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Sammanfattning 

Författare: Siri Frimodig och Sofia Jäger Stenberg 

Handledare: Lars Vigerland  

Titel: Sponsring blir vad man gör det till – En studie om varför företag använder sponsring av 

idrottsevenemang som en kommunikationskanal 

Bakgrund: Marknadsföringskommunikationen förändras ständigt och en kommunikationsmetod 

är sponsring. Sponsring till idrott har under de senaste åren förändrats och nya möjligheter har 

skapats. Det är således intressant att undersöka hur sponsorer uppfattar sponsring.  

Syfte: Syftet med denna uppsats är att ta reda på varför företag väljer att arbeta med 

sponsring av idrott och vad företag har för uppfattning av sponsring kontra andra 

kommunikationsmetoder.  

Metod: En kvalitativ studie som bygger på intervjuer samt icke-sannolikhets urval.   

Slutsatser: Undersökningen visar att det finns flera anledningar till att sponsra 

idrottsevenemang. Den främsta anledningen är att kunna kommunicera med en stor och bred 

målgrupp samt att få möjlighet till ett personligt möte med denna målgrupp. I dagens 

informationssamhälle är det viktigt att kunna vara unik och kommunicera på en plattform där 

konsumenterna är mottagliga. All sponsring behöver utvärderas och mätas för att rättfärdigas. 

Studien visar även att sponsring skiljer sig från andra kommunikationsmetoder men att 

budskapet är det samma som i andra kommunikationskanaler. Den främsta skillnaden gentemot 

andra metoder är relationen till kund och det egna engagemanget. Företagen investerar både tid 

och pengar i idrottsevenemanget via aktivering.   

Nyckelord: Sponsring, Sponsorer, Idrottsevenemang, Relationsmarknadsföring, 

Varumärkeskännedom  
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Summary 
Authors: Siri Frimodig och Sofia Jäger Stenberg 

Mentor: Lars Vigerland 

Title: Sponsoring will be what you make it – A study of why companies use sponsorship of 

sporting events as a comunication channel 

Background: Marketing communication is constantly changing and one way to communicate 

with customer is to use sponsoring. Sponsorship in sport has changed over the past years and 

new opportunities has developed. It is therefore interesting to ask sponsors what their opinion 

about sponsoring is.  

Purpose: The purpose of  this essay is to find out why companies choose to work with sport 

sponsorship and what there opinion about it is versus other marketing strategies. 

Method: A qualitative study based on interviews with non-probability sample. 

Conclusion: This study reveals that there are several reasons to sponsor sporting events. The 

main reason is the possibility to communicate with a large and diverse targetgroup and have the 

opportunity for a personal meeting with the targetgroup. In today's information society, it is 

important to be unique and to communicate on a platform where consumers are responsive. All 

sponsorship needs to be evaluated and measured to be justified. The study also indicate that 

sponsorship is different from other marketing methods but the message is the same as in other 

marketing channels. The primary difference is the relationship with the customer and also the 

companies commitment to the sporting event through activation. 

Key words: Sponsoring, Sponsors, Sporting events, Relationship marketing, Brand awareness   
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1. Inledning 
 

Marknadsföringskommunikationen har förändrats successivt de senaste 50 åren och nya 

tekniska förändringar samt internet har förändrat hur privatpersoner och företag 

kommunicerar med varandra (Keller 2009). Dagens samhälle präglas av en digitalisering 

där både privatpersoner och företag använder sig av digitala verktyg för att arbeta och 

kommunicera med sin omvärld. Signifikant för företag som har etablerat sig på 

marknaden under denna digitaliserade era, är att de fokuserar på 

marknadsföringsstrategier där relation till kund står i fokus (Gad 2001). Dessa företag 

marknadsför sig främst genom event, sponsring och PR (Gad 2001, s.89). Ur ett 

marknadsföringsperspektiv är sponsring således ett aktuellt ämne att undersöka.  

Det finns otaliga exempel på företag som väljer att sponsra idrott för att marknadsföra sig 

eller att stödja idrottare. Ett tidigt exempel på ett företag som använt sig av sponsring som 

marknadsföringsmetod är Adidas som startades i Tyskland ” […]Adi Dassler 

registrerade Gebrüder Dassler Schuhfabrik år 1924 och påbörjade sitt uppdrag ’att förse 

atleter med det bästa möjliga materialet’ ” (Adidas Group 2016). När Tyskland vann 

Världsmästerskapen i fotboll år 1954 fokuserade internationell media på de tyska 

spelarnas skor, skorna med de vita ränderna. Från och med den dagen ansågs Adi 

Dasslers vara ”the nation’s greatest shoemaker” (Gad 2001, s. 80). Adi Dassler hade 

som mål att tillverka produkter med hög kvalité. Detta genom att involvera idrottarna och 

tillmötesgå idrottarnas önskemål och behov. När han hade en ny produktidé frågade han 

om feedback från idrottarna och på vilket sätt de kunde ha användning av hans 

produktidé. På så sätt lyckades han vinna idrottarnas förtroende. (Gad 2001, s. 80). Adi 

Dassler var tidig med att stärka sitt varumärke på detta sätt, via relationer. Detta visar hur 

Adidas har kunnat stärka sitt varumärke med hjälp av relationen till idrott. 

