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Abstract 
In recent years esports has evolved from strictly being a hobby of playing videos games for 

many to becoming a highly commercialized and professionalized sport. Nowadays, there are 

more unique viewers of the largest esport competitions than physical sport events like the 

NBA finals or the Super Bowl. With this growth, the field of esports has come under the 

radar for professional football clubs and several football clubs has made brand extensions 

into the field. The study has identified a gap of knowledge of why professional football clubs 

in Sweden extend their brand to the esport. Hence, the purpose of this study was to increase 

the understanding of how professional football clubs, on an elite level, can affect their 

brand through creating esports teams as brand extensions.  

Results show that professional football clubs can benefit from positive short - and long term 

effects by brand extensions to esports as well as enhance the brand equity of the sportclub. 

The football clubs suggest brand extensions to esports such as FIFA is logical to the clubs 

as the sports are much alike, which minimizes the risk, but also reduce the opportunities as 

FIFA is a relativity unpopular game, results show. However an brand extension to esports 

further away from the core of the football clubs was not an option at this point. The paper 

contributes with a introduction to the phenomenon that is esports and its effects on 

professional football clubs on an elite level, however we acknowledge that there is more 

research to be done in the field.  
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Sammanfattning  

På senare år har e-sport utvecklats från att vara en fritidsaktivitet utövad genom tv-spel till 

att bli ett högt kommersialiserat och professionaliserat sätt att tävla. Nuförtiden har e-

sportens största tävlingar fler unika tittare än de största fysiska idrottsevenemang som 

NBA-finalen eller Super Bowl i USA. Tack vare denna utveckling, har e-sporten fått 

uppmärksamhet av professionella fotbollsklubbar och ett flertal fotbollsklubbar har 

genomfört varumärkesutvidgningar till e-sporten. Studien har identifierat en kunskapslucka 

om varför professionella fotbollsklubbar i Sverige valt att utvidga sin verksamhet till att 

omfatta e-sporten. Med stöd av detta, är syftet med studien att öka förståelse för hur svenska 

fotbollsklubbar på elitnivå kan påverka sitt varumärket genom att starta e-sportlag.  

Resultatet visar att professionella fotbollsklubbar anser sig kunna uppnå kort- och 

långsiktiga fördelar genom att varumärkesutvidga till e-sporten samt bidra till att öka 

fotbollsklubbens totala varumärkeskapital. Resultatet visar även att varumärke-

utvidgningar till e-sporten och FIFA har en logisk koppling till fotbollen tack vare dess 

likheter, vilket minskar risken för misslyckande men även reducerar möjligheterna med 

satsningen. Detta förklaras vara då FIFA inte anses vara ett så populärt spel i dagsläget. 

Däremot har det visats att varumärkesutvidgningar till e-sportspel mer distanserade från 

kärnverksamheten inte var ett alternativ. Uppsatsen bidrar med en introduktion till 

fenomenet e-sport och dess påverkan på professionella fotbollsklubbar på elitnivå samtidigt 

som vi erkänner att det finns ytterligare forskning att göra inom fältet.  

 

Nyckelord; E-sport, Varumärken, Varumärkeskapital, Varumärkesutvidgning 

 

 

 

 

  



 

Förord 

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Victoria Kihlström för den värdefulla 

rådgivning vi tagit del av under arbetets process. Vidare vill vi rikta ett tack till 

respondenterna från Hammarby IF Fotboll, Jönköping Södra IF och Örgryte IS för att de 

ställde upp. Slutligen vill vi även tacka vänner och familj för ert stöd. 

- Edwin & Douglas 
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1. Introduktionskapitel 

1.1 Bakgrund 

Elektronisk sport, eller e-sport som det främst kallas, är en tävlingsform som går ut på att 

individer tävlar mot varandra i spel som spelas på datorer och spelkonsoler. Den första 

dokumenterade tävlingen i datorspel ägde rum för första gången på 70-talet då några 

studenter arrangerade en tävling på ett universitet i USA (Taylor, 2014). I takt med 

teknologiska innovationer har e-sporten sedermera organiserats och kommersialiserats 

(Hartmann & Klimmt, 2006; Funk, Pizzo & Baker, 2017). Detta nya sätt att tävla har på 

senare år blivit ett av de mest snabbväxande fenomen i media (Hamari & Sjöblom, 2017). 

Under 2017 streamades exempelvis tävlingen “Mid Season Invitational” (MSI) i spelet 

League of Legends till över 360 miljoner unika tittare (LoL Esport, 2018). För att sätta det i 

perspektiv till traditionell idrott är det mer än dubbelt så många unika tittare än amerikanska 

Super Bowl- och NBA-finalen tillsammans (Nielsen 2017; Hester, 2017). Tävlingen “The 

International” som arrangeras i spelet Dota2 hade 2017 den största prispotten någonsin inom 

e-sporten på över $24 000 000 (Guinness World Records, 2018). Dessa siffror kan illustrera 

det stora intresset som finns hos konsumenter såväl som företag samt den potential e-sporten 

har ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Att företag har involverat sig i e-sporten är inte 

något nytt. Tidigt 2000-tal startades KT Rolster och SK Telecom T1, två stora koreanska 

företag, egna e-sportlag. E-sporten i Korea var redan på denna tid kommersialiserad och fick 

stort utrymme i koreansk media (Jin, 2010; Taylor 2014). En sådan satsning som belyses 

ovan kan inom företagsekonomin ses som en varumärkesutvidgning, vilket innebär att ett 

företag går in i en ny marknad under ett existerande varumärke (Tauber, 1981; Aaker & 

Keller, 1990; Kapferer, 2008).  

Varumärkesutvidgningar är en strategi som också tillämpas av professionella 

fotbollsklubbar (Gladden, Sutton, Irwin, 2001; Apostolopoulou, 2002). Även om företag 

och fotbollsklubbar arbetar under olika förhållanden ses varumärkesutvidgningar som en 

strategi att stärka det egna varumärket (ibid.) Traditionellt sett har sportslig framgång inom 

sport uppfattats som det effektivaste sättet att bygga ett starkt varumärke (Rein, Kotler, 

Shields, 2006; Gladden et al, 2001). I samband med idrottens utveckling till att bli allt mer 

kommersialiserad har även synsätten på strategier inom idrotten ändrats. Att som 

fotbollsklubb vara beroende av sportsliga resultat ses numera som ett kortsiktigt tänk 
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karaktäriserat av ansträngande konsekvenser för ekonomin. Detta beror delvis på att det 

kostar att ständigt ligga på topp och dels för att det långt ifrån är en säkerhet att 

fotbollsklubben vinner varje år (ibid.). Istället har fotbollsklubbar börjat arbeta mer 

långsiktigt för att stärka sina varumärken vilket i sin tur bidragit till att konkurrensen mellan 

fotbollsklubbarna inte längre är begränsad till fotbollsplanen (Chadwick & Clowes, 1998; 

Apostolopoulou, 2002). Genom ett starkt varumärke kan fotbollsklubben exempelvis 

attrahera nya supportrar eller stärka relationen till befintliga supportrar (Gladden et al, 2001; 

Apostolopoulou, 2002; Rein et al, 2006). Vidare minskas risken att förlora supportrar när 

fotbollsklubben går in i perioder präglade av sämre resultat (ibid). Värdet av starka 

varumärken kan appliceras på fotbollen då kommersialiseringen inom idrotten har lett till att 

supportrar ses som kunder. Lojaliteten till klubben blir mer eftertraktad eftersom lojala 

kunder kan leda till ekonomisk vinning och långsiktig överlevnad (Rein et al, 2006).  

 

Varumärkesutvidgningar, utifrån beskrivningen som belyses ovan, tillämpas även som 

strategi hos fotbollsklubbar för att uppnå varumärkesstärkande effekter (Chadwick & 

Clowes, 1998; Couvelaere & Richelieu, 2005). Några associerade fördelar är exempelvis att 

den nya produkten kan ta del av det goda rykte som varumärket har vilket kan ge legitimitet 

till produkten och även minska marknadsföringskostnader (Tauber 1981; Aaker & Keller, 

1990). Fortsättningsvis kan den nya produkten även leda till att man når ut till nya, 

potentiella konsumenter och målgrupper (Tauber, 1981; Aaker & Keller 1990; 

Apostolopoulou, 2002). Dock är det inte ett helt riskfritt alternativ, misslyckade 

varumärkesutvidgningar kan också vara förödande för varumärket. Uppfattar 

konsumenterna den nya produkten alldeles för långt ifrån kärnverksamheten kan det skada 

varumärket och dess andra produkter (Sharp, 1993; Apostolopoulou, 2002). 

Varumärkesutvidgningen kan även sakna resursstöd alternativt ha sitt inträde för tidigt i en 

ny och osäker marknad vilket i sig kan leda till problem för varumärket (Sharp, 1993; 

Sullivan 1992; Apostolopoulou, 2002)  

 

I Sverige har vi uppfattat att Jönköping Södra IF (J-Södra), Örgryte IS (ÖIS) och Hammarby 

IF Fotboll (HIF) delar den gemensamma nämnaren att starta egna e-sportlag som en del av 

det befintliga varumärket. J-Södra och ÖIS befinner sig för närvarande i den näst högsta 

ligan, Superettan, medan Hammarby IF Fotboll spelar i den högsta ligan, Allsvenskan 

(SvFF, 2018). ÖIS är Sveriges äldsta fotbollsklubb. Klubben har en stark supporterkultur 

och karaktäriseras av rivaliteten till de andra klubbarna i Göteborgsområdet. J-Södra har 
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nyligen blivit degraderade från Allsvenskan till Superettan. Hammarby IF Fotboll är en av 

Stockholms starkaste fotbollsklubbar och med en hängiven supporterkultur (ÖIS, 2018; 

Jönköping, Södra 2018; Hammarby Fotboll, 2018). Samtidigt som fotbollsklubbarna skiljer 

sig åt delar de starka karaktärsdrag vilka kan vara till fördel vid e-sportsatsningen.  

1.2 Problemformulering 

Ett väletablerat varumärke är allt viktigare för professionella fotbollsklubbar i Sverige då 

fotbollsklubbarna idag drivs allt mer kommersiellt och konkurrensen mellan klubbarna ökar. 

Det är orealistiskt för många fotbollsklubbar att ständigt befinna sig i toppen av tabellen 

vilket i sin tur leder till att fotbollsklubbar söker nya strategier för att påverka sitt 

varumärke. Varumärkesutvidgningar är en strategi som på senare år tillämpas oftare inom 

fotbollsklubbar, dock inte helt utan risk då ett misslyckande kan vara skadligt för hela 

varumärket. E-sporten är ett nytt fenomen vars utveckling de senaste åren ökat markant. Att 

fotbollsklubbar utvidgar sitt varumärke till e-sporten gör det intressant att förstå hur de anser 

att det kan bidra till att påverka varumärket samt vad för möjligheter, risker och eventuella 

konsekvenser utvidgningen kan innebära. Vi har således för avsikt att öka förståelsen kring 

hur svenska fotbollsklubbar på elitnivå anser sig kunna påverka sitt varumärke genom att 

bedriva e-sportlag.  

1.3 Frågeställning 

Motivationen till följande frågeställningar är att bidra till att besvara det huvudsakliga syftet 

på ett nyanserat vis. 

● Vad tror fotbollsklubbarna är de kort- och långsiktiga effekterna av satsningen? 

● Vad för eventuella risker/negativa konsekvenser kan valet av e-sportspel ha? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelse kring hur svenska fotbollsklubbar på elitnivå 

anser sig påverka sitt varumärke genom att bedriva e-sportlag.   
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2. E-sport  

I detta avsnittet kommer vi redogöra för förklaringar och definitioner av fenomenet e-sport, 

dess historiska utveckling, vem som är e-sportare samt relevans idag som professionell 

idrott.  

2.1 Vad är E-sport?      

Det råder delade tankar om vad e-sport faktiskt är och det är ett begrepp med ett flertal olika 

förklaringar och innebörder. Michael G. Wagner (2006) är en ofta citerad författare inom 

området och han definierade e-sporten som: 

“eSports” is an area of sport activities in which people develop and train mental 

or physical abilities in the use of information and communication technologies” 

(Wagner 2006, s. 4). 

Denna definition av e-sport har dock blivit föremål för kritik. Hamari & Sjöblom (2017) 

menar att definitionen ger en för bred bild av vad som kan vara en e-sport. Witkowski 

(2012) menar att Wagners definition är begränsad främst till datorer och spelkonsoler. Det 

teknologiska utbudet är mycket bredare idag och begränsas inte längre till enbart datorer, 

spelkonsoler och mobiler vilket kan illustreras av hur Svenska E-sportföreningen (SeSF) 

definierar e-sport. SeSF menar att “e-sport” är en förkortning av "elektronisk sport" och är 

ett samlingsnamn för alla tävlingar som utförs i en virtuell miljö. En virtuell miljö kan 

definieras som en värld genererad av en dator där användaren befinner sig vara och agera 

(Nationalencyklopedin, 2018). Det kan alltså handla om TV-spel, datorspel, Virtual Reality 

(VR), Augmented Reality (AR) eller mobilspel.” (Svenska E-sportföreningen, 2018). 

Oavsett vilken definition man väljer att förhålla sig till kan den gemensamma nämnaren 

sägas vara den virtuella faktorn, det vill säga att själva tävlingsmomentet sker virtuellt 

genom olika spel.  

E-sporten omfattar redan en mängd olika spel samtidigt som nya spel introduceras 

kontinuerligt. Några av de största och populäraste spelen inom e-sporten är Dota2, League 

of Legends, Starcraft 2 & Counter-Strike: Global Offensive, som härefter kommer 

benämnas som endast Counter-Strike. I samband med e-sportens utveckling ökar även 

insatserna och vinsterna vid turneringar. År 2017 vann Team Liquid, en klubb i spelet Dota2 
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den högsta prissumman som någonsin utdelats inom e-sporten. Vinsten befann sig på hela 

$10,862,683 (Guinness World Records, 2018) vilket visar på e-sportens storhet. Samtliga 

ovannämnda spel har våld som ett centralt innehåll. Spelet FIFA, som återkommer i följande 

avsnitt, handlar om fotboll. 

2.2 E-sportens Historia   

Även om begreppet e-sport först nämns i slutet av 90-talet kom de första tävlingarna att ske 

redan på 70-talet när några studenter på ett universitet i USA arrangerade en tävling i spelet 

Spacewar som tillhör ett av de första spelen skapat för datorer (Wagner, 2006; Taylor, 2014; 

Li, 2017). På 80-talet kom de första stora tävlingarna med flera tusen deltagare, arkadspelen 

var i centrum och det växande intresset genererade också de första tv-sända programmen av 

e-sport (Hope, 2014; Li, 2017). Fortsättningsvis medförde den teknologiska utvecklingen på 

90-talet snabbare internet, bättre datorer och nya spel vilket skapade ett ökat kommersiellt 

intresse samt behov av att organisera sig (Taylor, 2014; Li, 2017). LAN-partyn blev 

populära, en tillställning där människor samlas och kopplar in sina datorer på ett lokalt 

nätverk. Dreamhack som idag är världens största LAN-party med tusentals datorer 

uppkopplade samtidigt arrangerades för första gången 1994 (Taylor & Witkowski, 2010).  

Vidare in på 90-talet kom också intresset för e-sport att öka markant i Sydkorea (Wagner, 

2006; Jin, 2010). Det var spelet Starcraft som skulle innebära en sån succé att matcherna 

började organiseras i seriesystem och tv-sändas vilket i sin tur ledde till att e-sporten fick 

sina första professionella utövare (Wagner, 2006; Jin, 2010). Det var även då privata företag 

officiellt började sponsrade e-sportare (Jin, 2010). Det som på senare år verkligen fått e-

sporten och dess angränsande kultur att bli en professionaliserad bransch som involverar 

mycket pengar kan tillskrivas streamingtjänsten Twitch.tv (Li, 2017). Twitch.tv lanserades 

2011, som en streamingtjänst direkt riktad mot de som spelar dator- och tv-spel. Efter stor 

framgång initierades partnerskap med stora evenemang och företag inom branschen som 

Dreamhack och Blizzard Entertainment (ibid.). År 2014 köptes Twitch av Amazon för 

$970,000,000 (ibid.). För att vidare förstå e-sportens storlek i dagsläget kan detta illustreras 

av den största tävlingen inom e-sporten kallad “The International”. En tävling skapat av 

spelutvecklaren Valve specifikt för datorspelet “Dota2” där prispotten på turneringen ökat 

från $1,600,000 år 2011 till $24,000,000 på bara sex års tid (Li, 2017; Funk, Pizzo & Baker, 

2017). Totalt sett har “Dota2” de största prispengarna inom någon e-sport och har sedan 
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lanseringen av spelet 2013 utdelat $135,000,000 under 906 turneringar delat på diverse lag 

(Esport Earnings 2018).  

