sig aningen från Aakers (1991) men det finns en gemensam 

nämnare i form av värden från företag till konsument. Keller (1993) argumenterar för att 

varumärkeskapital kan studeras sett ur två dimensioner, konsumentbaserat och finansiellt. 

Eftersom att denna studie inriktar sig på konsumenters syn på ett varumärke blir det således 

naturligt att fokusera på den förstnämnda dimensionen, konsumentbaserat varumärkeskapital. 

Keller (1993) definierar konsumentbaserat varumärkeskapital som den differentiella effekt ett 

företag får på sin marknadsföring från konsumenter då dem har en varumärkeskunskap om 

varumärket.  

 

Keller (1993) redogör för att just varumärkeskunskap är en central del inom 

konsumentbaserat varumärkeskapital och är enligt författaren är en sammansättning av brand 

awareness och brand image. Den första dimensionen, brand awareness, är relaterad till 
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konsumenters medvetenhet om ett varumärke och ligger till grund för deras benägenhet att 

identifiera ett varumärke under varierande förhållanden. Den andra dimensionen, brand 

image, förklaras som den bild konsumenter har om ett varumärke vilket blir beroende av de 

associationer dem har i minnet och kopplar till företaget (Keller, 1993). I enlighet med Kellers 

resonemang kring varumärkesimage förklarar Abreu & Arcodia (2013) att associationerna 

kan delas in i tre olika kategorier; attribut, fördelar och attityder. Då attribut och fördelar 

handlar mer om olika perspektiv kring ett företags produkter berör attityder snarare den 

övergripande bedömning konsumenter gör om ett varumärke.  

 

Keller (1993) argumenterar för att ett företag kan uppleva både negativt och positivt 

varumärkeskapital, något som skiljer sig från Aakers (1991) syn på begreppet. När 

konsumenter väljer att agera mer fördelaktigt mot ett specifikt varumärke och dess 

marknadsföring som resultat av deras specifika namn, än vad de gör mot andra oidentifierade 

varumärken i samma bransch, anses ett företag erhålla ett positivt varumärkeskapital. På 

liknande sätt kan ett företag erhålla negativt varumärkeskapital då konsumenter istället väljer 

att agera ofördelaktigt mot ett specifikt varumärke och dess marknadsföring än vad de gör 

mot andra oidentifierade varumärken i samma bransch. Keller (1993) betonar vikten av 

konsumenters attityd inom varumärkesimage med anledning av att attityden formar den bild 

konsumenter skaffar sig om ett varumärke, samt att det visat sig ha en påverkan på 

konsumentbeteende och därmed deras val av varumärken. Denna studie inriktar sig på 

konsumenters associationer och övergripande bild av ett varumärke mer än deras 

utvärderingar av själva produkterna kopplade till företaget, något som gör att attityd blir det 

primära området inom brand image och dess associationer.  

 

2.2 Attityd 
Szmigin och Piacentini (2015) förklarar attityd i dess enklaste form och summerar begreppet 

som den övergripande bedömningen personer gör baserat på hur de tänker, känner och agerar 

mot ett objekt. Författarna poängterar att objekten kan variera och exempelvis utgöras av 

varumärken, personer, idéer eller tjänster. Som tidigare nämnts kommer denna studie utgå 

från personers attityd till varumärken. Den övergripande bedömning personer gör om ett 

objekt kan enligt Delamater (2006) resultera i en positiv eller negativ attityd, vilket sedermera 

leder till att personer väljer att agera fördelaktigt/ofördelaktigt mot ett objekt. 
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Hogg och Vaughan (2010) menar att personers attityder är strukturerade och baseras på tre 

vedertagna komponenter, Affektion, Beteende och Kognition. Zimbardo och Leippe (1991) 

förklarar att dessa tre komponenter tillsammans bildar det man kallar ABC-modellen. Dock 

motsätter sig Szmigin och Piacentini (2015) detta resonemang då komponenternas ordning 

inte behöver utgöras just A-B-C samt att deras påverkan på varandra inte är helt säkerställt 

och väljer därför att referera till den som tri-component model.  

 

2.2.1 Tri-component model  
Tri-component model består som tidigare förklarat av de tre komponenterna kognition, 

affektion och beteende vilket bildar det författarna benämner attityd. (Bohner & Wänke, 2002 

& Hogg & Vaughan 2010). Schiffman & Kanuk (2007) förklarar kognition som den kunskap 

och information konsumenter har om ett varumärke vilket utgörs av kombinationen 

erfarenheter och information från utomstående källor. En vedertagen redogörelse hos 

författarna är att komponenten affektion utgörs av känslor till ett varumärke. De känslor en 

konsument har till ett varumärke kan baseras på den information man tidigare har skaffat sig 

vilket de sedan värderar som bra eller dåligt. (Bohner & Wänke, 2002; Hogg & Vaughan, 

2010; Szmigin & Piacentini, 2015). Den avslutande komponenten, beteende, består enligt 

Schiffman och Kanuk (2007) av det agerande konsumenter upprättar mot ett specifikt objekt 

baserat på deras attityd. Vidare menar författarna att konsumenter som kan agera fritt visar en 

stor tendens att följa sin attityd, detta har gjort att beteendekomponenten idag används som ett 

verktyg inom marknadsföring för att mäta personer explicita ageranden i form av 

köpintentioner.  

 

Dock är den gemensamma uppfattningen hos samtliga författare att beteendekomponenten 

inte är lika enkel att påvisa som de andra två komponenterna då personers beteende kan 

påverkas av andra faktorer. Hogg och Vaughan (2010) betonar attitydernas tillgänglighet och 

styrka som en påverkande faktor på personers beteende, desto starkare attityd en person har 

desto större är chansen att det påverkar beteendet. Även Delamater (2006) & Schiffman och 

Kanuk (2007) följer detta spår då författarna argumenterar för att personers beteende till stor 

del är situationsanpassat. En konsument kan byta märke även om han/hon har en positiv 

attityd till det, valet att byta märke kan istället baseras på att konsumenten finner ett annat 

märke mer prisvärt eller bäst lämpat för han/hennes ekonomiska situation. Schiffman & 

Kanuk (2007) förklarar att en konsument kan etablera en positiv attityd till tyska bilar men 

när det är dags att byta bil kan personen i fråga köpa en japansk bil. Detta beror på att 
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personen trots en positiv attityd till tyska bilar finner den japanska bilen mer prisvärd och mer 

fördelaktig för den ekonomiska situationen, och således väljer bort den tyska. Detta påvisar 

att det kan finns ett ”gap’’ mellan attityd och beteende då personer kan upprätta beteenden 

som nödvändigtvis inte behöver stämmer överens med sin attityd.  

 

 

 

 

                                  
       

 

 

 

            Figur 1: Tri-component model  

 

2.2.2 Social identitetsteori  
För att ytterligare nyansera innebörden av begreppet attityd bör även en social aspekt beaktas. 

Hogg och Vaughan (2010) förklarar begreppet social identitetsteori som de sociala identiteter 

personer erhåller genom att definiera sig som medlem i en specifik grupp. Grohs et al., (2015) 

förklarar att social identifikation kopplas till tre stadier; första stadiet går ut på social 

kategorisering där både individen och andra är uppfattade, definierade eller igenkända som en 

del av en distinkt social grupp. Det andra stadiet sker när individer inom denna sociala grupp 

tillägnar sig vanliga, representativa attribut, beteenden och normer vilket gör att man 

definierar och differentierar grupper från varandra. Det sista steget går ut på att medlemmarna 
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inom gruppen tillägnar sig dessa normer och beteende. Enligt författaren utgör 

idrottssupportrar ett typiskt exempel på detta, då supportrarna utvecklar sociala identiteter 

genom att identifiera sig med ett specifikt idrottslag. När supportrarna identifierat sig med ett 

specifikt idrottslag lär de sig normer och attribut som är signifikativa för gruppen. Grohs et al. 

(2015) förklarar att supportrar genomgår olika stadier av identifikation. Exempel på dessa är 

kännedom, attraktion, tillgivenhet och lojalitet vilket gör att de upplever fram- och motgång 

som sin egen. Vidare förklarar författaren att supportrarnas identifikation till ett lag kan 

variera men att de i slutändan förenas genom sin lojalitet och sina positiva attityder till laget. 

Bohner och Wänke (2002) anser att sociala identiteter inverkar på personers attityd, detta blir 

tydligt då individer etablerar eller ändrar attityd för att passa in i en specifik grupp och de 

normer som är signifikativa för gruppen. Cornwell, Weeks och Roy (2005) förklarar att 

personer utvecklar sociala identiteter för att kunna definiera andra och placera sig själva i 

sociala sammanhang.  

 

2.2.3  Balansteorin 

Avslutningsvis är Heider’s balansteori en teori som presenterats för att förstå personers 

attityd. Teorin utgår ifrån att personer strävar efter att skapa en balans och harmoni i sina liv. 

Om det uppstår en situation där det förekommer obalans så tenderar personer att förändra sin 

attityd så att balansen återigen kan uppstå. Resultatet av detta blir att personer gillar det som 

associeras med det man redan gillar; samt att man ogillar det som associeras med det man 

redan ogillar - detta är något som behövs för att upprätthålla balansen. Välkända uttryck för 

att förstå balansteorin är: ’’mina vänners fiender är mina fiender’’ samt ’’mina fienders 

fiender är mina vänner’’ (Dalakas & Levin, 2005). Denna strävan efter balans är något 

Bohner och Wänke (2002) finner nödvändigt då personer som befinner sig i obalans upplever 

ett obehag.   

 

I Figur 2 förklarar Bohner och Wänke (2002)  hur olika attityder framstår beroende på vad de 

associeras med. Om vi antar att P ogillar O; samtidigt som O gillar X, så kommer vi enligt 

balansteorin kunna anta att P kommer etablera en negativ attityd mot X. Detta beror på att P 

associerar X med något som man redan ogillar (O) och därmed etablerar attityd utefter det. 

För att balans ska uppstå så krävs det två negativa och ett positivt samband; alternativt att 

samtliga är positiva.  
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        Figur 2: Balansteorin    
 

 
Således bildar tri-component model, social identitetsteori och balansteorin den teoretiska ram 

som denna studie utgår ifrån när begreppet ”attityd” används. Tri-component model ligger till 

grund för att definiera och förklara begreppet attityd, medan social identitetsteori och 

balansteorin är två teorier som presenterats för att förklara hur personers attityder kan 

influeras och förändras beroende på sammanhang. Dessa tre teorier tillsammans blir sedan en 

viktig komponent för att förklara och förstå kopplingen mellan varumärken och sponsring.  