I Sverige har antalet motionslopp och antalet deltagare i olika lopp i Sverige ökat under 

de senaste åren tack vare den hälsotrend som råder enligt SVT (2014). Uppgifter från Nya 

Wermlands tidning (2015) meddelar att idrottsevenemanget Vasaloppet år 2016 blev 

fullbokat på 83 sekunder vilket stärker uppgifter om hälsotrenden. Enligt Hellström 

(2004) är ett idrottsevenemang ett arrangemang med fastlagda planer, ett arrangemang 

där eventuella risker minimeras och där berörda intressenter tillfredsställs. Signifikant för 

idrottsrörelsen är att idrottsevenemang genomförs till stor del med hjälp av ideella krafter 

(Hellström 2004). 
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Det finns många företag som arbetar med sponsring och ett välkänt problem för dessa 

företag är mätning av sponsringens lönsamhet, som anses vara komplicerad och kostsam. 

Tjømøe och Olson (2011) menar att få företag mäter om deras sponsorinsatser faktiskt 

ger de resultat som de förväntat sig när de ingår ett sponsoravtal, detta för att företag 

anser att det är svårt och kostsamt att göra dessa mätningar.  

Trots att sponsringsavtal med idrottsorganisationer är förknippade med en viss osäkerhet 

kring lönsamhet samt det faktum att skandaler inom idrott som exempelvis dopingfall och 

rattfylleri kan komma att påverka sponsorn negativt menar Lindén (2015), Copeland, 

Frisby och McCarville (1996) att sponsringen ökar. Detta visar att det trots allt finns en 

stark tro på sponsring av idrott och att en djupare studie kring varför företag väljer 

sponsring som marknadsföringsstrategi är intressant att genomföra.  

1.1 Problemdiskussion 

Sponsring är ett av de snabbast växande kommunikationsmedlen i världen inom 

marknadsföring (Brennan, Binney & Brady 2012). Det största sponsringsområdet är 

fortfarande idrott (Grönkvist 2000; Rosson 2001; Chadwick & Thawaites 2005). En 

anledning till detta kan vara att sponsorer anser att konst och andra kulturella evenemang är 

mindre lönsamma och ger färre möjligheter till mediabevakning än idrottsevenemang 

(Johnston & Paulsen 2014).  

Brennan Binney och Brady (2012), Johnston och Paulsen (2014) samt Copeland, Frisby och 

McCarville (1996) menar alla att mediabevakningen av ett idrottsevenemang är viktigt för 

sponsorer, eftersom sponsringen är 3 – 6 gånger billigare i förhållande till tv-tiden och tv-

rättighetskostnaderna, som den motsvarande tiden skulle kosta att köpa. I exempelvis 

Sveriges television kan företag undkomma reklamkostnader genom att sponsra idrott, då 

företagsloggor kan exponeras i ”reklamfri” tv under exempelvis fotbollsmatcher (SVT, 

tillstånd & rättigheter §17-18 & §21). Levin, Joiner och Cameron (2001) upptäckte i sin 

studie att en kombination av sponsring till idrottare, i detta fall racingförare i NASCAR och 

köpta tv-rättigheter gav störst utdelning för sponsorerna. De studerade hur publiken på plats 

och i tv-sofforna reagerade på sponsorernas reklam under sändning samt sponsorloggorna på 

bilarnas motorhuvar. Det visade sig att de åskådare som var mest mottagliga för 

sponsorernas reklam var de åskådare som var mycket bekanta med sporten. Det var inte bara 

de sponsorer som sponsrade de bästa förarna som fick mest uppmärksamhet och positiv 
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respons av åskådarna. Alla sponsorer som någon gång under tävlingen uppmärksammades i 

tv eller av speakern fick ökad försäljning i och med att åskådarna blev intresserade av 

sponsorernas varor och tjänster. 

Brennan, Binney och Brady (2012) argumenterar för att det är viktigt för företag att vara 

specifika i sin kommunikation, att det inte bara nå en stor publik utan istället försöka 

kommunicera med sin specifika målgrupp. Om målgruppens värderingar inte stämmer 

överens med den sponsrade organisationens värderingar kommer företaget att förlora 

intäkter (Westberg, Stavros & Wilson 2011). 

 ”It is of great importance for us to reach our target markets, if not, what’s the point of 

entering into a sponsorship agreement? One of the main reasons we partnered with the 

certain football club is that it holds a large fan population and reaches our defined 

audience.” (Douvis et al. 2015, s.20)  

Athanasopoulu och Sarli (2015) argumenterar för att avtalsprocessen inom såväl sponsring, 

marknadsföring och serviceinriktade avtal liknar varandra vilket gör att företag känner igen 

sig i processen. Yu Kyoum, Yong Jae och Jeffery (2011) anser däremot att avtalsprocessen 

mellan olika marknadsföringsstrategier är väldigt olika.  