2.3 Vem är E-sportare? 

För att förstå vad som definierar en e-sportare är det relevant att betrakta vad som 

karaktäriserar de olika indelningarna av e-sportare i litteraturen; från amatörer till 

professionella e-sportare. E-sportare existerar världen över. Amatörer spelar i stor 

utsträckning online hemifrån och deltar sällan till aldrig på event eller vid live-tävlingar, till 

entusiaster, semi-professionella och strikt professionella spelare med intention att 

exempelvis vinna turneringar (Taylor, 2014). Processen från amatör till professionell inleds 

någonstans då en e-sportare frångår sin närmsta krets av vänner och bekanta inom 

spelvärlden för att utmana mer kompetenta motståndare (ibid). Främst karaktäriseras den 

generella utövaren av e-sport som pojkar i sin ungdom eller unga män, även om kvinnor 

också utövar e-sport (Hallman & Giel, 2017; Taylor, 2014). Sirlin (2005) anser att det som 

karaktäriserar en professionell e-sportare är:  

“Familiarity with tournaments, deep knowledge of the game at hand, love of the game, 

mental toughness, mental attitude toward winning, losing, improving, technical skill 

(usually dexterity), adaptability, knowledge/ability in other games of that genre, yomi [akin 

to ‘knowing the mind of the opponent’], and appraisal” (Sirlin, 2005 s.111, se Taylor, 2014 

s.90). 
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3. Teori 

I följande avsnitt presenteras relevanta teorier och modeller för hur företag kan påverka sitt 

varumärke samt utföra varumärkesutvidgningar för att öka företagets varumärkeskapital. 

3.1 Förklaring av ett varumärke  

För att kunna arbeta med de olika aspekterna av varumärken och varumärkesutvidgningar 

behöver vi först förstå det centrala, varumärket. Ett varumärke kan definieras olika beroende 

på om det ses ur ett konsument, eller företagsperspektiv. American Marketing Association 

(1960) definierar ett varumärke som de namn, termer, symboler, design eller en 

kombination av dessa vilket syftar till att identifiera produkter eller tjänster sålda av en eller 

flera aktörer med anledning att differentiera sig mot konkurrenterna. Förklaringen kan sägas 

vara för produkt-centrerad och har fått viss kritik. Modifikationer har sedermera 

introducerats, exempelvis menar Bennett (1988) att ett varumärke är ett namn, termer, 

design, symboler eller andra funktioner som identifierar en säljares tjänster som 

differentierar säljaren från konkurrenter. Den större skillnaden utgörs av “eller andra 

funktioner” vilket öppnar upp för fler typer av attribut än den originella definitionen. 

Funktionen varumärket bidrar med är således att skapa emotionella reaktioner gentemot en 

produkt hos konsumenten som resulterar i att de känner igen varumärket i relation till andra 

produkter och erbjudanden (Martinez & de Chernatony 2004).  

3.2 Varumärkeskapital  

Fortsättningsvis kan ett varumärke inneha ett visst varumärkeskapital vilket härstammar ur 

arbetet med varumärket. Varumärkeskapital definieras varierat i litteraturen, däremot verkar 

författarna vara någorlunda överens om vad som utgör ett varumärkeskapital. Större 

skillnader uppstår vid diskussionen hur varumärkeskapital skapas. Aaker & McLoughlin 

(2007) har sammanfattat varumärkeskapital som tillgångar och plikter kopplade till ett 

varumärke som dess namn, symboler eller fraser vilka ökar eller minskar värdet av de 

produkter företaget erbjuder. Detta är även den centrala definition vi avser syfta till i fortsatt 

hänvisning till begreppet varumärkeskapital. Däremot förekommer olika variationer. Simon 

& Sullivan (1990) var tidig och definierade varumärkeskapital som ett teoretiskt värde av 

företaget vilket är resultatet av ett varumärkeskapital i relation till dess intäkter jämfört med 

om det inte hade haft det varumärkeskapitalet. Medan Keller (1993) några år senare, som 
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även är en av de mest citerade författarna inom fältet, beskriver varumärkeskapital, eller 

customer-based brand equity som “[…] the differential effect of brand knowledge on 

consumer response to the marketing of the brand.” Medan varumärkeskapital även ses som 

det tillagda värdet ett varumärke inger dess produkter (Farquhar, 1989).  

3.3 Att bygga starka varumärken  

Även om den grundläggande idén med varumärken existerat tidigare saknade Keller (1993) 

en operationalisering av varumärkeskapital och publicerade själv en erkänd modell kallad 

“Customer-Based Brand Equity Model” eller “CBBE-model”. Modellen fokuserar på att 

förklara hur företag kan skapa det han valt kalla för brand knowledge. Modellen består av 

två huvudsakliga områden, 1) varumärkeskännedom och 2) varumärkesimage. Det första 

området, varumärkeskännedom, handlar om strategier för hur ett varumärke kan lyckas 

stanna kvar i en konsuments minne vilket spelar en betydande roll i konsumentens 

beslutsprocess. Varumärkesimage förklaras som hur en konsument uppfattar exempelvis en 

fotbollsklubb i relation till andra fotbollsklubbar och behandlar bland annat 

varumärkesassociationer som produkt eller icke-produktrelaterade attribut. Följaktligen var 

även Aaker (1996) tidig med att introducera begreppet varumärkeskapital inom vetenskapen 

med exempelvis boken “Managing Brand Equity” och ses också som en av de mer citerade 

inom området. Aaker presenterade på slutet av 90-talet “The Brand Equity Ten” och är 

tillsammans med Keller (1993) de två klassiska modellerna inom området. Medan Keller 

(1993) talar om varumärkeskännedom och varumärkesimage med vidare kategorisering 

inom vardera område, är Aakers en modell uppdelad i fem kategorier med underkategorier 

vilket resulterar i totalt tio åtgärder till att stärka eller analysera varumärket. Dessa 

kategorier är 1) varumärkeslojalitet, 2) upplevd kvalité, 3) varumärkesassociation, 4) 

varumärkeskännedom och 5) marknadsbeteende. Utifrån Aakers (1996) modell är 

varumärkeskännedom utgångspunkten till att skapa varumärkeskapital och utgör den 

kännedom en konsument har om varumärket i relation till andra varumärken på marknaden. 

Detta påverkas bland annat genom marknadsföring. Medan varumärkesassociationer 

behandlar faktorer som konsumenten kan koppla till varumärket, exempelvis en produkts 

pris, design och budskap. Vidare menar Aaker (ibid) att upplevd kvalité är en konsuments 

omdöme om en produkt eller varumärke utifrån konsumentens subjektiva upplevelse av 

kvalité. Varumärkeslojalitet beskrivs som en metod att bibehålla långvariga kunder som i 

sin tur leder till ekonomisk vinst. Marknadsbeteende belyser företagets handlingar för att 
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analysera marknaden, genom att mäta och analysera dess marknadsandelar, marknadspris 

eller försäljningskanaler. Att ha höga marknadsandelar är ett tecken på lyckad 

differentiering och att man har en betydlig plats i konsumentens minne. Vidare kan 

marknadsbeteendet analyseras genom marknadspris och teckning av distribution för att se 

värdet av företaget och hur stor del av marknaden som exponeras för varumärket samt har 

tillgång till att genomföra köp (ibid). 

Skillnaden mellan modellerna Aaker (1996) och Keller (1993) presenterat är att Aaker 

inkluderat två nya aspekter i sin modell, 1) upplevd kvalité samt 2) varumärkeslojalitet. 

Vidare argumenterar Rios & Riquelme (2010) för att Aakers (1996) perspektiv även är  

applicerbart i en kontext som beaktar internetbaserade varumärken. Ett internetbaserat 

varumärke skulle exempelvis kunna vara ett e-sportlag. Rios & Riquelme (2010) resultat 

indikerar på att internetbaserade varumärkeskapital påverkas av lojalitet, association och 

kännedom. Keller (2016) har sedermera introducerat en uppdaterad version av CBBE-

modellen. I artikeln nämns den digitala utvecklingens påverkan på att skapa 

varumärkeskapital genom exempelvis internet, datorer och mobiltelefoner. Här förklaras att 

marknadsförare måste tänka om hur marknadsföring utförs på grund av den snabba 

utveckling som skett och att skapa ett starkt varumärke online är viktigare än någonsin. 

Exempelvis nämns att hur människor interagerar med marknadsföring har förändrats helt 

och att företag som inte anammar de nya teknologierna riskerar stora förluster (ibid).  

Konceptet att stärka upplevelsen av något är emellertid inte nytt även om det introducerats 

relativt nyligen inom litteraturen. På 1830-talet ansågs exempelvis smugglad skotsk whisky 

vara av hög kvalité, vilket ledde till skapandet av ett skotskt varumärke med namnet “Old 

Smuggler” för att associeras med just kvalité (Farquhar, 1989). Även inom fotbollsklubbar 

har man sedan tidigt 1900-tal arbetat med varumärken för att stärka dess varumärkeskapital. 

Exempelvis genom förvärv av spelare, att etablera logotyper och varumärkesnamn med 

koppling till den tänkta målgruppen eller genom rekrytera personer med stort folkstöd 

(Hardy, Norman & Sceery, 2012). Gladden et, al. (2001) menar att en nyckelfaktor till att 

professionella idrottslag lyckas differentiera sig och bli erkända på marknaden är genom att 

utveckla eller stärka dess varumärke, bland annat genom positiva kopplingar till laget. Detta 

då professionalisering och kommersialiseringen av idrotten gjort att fotbollsklubbar drivs 

mer och mer som företag. Även om de sportsliga resultaten fortfarande spelar stor roll i 

fotbollsklubbarnas framgång (Bauer, Sauer & Schmitt 2005). Väl framme vid 2000-talet är 

det viktigare än någonsin med ett starkt varumärke och beskrivs som det mest aktuella 
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ämnet inom idrottsvärlden (Hardy, Norman & Sceery, 2012). Exempelvis visar Bauer et, al. 

(2005) i en studie av den tyska idrottsrörelsen att ett idrottslags varumärke i många fall 

spelar större roll för lagets ekonomiska vinning än de sportsliga resultaten vilket även styrks 

av Rein et al (2006). Managers och klubbchefer hanterar inte längre fotbollsklubbarna som 

ideella föreningar utan som professionella företag då marknaden kräver det. Detta skifte 

medför ett fokus på att etablera ett starkt varumärkeskapital då det ofta beskrivs som ett 

företags värdefullaste tillgång (Bauer et, al. 2005). För att påverka varumärket krävs 

komplexa och genomtänkta marknadsföringsstrategier, bland annat genom 

varumärkesutvidgningar. Forskning argumenterar för att ett högt varumärkeskapital kan leda 

till lojala supportrar, ökad global närvaro, positiva attityder, differentiering av laget samt 

öka villighet att köpa dess produkter, vilket i sin tur leder till förbättrad ekonomisk ställning 

(Yousaf, Gupta & Mishra 2017; Bauer et al., 2005). Att ha lojala supportrar är viktigt då 

dem köper biljetter och påverkar TV-intäkterna, speciellt när det går sämre sportsligt 

eftersom medgångssupportrar kommer oftast vid sportslig framgång och försvinner vid 

motgång (Gladden & Funk, 2001). Yousaf et al. (2017) menar även att det är exempelvis till 

stor del tack vare arbetet kring varumärkeskapital som kända fotbollsklubbar publiceras på 

omslag av affärstidningar som Forbes Magazine, vilket traditionellt varit en tidning inriktad 

mot affärsverksamhet.  

I takt med denna kommersialisering och professionalisering går det att ifrågasätta huruvida 

Aaker (1996) och Kellers (1993) modeller går att applicera på idrotten och fotbollsklubbar. 

Modellerna bidrar med ett traditionellt ekonomiskt perspektiv medan ytterligare faktorer kan 

beaktas inom idrotten då den på många vis har annorlunda premisser. Som ett svar på detta 

presenterade Gladden, Milne & Sutton (1998) en ny modell genom att modifiera Aaker & 

Kellers modeller och applicera den till just idrotten. Gladden et, al. (1998) har analyserat ett 

antal faktorer inom idrotten på college-nivå i USA som fotbollsklubbar kan manipulera och 

påverka för att skapa varumärkeskapital vilket i sin tur leder till vissa positiva konsekvenser. 

I modellen är varumärkeskapital uppdelat i fyra kategorier med utgångspunkt i Aakers 

modell om varumärkeskapital från 1996. Kategorierna 1) Upplevd kvalité, 2) 

Varumärkeskännedom, 3) Varumärkesassociation samt 4) Varumärkeslojalitet är kärnan i 

modellen. De aspekter som påverkar varumärkeskapitalet (exempelvis lagets coach, 

stjärnspelare och mediebevakning) benämns ‘faktorer’ och är grupperade i tre 

huvudkategorier. 1) Produktrelaterade faktorer kopplade till upplevd kvalité: prestationer, 

vem som är huvudcoach samt vilka stjärnspelare laget har. 2) Organisatoriska faktorer vilka 
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bidrar till att påverkar varumärkeskännedom och varumärkesassociation: Rykte och 

traditioner, konferenser och scheman, underhållningspaket och produktleverans. Samt 3) 

Marknadsrelaterade faktorer som påverkar varumärkeslojalitet: mediabevakning, geografisk 

plats, konkurrens fokus och stöd/support. Dessa faktorer påverkar det totala 

varumärkeskapitalet vilket sedan leder till vissa positiva konsekvenser som donationer, 

merchandiseförsäljning, mediebevakning, ökad känsla av atmosfär samt ökad 

biljettförsäljning. Dessa konsekvenser är unika för idrotten och påverkar bland annat 

fotbollsklubbarnas ekonomiska position på marknaden. Genom att aktivt arbeta med de 

ovan nämnda faktorerna samt nya varumärkesutvidgningar skapas möjligheter för 

fotbollsklubbarna att öka varumärkeskapitalet och således även fotbollsklubbens 

ekonomiska ställning (ibid).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Figur 1. Konceptuellt ramverk av varumärkeskapital i collegeidrott.   

Källa: Gladden, M. J., Irwin, L. R., & Sutton, M. A. (2001). Managing North American Major Professional 

Sport Teams in the New Millennium:  A Focus on Building Brand Equity. Journal of Sport Management. 15. 

s.5  
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3.4  Utveckling av ett varumärke  

Förklaring av varumärkesutvidgning   

Traditionellt beskrivs en varumärkesutvidgning, eller engelskans brand extension, som när 

ett företag satsar på en marknad som är ny för företaget, under ett existerande varumärke 

(Tauber, 1981; Kapferer, 2008). Tänk dig att fotbollsklubbar börjar sälja blommor eller att 

Disney öppnar en snabbmatskedja, detta är endast fiktiva exempel men kan illustrera vad en 

varumärkesutvidgning innebär. Ett syfte med att göra en varumärkesutvidgning kan sägas 

vara att stärka ett varumärke genom att utnyttja dess varumärkeskapital (Farquhar, 1989; 

Kapferer, 2008). Varumärkesutvidgningar kan anses som ett alternativ till att utveckla en 

produktlinje som innebär att ge existerande produkter nya egenskaper såsom exempelvis 

nya smaker, färger och dofter eller att släppa nya produkter under nya varumärken (Tauber, 

1981; Kapferer, 2008). 

En vanligt förekommande uppfattning har varit att varumärkesutvidgningar görs för att 

undvika de stora kostnader som förknippas med att lansera nya produkter under nya 

varumärken (Tauber, 1981; Aaker & Keller, 1990). Park, Millberg & Lawson (1991) 

motiverar ett sådant antagande med att fördelarna med ett starkt varumärke inte behöver 

begränsas till den befintliga marknaden för företaget utan kan vara framgångsrik på nya 

marknader under samma varumärke. Kapferer (2008) vill delvis frångå detta perspektiv 

eftersom det främst är baserat på mätningar av konsumentattityder. Istället menar Kapferer 

(ibid) att varumärkesutvidgningar blir en oundviklig strategi för företag att ständigt växa. 

En varumärkesutvidgning kan sägas karaktäriseras av vilken distans den har från 

huvudprodukten. Närmare varumärkesutvidgningar är alltmer lika huvudprodukten medan 

distanserade varumärkesutvidgningar förklaras vara mer olik eller svårare att motivera 

(Kapferer, 2008). Vidare kan varumärkesutvidgningar ske i en riktning som också anses 

vara uppåt, vilket innebär högre kvaltié och pris eller nedåt som istället innebär billigare och 

mer funktionell (Pitta & Katsanis, 1995). Vilket antal och typ av varumärkesutvidgningar 

som utförs är ofta beroende på den positionering ett företag åsyftar att inneha. Vissa företag 

vill positionera sig som omfattande varumärken och gör därav många i olika kategorier 

medan andra söker att framstå som prestigefyllda och statusgivande (Kapferer, 2008; Pitta 

& Katsanis, 1995). En varumärkesutvidgning kan också lanseras för att fungera som ett 

komplement, substitut eller alternativ till existerande produkter där de har liknande koncept 

och kvalitéer som andra produkter under varumärket (Aaker & Keller, 1990). 
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Fördelar och nackdelar med varumärkesutvidgningar  
Varumärkesutvidgningar har traditionellt setts som kostnadseffektiva då företag inte 

behöver utföra lika omfattande marknadsföringsaktiviteter på grund av att de redan har ett 

starkt varumärkeskapital (Tauber 1981; Aaker & Keller, 1990). Dock är detta något som 

ifrågasätts av Sharp (1993) som menar att en framgångsfaktor för varumärkesutvidgningar 

är att de tilldelas adekvata resurser. Vidare menar Farquhar (1989) och Tauber (1981) att 

varumärkesutvidgningar är ett sätt för företag att utnyttja sitt varumärkeskapital. Det kan 

också vara ett sätt för företag att skapa synergieffekter som leder till att andra produkter 

under varumärket blir mer uppmärksammade eller förhöjer kvalitén på existerande 

produkter genom att utgöra ett komplement (Aaker & Keller, 1990; Pitta & Katsanis, 1995). 

Detta är något Kapferer (2008) anser borde vara ett huvudsakligt syfte med att göra en 

varumärkesutvidgning. För att klara detta ska vara möjligt behöver det dock finnas likheter 

mellan produkterna (Aaker & Keller, 1990). Vidare kan varumärkesutvidgningar också 

fungera som en metod för att nå nya målgrupper (Kapferer, 2008). 