 

2.3 Sponsring och imageöverföring  
Gwinner (1997) förklarar att företagens två viktigaste mål med sponsring är att skapa 

medvetenhet om sitt varumärke samt att etablera, stärka eller ändra sin varumärkesimage. 

Anledningen till att dessa två mål är primära för företag som investerar i sponsring beror på 

att de tillsammans bildar varumärkeskunskap vilket är en viktig del i utvecklingen av 

konsumentbaserat varumärkeskapital.  

 

Som tidigare redogjort omfattar varumärkesimage den bild och de associationer personer har 

till ett varumärke. (Abreu och Arcodia, 2013). Författarna förklarar att 

varumärkesassociationer kan uppstå på olika sätt, antingen genom direkt erfarenhet av 

varumärket, att företag själva förmedlar informationen alternativt att företag sammankopplas 

med andra enheter. Sponsring framgår enligt den sistnämna kategorin när företag genom sina 

finansiella medel blir sammankopplade med andra enheter och således möjliggör det för 

företaget att överföra den sponsrade enhetens associationer - till det egna varumärket. Denna 

överföring är något författarna benämner brand image transfer (Abreu & Arcodia, 2013).   
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Gwinner (1997) & Abreu och Arcodia (2013) förklarar att begreppet brand image transfer 

innefattar en imageöverföring av associationer mellan en sponsor och den sponsrade enheten. 

Författarna lyfter fram denna process som en viktig del inom sponsring då företag investerar 

med ambitionerna att härleda redan etablerade associationer till sitt eget varumärke.  

Abreu och Arcodia (2013) samt Cornwell, Weeks och Roy (2005) poängterar att balansteorin 

är en viktig del i redogörelsen för brand image transfer. Den process som sker vid 

imageöverföring förklaras utifrån balansteorin som en triangulär relation mellan konsumenter, 

sponsrad aktivitet och sponsor. Som tidigare redogjorts i kapitel 2.2.3 hävdar Balansteorin att 

personers attityd till nya saker grundar sig på vad de associeras med, detta är nödvändigt för 

att personer ska etablera en balans i sina attityder samt harmoni i sina liv. Dalakis & Levin 

(2005)  har förklarat denna balans i sin enkelhet och menar att personer gillar saker som 

associerar med något dem redan gillar. Detta förekommer inom sponsring då företagens 

finansiella medel till en aktivitet möjliggör en sammankoppling de två parterna vilket leder 

till att konsumenterna börjar associerar dem med varandra. När konsumenterna sedan blir 

exponerade av sponsorn kommer dem utifrån balansteorin grunda sin attityd till de sponsrade 

företaget beroende på den attityd dem redan har till den sponsrade aktiviteten. När de attityder 

konsumenterna etablerat till den sponsrade aktiviteten blir överförda på det sponsrande 

företagets varumärke har en imageöverföring ägt rum. (Abreu & Arcodia, 2013)  

 

2.3.1 Sponsring inom idrott 
Det finns flertalet områden för företag att investera i, men ett av de mest framväxande och 

populäraste är enligt Zinger och O’Reilly (2010) idrottsområdet.  

Abratt, Clayton och Pitt (1987) förklarar att det finns olika typer av sponsorskap inom idrott, 

ett av dem är att sponsra individuella idrottslag i en regional liga. De ökade investeringarna 

inom idrotten beror enligt Meenaghan (2001) på de involverade supportrar som omger lagen. 

Grohs et al (2015) har tidigare förklarat att supportar till ett idrottslag har en benägenhet att 

utveckla sociala identiteter vilket resulterar i att dem utvecklar positiva attityder och lojalitet 

mot sina lag. De positiva attityder och den lojalitet supportrar utvecklar är något företag vill 

överföra till sitt eget varumärke genom sin sponsring. Företagens finansiella medel till ett 

idrottslag grundar sig på förhoppningarna att de involverade supportrarna ska sammankoppla 

de två parterna med varandra och således överföra sina attityder från laget över till det 

sponsrande företagets varumärke (Grohs, et al. 2015) 

 



	  
	  

18	  

Meenaghan (2001) förklarar att involverade supportrar vanligtvis skaffar sig en god attityd till 

sina sponsorer då de har benägenheten att blunda för att sponsring handlar om ett utbyte. 

Många supportrar nöjer sig med att man som företag sponsrar den aktivitet som ligger dem 

närmast om hjärtat. I en studie utförd på amerikanska idrottssupportrar kunde författaren 

påvisa att involverade supportrar uppvisade en hög medvetenhet om sina sponsorer samt att 

de var dubbelt så benägna att byta till det sponsrade företagets produkter, jämfört med icke 

involverade supportrar. Författaren kunde även påvisa att lojaliteten till det sponsrade 

företagets varumärke och deras produkter var dubbelt så hög hos de involverade supportarna 

jämfört med de icke involverade. (Meenaghan, 2001). Cornwell et al. (2005) förklarar att 

supportrarnas benägenhet att köpa sponsorernas produkter är positivt relaterat till supportrars 

identifikation och är vanligt när dessa köpintentioner betraktas som en norm inom gruppen.  

 

2.3.2 Reversed brand image transfer 
Det kan dock argumenteras för att tidigare forskning är relativt ensidig, de attityder idrottslags 

sponsorer överför till sitt varumärke behöver inte endast vara av positiv karaktär. Grohs et al 

(2015) förklarar att detta kan inträffa av två skäl, dels genom okontrollerbara externa 

händelser relaterade till sponsringen alternativt att specifika kundsegment utvecklar en 

negativ attityd till varumärket. Att specifika kundsegment utvecklar en negativ attityd till ett 

varumärke beror enligt författarna samt Dalakis och Levin (2005) på den rivalitet idrottslag 

och dess supportrar upplever till varandra då supportrar identifierar sig med ett specifikt lag. 	  

 

Grohs et al (2015) har i avsnitt (2.2.2) förklarat att idrottssupportrar utvecklar sociala 

identiteter genom att identifiera sig med ett specifikt idrottslag och därigenom anpassar sig till 

de normer och attribut som är signifikativa för gruppen. Förutom att supportrarna definierar 

sig som medlem i en specifik grupp lär de sig även enligt författarna att differentiera grupper 

från varandra. Detta resulterar i en ’’vi mot dem-känsla’’ vilket leder till att supportrarna 

kommer betona negativ information och förminska de positiva delarna hos rivaliserande 

grupper. Denna rivalitet mellan lagen och deras supportrar utmynnar enligt författarna i en 

negativ attityd mellan lagens supportrar. (Grohs et al., 2015). Se figur 3.   
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Figur 3: Supportrars negativa attityder till rivaliserande lag 

 

De negativa attityder supportrar upprättar mot rivaliserande lag och deras supportrar har visat 

sig utgöra vissa risker för företag som investerar i sponsring. Enligt Dalakis och Levin (2005) 

kan en omvänd imageöverföring ske då sponsorers finansiella medel till ett idrottslag gör att 

rivaliserande supportrar börjar associera sponsorn med deras rival. Vidare förklarar 

författarna att supportrar utifrån balansteorin (2.2.3) överför de negativa attityder de har till 

det rivaliserande idrottslaget över till det sponsrande företagets varumärke. Denna omvända 

imageöverföring är något författarna benämner reversed brand image transfer.  

 

Dalakis & Levin (2005) har i en studie applicerad på amerikanska idrottssupportrar undersökt 

detta fenomen. Som redovisat i figur 4, kunde författaren påvisa att supportrarna i studien 

upprättade negativa attityder till sina rivaler och samtidigt var medvetna om vilka företag som 

sponsrade dessa. Detta resulterade i att supportrarnas attityd till de rivaliserande lagen blev 

överförda på deras sponsorer då supportrarna började förknippade de två parterna med 

varandra.  
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          Figur 4: Supportrars negativa attityder till rivaliserande lags sponsorer      

 

Liknande studier har utförts i Sverige då Bergkvist (2012) undersökte AIK-supportrars attityd 

till två svenska ölmärken, det ena märket Falcon var sponsor till supportrarnas rival 

Hammarby och det andra märket Åbro sponsrade deras egen klubb, AIK. För att kunna utläsa 

skillnader i supportrarnas attityd ställdes de mot en kontrollgrupp där ingen av personerna 

identifierade sig med något av de två sponsrade lagen. Resultatet från studien konstaterade att 

AIK-supportrarna hade en mer positiv attityd till sin egen sponsor än vad kontrollgruppen 

hade, samt att man på likande vis uppvisade en mer negativ attityd till Falcon än vad 

kontrollgruppen gjorde. I studiens avslutande del fick de två grupperna besvara frågor 

angående hur benägna de var att konsumera de två ölmärkena i hemmet eller på restaurang. 

Författaren kunde utifrån resultaten fastställa att AIK-supportrarna agerade mer fördelaktigt 

mot sin egen sponsor Åbro än vad kontrollgruppen gjorde, samt att de agerade mindre 

fördelaktigt mot Hammarbys sponsor Falcon än vad kontrollgruppen gjorde (Bergkvist, 

2012).  

 

Resultaten från dessa två studier är intressanta utifrån två perspektiv. Det första är att 

författarna stärker det resultat Meenaghan (2001) fann i sin studie om att supportrar till ett 

idrottslag vanligtvis skaffar sig en god attityd till sina sponsorer och utifrån det utvecklar ett 

fördelaktigt beteende mot dem. Detta stärker således Gwinner (1997) & Abreu och Arcodias 

(2013) teori om att företag kan använda sig av sponsring som ett marknadsföringsverktyg för 

att skapa medvetenhet samt stärka, etablera eller ändra sin varumärkesimage. Vilket i 
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kombination med varandra bildar varumärkeskunskap och anses vara en viktig del i 

utvecklingen av ett positivt konsumentbaserat varumärkeskapital.  

 

Något annat som är intressant i dessa två studier är att företag inte nödvändigtvis behöver 

påverka sitt varumärke i positiv karaktär utan kan samtidigt utsätta det för vissa risker. Precis 

som författarna i det två studierna kan konstatera så finns det en risk för företag att erhålla 

negativa attityder till sitt varumärke och således en försämrad varumärkesimage. Denna effekt 

är raka motsatsen till vad företag vill uppnå med sin sponsring det vill säga att vissa kunder på 

marknaden agerar mer ofördelaktigt mot företaget som ett resultat av deras sponsring. 

Resultaten från dessa studier kan jämföras med det Keller (1993) tidigare förklarat som 

negativt varumärkeskapital då vissa konsumenter agerar mer ofördelaktigt mot ett varumärke 

och dess produkter som ett resultat av deras specifika namn. Den risk sponsorer till ett 

idrottslag utsätter sig för är att dem både attraherar nya kunder på marknaden (lagets 

supportrar) samtidigt som dem exkluderar andra (rivaliserande lags supportrar). 