Athanasopoulous och Sarlis (2015) och Douvis et al. (2015) menar att företag tjänar på att 

avtalsprocessen för sponsring liknar andra typer avtalsprocesser, och att företagen inte 

behöver förnya dessa avtal lika frekvent som andra avtal. Forskarna menar även att när 

avtalet är signerat krävs inte samma mängd administrativt arbete som för andra 

marknadsföringsstrategier. (Athanasopoulu & Sarlis 2015; Douvis et al. 2015). Brennan, 

Binney och Brady (2012), Johnston och Paulsen (2014) samt Copeland, Frisby och 

McCarville (1996) menar dock att det kan tillkomma kostnader även för sponsring, bland 

annat genom upprätthållandet av en god sponsorrelation mellan företag och den sponsrade 

samt genom bokföringen av sponsoraktiviteter. Dessa nämnda forskare har använt sig av ett 

business to business perspektiv men är ändå oeniga i frågan om sponsoravtal kan likställas 

med andra marknadsföringsavtal.  

För både sponsorföretag och organisation, event eller individ som blir sponsrad är det bättre 

och mer lönsamt med en längre avtalstid samt längre sponsorrelation. En sponsorrelation 

eller ett sponsoravtal är lönsamt efter 5 år. (Cornwell, Roy och Steinard 2001; Johnston & 

Paulsen 2014) 
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Ovanstående diskussion visar att sponsring och i synnerhet sponsring till idrott är ett globalt 

växande kommunikationsmedel inom marknadsföring. Enligt tidigare forskning som 

presenterats ovan saknas det en kvalitativ studie som berör sponsorers uppfattning av 

sponsring till idrott samt varför de väljer att sponsra idrott och om det går att jämföra med 

andra marknadsföringsstrategier. Inom detta område kan en kvalitativ studie bidra till en 

djupare förståelse för fenomenet sponsring. Denna studie kommer därför att belysa företags 

uppfattning av sponsring till idrott, varför de väljer sponsring som marknadsföringsstrategi 

samt om den går att jämföra med andra marknadsföringsstrategier som företag arbetar med 

eller har arbetat med tidigare.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på varför företag väljer att arbeta med sponsring 

av idrott och vad företag har för uppfattning av sponsring kontra andra 

marknadsföringsstrategier.  

1.3 Forskningsfrågor 

• Hur uppfattar sponsorföretag sponsring av idrott? 

• Varför väljer företag sponsring av idrott som marknadsföringsmetod? 

• Anser företag att sponsring av idrott kan jämföras med andra typer av 

kommunikationsmetoder? 

1.4 Avgränsningar 

Denna uppsats kommer att fokusera på företag som har valt att marknadsföra sig via 

sponsring till idrottsevenemang. Den har för avsikt att undersöka hur sponsorer av 

idrottsevenemanget Vasaloppet uppfattar sponsring, varför de väljer sponsring som 

marknadsföringsstrategi samt om det går att jämföra med andra typer av 

marknadsföringsstrategier.  
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2 Teoretisk referensram  

2.1 Sponsring  

Enligt Grönkvist (1999) är sponsring ett avtal mellan två parter i vilket den ena parten 

ersätter den andra parten för kommersiella rättigheter att förknippas med ett evenemang, 

en organisation eller en individ. Definitionen av sponsring har förändrats över tid. 

Sponsring förekom redan under antiken i Grekland. Under den tiden var det förmögna 

medborgare som sponsrade de gamla olympiska spelen (Brennan, Binney & Brady 2012). 

På den tiden fanns det inga skatteregler kring sponsring. Enligt Skatteverket (2005) skall 

det ekonomiska bidraget (sponsring) definieras som gåva eller ekonomiskt utbyte. Om 

det definieras som ekonomiskt utbyte behöver företaget som sponsrar erhålla en 

motprestation från mottagaren som motsvarar marknadsvärdet för den summan som 

mottagaren erhåller (Skatteverket 2005). Företag som sponsrar söker stabilitet och 

tillförlitlighet för att säkerställa ett värdeskapande under sponsringsperioden menar 

Renard och Sitz (2011). Dagens sponsring har identifierats som ett sätt för företag och 

organisationer att tillämpa gemensam marknadsföring, eller som ett sätt att bilda 

strategiska partnerskap mellan organisationer (Farrelly 2010; Renard & Sitz 2011).  

I denna undersökning kommer sponsorernas definition och uppfattning om sponsring att 

undersökas.   

2.2 Segmentering  

Konsumenter kan inte skilja på om budskap kring ett specifikt varumärke har förmedlats 

via tv, radio, internet, tidningar eller sponsring (Meenaghan & Kourovskaia 2013).  

Smith (2004, s. 459) menar att en konsument som är intresserad av ett evenemang är mer 

mottaglig för kommunikation med en sponsor som är närvarande vid evenemanget än den 

konsument som är mindre intresserad av ett specifikt evenemang. Dessa två teorier kring 

kommunikation kommer att undersökas och lyftas i de intervjuer som genomförts.  