Det är däremot inte riskfritt att genomföra en varumärkesutvidgning. Förutom att en 

misslyckad varumärkesutvidgning är kostsam i form av förlorade resurser (Walsh & Ross, 

2010) kan det också leda till att hela varumärket tar skada antingen genom att negativ 

publicitet spiller över till andra produkter eller genom kannibalisering inom varumärket 

(Sharp, 1993; Pitta & Katsanis, 1995). Kannibalisering innebär att det nya 

varumärkesutvidgningen vinner marknadsandelar från sig själv. Det vill säga att produkten 

blir framgångsrik på bekostnad av sig själv. Detta är ofta en risk när huvudprodukten och 

varumärket är alldeles för lika (Sharp, 1993). 

Aaker & Keller (1990) påpekar att det är viktigt att en utveckling inte anses vara för enkel 

att göra. Risken med alldeles för enkla varumärkesutvidgningar kan vara att de uppfattas 

som ett sätt för företag att försöka exploatera sitt varumärke för en enkel vinst (Aaker & 

Keller, 1990). Vidare är en potentiell risk med att utvidga sig för långt från 

ursprungsprodukter att det kan ge en otydlig bild om vad varumärket faktiskt representerar 

(Sharp, 1993). För långa varumärkesutvidgningar tar ofta företaget in på nya marknader som 

kanske redan domineras av andra företag med stora marknadsandelar och starka varumärken 

(Kapferer, 2008). Det finns också en risk med att göra alldeles för många utvidgningar 

vilket kan innebära att man blir utkonkurrerade av de som har få produkter och anses vara 

specialister (Sharp, 1995). 
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När en varumärkesutvidgning bör respektive inte göras  
Att veta när man ska lansera en varumärkesutvidgning kan vara beroende av ett flertal olika 

faktorer. Kapferer (2008) menar att om vinst och tillväxt kan skapas genom befintliga 

kunder och produkter finns det inget behov för utvidgning av ett varumärke. Sharp (1993) 

menar att många företag gör misstaget att lansera produkter bara för att man tror att 

varumärket säljer av sig självt. Aaker & Keller (1990) anser att det finns en risk med 

varumärkesutvidgningar som konsumenten uppfattar för lätta att genomföra, dessa kan få 

företaget att framstå som giriga. Aaker & Keller (1990) och Park et al (1991) menar det är 

minst riskfyllt att göra en varumärkesutvidgning som uppfattas som logisk av konsumenten. 

Att lansera nya produkter under en period när det går bra för företaget kan ge positiva 

effekter för varumärkesutvidgningen på samma sätt som att en lansering när det gå dålig kan 

ha motsatt verkan (Tauber, 1981; Aaker & Keller, 1990). Vidare kan det vara viktigt att 

varumärket är starkt och har resurser att matcha eller överskrida konkurrenternas 

marknadsföringsaktiviteter (Tauber, 1981, Sharp, 1993; Kapferer, 2008). Kortare 

varumärkesutvidgningar innebär generellt mindre risk än längre, exempelvis kan det anses 

vara lättare för konsumenten att förstå en logiken mellan en fotbollsklubb som säljer 

fotbollar än ett flygbolag som säljer blommor.  

Kapferers modell för distansering av extensioner  
Som tidigare redogjorts för är en viktig del av varumärkesutvidgningar vilken distans man 

har gentemot huvudprodukten. Detta är en viktig del att beakta när man förbereder sig för en 

lansering av en ny produkt. Kapferer (2008) har genom en modell försökt sig på att illustrera 

de olika krav och förutsättningar som ställs på företag vid olika distanser mellan varumärket 

och utvecklingen.  

Varje nivå av olikhet förändrar betydelsen och statusen av en varumärkesutvidgning. (A) 

utgör huvudprodukten. Nära utvecklingar (B) förefaller ofta logiska, att det finns en kunskap 

i företaget som gör varumärkesutvidgningen legitim. Exempelvis är det logiskt för Heinz 

Ketchup att kunna sälja Heinz Senap (Kapferer, 2008). Följande nivå (C), innebär att man 

måste matcha varumärket och produkten med varumärkets associerade fördelar. Detta kan 

liknas vid vad Park et al (1991) menar med “brand concept consistency” dvs. 

varumärkeskoncept är unika värden som kan tillskrivas ett varumärke. Exempelvis Bic gör 

allting vasst från pennor till rakhyvlar. För att en lång varumärkesutvidgning (D) ska vara 

förefalla logisk med (A) krävs det att varumärket och produkten har liknande personlighet 
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(Kapferer, 2008). Exempelvis kan ett 

företag som har personligheten av att vara 

innovativ och teknologiskt inriktade klara 

av att göra varumärkesutvidgningar som 

har liknande personlighet (ibid). Den 

längsta extensionen (E) kräver att 

varumärket har väldigt djupa värden och 

detta är något som företag måste klara av 

att förmedla mellan varumärket och 

utvidgningen.  

 
Figur 2. Kapferers modell för distansering av extensioner.   

Källa: Kapferer, J. (2008). The new strategic brand management: Creating and sustaining brand equity long 

term (4.th ed.), s.334. London: Kogan Page. 

Vidare kan det vara viktigt att beakta när i en produkts livscykel man ska göra en 

varumärkesutvidgning. Sullivan (1992) undersökte detta i sin studie och menar att 

varumärkesutvidgningar som sker tidigt i en produkt livscykel är mindre framgångsrika än 

de som sker sent. Det kan även vara opassande att gå in för tidigt då 

varumärkesutvidgningar har andra förutsättningar än nya varumärken. Visserligen finns det 

alltid en risk för alla varumärken men när man gör en utveckling måste man beakta att ett 

misslyckande kan påverka hela varumärket och således andra produkter (ibid). De fördelar 

som tillskrivs att gå in tidigt på en ny marknad är att det finns chans att vinna stora 

marknadsandelar och befästa sin position. Vidare kan det etablerade varumärkets legitimitet 

fungera som en riskreducerande faktor. Det som talar emot tidigt inträde är att yngre 

marknader omfattas av en större osäkerhet och att det är svårt att positionera sig på grund av 

den brist på flexibilitet som en varumärkesutvidgning utgör eftersom man är bunden till det 

huvudsakliga varumärket (ibid). 

Varumärkesutvidgningar inom sporten    
Industrialiseringen av sporten har lett till att supportrarna inte bara ses som åskådare utan nu 

också som konsumenter (Rein et al., 2006). Vidare har den hårda konkurrensen tvingat 

klubbar att hitta nya sätt att stärka ekonomin (Abosag, Roper & Hind, 2012). Enligt Rein et 

al. (2006) har det traditionella synsättet inom sporten varit att den bästa marknadspositionen 

är att vara den som vinner mest. Ur denna aspekt är sporten unik och skiljer sig gentemot 
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företagen utanför sporten. Dock kan det anses att det inte är realistiskt att vinna varje år, 

detta kortsiktiga tänk har sedermera ersatts av ett mer långsiktigt tänk som går ut på att 

arbeta med att bygga upp ett starkt varumärke. Fördelen med ett starkt varumärke är att det 

tillåter klubbar inom sporten att effektivare hantera perioder som präglas av sportsliga 

motgångar. Detta har lett till att klubbarna börjat konkurrera utanför planen för att vinna 

supportarnas lojalitet (Gladden & Funk 2001; Rein et al. 2006).  

Denna ökade konkurrens har lett till att klubbar börjat tillämpa marknadsföringsstrategier 

som varumärkesutvidgningar utanför klubbarnas huvudprodukter (Gladden, Irwin & Sutton, 

2001; Rein et al, 2006). Chadwick & Clowes (1998) och Couvelaere & Richelieu (2005)  

menar att en fotbollsklubbs huvudprodukt kan ses som det produceras under 90 minuter på 

en fotbollsplan. När fotbollsklubbar exempelvis börjar rikta sig mot en ny marknad som e-

sporten kan det således anses vara en varumärkesutvidgning. Dock är det viktigt att beakta 

att även om varumärkesutvidgningar görs på liknande grunder som för företag utanför 

sporten, exempelvis för att skapa fler möjligheter till ekonomisk vinning, är det främst lojala 

supportrar som är viktigast för klubbarna (Gladden & Funk, 2001). Inom sporten är det 

därför inte ovanligt att varumärkesutvidgningar görs med syfte att stärka relationen till 

supportrarna, även om de inte ger någon direkt avkastning (Apostolopoulou, 2002). Därför 

kan det anses att styrkan i en klubbs varumärke utgörs av hur stor supporterskara klubben 

har och vilken nivå av lojalitet som återfinns hos dessa supportrar (ibid). Gladden & Funk 

(2001) menar också att det kan vara viktigt att aktivt arbeta med att stärka relationen till de 

egna supportrarna eftersom sportsliga motgångar kommer medföra att medgångssupportrar 

försvinner. En starkare relation till supportrarna kommer alltså innebära att de stannar vid 

sportsliga motgångar. Chadwick & Clowes (1998) menar att mindre klubbar tillämpade 

varumärkesutvidgningar för att vinna marknadsandelar från de största klubbarna, dock är det 

svårt att vinna över supportrar från en annan klubb. Den starka rivaliteten mellan klubbarna 

innebär ofta att produkterna måste riktas mot de egna konsumenterna då supportrar från 

andra klubbar sällan kommer köpa konkurrerande klubbars produkter (ibid). 

 

Papadimitriou, Apostolopoulou & Loukas (2004) menar att konsumenten måste uppleva en 

logisk koppling mellan klubben och varumärkesutvidgningen för att detta ska generera 

störst chans till ett köp. De produkter som uppfattas som mest logiska av konsumenten, eller 

i detta fall supportrarna, är de som har en koppling till sporten. Detta är något som styrks av 

Couvelaere & Richelieu (2005) som menar att klubbar tenderar sig att hålla sig närmare 
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sporten för att undvika riskera skada varumärket. En viktigt faktor att beakta för klubbar 

som planerar att lansera varumärkesutvidgningar är styrkan i varumärket. Apostolopoulou 

(2002) menar att varumärkesutvidgningar som lanseras i en period präglad av sportslig 

framgång tenderar att vara mer framgångsrika. Alltså borde alla klubbar överväga att 

invänta rätt tillfälle när en varumärkesutvidgning ska lanseras. Vidare är det också viktigt att 

de varumärkesutvidgningar som lanseras är av hög kvalité (ibid). Exempelvis, är ett 

fotbollsläger för ungdomar eller en träff för supportrar dåligt anordnat kan detta innebära att 

negativ publicitet för klubben. Vidare menar Abosag et al. (2012) att 

varumärkesutvidgningar som görs av klubbar med stark relation till supportrarna kommer ha 

större sannolikhet att de accepteras och stöttas. 

 

Fortsättningsvis är det också viktigt att beakta den positionering man har på marknaden som 

klubb. Couvelaere & Richelieu (2005) menar att klubbar kan ha positioner på lokal, 

regional, nationell och internationell nivå. För att ta sitt varumärke från en lokal nivå till en 

regional nivå måste klubbar hela tiden jobba med att försöka hitta nya supportrar. För att ta 

sig från regional till nationell nivå gäller det för klubbar att synas med, antingen genom att 

sälja mer varor eller att synas mer i media. För att ta sig från nationell till internationell nivå 

måste klubbens varumärke synas mer internationellt, det gör det antingen genom att spela 

internationella matcher såsom officiella matcher eller träningsmatcher. Detta kan ge en 

indikation på vilken marknad och till vem klubbar lämpligast kan rikta sina 

varumärkesutvidgningar. 

Fördelar och nackdelar med varumärkesutvidgningar  
Positivt för varumärkesutvidgningar inom sporten är att de skapar chans till extra 

inkomstkällor, det kan förbättra varumärkesimagen av en klubb och det kan även ge fansen 

en chans till nytt sätt att identifiera sig med laget utanför matcherna (Walsh & Ross, 2010). 

Vidare kan kopplingen till supportrarna stärkas och minska risken att 

varumärkesutvidgningar mottas negativt (ibid). Varumärkesutvidgningar tillåter även att 

klubbar kontrollerar all försäljning på egna initiativ och egna arrangemang till skillnad från 

licensing vilket innebär att klubbar tillåter utomstående att exploatera klubbens varumärke 

(ibid). Inträdet på nya marknader kan också leda till att man får ta del av nya 

distributionskedjor samt att det öppnar för nya möjligheter till att associeras med andra 

varumärken och sponsringsmöjligheter (Apostoloupoulou, 2002; Couvelaere & Richelieu, 

2005).  
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För klubbarna inom sporten likt vanliga företag kan mindre framgångsrika 

varumärkesutvidgningar vara oerhört kostsamma (Walsh & Ross, 2010). Chadwick & 

Clowes (1998) menar att en del klubbar gör varumärkesutvidgningar med alldeles för stark 

tilltro på varumärket. Klubbarna som tror att namnet säljer sig självt kan komma att 

upptäcka supportrarna som reagerar negativt vilket kan relateras till Aaker & Keller (1990) 

menar med att inte göra för enkla varumärkesutvidgningar. Vidare kan 

varumärkesutvidgningar alldeles för långt ifrån klubbens huvudprodukt skada en klubbs 

legitimitet, därav är det viktigt att det finns en uppfattad koppling (Chadwick & Clowes, 

1998). Dock kan detta motverkas av att ha en stark supporterskara, där det finns höga nivåer 

av identifikation mellan klubben och supportrarna (Walsh & Ross, 2010). Detta kan 

illustreras av Chadwick & Clowes (1998) som menar att större klubbar tenderar att ha fler 

varumärkesutvidgningar bortom huvudprodukten än mindre klubbar. Dessutom har många 

av dessa produkter ett längre avstånd från huvud produkterna. Exempelvis hade Manchester 

United lanserat en egen sort av öl och champagne (ibid.). 

3.5 Sammanfattning av teorikapitel 

Sammanfattningsvis består ett varumärke av logotyper, design eller andra attribut som 

skapar differentiering av varumärket och varumärkeskapital är det totala värdet ett 

varumärke inger dess produkter gentemot konkurrerande varumärken (Aaker & McLoughlin 

2007. Ökat varumärkeskapital kan bland annat leda till varumärkeslojalitet, ökad upplevd 

kvalité, image samt kännedom vilket skapar ekonomiska fördelar (Aaker 1996; Keller 

1993). Idrotten har även kommersialiserats och arbetet med varumärkeskapitalet är 

aktuellare än någonsin (Bauer et, al. 2005). Detta har bidragit till att varumärken genomfört 

närliggande eller distanserade varumärkesutvidgningar för att stärka varumärket (Kapferer, 

2008). Däremot är detta inte riskfritt och kan påverka varumärket negativt. Därav finns 

motivation att skapa närliggande produkter till varumärkets kärnverksamhet, vilket ökar 

legitimitet, acceptans och minskar riskerna med satsningen (Chadwick & Clowes 1998; 

Walsh & Ross 2010).  
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4. Metod 

4.1 Forskningsansats 

För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna övervägde vi vilken typ av data som 

behövdes. Eftersom syftet innebär att förstå och tolka hur respondenterna ser på deras 

satsning på e-sporten och hur den kan påverka ett varumärke ansåg vi inte att det var 

optimalt att ställa standardiserade frågor i enkätform då de ofta bekräftar eller förnekar 

forskarens egna ord (Repstad & Nilsson, 2007). Detta är inte ändamålet med studien då vi 

avser förstå och tolka respondenternas perspektiv och resonemang i relation till varandra 

och dess egna kontext. Därav föll valet på semi-strukturerade intervjuer som tillhör 

kvalitativa metoder, detta med anledning av att metoden tillät oss att studera ämnet utifrån 

respondentens egna perspektiv, med sina egna ord (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009; 

Olsson & Sörensen 2011). Att systematiskt samla  information genom samtal kan spåras 

ända till antikens Grekland och har de senaste hundra åren blivit ett återkommande verktyg 

inom samhällsvetenskapliga studier (Kvale & Brinkmann, 2014). Ändamålet med 

metodvalet var att förstå hur och varför beslut inom fotbollsklubbarna har fattats, vad de 

grundar sig i och vad respondenterna tror satsningen på e-sporten har för påverkan på 

varumärket. Relevansen av metodvalet kan vidare stärkas av Rennstam & Wästerfors (2015) 

som menar att kvalitativa studier lämpar sig när man exempelvis vill undersöka hur beslut 

fattas. Risker med intervjuer av detta slag är däremot att de respondenterna är färgade av sin 

position, förförståelse och egna värderingar vilket kan påverka de svar som ges (Repstad & 

Nilsson, 2007). Vidare måste man beakta att intervjuer i begränsad omfattning saknar 

generaliserbarhet och kan därför inte appliceras på populationsnivå. 

För att stärka studiens tillförlitlighet utgick vi vid konstruktionen av intervjufrågorna från 

relevanta teorier. Genom att vi som forskare var en del av insamlingsprocessen under 

intervjun kunde följa upp intressanta områden med följdfrågor. Detta gav oss ett inifrån-

perspektiv med närhet till respondenterna vilket kan ge nyanser till den insamlade datan 

jämfört med exempelvis en kvantitativ metod som enkäter (Repstad & Nilsson, 2007; 

Olsson & Sörensen 2011). Tack vare intervjumetodens struktur kunde vi ställa många öppna 

frågor vilket möjliggjorde fördjupning med följdfrågor inom vissa områden vilket gav 

intressanta upptäckter som annars kanske inte hade belysts. Det insamlade materialet har 

därefter analyserats genom att tillämpa en analys med fokus på tematiskt innehåll likt 

Rennstam & Wästerfors (2015) och Kvale & Brinkmann (2014) redogör för. Den upplevda 
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fördelen med detta val var att insamlad data blev mer lätthanterligt och flexibel i tolknings- 

och analysprocessen.  