 

Idag är dock antalet studier inom området reversed brand image transfer relativt begränsade 

och Dalakis och Levin (2005) samt Bergkvist (2012) poängterar att dem upplevde att 

supportrarna i sina respektive studier erhöll en hög grad av identifikation och därmed ansågs 

hängivna. Något som gör att de negativa attityder ett sponsrande företag till ett idrottslag kan 

erhålla från rivaliserande supportrar endast kan begränsas till dem som anses vara hängivna 

vilket därmed gör det intressant att undersöka om denna attityd skiljer sig hos supportrar med 

lägre grad av identifikation.  

 

Utifrån den teoretiska referensram som presenterats blir det därmed intressant att undersöka 

om idrottssupportrars attityder och beteende till rivaliserande lags sponsorer skiljer sig 

beroende på supportrarnas grad av identifikation. Det vill säga, skiljer sig supportrarnas 

attityder till rivaliserande lags sponsorer som ett resultat av deras upplevda identifikation till 

det egna laget, samt har dessa attityder sedan en påverkan på deras beteende i form av 

köpbeteende mot sponsorns produkter. Genom att göra detta kan man undersöka i vilken 

utsträckningen en sponsor till ett individuellt idrottslag kan utsätta sitt varumärke för negativa 

attityder och därmed exkludera vissa konsumenter på en marknad.  
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3. Metod 
3.1 Val av ansats och metod 

Bryman (2011) förklarar att de finns två olika teorier för att förklara förhållandet mellan teori 

och praktik, deduktiv och induktiv ansats. Deduktiv ansats är när forskare utifrån vedertagna 

antaganden och befintliga teorier utvecklar hypoteser som testas genom empirisk granskning.  

Den induktiva ansatsen är då forskaren lyfter fram teorin som ett resultat av 

forskningsinsatsen, något Sohlberg (2013) beskriver som systematiserad erfarenhet. Denna 

studie utgår från en deduktiv ansats då frågeställningarna är framtagna utifrån tidigare 

etablerade teorier och forskning vilket sedan testas genom en empirisk undersökning. 

(Johannessen & Tufte, 2003)  

 

När det kommer till val av metod finns det ett antal vedertagna angreppssätt, två av dem är det 

Bryman (2011) benämner kvantitativ och kvalitativ forskning. Trots att dessa påminner om 

varandra i många avseenden finns det även vissa skillnader mellan dessa två. Kvantitativa 

metoder är mer inriktade mot siffermässiga mätmetoder på det sociala livet jämfört med den 

kvalitativa metoden som genom ord tillhandahåller analyser av samhället. Den kvantitativa 

forskningen inriktar fokus på människors beteende med målet att genom siffror kunna 

generalisera detta till en relevant population, den kvalitativa forskningen vill genom 

kontextuell förståelse och ord förklara meningen med personers beteende (Bryman, 2011). En 

kvantitativ metod lämpar sig bäst i min studie då syftet är att genom siffror kunna mäta 

personers beteende (attityd) med avsikten att kunna uttala mig om hur representativt detta är 

för den valda populationen. Den kvalitativa forskningsmetoden blir utesluten då syftet med 

uppsatsen inte är att utveckla någon djupare förståelse för varför detta beteende ser ut som det 

gör.   

 

3.2 Val av sponsor  
En vecka innan den allsvenska premiären våren 1993 kunde det småländska bryggeriet Åbro 

stolt presenteras som ny huvudsponsor för AIK Fotboll. Med ambitionen att bryta sig in på 

Stockholmsmarknaden var AIK det självklara valet. Det 23-åriga samarbetet har bidragit till 

en ökad försäljning på Stockholmsmarknaden där marknadsandelarna stigit från en till 14 %. 

Åbro’s vd Henrik Dunge tror att denna ökning beror på lagets hängivna supportrar som 

genom lojalitet till sina sponsorer hjälpt till att lyfta försäljningen i Stockholmsområdet. 

(Aikfotboll.se) I Stockholm finns det även två andra väletablerade idrottsklubbar vid namn 
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Hammarby IF & Djurgårdens IF. Dessa tre klubbar konkurrerar ständigt med målet att bli 

Stockholms bästa lag, vilket har skapat en påtaglig rivalitet mellan klubbarna. Supportrarnas 

rivalitet mot varandra har bidragit till en supporterkultur där hat, våld och förakt är vanligt 

förekommande.  

 

Den rivalitet AIK Fotboll känner av från andra Stockholmsklubbar och det långa samarbete 

Åbro haft med klubben gör det intressant för mig att utgå från Åbros varumärke i denna 

studie. Även det faktum att Åbro tillverkar öl är av intresse eftersom det är en produkt i de 

lägre prisklasserna och man som konsument enkelt kan byta till något annat märke. Om Åbro 

istället vore en bank så behöver inte företagets sponsring påverka de rivaliserande 

supportrarna, om deras ränta skulle vara mycket lägre än andra banker så är det möjligt att 

man som supportrar, trots medvetenheten om deras finansiella medel till ett rivaliserande lag, 

ändå skulle välja dem. Eftersom att ett sådant val skulle kunna ge större konsekvenser för 

rivaliserande supportrar än vad de skulle göra om man väljer bort deras öl mot ett annat märke 

som är t.ex. 3 kronor dyrare.  

 

3.3 Population  
Populationen kommer bestå av supportrar från en utvald fotbollsklubb i Sverige som är direkt 

rivaliserande till AIK Fotboll. Djurgården Fotboll är ett tydligt exempel på en direkt 

rivaliserande idrottsklubb dels med anledning av den geografiska lokaliseringen men även 

eftersom lagen de 10 senaste åren har konkurrerat i Sveriges högsta fotbollsliga, Allsvenskan. 

Som tidigare nämnt finns det supportrar till de två klubbarna där varandra där hat, våld och 

förakt är en del av deras vardag. Med anledning av den påtagliga rivaliteten lagen emellan 

kommer studiens population bestå av supportrar till Djurgården Fotboll.   

 

De supportrar som kommer att undersökas behöver vara minst 18 år gamla. Anledningen till 

denna åldersgräns beror enligt Trost (2012) på de komplikationer personer under 18 år 

medför, för att kunna kontakta omyndiga barn behöver man målsmans tillstånd vilket anses 

för krångligt. Den andra anledningen till åldersgränsen är att jag ska mäta personers attityd till 

ett företag som producerar alkohol. Attityden hos personer under 18 år är inte relevant för 

företaget eftersom de enligt svensk lag inte får köpa alkohol och således inte ingår i företagets 

potentiella målgrupp.  
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3.3.1 Urval 
Supportrar till Djurgårdens IF behöver inte endast begränsas till Stockholm utan klubbens 

starka varumärke har gjort att supportrar utanför Stockholmsområdet har börjat identifiera sig 

med klubben. Supportrarnas identifikation till laget kan variera, det finns supportrar som 

följer laget från distans då de inte prioriterar eller har tiden att besöka lagets matcher medan 

det finns supportrar som ständigt är på plats både på hemma- och bortamatcher då man anser 

att laget är en så pass viktig del i ens liv. Den förstnämna typen är ett exempel på en 

medelhängiven supporter som har lojalitet till laget men dock till en viss begränsning, medan 

den andra typen redogör för en hängiven supporter som städigt är lojal och upplever lagets 

fram- och motgångar som sin egen.  

 

Eftersom att det finns Djurgårdssupportrar i landet som inte är registrerade på någon lista blir 

dem därmed svåra att få tag i. Körner och Wahlgren (2015) beskriver dessa personer som ett 

mörkertal, vilket innebär att man som författare kan ha svårt att definiera en hel population 

eftersom alla inte är registrerade. Trost (2012) poängterar att det inte går att undersöka 

samtliga individer i populationen och att man därför får göra urval från dessa. I mitt fall fanns 

inte någon lista över alla Djurgårdssupportrar i Sverige vilket ledde till att ett slumpmässigt 

urval var svårt att bemästra, valet föll därför på ett icke-slumpmässigt i form av 

bekvämlighetsurval (Trost, 2012).   

 

Med insikten om att alla supportrar inte finns registrerade började jag undersöka vilka 

faktiska listor som gick att tillgå där en del av supportrarna fanns registrerade. 

Djurgårdssupportrar som köpt säsongskort var ett exempel på en sådan lista, men med 

anledning av studiens syfte valdes denna lista bort. Supportrar med säsongskort inkluderar i 

detta sammanhang endast den andra supportertypen, hängivna, då de väljer att se lagets 

samtliga hemmamatcher på plats. Eftersom att studien även avser att mäta supportrar med 

lägre grad av identifikation (medelhängivna) så skulle de bli svåra att få tag i genom en lista 

över supportrar som köpt säsongskort och därmed anses hängivna. Däremot ansågs en lista 

med supportrar som köpt medlemskort mer fördelaktigt för studiens syfte då klubbens 

medlemmar inte nödvändigtvis endast behöver utgöras av hängivna supporter. Efter att ha 

kontaktat klubbens medlemsansvarige och redogjort för studiens innehåll blev svaret nej, 

eftersom klubben inte lämnar ut den typen av information rörande sina medlemmar.  
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Valet föll därför på Facebook-gruppen DIF-streams vilket är en supportergrupp för 

Djurgårdare på sociala medier. Gruppen består idag av 10 617 Djurgårdssupportrar från olika 

delar av Sverige som diskuterar de senaste resultaten, nyförvärven och andra frågor rörande 

klubben. Denscombe (2016) menar att surveyundersökningar på sociala medier är ett bra sätt 

att undersöka personer som har gemensamma intressen då grupper på Facebook 

tillhandahåller en färdigregistrerad population som vanligtvis skulle vara svår att fånga. 

Facebook-gruppen DIF-streams är studiens urvalsram och de 10 617 medlemmarna kommer 

bli studiens respondenter. Även om ett bekvämlighetsurval lämpar sig bäst utifrån min 

situation finns det en del saker att beakta, Bryman (2011) förklarar att denna urvalsstrategi är 

svår att generalisera då man valt respondenter som för tillfället fanns tillgängliga. Trots denna 

begränsning kan studien ge en indikation om de medelhängivna supportrarnas attityd.  