Etablerade och stora idrottsevenemang direktsänds ofta i tv och bevakas av media. Media 

kan exempelvis göra reportage i kvällstidningar eller tv-inslag i sporten. Det kan vara mer 

effektivt än exempelvis traditionell tidnings- och tv-reklam. (Hellström 2004)  
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2.3 Relationsmarknadsföring 

Många marknadsföringsexperter menar att det har skett ett paradigmskifte de senaste 

åren, från traditionell transaktionsmarknadsföring, som handlar om affärshändelser och 

utbyte av varor, till ett mer relationsorienterat synsätt. Tidigare har företag fokuserat på 

produkt. Nufer och Bühler (2009) beskriver detta med hjälp av en illustrativ bild hämtad 

från boken Relationship Marketing (2008).  

 

Figur 3 beskriver utvecklingen av marknadsföringens fokus de senaste 100 åren (Harwood, T., Garry, T. & Broderick, 
A. (2008) ‘Relationship Marketing. Perspectives, Dimensions and Contexts’, McGraw Hill, London.) 

Enligt Gummesson (2002) är grunden till all marknadsföring uppbyggd av relationer 

mellan olika individer. Individer kan vara både företag och fysiska personer. För att 

lyckas med sin marknadsföring krävs en relation som sträcker sig utöver den ordinarie, 

standardiserade kundrelationen. (Gummesson 2002) 

Relationsmarknadsföring inom idrott syftar till att skapa och upprätthålla positiva, 

varaktiga och ömsesidiga relationer mellan professionella idrottsorganisationer och deras 

intressenter. Intressenter kan vara sponsorer, publik, media, myndigheter, agenter, 

anställda och medtävlande. De mest framgångsrika sponsorskapen inom idrott är 

baserade på goda relationer, mellan sponsor och sponsrad. (Nufer & Bühler 2009). 

Företag som etablerat sig på marknaden under den digitaliserade eran fokuserar i högre 

grad på relation till kund. Dessa företag marknadsför sig främst genom event, sponsring 

och PR där upplevelse och livsstil står i fokus. Den viktigaste tillgången för ett företag 
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som vill sälja en upplevelse eller en livsstil är tillgången till en unik plattform och 

kunskap om målgruppens beteende samt behov. (Gad 2001, s. 89) 

Undersökningen kommer att belysa på vilket sätt sponsorerna arbetar med 

relationsmarknadsföring samt hur relationen till sponsringsobjektet uppfattas.  

2.4 Varumärkeskännedom 

I och med de förändringar som har skett inom marknadsföringskommunikationen de 

senaste 50 åren har ”branding” blivit en nyckelfråga för många företag (Aaker & 

Joachimsthaler 2000; Kapferer 2005). Genom sponsring kan företag kommunicera med 

sina konsumenter och få dem att förstå vad företaget har för varumärkesimage (Cornwell, 

Roy & Steinard 2001; Cliffe & Motion 2004). Sponsorer fokuserar alltmer på 

varumärkesbyggnad och utveckling av mervärde, vilket gör att forskning inom 

marknadsföring har kommit att handla mer om varumärken (Keller 2009). Donlan (2013) 

menar att mer etablerade varumärken erhåller mer effekt av sin sponsring, i form av 

konsumentlojalitet, förväntad kvalité och varumärkeskännedom. 

Keller (1993) har i tidigare studier argumenterat för att om varumärkeskännedomen ökar 

är det högst sannolikt att konsumenten väljer det varumärket och att 

varumärkeslojaliteten ökar.     

Hoeffler och Keller (2003) förstärker argumentet i senare studier och menar att 

varumärkeskännedom kan ge bland annat konsumentlojalitet, förbättrad 

kommunikationseffektivitet, en bättre motståndskraft i kristider och att produkten upplevs 

ha en bättre prestanda.  

Sponsring anses vara en annorlunda marknadsföringsaktivitet på grund av dess förmåga 

att känslomässigt engagera och skapa varumärkeskännedom bland konsumenter 

(Meenaghan & Kourovskaia 2013).    

2.5 Effekt av sponsring, MBO 

För att kunna rättfärdiga varför företag arbetar med sponsring eller annan typ av 

marknadsföring behöver företag kunna redogöra för resultat. Detta menar Meenaghan och 

Kourovskaia (2013) är viktigt då sponsring är ett av flera alternativ till 

varumärkesinvestering. Författarna beskriver en modell som heter Millward Brown 
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Optimor model (MBO). Grundläggande för denna modell är att om sponsorskapet har en 

positiv effekt ska det öka konsumentlojaliteten hos dem som exponeras för sponsringen 

till skillnad från de som inte exponeras för den.   

Författarna Meenaghan och Kourovskaia (2013) menar att det finns viktiga beslut kring 

sponsring som påverkar den efterföljande effektiviteten av en investering. De menar att 

det finns fyra viktiga steg i beslutsprocessen om sponsring som sedan gör det möjligt att 

mäta effekterna av investerad sponsring. (Meenaghan & Kourovskaia 2013)   

1 Specificera sponsringsmål 

2 Välj sponsorprogram 

3 Förverkliga ett sponsoraktiveringsprogram 

4 Uppföljning och mätning av sponsringens effektivitet 

(Meenaghan & Kourovskaia 2013) 

Denna beslutsprocessmodell kommer att tillämpas som ett verktyg för att analysera varför 

sponsorer väljer sponsring och vad ett attraktivt sponsringsobjekt är för dem.  