4.2 Urval  

Utifrån intresset att öka förståelse om en specifik företeelse som fotbollsklubbars initiativ att 

starta e-sportlag och brist på tidigare forskning har vi format studien efter det specifika 

området. Genom att forska på inom ett avgränsat område och med få respondenter uppfyller 

inte studien krav för att utgöra ett tvärsnitt i populationen och kan således inte heller 

generaliseras, vilket inte heller var tanken (Denscombe, 2016). Då studien undersöker 

fotbollsklubbar på elitnivå som startat e-sportlag var urvalskriteriet och urvalsramen tydlig. 

Vid tidpunkt för studien var det endast Jönköping Södra IF, Örgryte IS och Hammarby IF 

Fotboll i Sverige som vi kunde identifiera som gjort en varumärkesutvidgning till e-sport. 

Vilket också innebar att det var de fotbollsklubbarna som blev föremål för studien. De två 

förstnämnda befinner sig för närvarande i Superettan som är Sveriges näst högsta liga 

medan den sistnämnda befinner sig i Allsvenskan, som är högstaligan i svensk fotboll 

(SvFF, 2018). J-Södra grundades 9 december 1922 och är en fotbollsklubb hemmahörandes 

i Superettan efter att ha blivit nedflyttade från Allsvenskan efter säsongen 2017. I klubben 

jobbar man med framtidsvisionen om att bli ett topplag i svensk fotboll. I slutet av 2016 

lanserade man sin satsning på e-sport när man gick in i spelet konsolspelet FIFA och blev 

därmed den första svenska fotbollsklubben på elitnivå att göra detta (Jönköping Södra IF, 

2017).  

Hammarby IF Fotboll (HIF) härrör ur Hammarby Roddförening som startades 1887 och 

fotbollen introducerades 1915. Sedan dess har klubben skaffat sig en rik historia inom den 

svenska fotbollen där man spenderat 50 säsonger i högsta ligan (SvFF, 2018). Klubben har 

spenderat de senaste åren med att arbeta sig tillbaka till den högsta nivån av svensk fotboll. 

Efter att klubben åkte ur Allsvenskan 2009 lyckades man 2014 ta sig tillbaka. När HIF 2017 

startade ett e-sportlag i spelet FIFA blev man den andra fotbollsklubben i Sverige att göra en 

sådan satsning (Hammarby IF Fotboll, 2018). 

Örgryte IS bildades 1887 och ser sig själva som Sveriges äldsta fotbollsklubb. Klubben har 

fler sektioner utöver fotboll som bowling, friidrott och brottning (Örgryte IS, 2018). Rent 

sportsligt har fotbollsklubben inte varit i Allsvenskan sedan 2009 då man åkte ur och 

befinner sig numera i Superettan efter några säsonger i Division 1 (SvFF, 2018). Klubben 
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lanserade sin e-sportsatsning i början av 2018 och likt Hammarby Fotboll och J-Södra valde 

man konsolspelet FIFA (Örgryte IS, 2018).   

 

Med intervjuer som metodval ämnade vi alltså få information om hur satsningen upplevs av 

de som är ansvariga, beslutstagare eller projektledare i de olika fotbollsklubbarna. 

Anledningen till att just dessa personer eftersöktes beror på att de kan anses ha relevant 

kunskap i; varför satsningen gjordes, målsättningarna med satsningen samt hur det 

vardagliga strategiska arbetet ser ut för att uppnå dessa målsättningar. För att nå de tänkta 

respondenterna förhöll vi oss till urvalskriterier (Denscombe, 2016). Detta urval anses vara 

både tids- och kostnadsbesparande samtidigt som det bidrar med tillräckligt precis 

information (Olsson & Sörensen, 2011). De urvalskriterier som formulerades för att få fram 

de mest passande respondenterna inom fotbollsklubbarna var; 

● Respondenten har en koppling till initativet / är beslutsatagande av e-

sportsatsningen. 

● Respondenten har insikt i det strategiska arbetet med e-sportsatsningen. 

● Respondenten har erfarenhet inom marknadsföring. 

 

Under urvalsprocessen upptäckte vi att det tillgängliga urvalet var begränsat dels eftersom 

att satsningarna är gjorda inom en nischad bransch ny för fotbollsklubbar och dels att 

svenska fotbollsklubbar har begränsade resurser. Faktumet att det bara vara tre klubbar på 

elitnivå kan ses som en bidragande orsak. Vilket resulterade att vi valde ut tio möjliga 

respondenter inom fotbollsklubbarna som innehar ansvarande eller beslutsfattande roller 

inom tre valda fotbollsklubbar och mötte våra kriterier. Dessa personer har givetvis en egen 

åsikt om satsningens relevans för fotbollsklubben vilket kom att påverka de svar vi fått 

under intervjuerna och togs även i beaktning under tolkningen av svaren. Förhoppningen 

med att intervjua just de tio respondenterna var att få fler ingående intervjuer med relevanta 

personer inom samma område och även inom samma fotbollsklubb, för att ge en nyanserad 

bild av mönster, skillnader och likheter (Trost, 2010). Detta kan i sin tur leda till en god 

analys med fler intressanta perspektiv på området. Perspektiven och informationen skiljde 

sig mellan de intervjuade, dels eftersom de har olika roller och dels eftersom de befinner sig 

i olika klubbar vilket kan bidra till en ökad nyans. Detta varierande perspektiv påverkas 

också av att klubbarna befinner sig på olika nivåer och med olika vardagssituationer. 
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Respondenterna kontaktades antingen via fotbollsklubbens egen hemsida där många 

anställda i kansliet var presenterade med både telefonnummer och email, majoriteten 

kontaktades över email tack vare informationen på deras hemsidor. Ett par respondenter var 

svårare att få tag i vilket resulterade att vi ringde till kansliet för att komma i kontakt med en 

ansvarig eller beslutsfattande person för e-sportsatsningen att intervjua. Av de tio tänkta 

respondenterna har vi sedermera utfört intervjuer med sju respondenter, vilket innebär att vi 

intervjuat majoriteten av det tänkta urvalet. Däremot finns vissa risker med att göra ett urval, 

som urvalsfel och urvalsramens tillgänglighet, det vill säga respondenterna inte kan ställa 

upp (Trost, 2010). Detta var problematiskt vid kontakt med ett par respondenter men i det 

stora hela var den en mindre problematik tack vare att intervjuerna kunde genomföras över 

telefon. Nedan följer en redogörelse av de intervjuade;  

● David Krantz. Örgryte IS. Delaktig Projektledare och delägare i GG-Bar (en sportbar 

inriktad mot e-sport). Telefonintervju; 2018-04-24 

● Rasmus Henriksson. Örgryte IS. Delaktig Projektledare. Telefonintervju; 2018-04-

27 

● Niklas Allbäck. Örgryte IS. Klubbchef. Telefonintervju; 2018-05-02.  

● Patrik Blomquist. Hammarby IF Fotboll. Marknadschef & Projektledare. 

Telefonintervju; 2018-05-02 

● Jonas Myrstedt. Hammarby IF Fotboll. Lagledare & E-sport. Telefonintervju; 2018-

05-02 

● Sebastian Lagrell. Jönköping Södra. Projektledare. Telefonintervju; 2018-04-25 

● Mikael Andersson. Jönköping Södra. Marknadsansvarig. Telefonintervju; 2018-05-

02 

4.3 Datainsamling 

4.3.1 Utformandet av intervjuguide  

För att inskaffa relevant empiri utformades en tematiserad intervjuguide utifrån 

ämnesområdet och det teoretiska ramverket, vilket även stärker tillförlitligheten (Kvale & 

Brinkmann, 2014), alltså e-sport, varumärken och varumärkesutvidgning. Detta var också 

viktigt eftersom tematisering av intervjufrågor är validitetsstärkande, vilket innebär att man 

undersöker det man avser att undersöka enligt Bjereld et al (2009). Under förberedelserna 

och utformningen av intervjuguiden kom vi fram till att intervjufrågorna bör formas som en 
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semi-strukturerad intervju för att kunna ställa båda öppna och stängda frågor. Kopplat till 

syftet med studien och för få en riktig redogörelse av respondentens egna perspektiv inledde 

vi med öppna frågor. Något som Kvale & Brinkmann (2014) anser är viktigt när det är just 

detta perspektiv som är centralt för studien. Fördelen med detta var att vi med ett aktivt 

fokus på uppföljningsfrågor kunde följa upp intressanta och relevanta svar (Bell & Waters, 

2014).  

För att besvara syftet och frågeställningarna så behövde vi få respondenternas egna åsikter 

om hur varumärkesutvidgningar till e-sporten kan påverka ett varumärke. Därav av skapade 

vi tre kategorier utifrån syfte och frågeställningar. Syfte och frågeställningar fick således en 

direkt del i intervjuguiden. Detta hjälpte oss förhålla oss till ämnet och stärka studiens 

tillförlitlighet. Repstad & Nilsson (2007) menar att en studies giltighet kan stärkas av att det 

finns en korrelation mellan forskningsfrågorna och den teori man använder. 

Frågeställningarna har tagit sin grund ur teorin för att besvara syftet på ett nyanserat sätt. 

Intervjufrågorna härleddes ur det teoretiska ramverket genom att koppla an till de relevanta 

områden inom teorierna i relation till syfte och frågeställningar. Frågorna formulerades 

sedan om för att undvika komplicerade och akademiska ord och facktermer.  

Det formades en inledande kategori med frågor för att bidra till att få igång konversationen 

och leda oss in på andra frågor. Första frågeställningen “Vad tror fotbollsklubbarna är de 

kort- och långsiktiga effekterna av satsningen?” blev en egen kategori. I denna kategori 

samlades frågor med avsikt att ta reda på vad respondenterna ansåg satsningen kan bidra 

med i ett kort- och långsiktigt perspektiv. Frågeställningen utformades också för att kunna 

bemöta hur satsningen kan generera varumärkesstärkande fördelar som 

varumärkeskännedom, varumärkesimage, varumärkesassociation och upplevd kvalité 

(Aaker, 1996; Gladden et al, 2001). Exempelvis menar Rein et al. (2006) att 

varumärkesutvidgningar tillämpas som en del av ett mer långsiktigt tänk i klubbar för att 

stärka varumärken, dock kan alla tre satsningar som gjorts av klubbarna anses vara i ett 

relativt tidigt skede. Därav ställdes frågor som beaktar både det kort- och långsiktiga 

perspektivet på satsningen. Vilket exempelvis kan illustreras av frågan “Vad var tanken med 

satsningen?” och följdfrågan “Vad ser ni för fördelar med att starta e-sportlag?”. 

Andra frågeställningen blev kategorin “Vad för eventuella risker/negativa konsekvenser kan 

valet av e-sportspel ha?”. Denna kategori innehöll frågor som direkt beaktar risker och 

konsekvenser av satsningen. Frågornas ändamål var att få fram information om sånt som 
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kan vara generella risker med satsningen och hur man arbetar strategiskt med satsningen för 

att just förebygga eventuella risker. För att återkoppla till litteraturen, så menar Kapferer 

(2008) att distansen mellan varumärket och varumärkestutvidgningen kan ha ett stort 

inflytande på dess eventuella framgång eller misslyckande. Genom vår egen kunskap om e-

sport och med ett teoretiskt ramverk kunde vi därav ställa frågan varför valet av FIFA, som 

är ett fotbollsspel, valdes över andra spel. Möjligheten att kunna ta del av överförbara 

egenskaper mellan varumärkena är en av de grundläggande motivationerna bakom 

varumärkesutvidgningar (Farquhar, 1989; Aaker & Keller, 1990; Pitta & Katsanis, 1995) 

därav ställdes bland annat frågan “Vad har ni för åsikt angående om ni kan använda er 

erfarenhet som fotbollsklubb när ni går in i e-sporten?“. 

Vi vill påpeka att intervjuguiden fungerade främst som en guide för att ha koll på vad som 

tagits upp under intervjun eller borde utvecklas. Genom att vara insatta i relevant litteratur 

och e-sport kände vi oss bekväma med att ha en så öppen intervju som möjligt. Med öppna 

frågor märkte vi att vi inte alltid behövde förhålla oss till den. Vid flertal tillfällen kom 

respondenterna själva in på många av studiens intresseområden och således kunde vi genom 

följdfrågor gå djupare i respondenternas resonemang. En del stängda frågor förekom också i 

intervjuguiden som exempelvis “Har satsningen varit enkel eller svår att genomföra?” och 

“Är det lokal, regional, nationell eller internationell region som ni riktar er mot?” för att få 

ett tydligt svar kring deras uppfattning av satsningen och kunna leda intervjun in på nya 

relevanta områden. Dessa stängda svar jämfördes sedan mellan fotbollsklubbarna på ett 

direkt vis för att se tydliga likheter och skillnader.  

4.3.2 Genomförandet av intervjuer  

Intervjuerna genomfördes över telefon och samtalen spelades in med den tillhörande 

ljudinspelningsfunktionen på en mobiltelefon av märke HUAWEI P10. Anledningen till att 

vi fick göra intervjuer via telefon berodde dels på att vid studien så var det säsongsstart i 

svensk fotboll vilket innebär att respondenterna hade mycket att göra. Vi fann då att 

telefonintervjuer blev det lämpligaste sättet att nå respondenterna och samtidigt förhålla oss 

till forskningsansatsen. Intervjuerna utfördes i lugn miljö för att undvika störningsmoment 

och säkerställa att det inspelade materialet kunde transkriberas utan svårigheter. Innan varje 

intervju inleddes påmindes respondenten om det allmänna syftet med intervjun för att 

återigen säkerställa samtycke med respondentens deltagande och att intervjuerna spelades in 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Vidare utfördes intervjuerna med Vetenskapsrådets (2018) 
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etiska aspekter i beaktning.  

 

Intervjuerna inleddes med en öppen fråga där respondenten fick beskriva e-sportsatsningen 

vilket ofta ledde till en omfattande redogörelse där vi sedan kunde följa upp intressanta svar. 

Vi ansåg att det var viktigt med att inleda öppet eftersom vi vill undvika ledande frågor och 

gå djupare på mer spontana intressanta svar. Detta något som Repstad & Nilsson (2007) 

menar kan stärka empirins trovärdighet. Vid intervjuerna hjälpte vi varandra med följdfrågor 

när tillfälle gavs. När respondenten svarat och vi inte hade någon följdfråga återgick vi till 

intervjuguiden för att se till att intervjun tagit behandlat det vi var intresserade att 

undersöka. För att avrunda intervjuerna gav vi respondenterna sista ordet där de fick chans, 

om de ville, att utveckla, tillägga eller tydliggöra något som sagts under intervjun.  

4.4 Databearbetning  

Den insamlade informationen har hanterats genom att först transkriberats från ljud till text 

genom att lyssna på ljudinspelningarna från intervjutillfällena. Detta var fördelaktigt 

eftersom det tillät oss att bättre kunna transkribera intervjuerna. Under transkriberingen 

översattes talspråk till text genom att ordagrant skriva ned det som sades under intervjun för 

att ge en så överensstämmande version av verkligheten som möjligt. Att talspråk översätts 

till skriftspråk innebär att vi tolkar deras verklighet och det är därför den transkriberade 

intervjun vi sedermera utgått ifrån i studien. Den klara fördelen med transkriberingen är att 

den gör materialet mer vänligt för analys och tolkning samt tillåter återkoppling (Kvale & 

Brinkmann, 2014). För att kontrollera utskriftens pålitlighet gjordes varje transkribering 

först av en av oss. Därefter dubbelkollade sedan den andre transkriberingen genom att 

lyssna igenom intervjun och kontrollera utskriften.  

Hanteringen av empirin kan liknas vid de tre steg Rennstam & Wästerfors (2015) föreslår. I 

det första steget har vi sorterat vårt material med hjälp av meningskoncentreringar med olika 

namn och färgkoder och därigenom tagit ut det vi finner relevant. Det andra steget 

Rennstam & Wästerfors (ibid) föreslår är en reducering, som innebär att det som ej är 

relevant för studien reduceras. Vidare menar Rennstam & Wästerfors (ibid) att reducering är 

något som sker genomgående under hela analys- och datahanteringsprocessen vilket vi i 

efterhand kan instämma i. Samtliga transkriberingar hanterades på detta sätt och det gjorde 

det lättare att se vad som stämmer överens eller skiljer i de olika intervjuerna. Det som 
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främst valts ut är information som direkt kan kopplas till teorin eller upplevts 

uppseendeväckande av något slag, vilket sedermera presenteras i resultatavsnittet. 

I det tredje steget, vilket var analysen, så har vi utgått från olika kategorier utformade utifrån 

studiens syfte, frågeställningar och det teoretiska ramverket för att resonera kring relevanta 

områden vilka tagits upp i resultatet. I resultatet har vissa fynd presenterats vilka sedan förts 

vidare in i analysen exempelvis positiva och negativa effekter med val av e-sportspel, 

möjligheter med e-sporten samt begränsningar och framtidsförhoppningar. Vidare har de 

mest relevanta begreppen eller områden punkterats inom vardera område för att ge en 

tydligare bild av vad som skall behandlas. I analysen har dessa områden behandlats utifrån 

både de presenterade resultaten respondenterna bidragit med samt ställts i relation till den 

teori som tidigare presenterats för att urskilja likheter, skillnader och ökad förståelse om 

vardera område. I analysen har även eventuella nackdelar med val av e-sport diskuterats för 

att ge nyans till resonemangen. Slutligen har de mest relevanta resonemangen från vardera 

område betraktats ur ett helhetsperspektiv genom appliceras på fotbollsklubben utifrån hur 

varumärkesutvidgningen bidragit till att påverka varumärkets totala kapital, vilket kopplar 

an till syftet med studien.  