 

Denna supportergrupp är stängd och kräver access vilket gör att man enklare kan kontrollera 

att de respondenter som svarar på enkäten faktiskt är supportrar till klubben. Om enkäten hade 

lagts upp på en mer öppen hemsida där flera klubbar har sina diskussionsforum skulle det 

kunna innebära att man får svar från supportrar som inte ingår i den population som valts, 

respondenterna skulle exempelvis kunna vara supportrar till AIK och bidra till ett snedvridet 

resultat.  

 

3.4 Webbenkät 
Trost (2012) förklarar att enkäter kan utformas på olika sätt, antingen över internet i form av 

en webbenkät alternativt i fysisk bemärkelse via post. Valet av enkätens utformning styrs av 

urvalsfrågan. Som tidigare nämnts kommer djurgårdssupportrar vara studiens population och 

urvalsramen för dessa består av de medlemmar som finns registrerade i supportergruppen 

DIF-streams. Eftersom dessa supportrar befinner sig på internet och utgörs av datoridentiteter 

faller sig en webbenkät naturligt. Enkäten publicerades på Facebook-gruppens startsida vilket 

gjorde det möjligt för supportrarna att besvara den. För att säkerställa att urvalet av supportrar 

inkluderade både medelhängivna och hängivna supportrar så publicerades en ’’Sport 

Spectator Identifiaction Scale’’ i början av enkäten. Denna låg till grund för att mäta och 

kategorisera in supportrar utifrån deras upplevda identifikation till laget, för att således 

säkerställa att det fanns en identifikationsskillnad mellan de respondenter som besvarat 

enkäten.  



	  
	  

26	  

Då enkäten sker över internet behöver jag inte vara på plats för att dela ut den vilket 

möjliggör för supportrar utanför Stockholm att besvara den. Enkäter på webben är även ett 

fördelaktigt alternativ när det kommer till den ekonomiska och tidsmässiga aspekten. Dock 

menar Trost (2012) att den låga svarsfrekvensen är en nackdel med webbenkäter eftersom 

personer man inte pratar med personligen kan vara svårare att motivera till att svara. Detta är 

något som har beaktats och jag skapade därför ett försättsblad med avsikten att ge 

respondenterna en bakgrund till studiens syfte.  

 

3.4.1 Webbenkätens utformning 
Frågorna i enkäten är härledda och operationaliserade utifrån de frågeställningar som 

presenterats i avsnitt 1.3. Enkäten är utvecklad för att mäta idrottssupportrars attityd till 

rivaliserande lag och deras sponsorer för att studera om de kan skilja sig beroende på 

supportrars upplevda identifikation till det egna laget. Ett effektivt verktyg för att mäta en 

persons attityd är det Trost (2012) benämner likertskalor. Denna typ av skala var 

genomgående i enkäten där respondenterna utifrån olika påståendesatser fick besvara hur väl 

dem stämmer överens eller inte och därigenom redogöra för sin attityd. Enkäten består av fem 

delar; missivbrev, bakgrundsfrågor, supportarnas upplevda identifikation, attityd till 

rivaliserande lag, attityd till rivaliserande lags sponsorer. Den fullständiga enkäten går att ta 

del av i Bilaga A.  

 

Del ett består av ett missivbrev där respondenterna i studien får en kort presentation av 

studiens syfte och varför de har blivit tillfrågade att besvara den. Vidare redogörs för ett antal 

etiska aspekter där respondenterna utlovades sin anonymitet samt att materialet efter studiens 

genomförande skulle makuleras (Trost, 2012). Avslutningsvis presenteras författarens 

kontaktuppgifter som kan utnyttjas vid eventuella frågor rörande enkäten.  

 

Del två, i enkätens andra del fick respondenterna besvara bakgrundsfrågor angående ålder och 

kön. Den könsmässiga variabeln kan enligt Trost (2012) vara känslig. Med hänsyn till detta 

erbjöds respondenterna tre alternativ där personer som varken identifierar sig som man eller 

kvinna kan definiera sig som “annat”. Bakgrundsfrågorna placerades i början av enkäten så att 

respondenterna kan komma igång genom att besvara ett antal okomplicerade frågor.  
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I enkätens tredje del behandlades frågor rörande supportrarnas upplevda identifikation och 

engagemang till sitt eget lag. Wann et al (2001) har utvecklat en ’’Sport Spectator 

Identification Scale’’ med syftet att ringa in supportrars upplevda identifikation med ett lag. 

Denna modell anammades och anpassades till det valda idrottslaget där studiens respondenter 

utifrån siffrorna 1-7 fick ta ställning till hur väl deras identifikation stämde överens med 

frågan.  Denna del avslutades med att respondenten fick kryssa i det påstående som bäst 

beskrev deras relation till Djurgården, dessa påståenden var rankade utifrån sju olika synsätt 

på supporterskap där första alternativet beskrev en supporter med låg grad av identifikation 

och sedan successivt ökade fram till det sista alternativet vilket beskrev en supporter med hög 

grad av identifikation. Det maximala resultatet supportrarna kunde få av dessa fem frågor var 

35 poäng. Respondenter med ett resultat under 10 poäng anses ha en så pass låg grad av 

identifikation att de inte identifierar sig med laget och därmed faller bort. Resultat mellan 11-

28 kategoriseras som lägre grad av identifikation (medelhängivna supportrar) och 

respondenter med 29 poäng eller mer kategoriseras som en hög grad av identifikation 

(hängivna). Dessa gränser har valts med anledning av den prestige supportrar kan uppleva, 

många supportrar kan tro att deras hängivenhet är högre än vad den egentligen är. För att man 

ska anses hängiven krävs det därför att man får 29 poäng eller mer.  

  

I enkätens fjärde del fick respondenterna utifrån sjugradiga likertskalor redogöra för sin 

inställning till rivaliserande lag och i synnerhet till AIK Fotboll. Trost (2012) lyfter fram 

likertskalor som ett bra mätverktyg för att ta reda på personers attityd, där respondenterna 

utifrån påståenden fick ta ställning till hur väl dessa stämmer överens eller inte. Denna del 

ligger till grund för att besvara studiens första frågeställning, dvs om supportrars attityder till 

rivaliserande lag skiljer sig beroende på deras upplevda identifikation.  

 

Enkätens femte och sista del är utvecklad utifrån Schiffman och Kanuk (2007) Tri-component 

model för att mäta respondenternas attityd till AIK Fotbolls sponsor, ÅBRO. Detta avsnitt är 

uppdelat i tre delar, där respondenterna redogjorde för sin attityd genom kognition, affektion 

och beteende med avsikten att besvara studiens två sista frågeställningar. Frågorna 11-12  

berör den kogntitiva varibeln inom attityd, där respondenterna fick redogöra för sin 

medvetenhet om varumärket samt vilken information de hade om ÅBRO. I Fråga 11 

redogjorde respondenterna utifrån en sjugradig likertskala för hur medvetna de var om sju 

väletablerade ölmärken i Sverige. Bakgrunden till att sex varumärken utöver studieobjektet 

listades upp berodde på att man som respondent inte skulle förstå att enkäten handlade om 
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just ÅBRO. Anledningen till detta var att de sedan i fråga 12 skulle redogöra för vilket av 

dessa ölmärken som är huvudsponsor för AIK Fotboll. Om man endast skulle fråga 

respondenterna om de var medvetna att ÅBRO sponsrade AIK Fotboll skulle de med stor risk 

kunna säga ja, eftersom de där och då blev medvetna om detta. Genom att dölja svaret för 

respondenterna kunde man med större säkerhet mäta att de faktiskt var medvetna om detta.  

 

I avsnittets andra del utvecklades frågor utifrån affektions-variabeln inom attityd, där 

respondenterna fick uttrycka sina känslor kopplade till studieobjektets varumärke. Detta 

skedde genom det Trost (2012) benämner semantisk differential, vilket består av adjektiva 

motsatspar där respondenterna fick ta ställning till vilket av motsatsparen de ansåg associera 

med studieobjektet. Även här användes en sjugradig skala och anledningen till det var att man 

genom ojämna nummer fick fram ett mittental och således inte tvingade respondenterna att ta 

ställning. I denna del fick även respondenterna uttrycka sina känslor mot ett annat ölmärke, 

Norrlands Guld. Bakgrunden till detta berodde dels på att respondenterna inte skulle förstå att 

det var attityden till Åbro jag eftersökte samt att deras affektion till Norrlands Guld som inte 

sponsrar ett rivaliserande lag kan jämföras med ÅBRO för att påvisa eventuella skillnader i 

svaren.  

 

Den avslutande delen i detta avsnitt utvecklades med avsikten att mäta den beteendemässiga 

komponenten inom attityd och begränsades till supportrarnas explicita ageranden i form av 

köpintentioner till studieobjektet. Supportrarna fick utifrån likertskalor redogöra för hur 

benägna dem var att köpa Åbros produkter samt utifrån två scenariofråor ta ställning till hur 

de skulle agera när dem kommer i kontakt med Åbros produkter i det vardagliga livet.  

 

3.5 Validitet & Reliabilitet 
 Trost (2012) förklarar validitet som giltigheten att frågan faktiskt mäter det den är avsedd att 

mäta och är enligt författaren av stor vikt inom kvantitativa studier. Sohlberg (2013) lyfter 

upp operationalisering som en central del inom validitet, då författaren betonar vikten av att 

man omvandlar begrepp till mätbara termer. Denna omvandling från teoretiska begrepp till 

konkreta mätningar i en undersökning är något studien försäkrat då frågorna i enkäten är 

formade och utvecklade utifrån de frågeställningar som presenterats och således stärker 

giltigheten att besvara studiens syfte.  
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Trost (2012) förklarar begreppet reliabilitet som den tillförlitlighet en studie har, det resultat 

man fått i en studie ska vid en förnyad mätning stämma överens med den tidigare mätningen. 

Precisionsapsekten är något författaren benämner som en viktig del inom begreppet 

reliabilitet, desto enklare det är att fylla i svaret desto större är precisionen. För att öka 

precisionen bör man enligt författaren använda sig av enkla satser med begripliga ord så att 

alla i stort sett kan förstå frågan på samma sätt, krångliga ord kan leda till att respondenter 

uppfattar frågan fel och därmed riskerar en låg grad av reliabilitet. Bryman (2011)  lyfter fram 

test-retest som ett uppenbart sätt att pröva en studies reliabilitet, detta går ut på att man låter 

en grupp individer genomgå ett test för att sedan låta dem göra samma test igen. För att 

säkerställa att respondenterna uppfattade frågorna korrekt använde jag fyra testpersoner i en 

pilotstudie som testade frågorna innan den publicerades. I enlighet med Bryman (2011) är 

detta moment en viktig aspekt för enkätundersökningar då eventuella misstolkningar annars 

kan upptäckas försent det vill säga när respondenterna redan svarat. Testpersonerna i studien 

lyfte upp vissa synpunkter på enkätens utformning samt att vissa begrepp behövde förenklas. 