Specificera sponsringsmål 

Olika företag har olika mål med sin sponsring och enligt Meenaghan och Kourovskaia 

(2013)  är det viktigt att specificera dessa mål för att få ett effektivt sponsringsprogram. 

Nedan illustreras fem mål som är viktiga att specificera för att sedan kunna utvärdera 

sponsringens effektivitet (Meenaghan & Kourovskaia 2013).   

Ökad varumärkeskännedom genom exponering 

Förbättrad image eller förändring av företagets image genom 

differentiering 

Uppbyggnad av kundrelationer 

Förbättra de anställdas bild av företaget och skapa stolthet och lojalitet  

Stärka samhällsrelationer genom att visa engagemang. 
Figur 1 visar vilka sponsringsmål som bör specificeras (Meenaghan & Kourovskaia 2013).   
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Välj sponsorprogram 

Enligt modellen MBO skall ett sponsorprogram väljas utifrån hur väl det stämmer 

överens med det egna varumärket, hur väl sponsorn och den sponsrades verksamhet kan 

kopplas samman. Potentiella sponsringsprogram skall utvärderas utifrån företagets 

kriterier och mål. Två verktyg som har diskuterats ytligt är sponsorskapets lämplighet 

samt hur väl sponsorskapet kan kopplas samman med den egna verksamheten. 

(Meenaghan & Kourovskaia 2013)   

Speed och Thompson (2000) menar att de partnerskap mellan sponsor och sponsrad som 

på ett logiskt sätt kan sammankoppla sina verksamheter tenderar att vara mest effektiva 

för att förbättra varumärkesuppfattningen.  

Sponsringsaktivering 

Enligt modellen MBO är aktivering en grundläggande faktor för att säkerställa ett lyckat 

sponsorskap. Aktivering kan vara bland annat kampanjer, tävlingar, tv-reklam och 

hospitality. Om konsumenten är omedveten om att företaget sponsrar ett evenemang är 

det en indikation på att sponsorskapet inte ger effekt.  

För att kommunicera på ett effektivt sätt behöver marknadsförare lägga resurser på 

aktiviteter som den tänkta målgruppen vill vara en del av (Keller 2009). 

Uppföljning och mätning 

Meenaghan och Kourovskaia (2013) menar att det är svårt att mäta effekten av sponsring 

då sponsring ofta sker i kombination med andra marknadsföringsstrategier. De menar 

dock att det är viktig att mäta sponsringens effekt i och med att sponsringsinvesteringarna 

generellt har ökat (Meenaghan & Kourovskaia 2013).   

I denna undersökning kommer mätning av sponsring att beröras för att kunna analysera 

varför företag väljer att sponsra idrottsevenemang.   
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3. Metod  

3.2 Undersökningsmetod 

Det två vanligaste forskningsmetoderna som brukar användas vid studier är kvalitativ 

eller kvantitativ metod (Olsson & Sörensen 2011, s. 97). Denna studie har använt en 

kvalitativ ansats. Detta för att kvalitativ forskning undersöker personers tankar, deras 

känslor eller uppfattningar (Olsson & Sörensen 2011, ss. 18). Med denna ansats används 

ofta ett fåtal respondenter med frågeställningar som är öppna och flexibla för att söka den 

djupa kunskapen (Olsson & Sörensen 2011, s. 18), vilket passar studien bra eftersom 

syftet är att ta reda på sponsorers uppfattning om sponsring samt varför de sponsrar. Den 

kvantitativa forskningen baseras däremot på statistik och användes för att ta reda på antal 

människor som gör något eller anser något (Olsson & Sörensen 2011, s. 18, 54; Hansson 

2004, s. 53) och är därför en olämplig metod att använda för denna studie. Inom 

kvalitativa och kvantitativa forskningen försöker forskaren att vara objektiv för att öka 

trovärdigheten av resultaten (Olsson & Sörensen 2011, s. 23). 

3.2.1 Utformning av forskningsfrågor 

När forskningsfrågorna utformades utgick forskarna ifrån undersökningens syfte. 

Forskningsfrågorna är närliggande till varandra, detta för att studien ska hålla sig inom 

syftets gränser och kunna ge studien ett djup. Forskningsfråga ett kopplas ihop med ”vad 

företag har för uppfattning av sponsring”. Fråga två; ”varför företag väljer att arbeta med 

sponsring av idrott” och fråga tre kopplas till; ”vad företag har för uppfattning av 

sponsring kontra andra marknadsföringsstrategier”. 

1. Hur uppfattar sponsorföretag sponsring av idrott? 

2. Varför väljer företag sponsring av idrott som marknadsföringsmetod? 

3. Anser företag att sponsring av idrott kan jämföras med andra typer av 

kommunikationsmetoder? 