4.5 Etiska Aspekter 

För att säkerställa att etisk forskning skett har vi följt Vetenskapsrådets anvisningar och 

rekommendationer för forskningsetik. Respondenterna har även informerats att de omfattas 

av dessa anvisningar för att de själva skulle kunna ta del av dom. Vidare skyddas deltagarna 

genom att vi följer Vetenskapsrådets (2018) fyra huvudkrav för individskydd. Dessa är (1) 

informationskravet, som innebär att vi ska informera de berörda om syftet med forskningen. 

(2) Samtyckeskravet, vilket innebär att respondenterna själva har rätt att bestämma om de 

ska vara med. (3) Konfidentialitetskravet, som menar att alla personliga uppgifter ska 

behandlas och sparas för att obehöriga inte ska kunna ta del av dem. (4) Nyttjandekravet, 

som innebär att uppgifterna får endast användas för forskningsändamål. Första kontakt med 

respondenten gjordes via ett mail där de tillfrågades och informerades om syftet med 

undersökningen för att säkerställa informerat samtycke. Vidare tillfrågades respondenterna 

om de vill ha tillgång till studien efter publikation (ibid). 
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4.6 Metodkritik 

Bryman & Bell (2013) menar att det finns en risk att kvalitativa metoder att subjektiviteten 

blir en fara för studiens tillförlitlighet och pålitlighet. Skevheter (bias) kan även uppstå vid 

allt för subjektiva tolkningar utan motivering (Bell & Waters 2014). Denna kritik har vi tagit 

i beaktning i studien genom att välja tydligt motivera valda metoder, urvalskriterier och 

analysmetod samt förklarat forskningsprocessen. Respondenterna har intervjuats över 

telefon vilket medför viss begränsning däremot har röstläge, tonläge och intryck. Fysiska 

intervjuer vore att föredra medan detta inte var möjligt var telefonintervjuer det näst bästa 

alternativet och även premierats över exempelvis mail-intervjuer. Detta har tillfört god 

möjlighet att utveckla vissa områden under intervjuerna medan andra områden berörts 

kortare. Vidare kan valet av respondenter medföra vissa komplikationer. Exempelvis kan 

respondenterna ha ett eget intresse i satsningen och vilja att den ska lyckas vilket kan 

innebära att hen inte pratar negativt om satsningen, vilket i sin tur påverkar vårt resultat. En 

större variation av respondenter inom olika roller alternativt fler respondenter hade kunnat 

bidra till att minska denna subjektiva bild av satsningen. Däremot har majoriteten av de 

insatta i e-sporten inom vardera organisation intervjuats och övrig personal har upplevts som 

oinsatt i frågan. 

Efter intervjuerna genomförts har insamlad data sammanställts genom transkribering från 

ljud till text. Vid transkribering från ljud till text uppstår vissa komplikationer. Det som sägs 

under intervjun är den verklighet som vi uppfattar den där och då, utifrån våra tidigare 

erfarenheter. Det som transkriberats är vår tolkning av den inspelade verkligheten. Verbal 

kommunikation över telefon kan vara svårtolkat och det en respondent uttrycker kan 

uppfattas annorlunda av motparten. Punkter, kommatecken, stycken och konstpauser och 

andra vändningar i talspråket skapar komplexitet i språket. En punkt på fel plats kan 

förändra innebörden av en mening. Med det sagt, när transkriberingen var färdig har vi varit 

tydliga med att det det den transkriberade versionen av verkligheten vi utgått från i studien.  

Vidare menar Bryman & Bell (ibid) även att forskare kan stärka validiteten och reliabiliteten 

av studien genom att analysera det insamlade materialet utifrån att identifiera teman och 

fraser i materialet vilket vi gjort. Slutligen finns det kritik mot den kvalitativa forskningen 

som helhet då den har begränsad generalisering, ofta snäva frågeställningar och syften.  
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5. Resultat   

I detta kapitel har empirin insamlats och presenteras utifrån relevanta kategorier med 

återkoppling till det teoretiska ramverket. Fortsättningsvis redogörs datan genom 

benämningarna respondenterna, fotbollsklubbarna, empirin eller vid förkortningarna, 

Hammarby IF Fotboll (HIF), Örgryte IS (ÖIS) och Jönköping Södra IF (J-Södra). De 

resultat som presenteras citeras ordagrant inklusive talspråk för att bevara äktheten.  

5.1 Nya relationer; supportrar och sponsorer 

Samtliga intervjuer inleddes med öppna frågor för att låta respondenterna tala fritt om deras 

e-sportsatsning, deras egna erfarenheter av e-sporten samt roll i klubben. Vi kunde 

omgående upptäcka ett mönster mellan intervjuerna. Det återkom en förhoppning från 

samtliga respondenter om att e-sportsatsningen ska kunna hjälpa fotbollsklubben att nå nya 

målgrupper. Empirin visar att nå de nya målgrupperna var en drivfaktor till inträdet i just e-

sporten. Fortsättningsvis menade samtliga respondenter att det finns en potential med e-

sport eftersom tv-spel utövas till stor del av ungdomar och att e-sporten kan fungera som en 

möjlighet att nå ut till dem. Att nå just ungdomar var frekvent återkommande vid 

intervjuerna. Sex av sju respondenter var tydliga med att valet av FIFA som spel kan leda 

till att fotbollsklubben kommer i kontakt med fotbollsintresserade som också är intresserade 

av tv-spel och e-sport. Vid en följdfråga till en respondent om varför de vill nå just 

ungdomar fick vi följande svar: 

“Vi vill nå folk så tidigt som möjligt för att upprätta en långsiktig relation. 

Eftersom fotbollssupportrar är väldigt bundna till sin förening vi vill nå folk så  

tidigt som möjligt för att upprätta en långsiktig relation.” 

Empirin visar på att fotbollsklubbarna har ett långsiktigt tänk med satsningen. När vi 

därefter ställde ytterligare frågor om vilka möjligheter som de ansåg fanns och hur de vill 

rikta satsningen presenterades en annan intressant aspekt. Satsningen kan, enligt samtliga 

respondenter, ge en möjlighet att nå nya sponsor- och samarbetsrelationer med andra 

företag. Den typ av relationer e-sporten genererar kan leda till viktiga intäkter och även 

skapa ett incitament för företag riktade mot e-sport, hårdvaror och elektronik att vilja 

associera sig med fotbollsklubbarna. Respondenterna från ÖIS hade en liknande uppfattning 

om att satsningen kan ge nya sponsorer incitament för att associeras med klubben. 

Respondenterna från HIF hade en liknande uppfattning samtidigt som man ansåg att finns 
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fler möjligheter, som att kunna dra fördelar av e-sportspelarnas egen publik och följarskap 

på streamingtjänster som Twitch.tv och Youtube för att synas på internet, där man inte alls 

synts förut som fotbollsklubb, men är en stor marknad: 

“Sedan var några av dessa spelare, t.ex. Hacke, han bygger sin plattform och 

sitter i Skellefteå och är aktiv på YouTube. För att lyckas på denna scen behöver 

man individer som slår igenom rutan, de som når ut.”  

5.2 Ett geografiskt perspektiv 

Under intervjuerna märktes det att satsningen avsiktligen riktats mot olika geografiska 

segment. Trots att e-sporten är något som har sin huvudsakliga marknad på internet menade 

samtliga respondenter från ÖIS och J-Södra att satsningen riktas främst mot de lokala och 

regionala intressenterna. I denna fråga ansåg samma respondenter att det är främst där den 

största möjligheten att nå nya supportrar och sponsorer. När vi samtalade med en respondent 

från J-Södra om varför de lokala aspekterna är betydelsefulla fick följande förklaring: 

“Ja alltså, Jönköping... vi känner ju någonstans att Jönköping är intressant ur  

e-sportperspektiv med Dreamhack och hela den biten och det finns ganska 

många aktörer i och runt Jönköping som jobbar mot e-sport.”   

 

Vidare menade respondenten från J-Södra att klubben därför är mer förtjänt av att kunna 

spela mer “fysiska tävlingar” eller “LAN-tävlingar” för att kunna synas med satsningen. 

Detta är tävlingar som innebär att e-sportare fortfarande tävlar mot varandra i tv-spel på 

spelkonsol men att det sker på en plats som exempelvis Dreamhack, ett av världens största 

LAN-party. Ett LAN-party är ett evenemang där flertalet personer tar med och kopplar in 

sina spelkonsoler eller datorer i samma nätverk för att ta steget från “online” till “offline”. 

Det lokala perspektivet var viktigt för samtliga respondenter från ÖIS eftersom klubben 

genom FIFA vill nå unga supportrar i Göteborgsområdet som är intresserade av fotboll och 

e-sport men kanske inte har ett lokalt favoritlag. Respondenterna från ÖIS nämnde dock 

inget om att behöva synas på LAN-partyn eller turneringar. I samtalen med de två 

respondenterna från HIF fick vi höra att dem inte begränsat satsningen till ett lokalt intresse 

utan vill mer långsiktigt rikta sig mot en nationell och internationell marknad med sin e-

sportsatsning. De har även aktivt skickat sina spelare till tävlingar i Norden för att synas. 

Vidare har HIF startat en seriös organisation kring e-sportsatsningen med anställda som 
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endast fokuserar på e-sporten, vilket de är ensamma om. Respondenterna från HIF 

förklarade även att de är den högst rankade fotbollsklubben i Sverige när det kommer till 

publik och supportrar, vilket kan förklara deras självförtroende och den relativt stora 

investeringen på e-sporten. 

5.3 Att stärka relationen till nuvarande supportrarna 

I de fortgående intervjuerna märker vi i samtliga samtal med respondenterna att satsningen 

kan användas för att stärka relationen till supportrarna. En respondent från ÖIS gav ett 

exempel att de använde e-sporten som en ‘happening’ vid en supporterträff när satsningen 

var nylanserad. Träffen med supportrar och fans anordnades på en lokal e-sportbar, en 

sportsbar som specifikt inriktat sig på e-sport, där uppslutningen visats blivit stor. En 

respondent från ÖIS fyller i;  

“Ja, efter medlemsmötet skapade vi ett event som var fullsatt på GG-baren, där 

vi bjöd in ÖISare, genom olika trådar. Det blev rätt bra uppslutning och folk 

gillade initiativet.” 

 

Initiativet hade varit uppskattat och många hade visat ett intresse för e-sporten, där de även 

kunde interagera med e-sportaren man rekryterat. Vidare hade två respondenter från ÖIS 

och två från HIF en förhoppning om att satsningen klubben gjort på e-sporten också ska 

kunna fungera som en produkt supportrarna kan ta del av när fotbollen har säsongsuppehåll. 

Detta kunde illustreras av det en respondent från HIF berättade:  

“Vi lyfte upp att Lukas spelade i Cash-Ligan på våra sidor och det var fans  

som loggade in på vår hemsida och började heja på e-sportspelaren i en chatt  

på samma sätt som det är på hejarklacken”  

Respondenten menade att HIF hade uppmärksammat på sina egna sociala medier att deras e-

sportspelare spelat en viktigt match i en turnering som sändes på internet. Det hade lett till 

ett intresse för supportrar som dök upp i chattrummen som fanns i anslutning till sändningen 

för att visa sitt stöd. Även om e-sportsatsningen upplevts som positiv menade ändå samtliga 

respondenter på att det även finns en del “NEJ-sägare”. Supportrar som ansåg att 

fotbollsklubbarna inte bör spendera energi och resurser på tv-spel och istället bör fokusera 

på att vinna matcher och placeras högt i tabellen.  
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5.4 Kunskapslucka vid utvidgning till en ny marknad 

Utifrån resultatet från intervjuerna kunde det urskiljas att varumärkesutvidgningar till en ny 

marknad upplevs spännande samtidigt som det kan vara krävande och riskabelt på flera vis.  

Fem av sju respondenter menade att satsningen på e-sporten initialt upplevts smidig att 

genomföra och generellt mottagits positivt av omgivningen. Klubbarna hade delegerat 

ansvaret för satsningen till personer med kunskap om e-sporten eller rekryterat personer 

med kunskap. Empirin visade att i ÖIS var det en relativt ny beslutsfattare inom 

organisationen med ett personligt intresse i e-sporten som tog initiativet till satsningen. Efter 

att beslutet på satsningen accepterats anlitades därefter två projektledare med kunskap inom 

området att driva satsningen, vilka vi har intervjuat. Utan dessa personer hade satsningen 

troligtvis inte satsningen blivit verklighet. Utifrån den erfarenhet respondenterna har från e-

sportsatsningen hittills menade dem att varumärkesutvidga till en ny marknad som e-sporten 

utan några tidigare erfarenheter eller ingångar inte rekommenderas. Efter att initiativet 

presenterats på ett möte märkte en respondent från HIF med egen erfarenhet från e-sporten 

att det fanns en kunskapsbrist: 

“Jag märkte att ingen kunde något om FIFA. Jag jobbar egentligen ideellt med 

Hammarby. Jag kunde prata “språket” inom e-sporten. Det var ingen som kunde det 

och jag fick ta ett och sköta kontakten med EA-Sports.” 

 

I de olika samtalen framkom det diverse förklaringar till att det existerar en kunskapslucka 

om hur fotbollsklubbar kan bedriva e-sportlag. Respondenten från HIF menade att det kan 

handla om en generationsfråga, många äldre människor med beslutsfattande positioner 

saknar erfarenhet av e-sporten och således ser dem inte heller dess eventuella potential för 

fotbollsklubben. Detta är något respondenten ansåg kan vara en anledning till att det är så få 

fotbollsklubbar som ännu genomfört en varumärkesutvidgning till e-sporten. Empirin menar 

på att det kan vara svårt att motivera en satsning på e-sporten till okunniga och andra 

satsningar kan uppfattas naturligare eller mer logiska för beslutsfattare inom fotbollen. 

Fortsättningsvis visar resultaten från de intervjuerna att satsningen ofta behöver motiveras 

inom klubbarna. Dock var samtliga respondenter eniga om att fler fotbollsklubbar kommer 

ge sig in i e-sporten. Resultatet visar dessutom respondenterna ansåg att likheterna mellan 

FIFA och fotboll har underlättat för äldre personer att förstå e-sportsatsningen. Exempelvis 

är det samma regler på den virtuella planen som på den fysiska planen, vilket underlättar för 

okunniga inom e-sport men som känner till fotboll. En respondent från HIF förklarade en 
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intressant lösning till problemet med okunskap hos den äldre generationen. Att exponera 

äldre människor för e-sport genom att titta på bland annat e-sportmatcher online, för att de 

ska få uppleva det attraktionsvärdet e-sporten har och på så vis även intressera en äldre 

målgrupp som då kan uppskatta e-sporten. Detta hade han själv och förklarar som följande;  

“Det var några från vårt kansli som tittade på vår e-sportspelare, som spelade i 

Cash-Ligan och avgjorde en match i 92:a minuten. När han avgjorde ställde sig 

vuxna män och skrek ut “JAAA!”, det var lite roligt. Då var det en del äldre 

individer som såg FIFA för första gången och de glömde bort att det var e-sport 

de tittade på.” 

5.5 Överförbara egenskaper mellan klubben och e-sporten 

Under samtliga intervjuer frågade vi om respondenten ansåg att fotbollsklubben kan 

tillämpa den erfarenhet och kunskap som finns inom fotbollsklubben när de startat e-

sportlag. Resultatet visar att det finns en tydlig uppfattning hos respondenterna att deras 

erfarenhet och kunskap som fotbollsklubb är något de har fördel av. Även om e-sport 

upplevs vara olik fotbollen menade samtliga respondenter att e-sporten faktiskt delar många 

likheter med fotbollen. Exempelvis då både fotboll och FIFA kräver kunskap inom området 

att hantera och coacha spelare, driva ett lag, hitta sponsorer samt att bedriva strategisk 

marknadsföring. Samtidigt som de har viktiga kontakter med sponsorer och 

samarbetspartners och fotbollsklubbarna har även en supporterkultur som möjligtvis kan 

överföras till e-sporten. Empirin visade alltså en entydig åsikt, att man som fotbollsklubb 

inte börjar på noll, bland annat tack vare ovanstående anledningar. En omvänd effekt av 

satsningen mellan supportrar och e-sport poängteras också av respondenterna. Att e-sport 

fans potentiellt kan konverteras till nya supportrar till fotbollsklubben på lång sikt. En 

ytterligare fördel från fotbollsklubbarnas sida har visats vara att deras organisationsform är 

strukturerad för att hantera just de områdena som är viktiga för att bedriva e-sportlag, 

jämfört med traditionella företag som satsar på e-sport.  

“Som fotbollsklubb har vi en organisationsform passar bra för e-sport. Sen är ju 

då frågan hur vi på ett effektivt sätt organiserar oss. [...] Men vi har en 

föreningsform som jag tror är naturlig, även när det kommer till e-sport. Så där 

har vi en fördel.”   
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En av respondenterna förklarade att en förhoppning med e-sportsatsningen är att den ska 

fungera som ett stöd till fotbollsklubben och att satsningen ska bidra med positiva effekter 

på fotbollsklubben som helhet. Eventuellt att e-sporten även kan bidra till att en förbättrad 

sportslig framgång inom fotbollen. En annan respondent menade på att e-sporten kan 

påverka resterande organisation genom att skapa ett mervärde vilket kan bidra till att vända 

en negativ supporter trend de upplevt på senare tid och även stärka fotbollklubbens image.   