Med hänsyn till denna pilotstudie kunde dessa frågor sedan omformuleras och förenklas vilket 

reducerade riskerna för misstolkning och därmed anses öka studiens reliabilitet.   

 

 

3.6 Datainsamling  
Trots att enkäten redan slutförts av testpersonerna i pilotstudien och var redo att publiceras 

valde jag att vänta en dag. Anledningen till detta var att Djurgården senare samma dag hade 

match, något som vanligtvis brukar leda till att medlemmarna på DIF-streams är mest aktiva. 

Det är på matchdagar forumet utnyttjas tillfullo där inlägg både före och efter matchen är 

vanligt förekommande. Med anledning av detta valde jag att vänta med enkäten en dag (dagen 

efter match) för att säkerställa att den inte skulle försvinna bort i mängden bland allt 

matchprat. När enkäten sedan publicerades hade forumets intensitet svalnat vilket ledde till att 

den befäste sin position högt upp på startsidan och var således synbar för supportrarna. Efter 

24 timmar var jag tillfredsställd med antalet svarande och valde då att ta bort enkäten från 

sidan. Under det dygn enkäten låg uppe valde 531 personer att besvara den. Avslutningsvis 

överfördes den insamlade datan och behandlades i ett Excel-dokument där ett bortfall gjordes 

på sju respondenter vilket gör att den slutgiltiga siffran över antalet respondenter landar på 

524 stycken.  
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3.7 Etiska aspekter 
Enligt Denscombe (2016) har deltagare i enkäten rätt att veta vem som genomför forskningen 

och hur denne kan kontaktas. Vidare skall deltagaren få information om forskningen i 

tillräckligt stora drag att de kan förstå studiens syfte och varför just dem är utvalda för att 

besvara enkäten. I försättsbladet har de klargjorts att deltagarnas anonymitet är säkrad samt att 

de under studiens gång har rätten att dra sig ur. Att ge deltagaren information om studien blev 

en balansgång mellan att ge dem tillräckligt med information men samtidigt inte för mycket 

information.  

 

3.8 Analysmetod  
Respondenternas resultat från enkäten inhämtades från Google Forms och överfördes till ett 

Excel-dokument där data behandlades. Supportrarnas identifikation utifrån Sport Spectator 

Identification Scale sammanställdes och respondenterna delades in i olika grupper utifrån 

deras angivna identifikation. Med anledning av att en intervallskala har används i denna del 

går det således att dela in respondenterna i olika grupper. Denna typ av skala är enligt 

författarna fördelaktig då man kan räkna ut skillnader/summor mellan de olika mätvärdena.  

Skalorna 1-7 är genomgående i arbetet där 3,5-4,5 är en mittpunkt, svaren 1-3,4 är av negativ 

karaktär och svar 4,6-7 är av positiv karaktär. Avslutningsvis har supportarnas medelvärde 

räknats ut samt spridningen kring dessa medelvärden, något Körner och Wahlgren (2015) 

förklarar som standardavvikelse.  
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4. Resultat & Analys 
I detta avsnitt presenteras resultatet från den empiriska undersökningen.  De två 

supportergruppernas resultat presenteras var för sig med målet att studera eventuella likheter 

och skillnader i supportrarnas svar, vilket analyseras och relateras till uppsatsens teori.  

 

4.1 Supportrarnas upplevda identifikation  
I frågorna 3-7 i enkäten fick respondenterna redogöra för sin upplevda identifikation till det 

egna laget för att kunna kategoriseras in i grupper. Totalt genomförde 524 respondenter 

studien. Av dessa 524 var det inte en enda supporter som uppvisade en identifikation under 

totalt 10 poäng vilket ledde till att inget bortfall behövde tillämpas. 22,90 % av 

respondenterna (120 stycken) redogjorde för en identifikationsgrad mellan 11-28 poäng vilket 

gör att de kategoriseras in som medelhängivna. Resterande 77,10 % (404 stycken) upplevde 

en hög grad av identifikation med 29 poäng eller mer och således kategoriseras som hängivna 

supportrar. Se Tabell 1.  Medelvärdet skiljde sig en del mellan de två grupperna, de 

medelhängivna supportrarnas medelvärde skrevs till 25.8 och de hängivna till 32,3. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
 

Figur 5: Procentuell andel medelhängivna respektive hängivna supportrar. 	  
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4.2 Supportrarnas attityd till rivaliserande lag	  
I frågorna 8-10 i enkätens andra del fick supportrarna förmedla sin attityd till rivaliserande 

idrottslag. I tabell 1 presenteras de respektive gruppernas svar utifrån medelvärde samt 

standardavvikelsen på dessa medelvärden. 

 

Medelhängivna supportrar 

På frågan hur viktigt det är för supportrarna att AIK Fotboll förlorar var medelvärdet för 

denna supportergrupp 6,1, standardavvikelsen för detta medelvärde var 1,6. På frågan hur 

viktigt det är för supportrarna att andra lag i Allsvenskan förlorar påvisades ett neutralt 

medelvärde på 4,4 med en standardavvikelse på 1,7. På frågan angående supportrarnas 

inställning till AIK Fotboll kunde en negativ inställning utläsas då supportrarnas medelvärde 

var 1,4 med en standardavvikelse på 0,9. Skalorna var från 1-7, där svar mellan 1-3,4 

påvisade en negativ attityd till sin rival AIK Fotboll och svar mellan 4,6-7 redogjorde för en 

positiv attityd.  

 

Hängivna supportrar 

De hängivna supportrarnas medelvärde på frågan hur viktigt det var för dem att AIK Fotboll 

förlorar uppgick till 5,8 med en standardavvikelse på 1,5. På frågan hur viktigt det är för 

supportrarna att andra lag i Allsvenskan förlorar var resultatet neutralt då supportrarnas 

medelvärde uppgick till 4.2 med en standardavvikelse på 1,6.  På frågan rörande 

supportrarnas inställning mot AIK Fotboll påvisades även här en negativ inställning där de  

hängivna supportrarnas medelvärde uppgick till 1,6 med en standardavvikelse på 0.9.  

 

Tabell 1: Attityd till rivaliserande lag.  

 

 

Frågor	   Supporteridentifikation	   Medelvärde	   Standardavvikelse	  
Medelhängivna 6,1 1,6 8. Hur viktigt är det 

för dig att AIK 
fotboll förlorar? 

Hängivna 5,8 1,5 

Medelhängivna 4,4 1,7 9. Hur viktigt för dig 
är det att andra lag i 
allsvenskan förlorar?  Hängivna 4,2 1,6 

Medelhängivna 1,4 0,9 10. Min inställning 
till AIK Fotboll är  Hängivna  1,6 0,9 
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- Skiljer sig idrottssupportrars attityder till rivaliserande lag beroende på graden av 

identifikation? 

Utifrån resultaten i avsnitt (4.2) framgick det att supportrar oberoende av identifikation ansåg 

att det var viktigt att deras rival AIK Fotboll förlorar.  Supportrarna i det respektive grupperna 

menade även att det var viktigare att AIK Fotboll förlorar än att andra lag i ligan gör det. 

Avslutningsvis påvisade de medelhängivna supportrarna aningen förvånansvärt en mer 

negativ inställning till sin rival AIK än vad de hängivna supportrarna gjorde. Resultaten från 

detta avsnitt ligger i linje med Grohs et al. (2015) antaganden om att supportrar distanserar sig 

från sina rivaler när dem identifierar sig med ett specifikt lag, vilket sedan leder till att de 

utvecklar negativa attityder till rivaliserande lag. Svaret på studiens första frågeställning blir 

därmed att supportrarnas attityder till rivaliserande lag inte skiljer sig beroende på deras grad 

av identifikation. Detta framgick då de medelhängivna supportrarna visade upp en liknande 

negativ attityd till AIK Fotboll som de hängivna gjorde.  

 

4.3 Supportrarnas attityd till ÅBRO 

4.3.1 Kognition 
Den första komponenten inom attityd utifrån tri-component model är kognition vilket 

undersöktes i frågorna 11-12 i form av supportrarnas medvetenhet och information till 

studieobjektet. Supportrarna fick redogöra för sin medvetenhet om studieobjektet samt den 

information dem erhöll om det genom att identifiera ÅBRO som huvudsponsor till AIK 

Fotboll.  

 

Medelhängivna supportrar  

I fråga 11 angående supportrarnas medvetenhet om ÅBRO visade supportrarna upp en 

medelhög medvetenhet då medelvärdet skrevs till 4,2 med en standardavvikelse på 2,7. Detta 

framgick då svar mellan 1-3,4 redogjorde för en låg medvetenhet; svar mellan 3,5-4,5 

redogjorde för en medelhög medvetenhet och svar mellan 4,6-7 påvisade en hög medvetenhet.  

 I fråga 12 när dem sedan skulle identifiera vilket ölmärke som är huvudsponsor till AIK 

kunde 92.50 % (111 stycken) identifiera ÅBRO som huvudsponsor. 1.67 % (två stycken) 

identifierade Falcon som huvudsponsor och 0,83 % (en supporter) identifierade Sofiero som 

huvudsponsor. Det resterande 5 % (sex stycken) kunde inte identifiera huvudsponsorn till 

AIK Fotboll och svarade därmed ’’vet ej’’.  
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Hängivna supportrar 

De hängivna supportrarna visade upp en hög medvetenhet om Åbro vilket resulterade i ett 

medelvärde på 4,7 med en standardavvikelse på 2,4. I efterföljande fråga (Fråga 12) kunde 

95,54 % (386 stycken) av de hängivna supportrarna identifiera att ÅBRO är huvudsponsor för 

AIK Fotboll. 0,25 % av supportarna (en supporter) identifierade Sofiero som huvudsponsor 

och 1,24 % (fem stycken) identifierade Falcon som huvudsponsor. Resterande 2,97 % (tolv 

stycken) kunde inte identifiera sponsorn och svarade därför ’’vet ej’’. 

 
11. Hur medveten är du om 
följande ölmärke? 

Supporteridentifikation	   Medelvärde	   Standardavvikelse	  

Medelhängivna	   4,2	   2,7	  	  
Åbro	  

Hängivna	   4,7	   2,4	  

Tabell 2: Medvetenhet om ÅBRO. 	  

 

 

                                    
Figur 6: Medelhängivna - identifiering av AIK Fotbolls huvudsponsor.  
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Figur 7: Hängivna - identifiering av AIK Fotbolls huvudsponsor.   