3.2.2 Abduktion 

Enligt Olsson och Sörensen (2011, ss. 47) finns det två ytterligheter i vetenskaplig 

slutledning, deduktiv och induktiv ansats. Den deduktiva ansatsen används oftast inom 

kvantitativ forskning. Med deduktiv ansats drar forskaren slutsatser om enskilda 
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företeelser från allmänna teorier och principer. I den induktiva ansatsen bildar forskaren 

en teori utifrån upptäckter i verkligheten och den används oftast i kvalitativ forskning. 

(Olsson & Sörensen 2011, ss. 47) 

I denna uppsats har en kombination av deduktiv och induktiv ansats använts via en 

abduktion. Intervjuguiden har utgått ifrån studiens forskningsfrågor och empirin har 

sedan analyserats med hjälp av teorier. 

3.2.3 Kvalitativ 

För att besvara syftet, att ta reda på sponsorers uppfattning av sponsring kontra andra 

marknadsföringsstrategier samt att ta reda på varför sponsorer väljer att sponsra 

idrottsevenemang, och forskningsfrågorna till denna uppsats har en kvalitativ metod valts. 

Det är svårt att besvara syftet med hjälp av statistik och kvantitativ data. Kvalitativ data 

tillåter forskarna att ställa följdfrågor som kan skapa en djupare förståelse och därmed 

besvara syftet. Enligt Hansson (2004, s. 58) används kvalitativa metoder när forskare vill 

få en djupare förståelse av ett fenomen. För att forskaren ska kunna ställa följdfrågor som 

leder till mer kunskap samt kunna tolka intervjuer behöver forskaren ha en viss 

förförståelse inom ämnet (Olsson & Sörensen 2011, s. 23). Till denna studie har tidigare 

forskning granskats samt egna erfarenheter av sponsring tagits i beaktande. 

Det finns flera olika metoder för datainsamling inom den kvalitativa metoden, bland 

annat intervjuer, litteratursökning och fallstudier (Olsson & Sörensen 2011, s. 131). 

Enligt Denscombe (2016, s. 234) ska forskarna basera sitt val av metod på användbarhet 

samt vilken metod som är bäst lämpad utifrån forskarens syfte. I denna uppsats har 

intervjuer använts som metod för att kunna besvara studiens syfte. Denna metod har hög 

användbarhet för forskningens kunskapssökande, läs mer i avsnittet om intervju.  

Kvalitativa insamlingsmetoder har en gemensam nämnare, de är tidskrävande (Olsson & 

Sörensen 2011, s. 131). Undersökning och efterarbete tar tid, exempelvis kan det ta upp 

till sex gånger intervjutiden att transkribera en intervju, vilket kan resultera sex timmars 

transkribering (Olsson & Sörensen 2011, s. 131; Patel & Davidson 2003, s. 83). 

Transkribering innebär att intervjuer dokumenteras ordagrant, därefter genomför 

forskarna en meningskoncentrering, vilket innebär en bearbetning och selektering av 

informationsmaterialet, det är materialet från meningskoncentreringen som delges i 

empirin (Olsson & Sörensen 2011, s. 160). 
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3.3 Urval 

För forskaren finns det två stora huvudkategorier att välja mellan vid urvalsprocess, 

explorativt urval och representativt urval (Denscombe 2016, s. 63). I denna uppsats har 

det explorativa urvalet valts vilket förklaras nedan i avsnittet ”explorativt urval”. Ur det 

explorativa urvalet valdes icke-sannolikhetsurval som tillvägagångsätt. Detta för att 

populationen till denna undersökning var svår att fastställa. Inom icke – sannolikhetsurval 

finns det flera tillvägagångsätt, ett av dem är; subjektivt urval vilket kommer användas i 

denna studie (Denscombe 2016, ss. 76). 

3.3.1 Explorativt urval 

Denna undersökning utgår från ett explorativt urval eftersom syftet är att ta reda på varför 

företag väljer att arbeta med sponsring av idrottsevenemang och vad företag har för 

uppfattning av sponsring kontra andra kommunikationsmetoder. Det är svårt att ta reda på 

hur stor populationen verkligen är inom detta område. Det är således svårt att göra ett 

tvärsnitt av populationen som det representativa urvalet kräver enligt Denscombe (2016, 

s. 63).  Explorativt urval används ofta med kvalitativa data och i småskalig forskning. 

Detta urval väljs när forskaren vill generera information eller insikter om ett relativt 

outforskat ämne. Vid användningen av det explorativa urvalet behövs inget exakt tvärsnitt 

av populationen. (Denscombe 2016, ss. 63) Enligt ovanstående passar explorativt urval 

bäst för denna undersökning. När forskare använder ett explorativt urval kan de sedan 

välja att genomföra ett sannolikhetsurval eller icke – sannolikhetsurval. 

3.3.2 Icke – sannolikhetsurval 

 I denna undersökning är insamlingsmetoden intervjuer. Respondenterna ska vara 

verksamma och kunniga inom undersökningsområdet för att empirin och analysen ska få 

ett djup. Därför har ett icke – sannolikhetsurval använts. 