“Min förhoppning är att e-sportsatsningen ska innebära positiva vindriktningar 

för fotbollsklubben som helhet och ger satsningen positiva vindriktningar för 

fotbollsklubben kan det bidra till en sportslig framgång också.” 

Under en intervju med en respondent från J-Södra talades det om fotbollsklubbens 

eventuella expandering till andra e-sporter som nästa steg i satsningen, i samband med detta 

gav respondenten ett intressant svar. Respondenten menade att klubben inte såg sig vara 

redo att ta nästa steg i sin satsning till stor del på grund av fotbollslagets sämre sportsliga 

resultat vilket påverkat deras ekonomiska ställning och prioriteringar i organisationen. 

Fotbollen är deras huvudprodukt och prioriteras över e-sporten vilket leder till att arbetet 

och resurser till e-sporten minskar. Respondenten berättar själv: 

“Planen att nå nya spel har funnits med hela tiden sen är det så med den här 

världen (fotbollens värld) att det har inte gått så jättebra sportsligt för vårt 

fotbollslag. Så då tappar andra saker prioritet.” 

 

En av respondenterna menade att det även finns risk att e-sporten kan ge fotbollsklubben en 

negativ uppfattning från bland annat nuvarande och framtida supportrar. Om man som 

fotbollsklubb rekryterar en e-sportspelare med negativt rykte och beter sig på ett opassande 

kan det skapa ett negativt intryck. En e-sportspelare förklaras representera fotbollsklubben 

på samma vis som en a-lagsspelare representerar fotbollsklubben på matcher och att det är 

viktigt att de både hanteras och agerar professionellt. En respondent från ÖIS menar 

exempelvis att de nekat förfrågningar från vissa e-sportspelare av just denna anledning, 

vilket de nu på efterhand tror varit ett bra beslut. 

5.6 Att vara tidig in på en ny marknad 

Från intervjuerna har det framgått att samtliga respondenter upplevt positiva effekter med att 

vara tidiga med en e-sportsatsning i Sverige. Gensvar från sponsorer, allmänheten och 
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supportrar har i det stora hela upplevts positivt och att fotbollsklubbarna har upplevts vara i 

framkant, vilket samtliga fotbollsklubbar beskrivs vara måna om. När vi samtalade med en 

respondent från HIF angående e-sporten som ett nytt fenomen såg dem detta som en positiv 

association med fotbollsklubbens visioner om att befinna sig i framkant, vi fick följande 

svar: 

“Det är ju lite vårt signum. Vi vill vara först på det mesta. Vi började först med 

att sjunga på läktarna.” 

En uppseendeväckande upptäckt vid intervjuerna med respondenterna från J-Södra var att 

fotbollsklubben fått mer exponering via media och sociala medier när e-sportsatsningen 

presenterades än när de gick från Superettan till Allsvenskan, med en större geografisk 

spridning på artiklarna. Vidare förklarade samma respondenter att klubben var mycket nöjda 

med det gensvaret då de faktiskt var först i Sverige med denna typ av 

varumärkesutvidgning. Både HIF och ÖIS var senare med att genomföra liknande 

satsningar, och empirin visar på att fler fotbollsklubbar verkar vara intresserade i en snar 

framtid. Vilket exemplifierar hur J-Södra upplevts vara i framkant med satsningen på e-

sporten och att det verkat välkomnats positivt av både media och supportrar.  

“Initialt när vi lanserade e-sportsatsningen fick vi väldigt hög exponering 

jämfört med andra sammanhang. [...] När vi lanserade dem här två killarna 

hade vi högre exponering på dem artiklarna än när vi gick upp i allsvenskan.”  

Vi märkte under samtalen med respondenterna att det fanns en vilja i fotbollsklubbarna att 

vara bland de första fotbollsklubbarna att varumärkesutvidga till e-sporten för att lära sig 

hur e-sporten fungerar och skaffa erfarenhet. Denna vilja grundade sig dels i att det finns 

planer från Svensk Elitfotboll (SEF) att starta en e-sportsliga i FIFA och dels i att 

marknaden fortfarande upplevs ny. Att ingå en ny marknad förklaras dock inte varit 

oproblematiskt för någon av fotbollsklubbarna och att det krävt mer arbete än först 

förväntat. 

5.7 Valet av FIFA begränsar men reducerar risker 

Vi upptäckte att många av respondenterna beskrev FIFA som ett begränsat spel och av vissa 

respondenter även som stagnerande. Samtliga respondenter ansåg att de är beroende av att 

andra klubbar satsar på e-sporten och att e-allsvenskan lanseras. E-allsvenskan än en tänkt e-
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sportsliga i spelet FIFA avsedd för svenska fotbollsklubbar. När vi bad en respondent från 

ÖIS utveckla ytterligare varför FIFA har visat sig vara problematiskt eller begränsande fick 

vi följande svar: 

“Ja det är lite synd för EA-Sports är en jäkla tråkig aktör och jag upplever att 

det inte har samma syn på hur ett community ska skötas jämfört med t.ex. Valve 

och CS:GO.“ 

Här menade respondenten att andra spel som “CS:GO” Counter-Strike: Global Offensive 

skapats hanteras bättre av skaparna, företaget Valve, än EA-Sports, företaget som skapat 

FIFA. Respondenten ansåg att det finns en problematik med att spelet lanseras på nytt varje 

år vilket innebär att konsumenten måste köpa spelet igen. Medan CS:GO endast kräver ett 

enda köp och uppdateras automatiskt via Steam, Valves egna spelplattform. FIFAs 

begränsade storlek är även något som fem av sju respondenter är medvetna om men 

samtidigt menar inte är tillräckligt begränsande för att klubben ska våga byta och satsa på 

andra spel inom e-sporten. När vi frågar varför fotbollsklubbarna inte satsar på större e-

sportspel fick vi ofta svar som att det finns en stor problematik med inslag av våld i spelen 

och den givna stora skillnaden mellan spel som CS:GO och Dota2 i relation till fotbollen. 

Utifrån detta föreslår en respondent från J-Södra och en från ÖIS att en satsning på andra e-

sporter hade behövts genomföras under ett separat varumärke, utan koppling till 

fotbollsklubben. Det var tydligt att samtliga respondenter ansåg att valet av FIFA skulle 

innebära att satsningen uppfattades som logisk av supportrar och sponsorer. Detta kan 

illustreras av ett citat genom en respondent från HIF om frågan varför FIFA valdes över 

andra e-sporter: 

“Jag vet ju att CS:GO är mycket större än FIFA men det skulle vara ett för stort 

hopp att gå från fotboll till skjutspel. Det känns naturligt att gå till FIFA. Det är 

inte ett så stort hopp. Det är fördelen med FIFA men nackdelen är att de andra 

spelen är större.” 

Det ansågs alltså viktigt att satsningen uppfattas logisk för intressenter runt omkring 

fotbollsklubbarna, vilket motiverat satsningen till just FIFA. Empirin visar på att dessa 

intressenter var nuvarande - och potentiella sponsorer samt nuvarande - och potentiella 

supportrar. En respondent från J-Södra menade dessutom att klubbar får offentliga bidrag 

från kommunerna och därför kan en satsning på andra spel innebära problematik på grund 

av andra spels inslag av bland annat våld. Samma respondent, från J-Södra, menade även att 
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valet av ett spel som utövas på en spelkonsol också har visat sig vara begränsande. Att FIFA 

spelas på spelkonsoler har inneburit att det blivit svårare att rikta satsningen mot företag 

som säljer datorer och datortillbehör, exempelvis aktörer som Webhallen. En marknad som 

respondenten från J-Södra menade är stor just i Jönköpingsområdet i jämförelse med den av 

spelkonsoler. 

Avslutningsvis menade en respondent från ÖIS att satsningen på FIFA har visat sig vara 

begränsande och problematiskt i den aspekt att fotbollsklubben inte är ett valbart lag i 

spelet. Detta menade fotbollsklubben skapar förvirring och innebär att kan vara svårt att 

skapa en association mellan e-sporten och ÖIS vilket in sin tur kan vara negativt. Man ska 

direkt kunna förstå vilka två lag som spelar mot varandra, fyller respondenten i. Detta 

kopplas även till den problematik man upplever med EA-Sports företaget och 

spelutvecklaren som skapat FIFA och vilka möjligheter de skapat för tredje parter som 

fotbollsklubbar att utnyttja spelet till fotbollklubbarnas fördel. Detta förklara även av en 

respondent upplevs som en betydande begränsning för fotbollsklubben och att hela syftet 

och slagkraften med e-sportsatsningen försvinner om detta inte åtgärdas från EA-Sports 

sida.  

“Det är en jättestor risk att vi inte har våra emblem i spelet och kan synas på 

rätt sätt. [...] Vi står lite och stampar nu medan vi väntar på besked från SEF om 

satsningen på e-allsvenskan ska ske eller inte.”  

5.8 E-sportare rekryteras utifrån olika ändamål 

För att minska risken att satsningen uppfattas som negativ menade respondenterna från J-

Södra och ÖIS att valet av rätt e-sportare kunde fungera som riskreducerande. Båda 

klubbarna hade valt e-sportare utifrån premisser där de skulle främst ha lokal anknytning 

och rätt personlighet. För J-Södra var den lokala anknytningen viktig för att det var just mot 

den marknaden klubben riktade sig mot samt att personligheten var tvungen att vara rätt. 

Respondenterna från ÖIS sökte också en e-sportare med lokal anknytning men menade 

istället att det var viktigt att klubben valde en e-sportare som hade anknytning till ÖIS sedan 

tidigare. När vi bad respondenten utveckla fick vi svaret:  

“Absolut, hans image förs över till ÖIS och medlemmarna i klubben som är 50 

år gamla kanske inte förstår denna satsning men när vi tar upp honom och 
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presenterar satsningen så tas det emot väldigt bra och att det är kul att en 

inbiten ÖIS-are representerar klubben. Det ger en legitimitet.” 

De båda respondenterna från HIF hade ett annat perspektiv, som vi redogjort ovan ansåg 

dem att det är viktigt med en e-sportare som hade en personlighet som passar för media men 

också att klubben valde e-sportare som kunde tillhöra de bästa inom sin e-sport. Klubben 

hade spenderat mycket tid och resurser för att rekrytera rätt e-sportare och inte begränsat sig 

till Stockholmsområdet. I ett samtal angående huruvida det är viktigt med att ha en e-

sportare med anknytning till klubben svarade en respondent från HIF: 

“Jag tycker inte de behöver ha anknytning till Hammarby Fotboll sedan 

tidigare. Det fungerar som i allsvenskan när man värvar en spelare, de blir 

hammarbyare sen efter ett tag.“ 
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6. Analys  
I detta avsnitt har vi analyserat resultatet med hjälp av det teoretiska ramverket. Avsnittet 

är utformat för att löpande återkoppla till både syfte och frågeställningar.  

6.1 Distansering - valet av FIFA ses som ett säkrare val  

När varumärkesutvidgningar tillämpas finns det alltid en risk att satsningen uppfattas som 

ologisk från intressenter runt omkring fotbollsklubben. Ett misslyckande skulle kunna vara 

kostsamt i form av förlorade resurser (Walsh & Ross, 2010) och kan eventuellt skada 

varumärket genom negativ publicitet som spiller över till andra produkter. Kapferer (2008) 

menar att ju längre ifrån huvudprodukten man distanserar sig desto högre krav ställs på hur 

klubben arbetar med varumärket. Valet av FIFA gjordes i samtliga klubbar för att det ansågs 

som ett spel lättare att motivera en e-sportsatsning på eftersom det är ett fotbollsspel. Även 

om ingen av respondenterna använde ordet distans kan det urskiljas en medvetenhet om 

distansens eventuella påverkan på satsningen. Valet av FIFA innebar att det fanns en logisk 

koppling mellan varumärket och utvidgningen. FIFA ses som mindre riskfyllt än om 

klubbarna hade valt andra spel, mer distanserade från kärnverksamheten. Den upplevda risk 

i detta sammanhang ansågs vara att klubbarna måste förklara val av spel för allmänheten, 

supportrar och sponsorer. En satsning på ett annat spel som exempelvis Counter-Strike, ett 

skjutspel, kan eventuellt göra att varken supportrar eller sponsorer vill förknippas med 

klubben och således skada det Keller (2016) kallar varumärkesimage. Det kan också leda till 

att varumärkeslojaliteten minskar eftersom supportrarna upplever en negativ 

varumärkesassociation (Aaker, 1996). Detta skulle innebära att existerande supportrar inte 

längre vill förknippas med klubben på grund av det negativa budskap ett skjutspel skulle 

kunna förmedla. 

Fortsättningsvis ansågs satsningen som en strategi att erbjuda supportrarna en alternativ 

produkt att konsumera mellan säsongerna eller matcherna vilket kan kopplas till Aaker & 

Keller (1990) om att stärka varumärkeslojalitet mellan varumärket och supportrarna. Vidare 

menar Aaker & Keller (ibid) att om det finns likheter mellan produkterna kan utvidgningen 

fungera som ett komplement eller alternativ. En fotbollsklubbs huvudprodukt kan anses vara 

det som produceras under 90 minuter på en fotbollsplan (Chadwick & Clowes, 1998; 

Couvelaere & Richelieu, 2005). Enligt resultatet kan det urskiljas att det största skälet till att 

FIFA valdes är dess likhet till huvudprodukten. Resultatet visar att även medarbetare inom 
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fotbollsklubbarna utan tidigare intresse i e-sport hade kunnat uppskatta underhållningsvärdet 

i FIFA då det är likt fotbollen. Vilket kan kopplas till vad Aaker & Keller (1990) och Park et 

al (1991) menar om att logiska varumärkesutvidgningar anses vara minst riskfyllda.  

För fotbollsklubbarna är FIFA dessvärre ett mycket mindre spel än exempelvis Counter-

Strike, vilket innebär att klubben missar att få tillgång till en stor del av e-sportmarknaden. 

Detta eftersom Counter-Strike är en e-sport som omsätter mycket mer pengar än FIFA, det 

är också en e-sport med turneringar över hela världen vilket skapar stora incitament för 

sponsorer att vilja associera sig med den. Vidare så är det mycket fler människor som tittar 

på Counter-Strike vilket skulle öka potentialen att eventuellt skapa nya supportrar. 

Distanseringen för fotbollsklubben kan sammanfattningsvis sägas karaktäriseras av att en 

kort distans innebär mindre risk men också mindre möjligheter. I kontrast till detta skulle en 

längre distansering innebära mer möjligheter men också högre risk. Här åskådliggörs en 

potentiell problematik med att både hålla sig inom fotbollen eller sträcka sig utom den. 

6.2 Möjligheter med e-sporten 

Empirin visar på att varumärkesutvidgningen till e-sporten har en bakomliggande 

motivationsfaktor av att man som fotbollsklubb vill befinna sig i framkant i utvecklingen för 

att skapa positiva varumärkesassociationer (Aaker, 1996) och skaffa marknadsandelar. 

Respondenterna menar på att satsningen mottagits positivt av sponsorer och supportrar 

vilket visar på att fotbollsklubbarna lyckats med den målsättningen, på kort sikt. Utöver 

detta öppnar e-sporten även upp för fotbollsklubbarna att nå ut till nya, potentiella 

konsumenter och målgrupper fotbollsklubben tidigare inte hade nått ut till (Tauber, 1981; 

Aaker & Keller 1990; Apostolopoulou, 2002). För att vidare analysera de möjligheter e-

sporten bidrar med bryter vi ner dem till nedanstående fem områden och utvecklar 

respektive område.  

 

● Att nå nya målgrupper 

● Att nå nya sponsorer 

● Stärka relationen till de egna supportrarna 

● Fotbollsklubbarnas fördel   

● Synergieffekter 
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Ett av de övergripande målen med varumärkesutvidgningen som samtliga respondenter 

redogör för är att klubben avser att nå nya målgrupper på lång sikt med hjälp av satsningen. 

Den nya målgrupp beskrivs främst vara ungdomar. Respondenterna menade att genom att nå 

ut till ungdomar kan klubben också börja bygga en långvarig relation med dem när de växer 

upp. En långvarig relation kan kopplas till en ökad chans att även skapa en 

varumärkeslojalitet vilket är viktigt för företag och fotbollsklubbar (Gladden et, al. 1998; 

Rein et al, 2006; Abosag et al, 2012). Det är även av särskild betydelse för fotbollsklubbar 

då supportrar ofta har en personlig koppling till fotbollsklubben och av den anledningen blir 

supportrar lojala konsumenter och är en viktig faktor till fotbollsklubbarnas långvariga 

framgång. Varumärkesutvidgningens potential att uppnå detta kan styrkas av Hallman & 

Giels (2017) som menar att e-sporten är en ingång till yngre målgrupper. Detta långsiktiga 

perspektiv kan också bidra till ett varumärke som således gör att klubben kan hantera 

perioder som präglas av sportsliga motgångar (Rein et al, 2006). 

 

En förhoppning från respondenternas sida var att kunna skapa en attraktiv produkt genom e-

sporten och på så vis även nå nya sponsorer fotbollsklubben tidigare inte hade nått ut till. 