 

4.3.2 Affektion 
Affektion är den andra komponenten inom attityd utifrån tri-component model, denna 

variabel undersöktes i frågorna 13-14 där supportrarna fick ta ställning till adjektiva 

motsatspar som utgjordes av känslor kopplade till studieobjektet samt ölmärket Norrlands 

Guld. Ett medelvärde och standardavvikelse räknades ut på de olika frågorna, samt ett totalt 

medelvärde och standardavvikelse för de fyra motsatsparen. De olika motsatsparen bestod av, 

obehag/glädje; osämja/gemenskap; rivalitet/samarbete och opersonlighet/manlighet. Resultat 

mellan 1-3,4 beräknas negativt, svar mellan 3,5-4,5 är neutralt och svar mellan 4,6-7,0 är av 

positiv karaktär.  

 

Medelhängivna - affektion mot Norrlands Guld 

I det första motsatsparet visade supportrarna upp ett neutralt medelvärde på 4,4 med en 

standardavvikelse på 1,5. I det andra motsatsparet påvisade supportrarna ett neutralt 

medelvärde på 4,5 med en standardavvikelse på 1,4. I det tredje motsatsparet påvisade 

supportrarna upp ett neutralt medelvärde på 4,2 med en standardavvikelse på 1,4. I det sista 

motsatsparet påvisade supportrarna även här ett neutralt medelvärde på 4,1 med en 

standardavvikelse på 1,5. Det totala medelvärdet för medelhängivna supportar uppgick till 4,3 

med en standardavvikelse på 1,5.  
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Hängivna – affektion mot Norrlands Guld 

I det första motsatsparet påvisade de hängivna supportarna ett positivt medelvärde på 4,7 med 

en standardavvikelse på 1,3. I det andra motsatsparet påvisade supportrarna ett positivt 

medelvärde på 4,9 med en standardavvikelse på 1,2. I det tredje motsatsparet påvisade 

supportarna ett neutralt medelvärde på 4,4 med en standardavvikelse på 1,2. I det sista 

motsatsparet påvisade supportarna ett neutralt medelvärde på 4,4 med en standardavvikelse på 

1,4. Det totala medelvärdet för de hängivna supportrarna uppgick till 4,6 med en 

standardavvikelse på 1,3.  

 

13. Jag associerar 
Norrlands Gulds 
varumärke med:  

Supporteridentifikation Medelvärde Standardavvikelse 

Medelhängivna 4,4 1,5 Obehag/Glädje 

Hängivna 4,7 1,3 

Medelhängivna 4,5 1,4 Osämja/Gemenskap 

Hängivna 4,9 1,2 

Medelhängivna 4,2 1,4 Rivalitet/Samarbete 

Hängivna  4,4 1,2 

Medelhängivna 4,1 1,5 Opersonlighet/Manlighet 

Hängivna 4,4 1,4 

4,3 1,5  Totalt 

4,6 1,3 

Tabell 3: Känslor associerade till Norrlands guld.   

	  

Medelhängivna – affektion mot Åbro 

I det första motsatsparet (Obehag/glädje) påvisade supportrarna negativa känslor kopplade till 

Åbro då supportrarnas medelvärde skrevs till 1,6 med en standardavvikelse på 1,1. I det andra 

motsatsparet (osämja/gemenskap) erhöll supportrarna ett negativt medelvärde på 1,9 med en 

standardavvikelse på 1,3. I det tredje motsatsparet (rivalitet/samarbete) påvisade supportarna 

även här ett negativt medelvärde på 1,6 med en standardavvikelse på 1,0. I det sista 

motsatsparet (opersonlighet/manlighet) påvisade supportarna ett negativt medelvärde på 1,8 

med en standardavvikelse på 1,3. Det totala medelvärdet för de medelhängivna supportarna på 
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dessa fyra motsatspar landade på 1,7 med en standard avvikelse på 1,2, och var således av 

negativ karaktär.  

 

Hängivna – affektion mot Åbro 

I det första motsatsparet påvisade det hängivna supportrarna ett negativt medelvärde på 2,0 

med en standardavvikelse på 1,3. I det andra motsatsparet påvisade supportarna ett negativt 

medelvärde på 2,3 med en standardavvikelse på 1,4. I det tredje motsatsparet förmedlade 

supportrarna ett negativt medelvärde på 1,9 med en standardavvikelse på 1,3. I det sista 

motsatsparet påvisade de hängivna supportarna även här upp ett negativt medelvärde på 2,3 

med en standardavvikelse på 1,5. Det totala medelvärdet för de hängivna supportarna i dessa 

fyra motsatspar uppgick till 2,1 med en standardavvikelse på 1,4 vilket medför ett negativt 

medelvärde.  

 

14. Jag associerar Åbros 
varumärke med:  

Supporteridentifikation Medelvärde Standardavvikelse 

Medelhängivna 1,6 1,1 Obehag/Glädje 

Hängivna 2,0 1,3 

Medelhängivna 1,9 1,3 Osämja/Gemenskap 

Hängivna 2,3 1,4 

Medelhängivna 1,6 1,0 Rivalitet/Samarbete 

Hängivna  1,9 1,3 

Medelhängivna 1,8 1,3 Opersonlighet/Manlighet 

Hängivna 2,3 1,5 

1,7 1,2  Totalt 

2,1 1,4 

Tabell 4: Känslor associerade till Åbro.  
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- Skiljer sig idrottssupportrars medvetenhet och attityder till rivaliserande lags sponsorer 

beroende på graden av identifikation?   

 

Utifrån resultaten i avsnitt (4.3.1) framgick det att över 90 % av supportrarna i de två 

grupperna var medvetna om att Åbro är huvudsponsor för AIK Fotboll, det gick därmed inte 

att utläsa någon skillnad mellan de två supportergruppernas medvetenhet. I Resultaten (4.3.2) 

framgick det att de medelhängivna supportrarna påvisade genomgående neutrala känslor till 

Norrlands Guld. De hängivna supportrarna påvisade ett positivt medelvärde i två av 

motsatsparen kopplade till Norrlands Guld, glädje och gemenskap, men hade även dem ett 

totalt medelvärde av neutral karaktär. Supportrarnas känslor associerade till Åbro skiljde sig 

en del från Norrlands Guld.  De medelhängivna och de hängivna supportrarnas svar var 

homogena och båda grupperna uppvisade negativa känslor kopplade till Åbros varumärke. 

Medelvärdet för de fyra motsatsparen var genomgående negativa och supportrarna oberoende 

av identifikation associerade Åbro med obehag, osämja, rivalitet och opersonlighet.  

 

Supportrarnas medvetenhet om att ÅBRO är huvudsponsor för AIK var något man kunde se 

påverka deras associationer till företagets varumärke, detta framgick då supportrarna uttryckte 

mer negativa känslor associerade till Åbro i jämförelse med ett icke sponsrande företag 

(Norrlands Guld). Dessa resultat ligger i linje med Bohner och Wänke (2002) resonemang om 

att personer vill skapa en balans i sina attityder och därmed grundar sina attityder till nya 

saker beroende på vad de associeras med. Resultaten från denna del stödjer även Dalakis och 

Levin (2005) antaganden om att sponsorer till ett idrottslag kan utsätta sitt varumärke för 

negativa attityder.  Detta framgick då studiens respondenter oberoende av identifikation 

associerade det rivaliserande lagets sponsor med något negativt och genom en omvänd 

imageöverföring (2.3.2) överförde sina negativa attityder till AIK Fotboll över till deras 

sponsor, ÅBRO. Det framgick ingen större skillnad mellan de medelhängivna och de 

hängivna supportrarnas svar, de både grupperna var homogena gällande den kognitiva och 

affektiva delen inom attityd. Svaret på studiens andra frågeställning blir således att 

idrottssupportrars medvetenhet och attityder till rivaliserande lags sponsorer inte skiljer sig 

beroende på deras grad av identifikation.  
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4.3.3 Beteende 
Den sista komponenten inom attityd är beteende vilket i denna studie mättes genom 

konsumenters explicita beteende i form av köpintentioner. Frågorna 15, 16, 17 var utvecklade 

för att ta reda på supportrarnas benägenhet att konsumera studieobjektets produkter och i de 

två avslutande scenariofrågorna redogöra för hur supportrarna skulle agera när dem kommer i 

kontakt studieobjektets produkter i det vardagliga livet.  

	  

Medelhängivna – Beteende mot Åbro 

I den första frågan (15) angående hur benägna de medelhängivna supportrarna var att köpa 

Åbros produkter påvisade supportrarna ett negativt medelvärde på 1,7 med en 

standardavvikelse på 1,3. Vidare i fråga 16 skulle supportarna redogöra för hur dem skulle 

agera vid ett val mellan två ölmärken i samma prisklass där en av dem var producerad av 

Åbro. Resultatet som framgick var att 0 % av supportarna medvetet skulle välja att dricka 

Åbro, 82,50 % (99 stycken) skulle istället medvetet välja bort ölen från Åbro då dem ogillar 

märket. 14,17 % (17 stycken) ansåg att det inte skulle spela någon roll vilket av märkena dem 

fick och resterande 3,33 % (fyra stycken) skulle medvetet välja bort båda med anledning av 

att dem inte gillar öl. I fråga 17 fick supportrarna sedan redogöra för hur dem skulle agera 

ifall båda ölsorterna var producerade av Åbro. Resultatet som framgick var att 3,33 % (fyra 

stycken) skulle dricka ölen då dem gillar märket. 62,50 % (75 stycken) skulle dricka ölen 

även fast de ogillar märket och 30,83 % (37 stycken) skulle medvetet avstå att dricka ölen 

eftersom de ogillar märket. Resterande 3,33 % (fyra stycken) skulle avstå eftersom de inte 

gillar öl. 

 

I enkätens avslutande fråga 18 fick de medelhängivna supportrarna redogöra för vad dem tror 

att deras supportervänner skulle anse om att dem drack Åbro. 20 % (24 stycken) menade på 

att deras supportervänner inte skulle reflektera över det, 38,33 % (46 stycken) förklarade att 

deras vänner skulle reflektera över det men inte mycket mer. 21,67 % (26 stycken) förklarade 

att deras supportervänner skulle reflektera över det och anse att det är mycket konstigt, samt 

resterande 20 % (24 stycken) menade att deras supportervänner skulle anse att det inte var 

okej. 
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Hängivna - beteende mot Åbro 

I fråga 15 uppvisade de hängivna supportarna en låg benägenhet att köpa studieobjektets 

produkter då dem förmedlade ett negativt medelvärde på 1,9 med en standardavvikelse på 1,4. 