Inom icke-sannolikhetsurval finns det olika metoder att välja mellan. Det finns bland 

annat, subjektivt urval, snöbollsurval och bekvämlighetsurval (Denscombe 2016, ss. 76). 

Nedan argumenteras för varför det subjektiva urvalet valts. 
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3.3.2.1 Subjektivt urval 

Till denna undersökning har subjektivt urval valts. Det subjektiva urvalet används genom 

att forskaren handplockar ett fåtal personer som anses ha kunskap, erfarenhet och expertis 

inom området för att kunna svara på frågor (Denscombe 2016, ss. 74). Till denna studie 

valdes ett väletablerat evenemang, Vasaloppet, där både Vasaloppsorganisationen och 

dess sponsorer har erfarenheter av sponsring. Detta eftersom att syftet och 

frågeställningarna till studien var att besvara hur sponsorerna uppfattar sponsring kontra 

andra kommunikationsmetoder och varför de har valt att sponsra idrottsevenemang. Om 

sponsorer till ett evenemang med kortare historik och lägre omsättning hade valts är 

risken större att sponsorerna inte skulle kunna svara på intervjufrågorna och empirin 

skulle utebli. 

 

3.3.4 Val av evenemang 

För att ta reda på varför företag väljer att sponsra idrottsevenemang, valdes ett 

evenemang som är årligt återkommande, som gemene man i Sverige känner till och som 

har ett flertal sponsorer. Evenemanget skulle dessutom ha högt deltagarantal, publik och 

sändas på tv. Utifrån detta valdes Vasaloppet med sin klassiska historia, sitt stora startfält 

med både amatörer och elitåkare som uppgår till 17 000 deltagare under det klassiska 

Vasaloppet. Vasaloppsorganisationen utvecklar ständigt evenemanget med nya lopp som 

exempelvis Cykelvasan och Nattvasan. Vasaloppsorganisationen arbetar även aktivt för 

att utveckla och förbättra förutsättningarna för åkarna under loppen, detta har blivit 

viktigare nu när vintrarna har blivit mildare. 

Vasaloppet startades år 1922 och har lyckats utveckla sin organisation i takt med att 

svenska folket har förändrat sina motionsvanor. Tillskillnad från andra motionslopp som 

arrangeras av föreningslivet har Vasaloppet lyckats behålla och öka antalet deltagare de 

senaste åren. Över 90 000 personer anmäler sig till vasaloppets olika evenemang årligen, 

om man räknar både vinter- och sommarveckan. (vasaloppet.se a). Inom andra 

traditionella lopp har deltagarantalet sjunkit sedan toppnoteringarna i slutet av 00-talet 

och början på 10 – talet (Stockholmmaraton.se; Lidingöloppet.se). Detta samtidigt som 

kommersiella aktörer började kliva in på marknaden och skapade nya lopp med nya 

utmaningar och mer professionalitet kring eventen. Med detta i tanken var det intressant 
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att studera Vasaloppets sponsorer och ta reda på hur deras uppfattning av sponsorskapet 

var. 

Vasaloppet har en stor variation av sponsorer, med företag som arbetar i olika typer av 

branscher och stora skillnader vad gäller omsättning. Vissa företag sponsrar alla lopp 

genom att vara huvudsponsor eller officiell partner, andra har valt att bara sponsra 

specifika lopp genom att vara värdar. Under Vasaloppets vintervecka fokuserar värdarna 

starkare på ett specifikt lopp med en specifik målgrupp där de har aktivering och får 

kontaktuppgifter till deltagarna för att kunna kommunicera ut företagets budskap 

(Vasaloppet.se b). Alla värdar är med under hela vinterveckan men i mindre skala på de 

andra evenemangen.  Därför ansågs det inte spela någon roll att företagen var värdar till 

olika evenemang då alla värdar har ett helhetsintryck. Officiella partners erhåller en jämn 

exponering i hela Vasaloppsarenan under hela vinter- och sommarveckan, där de även har 

rätt till aktivering. Huvudsponsorerna exponeras i stor omfattning under hela Vasaloppets 

vinter – och sommarvecka. De är även värdar till Vasaloppet och har rätt att ha aktiviteter 

under alla evenemang. (Vasaloppet.se b) 

 

3.3.5 Val av sponsorer 

Till denna studie har värdarna för de individuella tävlingsloppen under vinterveckan 

kontaktats samt en officiell partner. Detta gjorde att värdarna för ”Öppetspår” och 

”Stafettvasan” samt värdarna under sommarveckan inte togs med i studien. Totalt 

kontaktades fem sponsorer. Fyra av sponsorerna är värdar, två av dessa sponsorer är även 

officiella partners och en av värdarna är huvudsponsor och en sponsor är endast officiell 

partner. Under Vasaloppets vintervecka för de individuella tävlingsloppen finns det åtta 

sponsorer som är värdar till ett eller flera lopp. 