Exempelvis förklarade en respondent att ett företag som Webbhallen kan tänkas vara 

intresserade att sponsra e-sportlaget tack vare e-sportens naturliga relation till teknik och 

digitala produkter. En möjlighet som inte hade existerat utan e-sporten. En annan respondent 

menade att klubben eventuellt skulle kunna sälja sponsorplatser i den virtuella världen i 

spelet vilket kan vara en ytterligare möjlighet. Spelet FIFA ansågs tyvärr inte vara så 

populärt i dagsläget som respondenterna hade hoppats på och de lägger stor förhoppning på 

att SEF skapar en e-allsvenska i slutet av 2018. Den långsiktiga förhoppningen från samtliga 

respondenter var att fler fotbollsklubbar startar e-sportlag tack vare denna e-allsvenska och 

lyfta marknaden. Respondenterna fyller i att klubben hoppas på ett ökat intresset för e-

sporten från andra svenska fotbollsklubbar kan skapa ett högre attraktionsvärde för samtliga 

fotbollsklubbar och generera fler sponsormöjligheter.   

 

Empirin visar även på att respondenterna ansåg att satsningen kan användas för att stärka 

relationen till de egna supportrarna genom att klubben visar sig vara framåt och öppna för 

nya möjligheter att synas. Vidare kan det ge fotbollsklubbens supportrar ett ytterligare sätt 

att identifiera sig med laget utanför matcherna (Walsh & Ross, 2010). Exempelvis 

förklarade respondenterna från ÖIS att satsningen mottagits positivt av supportrar och fans 

vid ett event efter lanseringen av e-sportlaget. En respondent från HIF beskrev att de använt 
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e-sportspelarna vid event på en båtkryssning och under event runt om Stockholm som 

upplevts positivt av supportrar. Initiativet ses som en metod att stärka relationen med de 

nuvarande supportrarna. E-sporten bidrar med fler möjligheter än bara turneringar och kan 

på så vis vara en värdefull tillgång för fotbollsklubbarna. Dessa möjligheter kan leda till en 

höjd varumärkeslojalitet som i sin tur ökar varumärkeskapitalet för hela fotbollsklubben 

(Aaker, 1996). Detta kan i längden innebära att medgångssupportrar inte lämnar klubben när 

det går sämre sportsligt än om fotbollsklubben inte hade varit framåtsträvande och satsat på 

nya varumärkesutvidgningar (Gladden & Funk, 2001).  

Resultaten visar att fotbollsklubbar har naturliga fördelar i sin struktur och erfarenhet de kan 

dra nytta av när de varumärkesutvidgar till e-sporten. Denna erfarenhet kan utgöra kunskap 

inom coachning av spelare, att driva ett lag, hitta sponsorer samt marknadsföring. De har 

kontakt med sponsorer och samarbetspartners samtidigt som de har en supporterkultur som 

eventuellt kan överföras till e-sporten och en organisationsform som passar att driva e-

sportlag. I relation till andra företag kan detta tänkas stärka motivet till val av just e-sport 

som varumärkesutvidgning. Respondenterna från HIF och ÖIS menade att supportrarna 

hade visat ett stort stöd för e-sportsatsningen tidigt. E-sporten kan även påverka resterande 

organisation genom att skapa ett mervärde vilket kan bidra till att vända en negativ 

supporter trend de upplevt på senare tid och även stärka fotbollsklubbens image, vilket är en 

av de centrala funktionerna med ett starkt varumärke för fotbollsklubbar (Gladden & Funk, 

2001; Rein et al 2006) . Den överförbara stödet från supportrarna skulle kunna innebära ett 

incitament för företag inom e-sporten att vilja associera sig med klubben. En fråga som kan 

ställas är hur distanseringen skulle kunna påverka dessa naturliga förmågor när det blir 

svårare att förklara sin e-sportsatsning för utomstående. Vidare kan det exempelvis vara 

svårt för coacher att tillämpa sin kunskap på spel de inte förstår. Supportrar kanske heller 

inte vill associera sig med spel de inte är intresserade av eller förstår. 

Synergieffekter kan också innebära negativa konsekvenser. En sådan negativ konsekvens 

kan vara att om det går dåligt för en produkt under ett varumärke kan det sprida sig till andra 

produkter under samma varumärke (Sharp, 1993; Pitta & Katsanis, 1995). Resultatet visar 

att en av klubbarna hade upplevt en sådan effekt när deras fotbollslag hade haft en period 

präglad av sämre resultat, detta skapade negativa effekter för varumärkesutvidgningen då e-

sportlaget fick mindre resurser och prioriterades bort. Resultatet visade också att det fanns 

en risk att e-sportare med negativt rykte kan skada varumärket, därav ville just HIF rekrytera 

professionella personligheter. Vidare kan klubbar som vunnit mycket och präglas av en 
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prestigefylld historia ha ett större krav på att ha ett framgångsrikt e-sportlag. Detta kan 

relateras till Pitta & Katsanis (1995) som menar att varumärkesutvidgningar kan göras uppåt 

och nedåt i kvalité och pris. Enligt respondenterna HIF har det varit viktigt att prestera goda 

resultat inom e-sporten. Synergieffekter kan även kopplas till de krav på resurser e-sporten 

ansågs kräva. HIF beskrivs ha ekonomiska möjligheter att lyckas med satsningen då de 

spelar i Allsvenskan jämfört med ÖIS och J-Södra som spelar i Superettan. De två senare 

klubbarna har haft svårare att lyckas med satsningen på grund av ekonomiska skäl, vilket i 

sin tur kan leda till negativa konsekvenser. Att vara framgångsrika inom satsningen på e-

sporten kan skapa positiva synergieffekter som en höjd upplevd kvalité och påverka 

varumärket. Däremot kan en misslyckad satsning innebära försämrad upplevd kvalité och 

skada varumärket (Aaker, 1996). 

6.3 E-sportens exponering; två perspektiv 

Som framkommit av resultatet kan en satsning på e-sporten visa sig ge en inledande positiv 

effekt från media och sociala medier. Sharp (1993) redogör däremot för att företag, eller 

fotbollsklubbar, måste vara redo att matcha eller överskrida de resurser konkurrenterna 

investerar i varumärkesutvidgningarna för att lyckas. Respondenterna hade två olika synsätt 

på hur klubben vill använda e-sporten för att nå nya målgrupper och sponsorer. Vi delar in 

dessa två synsätt under två begrepp:  

 

● Fysisk exponering 

● Virtuell exponering 

 

Fysisk exponering kan uppnås genom att klubben spenderar resurser för att synas på 

exempelvis LAN-partyn. Det kan också uppnås genom att e-sportarna kvalar in till större 

turneringar. Det skulle dock innebära att klubben behöver rekrytera stjärnspelare som på 

konsekvent basis klarar av detta, vilket i sin tur kostar. Detta är intressant då det talar emot 

den vanligt förekommande uppfattningen om att varumärkesutvidgningar kan vara ett 

kostnadseffektivt sätt att uppnå tillväxt (Tauber 1981; Aaker & Keller, 1990). Vilket kan 

bero på att dessa författare publicerat sina teorier vid en tidpunkt långt innan e-sport varit en 

etablerad marknad. Det är också möjligt att nå fysisk exponering genom att exempelvis 

anordna träffar för supportrar eller för allmänheten där man kan använda e-sporten som ett 

sätt att bidra med underhållning. 
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Virtuell exponering innebär att fotbollsklubben genom e-sporten skapar en möjlighet att 

synas mer frekvent på internet genom streamingtjänster som Twitch och Youtube. Detta är 

ett tillvägagångssätt som kan optimeras genom att rekrytera e-sportare med 

mediepersonlighet för att på så sätt fungera mer som en underhållare vilket HIF hade i 

beaktning när de rekryterade e-sportare. Genom att ha framgångsrika e-sportare kan 

fotbollsklubben också synas på matcher som sänds på internet. Likt Gladden et al (1998) 

utnyttjar man det varumärke en stjärnspelare kan ha. Respondenterna från ÖIS hade ett 

perspektiv där den virtuella exponeringen också kunde innebära att fotbollsklubben fick 

möjligheter att ha sponsorer på sina lagtröjor i spelet. Här upplevdes dock ett problem för 

ÖIS ännu inte finns som ett valbart lag i spelet FIFA. Vidare menade en respondent från J-

Södra att e-sporten hade genererat mycket uppmärksamhet på deras hemsida när de 

annonserat den.  

 

Utan varken fysisk eller virtuell exponering kommer satsningen inte uppmärksammas 

kontinuerligt och således inte vara lika effektiv. Exponering är något som Aaker (1996) 

menar är en viktig del för att kunna påverka varumärket. Vidare kan det tänkas att om det 

saknas varumärkeskännedom kommer varken supportrar eller potentiella sponsorer veta om 

satsningen. Vilket begränsar klubbens möjligheter att uppnå ökad ekonomisk tillväxt. En 

respondent från J-Södra menade att klubben hade fått mycket uppmärksamhet och 

geografisk spridning på nyheten satsningens tillkännagivande. Dock ansåg respondenten att 

klubben varit för dåliga på att utnyttja denna tydliga effekt som upplevdes. Respondenten 

ansåg att ett problem hade varit det begränsade antal turneringar som existerade samt att 

klubben haft det problematiskt sportsligt vilket hade inneburit att man inte kunde satsa 

tillräckligt med resurser på satsningen. På så sätt hade man misslyckats med att uppnå både 

fysisk och virtuell exponering. I kontrast till detta kan det sägas att HIF e-sportsatsning fått 

ta del av mycket resurser och de har således synts på Dreamhack och stora turneringar som 

sänts på internet. En klubb som kan använda e-sporten effektivt för att exponeras kan också 

skapa incitament för andra företag att vilja associeras med klubben, något som kan relateras 

till Aaker (1996) varumärkesassociationer. 
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6.4 Begränsningar med satsningen 

Utifrån empirin i relation till teorin har ett några tydliga begränsningar med att genomföra 

en varumärkesutvidgning till e-sporten identifierats, vilka alla bidrar till att antingen 

försvåra eller problematisera satsningen. För att tydliggöra vilka dessa begränsningar det är 

och hur de påverkat eller kan tänkas påverka fotbollsklubbarnas e-sportsatsning presenteras 

de i tre kategorier nedan. Vidare har denna kategorisering gjorts för att bidra till att besvara 

frågeställning och syfte: 

● Begränsning kopplat till e-sporten och FIFA 

● Begränsning kopplat till varumärket 

● Begränsning kopplat till bristande kunskap om e-sporten 

 

Den första begränsningen kan kopplas till e-sporten och valet av FIFA. Att vara tidiga in i 

e-sporten ansågs vara fördelaktigt. Genom att vara först in på en marknad kan 

fotbollsklubben vinna marknadsandelar och på så vis bli en ledande aktör (ibid). Samtliga 

respondenter menade att de medvetet satsat på e-sport tidigt för att de vill upprätthålla en 

image som ett framåtsträvande varumärke. Vilket överensstämmer att resonemanget att 

varumärkesutvidgningar skapar möjligheter som att förbättra varumärkets image (Walsh & 

Ross 2010). Detta kan i sin tur vara varumärkesstärkande enligt Aaker (1996) och Gladden 

et al (1998). Dessvärre upptäckte klubbarna efter inträde att spelet FIFA har visat sig vara 

begränsande i ett flertal aspekter. Genom att begränsa sig till FIFA begränsar 

fotbollsklubben tillgången till den största delen av e-sportsmarknaden eftersom spelet är 

mindre än andra spel inom e-sporten. Exempelvis League of Legends med 360 miljoner 

unika tittare under MSI 2017 (LoL Esport, 2018) eller Dota2 med den största prispotten 

någonsin inom e-sporten på över $24 000 000 år 2017 (Guinness World Records, 2018), 

vilket FIFA inte befinner sig i närheten av i dagsläget. Respondenterna menade att detta har 

lett till att satsningen blivit stagnerande och att de väntar på att andra fotbollsklubbar ska 

följa efter för att e-sporten ska växa. Att spelet är mindre innebär också att det finns färre 

turneringar, vilket begränsar chanser till att skapa varumärkeskännedom. Sullivan (1992) 

menar att nya marknader präglas av en osäkerhet och denna begränsning som uppstått kan 

ses som ett resultat av att vara tidiga in på en ny marknad. E-sporten växer samtidigt som 

nya spel lanseras dagligen, detta kan ligga till grund för osäkerheten och därav ett större 

krav på flexibilitet när varumärkesutvidgningar till e-sporten görs. 
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Den andra begränsningen kopplas till varumärket, alltså att vara en fotbollsklubb. Sullivan 

(1992) menar att varumärkesutvidgningar kan karaktäriseras av inflexibilitet, alltså att 

klubben har svårt att anpassa sig. Denna begränsning leder klubbarna till att klubbarna ser 

det för riskfyllt att distansera sig för långt ifrån varumärket vilket är en vanligt 

förekommande orsak till att varumärken skadas (Aaker & Keller; Kapferer, 2008). Även om 

klubbarna själv ansåg att satsningen har varit lätt att starta och insett att andra e-sporter har 

större potential innebär den inflexibilitet Sullivan (1992) redogör för innebär att klubbarna 

inte helt sonika kan byta till en e-sport med större potential. Genom att vara en mindre 

fotbollsklubb menade respondenterna från ÖIS att det hade resulterat i att dem inte 

existerade som en valbar fotbollsklubb inne i spelet, detta ledde i sin tur till begränsade 

möjligheter till att exempelvis kunna sälja in sig till sponsorer. Hade klubben funnits i spelet 

hade dem kunnat sälja virtuella sponsorplatser. Att laget inte är valbart kan också göra det 

svårt för konsumenten att skapa en varumärkesassociation eller att klubben får det svårt att 

generera varumärkeskännedom. Detta är viktigt eftersom det stärker varumärket (Aaker, 

1996). 

Utifrån resultatet har en brist på kunskap om e-sporten identifieras. Empirin visar på att 

denna kunskapsbrist främst ligger hos de ansvariga inom fotbollsklubbarna då de saknar 

eget intresse av e-sport. E-sporten upplevs komplex, annorlunda och beslutsfattarna förstår 

inte helt dess kommersiella värde. Medan respondenterna med kunskap i form av intresse 

eller erfarenhet av e-sport ansåg att varumärkesutvidga till e-sporten är en effektiv strategi 

för att påverka varumärkets lojalitet och kännedom (Aaker & Keller, 1990; Pitta & Katsanis, 

1995). Den återkommande problematiken har visats vara att beslutsfattare inom svensk 

fotboll tillhör en äldre generation uppvuxen utan e-sport. På grund av detta menade 

respondenterna att det finns det en skepsis till e-sporten. Däremot menar Chadwick & 

Clowes (1998) att speciellt mindre klubbar har en stor fördel i att tillämpa nya och 

strategiska varumärkesutvidgningar för att vinna marknadsandelar från de större klubbarna 

vilket kan motivera en satsning på e-sporten, även för de äldre beslutsfattarna.  

Respondenterna ansåg att dessa tre faktorer kan vara en bidragande orsak till att det är få 

klubbar som fortfarande inte gett sig in i e-sporten. En respondent förklarade däremot att 

hen tittat på en e-sportmatch tillsammans med några ansvariga inom organisationen som 

sedan förklarat att de både kunde uppskatta FIFA-matchen och fick en bättre förståelse för 

e-sportens underhållningsvärde. En strategi för att minska kunskapsluckan och 

begränsningarna för att utvidga fotbollsklubbarnas verksamhet till e-sporten kan vara att 
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exponera okunniga för spelet man har för avsikt att utvidga till. En ökad förståelse kan i sin 

tur leda till minskad risk för misslyckande och öka troligheten att satsningen både 

genomförs och lyckas.  

6.5 Varumärkesutvidgningens påverkan på varumärket  

För att varumärkesutvidgningar ska fungera som varumärkesstärkande bör de uppfylla en 

eller flera av följande faktorer, följande fyra faktorer är de gemensamma faktorer nämnda i 

samtliga klassiska teorier för att stärka ett företags varumärkeskapital (Keller, 1993; Aaker, 

1996; Gladden et al, 1998):  

● Varumärkeskännedom  

● Upplevd kvalité  

● Varumärkesassociation 

● Varumärkeslojalitet 

 

Aakers (1996) menar på att varumärkeskännedom grundläggande faktor till att skapa stärka 

varumärkeskapitalet och utgör den kännedom en konsument har om varumärket i relation 

till andra varumärken på marknaden. Respondenterna från ÖIS och J-Södra menar att de 

befinner sig i den näst högsta ligan och har en begränsad mängd resurser att tilldela e-

sportsatsningen. Däremot vill de testa utvidga sig till e-sporten som en strategi för att synas 

både lokalt och nationellt och även tänkas öka varumärkeskännedomen på lång sikt. Vilket 

kan förklaras av att fotbollsklubbar är mer förtjänta av att bygga ett starkt varumärke på lång 

sikt än att satsa kortsiktigt genom sportslig framgång då det kräver större investeringar 

(Bauer et, al. 2005; Rein et al 2006). De begränsade resurserna har gjort att respondenterna 

från J-Södra upplevt att satsningen inte varit så framgångsrik ännu. Utifrån Sharp (1993) 

kan det blir svårt att uppnå framgång på lång sikt utan att aktivt stötta satsningen. Ökad 

kännedom kan leda till positiva effekter och möjligheter som att nå nya målgrupper, fler 

sponsorer, stärka relationen till nuvarande och nya supportrar samt synergieffekter. E-

sporten är en ny marknad fotbollsklubbarna tidigare inte synts på och tack vare den digitala 

utvecklingen i samhället har människors interaktion med marknadsföring förändrats. 