Vidare i fråga 16 skulle även de hängivna supportrarna redogöra för hur dem skulle agera vid 

ett val mellan två ölmärken i samma prisklass där det ena var producerad av Åbro.  Resultatet 

som framgick var att 0,5 % (två personer) skulle välja ölen från Åbro då dem gillar märket 

och 23,51 % (95 stycken) ansåg att det inte spelar någon roll vilken av ölen dem fick. 

Fortsättningsvis skulle 71,53 % (289 stycken) medvetet välja bort ölen från Åbro då dem inte 

gillar märket samt 4,46 % (18 stycken) skulle välja bort båda då dem inte gillar öl.  

I fråga 17 fick de hängivna supportrarna redogöra för hur dem skulle agera vid ett val där 

båda ölen var producerade av Åbro. Resultatet som framgick var att 18,07 % (73 stycken) 

skulle avstå att dricka ölen eftersom de ogillar märket och 4,46 % (18 stycken) skulle avstå att 

dricka då dem ogillar öl. 5,20 % (21 stycken) skulle dricka ölen eftersom de gillar märket och 

72,28 % (292 stycken) skulle välja att dricka öl även fast de ogillar märket.   

	  

I enkätens avslutande fråga 18 fick de hängivna supportrarna redogöra för vad dem tror att 

deras supportervänner skulle anse om att dem drack Åbro. 31,68 % (128 stycken) menar på 

att deras supportervänner inte skulle reflektera över det; 38,61 % (156 stycken) menade på att 

deras supportervänner skulle reflektera över det men inte mycket mer. 18,56 % (75 stycken) 

menade på att deras supportervänner skulle reflektera över det och anse att det är mycket 

konstigt, och resterande 11,14 % (45 stycken) menade på att deras supportervänner inte skulle 

tycka att det var okej.  	  
	  

	   Supporteridentifikation	   Medelvärde	   Standardavvikelse	  

Medelhängivna	   1,7	   1,3	  15.	  Det	  förekommer	  att	  jag	  
köper	  Åbros	  produkter	  
(Vid	  exempelvis	  
restaurangbesök	  eller	  på	  
systembolaget)	  	  

Hängivna	   1,9	   1,4	  

Tabell 5: Köpintentioner till Åbros produkter.  
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Figur 8: Medelhängivna - beteende i ett val mellan Åbro och ett annat varumärke.  

	  

	  
Figur 9: Hängivna - beteende i ett val mellan Åbro och ett annat varumärke.   
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Figur 10: De medelhängivna - beteende i ett val mellan Åbros produkter. 	  

	  

	  
Figur 11: De hängivna - beteende i ett val mellan Åbros produkter. 	  
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Figur 12: Medelhängivna – vad deras supportervänner skulle anse om att dem drack Åbro.  

	  

	  
Figur	  13:	  Hängivna - vad deras supportervänner skulle anse om att dem drack Åbro.	  
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- Har idrottssupportrars attityd till rivaliserande lags sponsorers en påverkan på deras 

beteende och skiljer dem sig beroende på graden av identifikation?  

	  

Utifrån resultaten i avsnitt (4.3.3) framgår det att de båda supportergruppernas beteende mot 

ÅBRO är homogena och av negativ karaktär. I fråga 15 förmedlade de båda 

supportergrupperna en låg benägenhet att konsumera ÅBROs produkter i det vardagliga livet. 

Vidare i fråga 16 uppgav 82,5 % av de medelhängivna och 71,5 % av de hängivna att de i 

valet mellan ÅBRO och en annan öl i samma prisklass medvetet skulle välja bort ölen från 

ÅBRO - eftersom de ogillar varumärket. Ingen av de medelhängivna supportrarna uppgav att 

de medvetet skulle välja ölen från ÅBRO med anledning av att dem gillar märket och endast 

två stycken i den hängivna supportergruppen skulle kunna tänka sig att välja ölen från ÅBRO. 

Vidare i fråga 17 redogjorde supportarna för sitt beteende när valet stod mellan två produkter 

från Åbro, närmare en tredje del av de medelhängivna supportrarna och en femtedel av de 

hängivna menade på att dem skulle avstå att dricka ölen med anledning av att dem ogillar 

märket. Även i detta avsnitt framgick inga väsentliga skillnader mellan de två 

supportergruppernas svar, förvånansvärt var dock att de medelhängivna supportrarna (precis 

som i tidigare avsnitt) påvisade ett mer negativt beteende mot ÅBROs varumärke och 

produkter i jämförelse med de hängivna supportrarna.  

 

Det ofördelaktiga beteende som studiens respondenter visar upp mot ÅBRO ligger i linje med 

Hogg och Vaughans (2010) resonemang om att desto starkare attityder en person har desto 

större är chansen att det påverkar deras beteende. Dessa resultat stödjer även Bergkvist (2012) 

tidigare forskning om att sponsorer till ett idrottslag kan utsätta sitt varumärke för negativa 

attityder från rivaliserande supportrar vilket sedermera resulterar i ofördelaktigt beteende mot 

sponsorns varumärke och deras produkter. Detta framgick då både supportergrupperna 

uppvisade en låg benägenhet att konsumera ÅBROs produkter i det vardagliga livet samt att 

dem i ett val mellan ÅBRO och ett annat ölmärke medvetet skulle agera ofördelaktigt mot 

ÅBROs produkter. Detta ofördelaktiga beteende de två supportergrupperna visade upp 

gentemot ÅBROs varumärke och deras produkter ligger inom ramen för det Keller (1993) 

definierat som negativt konsumentbaserat varumärkeskapital. Detta framgår genom 

supportrarnas varumärkeskunskap om ÅBRO vilket tidigare redogjorts som deras 

medvetenhet och bild (attityd) om varumärket. I avsnitt (4.3.2) framgick det att de båda 

supportergrupperna hade utvecklat negativa associationer till företaget, vilket sedan kom att 
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ha en negativ påverkan på hur dem sedan valde att agera mot företaget i form av 

köpintentioner.   
 

Anmärkningsvärt är det faktum att 62,5 % av de medelhängivna och 72,3 % av de hängivna 

redogjorde att de skulle dricka en öl från ÅBRO om de var det enda alternativet. Detta resultat 

ligger i linje med Schiffman och Kanuk (2010) argument för att det finns ett gap mellan 

personers attityder och beteende. Då personers beteende är situationsanpassat och kan variera 

utifrån förutsättningarna, något som även stämmer in på respondenterna i denna studie.  
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5. Slutsats  
Syftet med studien är att utföra en riskbedömning utifrån ett sponsrande företags perspektiv 

inom idrott, genom att mäta om rivaliserande supportrars attityder till sponsorns varumärke 

skiljer sig beroende på supportrarnas grad av identifikation. För att sedan studera om och i 

vilken utsträckning detta kan leda till ett negativt konsumentbaserat varumärkeskapital.  

 

De respektive supportergrupperna redogjorde för sin attityd mot studieobjektet utifrån det tre 

komponenterna kognition, affektion och beteende. Noterbart i denna studie var att de 

medelhängivna supportrarnas attityd var genomgående homogena med de hängivna 

supportrarna i det tre komponenterna. Detta understryker det faktum att även supportrar med 

lägre grad av identifikation utvecklar negativa attityder till sina rivaler och var samtidigt väl 

medvetna om deras sponsorer. Något som resulterade i att dem överförde sina negativa 

attityder till sponsorns varumärke och utifrån det utvecklade ett ofördelaktigt beteende - när 

det kom till benägenheten att konsumera deras produkter.  

 

Utifrån studiens analys och de tidigare angivna definitionerna för negativt konsumentbaserat 

varumärkeskapital är en slutsats att sponsorer till ett idrottslag kan utsätta sitt varumärke för 

negativt konsumentbaserat varumärkeskapital genom att sponsra ett idrottslag. Detta framgick 

då de rivaliserande supportrarnas attityder till sponsorns varumärke inte skiljde sig beroende 

på deras grad av identifikation och var något som mynnade ut i ett ofördelaktigt beteende mot 

sponsorns varumärke. Avslutningsvis kan det således konstateras att sponsorer till ett 

idrottslag som präglas av rivalitet riskerar att exkludera målgrupper på en marknad än tidigare 

bevisat. De homogena attityderna och således ofördelaktiga beteendet de olika 

supportergrupperna uppvisade är något företag bör beakta innan man ingår sponsorskap. Det 

innebär inte att sponsring som marknadsföringsverktyg inte längre är effektivt, utan att även 

denna typ av marknadsföring medför vissa risker för företagen. Exempel på detta kan vara om 

det inom samma stad finns tre rivaliserande idrottsklubbar alternativt två andra antagonister 

ute i landet. Då kan ett sponsorskap till en av klubbarna innebära att man faktiskt exkluderar 

fler konsumenter på en marknad än vad man attraherar nya, som ett resultat av sin sponsring.  
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5.1 Diskussion 

Begreppet rivalitet är något som är återkommande i studien, innebörden av detta begrepp kan 

variera från fall till fall. Med anledning av att studieobjektet utgjordes av AIK Fotbolls 

sponsor ÅBRO blev det naturligt att de rivaliserande supportrarna i studien skulle sympatisera 

med Djurgårdens IF. Relationen mellan dessa två lag är som tidigare nämnt mycket 

antagonistisk dels med anledning av att de båda är från Stockholm men även att de har en 

historia bakom sig med allsvenska mästartitlar. Det som är intressant i detta avseende är att 

denna studie utgår från två idrottslag där rivalitet är som mest påtaglig.  Detta val är något 

som kan haft en påverkan på resultatet, skulle exempelvis studiens respondenter utgjorts av 

supportrar tillhörande Gefle IF är det inte säkert att resultatet skulle blivit av lika negativ 

karaktär.  

Resultatet från denna studie främst kan ligga till grund för företag som planerar att ingå 

sponsorskap med en större klubb i Sverige och därmed få en förståelse för i vilken 

utsträckning företag kan utsätta sitt varumärke för risker. De negativa attityder studieobjektet 

erhöll som ett resultat av sin sponsring till AIK Fotboll behöver inte vara av lika stor 

omfattning för andra huvudsponsorer i Allsvenskan till exempelvis mindre klubbar.  

 

5.2 Studiens begränsningar 
När det kommer till studiens utformande finns det en del aspekter att ta upp som kan ha 

påverkat resultatet. Som tidigare nämnt är valet av rivaliserande supportrar något som kan ha 

speglat studiens resultat, den rivalitet supportrarna mellan AIK och DIF upplever är relativt 

säregen och behöver inte nödvändigtvis se likadan ut mellan andra klubbar i Sverige.  

En annan viktig aspekt är det faktum att studiens urval var ett bekvämlighetsurval och således 

inte slumpmässigt. Som tidigare nämnt finns det en begränsning med bekvämlighetsurval och 

det är att studiens resultat är svårt att generalisera till den valda populationen. Anledningen till 

detta beror enligt Bryman (2011) på att man tagit de respondenter som fanns tillgängliga och 

därmed inte gjort ett slumpmässigt urval. Denna urvalstyp var dock svår att komma runt med 

anledning av att jag inte fick tag i någon lista över registrerade djurgårdssupportrar att välja 

ifrån. Valet fick därför bli supportrar som ingick i gruppen DIF-stream, något som också bör 

nämnas. Att välja supportrar från en Facebook-grupp medför vissa risker då supportrarnas 

synsätt och beteende kan ses som en norm inom gruppen. Riskerna med att välja en sådan 

grupp är att respondenterna kan ha varit med och påverkat varandra vilket medför att 

respondenternas synsätt och attityder är homogena.  
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Respondenternas synsätt på supporterskap kan haft en påverkan på fördelningen i de 

respektive grupperna, medelhängivna och hängivna. Supportrar kan finna en prestige i att vara 

hängiven vilket kan ha medfört att vissa respondenter kategoriserades in som hängivna 

supportrar trots att detta inte speglar den verkliga bilden. Detta var något som Wanns et al 

(2001) ’’Sport Spectator Identification Scale’’ skulle vara med att motarbeta då supportrarna 

exempelvis fick redogöra för hur hängiven dem tror att andra ser en. Validiteten i detta 

instrument för att mäta supportrars identifikation kan således ifrågasättas. Det framgick ingen 

markant skillnad mellan det två supportergruppernas atittyder och beteende mot Åbros 

varumärke. En anledning till detta kan ha varit mätinstrumentets giltighet, det vill säga att det 

är svårt att mäta och kategorisera in supportrar i olika grupper då de själva bestämmer utfallet. 

En supporters egen syn på sitt supporterskap behöver inte nödvändigtvis stämma överens med 

verkligheten då dem antingen överskattar eller underskattar sin identifikation till laget. 

Resultatet av detta kan ha blivit att supportrar hamnat i fel grupp och därmed antingen sänkt 

eller höjt medelvärdet i den grupp de felaktigt svarat ifrån.  

 

Avslutningsvis är det som tidigare nämnt svårt att mäta den beteendemässiga komponenten 

inom attityd med anledning av det gap som finns mellan personers beteende och attityd. Som 

Schiffman och Kanuk (2007) tidigare förklarat är personers beteende situationsanpassat och 

kan agera på ett annorlunda vis gentemot sin attityd. Det är således svårt att mäta den 

beteendemässiga komponenten i en enkät med anledning av att studiens respondenter endast 

säger hur dem tror att de skulle agera, något som i det vardagliga livet kan skilja sig från de 

svaren de gav i enkäten.   

 

5.3 Förslag till framtida studier 
Precis som tidigare nämnt vore det intressant för framtida forskare att göra denna studie på 

andra lag i Allsvenskan för att se om resultatet blir detsamma. Vid det här laget vet vi att även 

de medelhängivna supportrarna skapar negativa attityder till sina rivaler och därigenom 

utsätter rivaliserande lags sponsorer för vissa risker. Exempelvis andra storstadslag blir av 

intresse där inte rivalitet är lika påtaglig - skulle det se annorlunda ut. 
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Bilaga	  A:	  Enkät	  

Hej!	  	  
	  
Den	  här	  undersökningen	  genomförs	  inom	  ramen	  för	  en	  kandidatuppsats	  i	  
företagsekonomi	  vid	  Högskolan	  Dalarna.	  Undersökningen	  behandlar	  
Djurgårdssupportrars	  attityd	  till	  sponsorer	  i	  syfte	  att	  kunna	  utföra	  en	  
riskbedömning	  utifrån	  ett	  sponsrande	  företags	  perspektiv	  inom	  idrott.	  	  
	  
Studien	  riktar	  sig	  till	  fotbollssupportrar	  och	  Du	  tillfrågas	  härmed	  om	  deltagande	  i	  
denna	  undersökning.	  
	  
Jag	  skulle	  uppskatta	  om	  du	  tog	  dig	  tid	  att	  besvara	  denna	  enkät,	  vilket	  beräknas	  ta	  
2-3	  minuter	  att	  genomföra.	  Ditt	  deltagande	  i	  undersökningen	  är	  helt	  frivilligt.	  Du	  
kan	  när	  som	  helst	  avbryta	  ditt	  deltagande	  utan	  närmare	  motivering.	  Ditt	  svar	  är	  
helt	  anonymt	  och	  innehållet	  kommer	  endast	  att	  användas	  i	  denna	  studie.	  Efter	  
studiens	  genomförande	  kommer	  materialet	  att	  makuleras.	  
	  
Jag	  som	  ansvarar	  för	  undersökningen	  är	  Jesper	  Lindskoug,	  student	  på	  Sport	  
Managementprogrammet	  vid	  Högskolan	  Dalarna.	  Du	  är	  välkommen	  att	  kontakta	  
mig	  om	  du	  har	  några	  frågor.	  	  
	  
	  
Jesper	  Lindskoug	  
H13jespl@du.se	  	  
	  
	  
Tack	  för	  att	  du	  tar	  dig	  tid	  att	  besvara	  dessa	  frågor!	  
 

 

Bakgrundsfrågor: 

 

Vilket kön identifierar du dig med?  

Man (  )        Kvinna (  )   Annat (  )  

 

Hur gammal är du?  

18-24 år (   )   

25-34 år (   ) 

35-44 år (   ) 

45-54 år (   ) 

55-64 år (   ) 

65 +       (   )  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1, Hur viktigt är det för dig att Djurgården vinner?   

Inte alls viktigt 1 2 3 4 5 6 7  Mycket viktigt 

 

2, Hur hängiven supporter till Djurgården anser du dig vara? 

Inte alls hängiven 1 2 3 4 5 6 7  Mycket hängiven   

 

3, Hur hängiven supporter till Djurgården tror du att dina vänner anser dig 

vara?  

Inte alls hängiven 1 2 3 4 5 6 7  Mycket hängiven   

 

4, Hur viktigt är det för dig att vara supporter till Djurgården? 
Inte alls viktigt 1 2 3 4 5 6 7  Mycket viktigt  

 
 
Kryssa i det påstående som bäst beskriver din relation till DIF.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Jag har en mycket svag relation till Djurgårdens IF 

2. Jag har en svag relation till Djurgårdens IF 

3. Jag gillar Djurgårdens IF och se dem spela är underhållande 

4. Jag är supporter till Djurgårdens IF och ser de flesta matcherna på tv. 

5. Jag är supporter till Djurgårdens IF. Jag ser deras matcher på tv och försöker gå på 

deras hemmamatcher.  

6. Jag är hängiven supporter till Djurgårdens IF. Jag ser nästan alla lagets hemmamatcher 

och skaffar mig dagligen information om laget via olika forum/sociala medier. 

7. Jag lever verkligen för Djurgårdens IF. Jag ser lagets hemmamatcher på plats och när 

någon kritiserar DIF så är det som att de kritiserar mig personligen.  

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hur viktigt är det för dig att AIK förlorar? 
 
Inte alls viktigt 1 2 3 4 5 6 7 mycket viktigt  
 
Hur viktigt är de för dig att andra lag i Allsvenskan förlorar?  
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Inte alls viktigt 1 2 3 4 5 6 7 mycket viktigt  
 
Min inställning mot AIK är: 
 
Mycket negativ 1 2 3 4 5 6 7 Mycket positiv 
 
–---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hur medveten är du om följande ölmärken?  
 
 
Falcon: Inte alls medveten 1 2 3 4 5 6 7 Mycket medveten   
 
Mariestads: Inte alls medveten 1 2 3 4 5 6 7 Mycket medveten  
 
Sofiero: Inte alls medveten 1 2 3 4 5 6 7 Mycket medveten  
 
Åbro: Inte alls medveten 1 2 3 4 5 6 7 Mycket medveten   
 
Pripps Blå: Inte alls medveten 1 2 3 4 5 6 7 Mycket medveten   
 
Norrlands Guld: Inte alls medveten 1 2 3 4 5 6 7 Mycket medveten  
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vilket av följande ölmärken är huvudsponsor för AIK Fotboll? kognition 
 
Falcon (  )   Mariestads (  )  Sofiero (  )  
 
ÅBRO (  )   Pripps Blå (  )  Norrlands Guld (  )  
 
Vet ej (  )  
 
 
Jag associerar Norrlands Gulds varumärke med:  
 
 
Obehag  1 2 3 4 5 6 7 Glädje               
 
Osämja 1 2 3 4 5 6 7 Gemenskap   
 
Rivalitet 1 2 3 4 5 6 7 Samarbete                    
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Opersonlighet  1 2 3 4 5 6 7  Manlighet                
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Jag associerar Åbro’s varumärke med:  
 
Obehag  1 2 3 4 5 6 7 Glädje               
 
Osämja 1 2 3 4 5 6 7 Gemenskap   
 
Rivalitet 1 2 3 4 5 6 7 Samarbete                    
 
Opersonlighet  1 2 3 4 5 6 7  Manlighet                
 
 
 
Det förkommer att jag köper Åbro’s produkter (vid exempelvis 
restaurangbesök eller på systembolaget)  
 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt  
 
 
Föreställ dig ett scenario där din vän köpt två öl varav en av dem är 
producerad av Åbro, hur skulle du agera när han/hon frågar vilken av ölen 
du vill ha?  
 
 
Välja ölen från Åbro eftersom du gillar märket  (  ) 
 
 
Medvetet välja bort ölen från Åbro eftersom du ogillar märket (   )	  
 
 
Skulle inte spela någon roll, du kan ta vilken som helst   (   ) 
 
 
Medvetet välja bort båda eftersom du inte gillar öl (   )  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Föreställ dig ett scenario där din vän köpt två öl och båda är producerad av 
Åbro, hur skulle du agera?  
 

Dricka ölen eftersom du gillar märket  (  ) 
 
Dricka ölen även fast du ogillar märket (  )  
 
Medvetet avstå att dricka ölen eftersom du ogillar märket (  ) 
 
Medvetet avstå eftersom du inte gillar öl (  )  
 
 
Vad skulle dina supportervänner anse om att du drack Åbro?  
 
De skulle inte reflektera över det (  )  
 
De skulle reflektera över det men inte mycket mer (  )  
 
De skulle reflektera över det och anse att det är mycket konstigt (  )  
 
De skulle inte tycka att det var okej (  )  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