Företag som inte anammar de nya teknologierna och möjligheterna riskerar negativa 

konsekvenser, vilket även motiverar satsningen till en ny och ung marknad (Keller, 2016).  
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Utifrån resultatet ansåg respondenterna att den upplevda kvalitén kan påverkas av e-

sportlagets förmåga. Likt den uppfattning Gladden et al (1998) och Rein et al (2006) har så 

kan varumärkesutvidgningen till e-sport påverka varumärket genom positiva sportsliga 

resultat. En kortsiktig strategi för att uppnå bästa möjliga sportsliga resultat på kort tid kan 

således vara att rekrytera spelare med hög rang inom spelet. Respondenterna från ÖIS och J-

Södra ansåg däremot att det är ett kostsamt alternativ som inte passar deras ekonomiska 

position och mål med satsningen. Dessa två fotbollsklubbar resonerade mer på så vis att e-

sportspelare med lokal anknytning kan accepteras enklare och stämma bättre överens med 

deras supportrar och på så vis tänkas öka varumärkets upplevda kvalité. Empirin visar på att 

det endast var HIF som valde att anlita spelare baserat på främst förmåga genom att 

investera stora resurser vid rekrytering. Där sållades de sämre spelarna bort tills de bästa var 

kvar, vilka sedan fick kontrakt. 

I kontrast till detta kan den upplevda kvalitén påverkas negativt om konsumenten uppfattar 

att varumärkesutvidgningen genomförs utan tanken att leverera god kvalité (Apostolopoulou 

2002). Empirin visar på att fotbollsklubbarna upplevt en positiv respons till satsningen. Att 

hantera satsningen professionellt och på ett strukturerat med resursstöd sågs av 

respondenterna från HIF som en förutsättning för framgång. Däremot menade 

respondenterna från J-Södra att de tyvärr inte haft tid eller resurser att lägga på e-sporten 

sedan satsningen, vilket de vill ändra framöver. Detta då de är medvetna om att en 

misslyckad, eller mindre lyckad satsning kan leda till negativa konsekvenser för hela 

organisationen som spill-over effekter (Walsh & Ross, 2010).   

 

Varumärkesassociationer förekommer i bland annat produkt, eller icke-produktrelaterade 

attribut och påverkar varumärkets image samt hur de kan associeras med andra varumärken 

(Keller 1993; Aaker 1996). Respondenterna menade att e-sporten användes för att kunna ge 

nya ingångar till nya marknader genom att förknippas med just elektronik, vilket de inte 

gjort tidigare. Detta sågs fördelaktigt i relation till syfte att kunna inleda nya sponsor- och 

samarbetsrelationer genom att ge dessa intressenter incitament att vilja förknippas med 

klubben. Produktrelaterade attribut kan kopplas till vilket syfte e-sport ger fotbollsklubben 

som en utökning i deras produktportfölj. Samt icke-produktrelaterade attribut vilket kan 

kopplas till hur fotbollsklubben valt att paketera, marknadsföra och presentera satsningen till 

samarbetspartners samt hur det uppfattas av konsumenten (Keller, 1993). Enligt samtliga 

respondenter sågs det också som viktigt att satsningen får klubbarna att framstå som 
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innovativa och framåtsträvande. Detta kan således göra det attraktivare för andra, supportrar 

och sponsorer att vilja associera sig med klubben.  

  

Att uppnå varumärkeslojalitet har visat sig vara en av de viktigaste aspekterna av satsningen 

för att den ska bidra till lönsamhet. Respondenterna menade att e-sporten har använts i syfte 

att nå nya målgrupper och stärka relationen till de egna supportrarna både lokalt och 

nationellt. Genom att använda e-sporten som en ingång till bland annat yngre målgrupper 

hade respondenterna en förhoppning om att det skulle generera långa relationer mellan 

supportrar och fotbollsklubben. Vidare hade e-sportsatsningen använts på bland annat en 

supporterträffar där den visat sig vara framgångsrik och genererat ett stort intresse. I 

enlighet med Gladden & Funk (2001) visar resultat att varumärkesutvidgningen kan bidra 

till att stärka relationen till supportrarna. Respondenterna menade även att satsningen har 

använts framgångsrik i kontakt med de yngre personerna och att det kan även vara ett sätt att 

engagera barn och släktingar till existerande supportrar. Detta utgör en viktig del i att uppnå 

tillväxt genom ökad varumärkeslojalitet och varumärkeskännedom (Aaker, 1996; Gladden 

et al 1998).  
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7. Diskussion  

Fotbollsklubbarnas varumärkesutvidgningar till e-sporten är fortfarande i ett tidigt stadie 

och därav kan framtiden för klubbarnas e-sportsatsningar vara intressant att diskutera. Som 

resultatet visar väntar samtliga klubbar på en lansering av e-allsvenskan, en tänkt svensk e-

sportsliga i FIFA för fotbollslag. Samtliga klubbars respondenter fick det att framstå som att 

utan en e-allsvenska kommer satsningen på FIFA fortsatt vara begränsad. En e-allsvenska 

skulle kunna bidra med ett ökat intresse och exponeringsmöjligheter för e-sportlagen. 

Exempelvis kommer samtliga klubbar kunna använda sina egna mediekanaler och samtidigt 

få tillgång till fler mediekanaler. Detta kan exempelvis ge ökat incitament för sponsorer att 

vilja associeras med fotbollsklubbarna och deras e-sportlag. Fortsättningsvis kan det också 

innebära att fler människor får intresse för fotbollsklubbarna. En e-allsvenska med en seriös 

organisation som stöd kan också bidra med legitimitet, vilket skulle kunna öppna upp för 

framtida utvidgning till andra e-sporter. Skulle exempelvis Riksidrottsförbundet (RF) 

erkänna e-sporten som en riktigt idrott hade det även varit enklare för fotbollsklubbarna att 

ge sig in i e-sporter utanför FIFA. Detta skulle slutligen kunna generera 

varumärkesstärkande effekter för att sedermera påverka varumärket positivt. 

I kontrast till detta finns det inget som säger säkert att en e-allsvenska kommer bidra till 

dessa fördelar. Under intervjuerna kom det fram att respondenterna ansåg att det bristande 

antal turneringar i spelet FIFA är problematiskt och att de är i behov av en e-allsvenska för 

att den ska växa. En fråga som är befogad är huruvida FIFA har sin egen begränsning på 

grund av att den är så lik fotbollen och att konsumenter därav inte riktigt finner någon 

anledning till att konsumera den som e-sport. Således kan FIFA kanske ha sin främsta 

funktion för fotbollsklubbarna som ett alternativ för de existerande supportrarna då riktiga 

fotbollsmatcher inte spelas. Som resultatet också visat så har klubbarna framgångsrikt 

använt e-sporten för att stärka relationen till de egna supportrarna. Ur detta perspektiv kan e-

sportsatsningen fungera som ett komplement, alternativ och substitut för att vidhålla 

varumärkeslojaliteten hos supportrarna. 

Vidare har det visats att val av e-sport spel innebär en viss distansering. Spel med längre 

distans från fotbollsklubbarnas kärnverksamhet exempelvis CS: GO eller Dota2 har 

beskrivits innebära större risk för klubbarna men kan också tänkas innebära fler möjligheter 

(Kapferer, 2008). I kontrast till anses en kortare distansering som till FIFA innebära färre 

möjligheter men också färre risker för fotbollsklubben och dess varumärke. Empirin visar en 
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entydighet i att FIFA var det givna valet för klubbarna tack vare den reducerade risken då 

supportrar och fans förstår sig på det logiska bandet mellan FIFA och fotboll. Däremot vore 

det intressant att veta om det faktiskt spelar roll för supportrar och fans eller inte. Man kan 

tänkas att framgång för fotbollsklubben oavsett e-sport upplevs positivt i supportrar och 

fansens ögon, om detta stämmer kan det skapa möjligheter att i framtiden satsa på fler e-

sporter längre distanserade från kärnverksamheten.  

Utifrån detta resonemang dyker en intressant fråga upp, om de ökade möjligheterna med 

andra spel överskrider de eventuella risker de kan medföra. Samtliga respondenter var 

nämligen eniga om att klubben inte lyckats utnyttja e-sporten maximalt på grund av de 

begränsningar valet av FIFA medfört. Det kan tänkas att e-sporten inte lyckats bidra med de 

varumärkesstärkande effekterna man hoppats på, som ökad kvalité, association, kännedom 

och image (Keller, 1993, Aaker 1996). Att satsa på e-sporter mer distanserade från 

kärnverksamheten som är populärare, med större global exponering samt kommersiellt 

intresse kan innebära många fördelar. Skulle exempelvis en fotbollsklubb rekrytera ett lag 

som kan ta sig till final i Dota2s “The International” kan detta innebära stora möjligheter. 

Genom att relatera detta till Aakers (1996) varumärkesstärkande faktorer skulle detta kunna 

generera en upplevd kvalité eftersom den är prestigefylld. Vidare skulle den skulle kunna 

generera varumärkesassociationer eftersom det är många individer och företag som vill 

associera sig med de bästa lagen i de största turneringarna. Det skulle också kunna leda till 

varumärkeslojalitet genom att stärka relationen till de egna supportrarna samtidigt som det 

leder till nya supportrar. Slutligen, och kanske det viktigaste, skulle det kunna generera 

varumärkeskännedom på grund av den stora exponeringen. 

De risker klubbarna förknippar med e-sporten får dem att se det som mer lämpligt att satsa 

på andra e-sporter under nya varumärken. Detta kan leda till att fotbollsklubbarna undviker 

eventuella risker som negativa associationer och synergieffekter. Ett exempel på detta är om 

en produkt under ett varumärke tar skada så tar hela varumärket skada (Sharp, 1993). Skulle 

klubbarna lansera under ett nytt varumärke skulle det dock kunna frågas huruvida det ger en 

positiv effekt till fotbollsklubbarnas varumärke. Att lansera under nya varumärken är något 

som kostar mer än att göra varumärkesutvidgningar (Tauber, 1981; Aaker & Keller, 1990) 

och utgör således också en ekonomisk risk vid misslyckande. Dock har resultatet visat att 

om klubbarna ska nå varumärkesstärkande effekter med hjälp av varumärkesutvidgningen 

till e-sporten måste de vara redo att investera resurser i den. 
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E-sporten och samhällsansvar  

Respondenterna från HIF menade på att de som fotbollsklubb är erfarna inom hantering av 

idrottslag samtidigt som de aktivt arbetar med samhällsfrågor som mobbning, utfrysning och 

psykologisk ohälsa vilket de hoppas på att bidra med till e-sporten. Samtidigt som e-sporten 

kan bidra med nya intressanta metoder att hantera fotbollen, tack vare e-sportens digitala 

koppling och organisering. I framtiden anses e-sporten endast växa och att gränserna mellan 

online och offline sport kommer suddas ut och man vill vara en del av den utvecklingen. Det 

är även en anledning till att fotbollsklubbarna varit tidiga med satsningen, för att lära sig hur 

marknaden fungerar och att vara redo att satsa stort när E-allsvenskan under SEF lanseras i 

framtiden.  

8. Slutsats  

Syftet med uppsatsen har varit att öka förståelse kring hur svenska fotbollsklubbar på 

elitnivå anser sig påverka sitt varumärke genom att bedriva e-sportlag. Uppsatsens har också 

haft två frågeställningar för att göra studien mer nyanserad. Det som framkommit av 

resultatet från intervjuerna är att e-sporten kan bidra till att påverka varumärket på ett flertal 

vis. Distanseringen har visat sig ha en påverkan. Här kan valet av e-sporter direkt påverka 

vilken del av marknaden som klubben får tillgång till. Vidare kan det också ge en direkt 

ingång till nya målgrupper och nya sponsorer. Dessa ingångar påverkas också av vilken typ 

av exponering klubbarna lyckas uppnå med satsningen, i studien karaktäriserade vi dessa 

exponeringar som fysisk och virtuell exponering. Fysisk exponering har visats uppnås 

genom att e-sportlaget kvalar in till turneringar som spelas i arenor eller supporterträffar där 

den senare är mer riktad mot de egna supportrarna för att stärka lojaliteten. Virtuell 

exponering  uppnås genom att klubben syns på matcher som sänds på streamingtjänster eller 

genom innehåll på Youtube och Twitch.tv. Varumärket kan också påverkas positivt genom 

synergieffekter som sprider sig mellan de olika produkter i varumärket, ett exempel från 

resultat visade att klubbarna haft fördelar av att FIFA var lätt uppfattat även för den som inte 

är insatt i e-sport. Respondenterna ansåg också att fotbollsklubbar har naturliga fördelar i sin 

struktur och erfarenhet med hantering av spelare, coacher, kontrakt och sponsorer.  

I samband med varumärkesutvidgningen identifierades också ett antal begränsningar och 

risker. Valet av spel kan påverka varumärkesutvidgningens potential. Mindre spel kan vara 

begränsande än större spel och således begränsa fotbollsklubbarnas tillgång till marknaden 
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och association med sponsorer. Resultatet visade också att fotbollsklubbarna anser sig vara 

begränsande av dess organisationsform och image vilket medför att satsningar på andra e-

sporter kan vara svåra att motivera. Detta förhållningssätt gör det svårare för fotbollsklubbar 

att anpassa sig efter e-sporten. Att fotbollsklubbar har en kunskapsbrist om e-sporten har 

också framkommit. Detta har skapat ett behov att rekrytera kunnig personal för att hantera 

och driva satsningarna. Vidare medför varumärkesutvidgningarna ett antal risker, som att 

varumärket kan skadas. Opassande val av e-sportspelare kan skada varumärket om personen 

missköter sig. Resultatet visade att samtliga klubbar beaktande risken för negativa 

synergieffekter. Empirin visar att mer distanserade spel som Counter-Strike kan vara 

skadligt och förmedla fel budskap då det är ett skjutspel och inte matchar klubbarnas 

värderingar. En negativ synergieffekt skulle i detta sammanhang innebära att e-

sportsatsningen skadar fotbollsklubbens varumärke. Resultatet visar att satsningar på mer 

distanserade e-sporter rekommenderas att genomföras under separata varumärken. 

Resultaten visar också att varumärkesutvidgningar till e-sporten inte är kostnadseffektiva 

om de ska ge effekt då de kräver investering av resurser i personal, spelare, resor och 

marknadsföring.  

8.1 Framtida forskning  

Genom att genomföra en kvalitativ studie på ett mindre område kan det vara svårt att 

argumentera för en generaliserbarhet. Den relevanta frågan kan istället tänkas bli om studien 

kan överföras till andra situationer (Kvale & Brinkmann, 2014). Ett nästa steg och således 

förslag på vidare forskning kan vara att genomföra en storskalig studie för att kunna 

generalisera. Exempelvis vore det intressant att undersöka samtliga fotbollslag i 

Allsvenskan och Superettan för att få en ökad förståelse om hur de tänkt kring satsa 

respektive inte satsa på att varumärkesutvidga till e-sporten. En del tidigare studier inom 

området har undersökt konsumentattityder gentemot varumärkesutvidgningar (Aaker & 

Keller, 1990; Papadimitriou et al, 2004) vilket också skulle kunna visa sig vara ett intressant 

spår att följa även när det gäller utvidgningar till e-sporten.  
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9. Bilagor 

9.1 Intervjuguide  

 Översiktligt (sånt som kan bidra till att besvara syfte och frågeställningar) 

● Berätta inledande om er e-sportsatsning. Vad var tanken med satsningen? 

-När inleddes den? 

-Hur använder ni den?  

-Vem kom med initiativet?  

-Har ni några ingångar till just e-sporten?  

 

● Vad ser ni för fördelar med e-sporten? 

 

● Hur vill ni rikta satsningen med e-sporten?  (Exempelvis olika segment) 

-Är det lokal, regional, nationell eller internationell region som ni riktar er mot?  

 

● Vad har ni för åsikt angående om ni kan använda er erfarenhet som fotbollsklubb när 

ni går in i e-sporten? 

 

Vad för kort- och långsiktiga effekter tror fotbollsklubbarna att satsningen 

bidrar med? 

● Vad är era kortsiktiga förhoppningarna med satsningen?  

- Har ni märkt av något? 

● Vad är era långsiktiga förhoppningarna med satsningen?  

● Vad tror ni att e-sporten kommer att spela för roll i framtiden?  

- Tror ni att det är någonting man går miste om som fotbollsklubb om man väljer 

bort denna satsning?  

● Fanns det någon speciell tanke med tidpunkten för lansering? 

-  Hur ser ni på att vara så tidiga in på en ny marknad?  
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Vilka eventuella risker/konsekvenser kan valet av just e-sport ha? 
(Underkategori för att vidare besvara syfte) 

● Vad är viktigt att tänka på när man som fotbollsklubb startar e-sportlag? 

- Har satsningen varit enkel eller svår att genomföra? 

- Hur viktigt är det med resursstöd för er satsning?  

 

● Hur tror ni att fansen påverkas av att fotbollsklubbar startar e-sportlag?  

- Intressenter, så som andra företag? 

● Hur kommer det sig att ni valde just FIFA vid val av e-sport?  

- Fanns det tankar på att satsa på andra e-sportspel? 

- Fördelar / Nackdelar med FIFA?   

● Hur väljer ni ut e-sportspelare?  

- Hur kan valet av e-sportspelare påverka fotbollsklubbens varumärke?  

- Fanns det några kriterier eller preferenser?  

- Finns det några fördelar med att de just är från orten (lokalt?)  

 

● Har ni märkt av att e-sportsatsningen påverkats av hur det går sportsligt eller 

tvärtom? 

 