Det finns skillnader mellan vad en huvudsponsor bidrar med jämfört med vad värdar och 

officiella partners bidrar med. Sponsorerna får en motprestation i form av banderoller 

med företagets logga eller loggan på nummerlappen. Inga tidigare studier har undersökt 

de mindre sponsorerna utan endast fokuserat på huvudsponsorerna, därför har både värdar 

och officiella partners valts ut till denna studie. 

Axa och Arla som är värd respektive officiell partner kontaktades först. Dessa intervjuer 

resulterade i likartade svar och DHL Freight och Swix valdes ut eftersom dessa två är 
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både officiella partners och värdar. Under samma period kontaktades Stadium som är 

värd till Vasaloppets huvudevenemang och en av huvudsponsorerna. ICA är värd till flera 

vasaloppsevenemang och därför ett intressant intervjuobjekt men de gav ingen respons på 

kontakt. När DHL Freight och Stadium intervjuats uppstod en viss mättnad. Vid den 

tidpunkten återstod endast en intervju, Swix. Respondenten från Swix ansåg sig själv ha 

ett annorlunda synsätt på sponsring, trots detta uppkom ingen avvikande information till 

undersökningen. Således kontaktades inte fler sponsorer. Forskarna arbetade inte för att 

få kontakt med ICA eftersom en mättnad hade uppstått. 

Nedan följer n kort presentation av sponsorerna som bidragit till denna undersökning. 

Arla foods är officiell partner för föreningen Vasaloppet som anordnar de olika 

Vasaloppen. Arla ägs av cirka 12 000 mjölkbönder varav 3 500 av dessa är bosatta i 

Sverige. Företaget är ett internationellt mejeriföretag och är ett av de största företagen på 

den internationella marknaden. De är även det företag som har störst produktion av 

ekologiska mejeriprodukter i världen.(vasaloppet.se b) Arla har sitt huvudkontor i 

Stockholm. Personen som kontaktades arbetar på marknadsavdelningen för Arla. 

 

Swix är officiell partner till föreningen Vasaloppet och värd till Ungdomsvasan. Swix är 

ett norskt företag som säljer produkter inom skidsporten exempelvis valla och stavar. 

Swix grundades i Sverige 1946 och hade flyttat över all verksamhet till Norge 1974, 

huvudkontoret ligger nu i Oslo.(Vasaloppet.se b) Personen som kontaktades har ansvaret 

för den svenska marknadsavdelningen, deras kontor ligger i Stockholm. 

 

Axa är värd för Halvvasan. Axa ingår i lantmännen koncernen och har sitt kontor i 

Stockholm. Varumärket Axa har inriktat sig på frukostprodukter och framförallt müsli. 

De har även skapat en sportklubb med gratis medlemskap och klubben är medlem i 

skidförbundet vilket gör att skidintresserade som är medlemmar i klubben kan delta i alla 

lopp under Vasaloppets vintervecka.(vasaloppet.se b) 

 

Stadium är huvudsponsor och värd för Vasaloppet. Stadium är nordens största sportkedja. 

Deras affärsidé är att kunna erbjuda sport och sportmode, produkter med hög kvalité till 

de bästa priserna. (Vasaloppet.se b) Stadium har sitt huvudkontor i Norrköping. 
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DHL Freight är officiell partner för Vasaloppet och värd för Tjejvasan. DHL är ett 

världsledande transportföretag där det finns möjlighet till klimatkompensation. Företaget 

erhåller inrikes- och utrikestransporter med hög precision och spårbarhet. För 

privatpersoner finns det DHL service points ombud med pakettjänster.(Vasaloppet.se b) 

DHL har sitt Svenska huvudkontor i Solna. 

3.4 Etik 

I denna studie kontaktades respondenterna via mail. I mailet fanns information om 

forskarna, vad studien gick ut på och vad ett deltagande i studien kunde skulle kunna 

bidra till. 

Informationen i mailet utformades på ett tydligt vis som gjorde det möjligt för de 

tillfrågade respondenterna att kunna ta ställning till informationen och de 

handlingsalternativ som angavs. Detta för att behandla de tillfrågade med respekt och för 

att ge dem möjlighet att samtycka till delaktighet, vilket Olsson och Sörensen (2011, ss. 

83) har belyst vara viktigt. För att forskarna skulle få ett skriftligt samtycke till 

delaktighet skickades ett mail. Att få ett skriftligt samtycke är optimalt för både 

respondent och forskare. Detta eftersom respondenten kan vara trygg med att uppgifterna 

som kommer fram endast kommer att användas till studiens syfte och forskaren har en 

dokumentation på att personen samtycker till deltagande (Olsson & Sörensen 2011, ss. 

84; Denscombe 2016, s. 430).  Det är också ett etiskt krav att data endast får användas för 

forskningsändamålet, kravet kallas för nyttokravet (Olsson & Sörensen 2011, s. 85). I 

mailet meddelades vilka fördelar de medverkade skulle kunna erhålla av 

forskningsresultatet vid medverkan. Exempelvis att: Idrottsorganisationer kan få en högre 

förståelse för varför sponsorer väljer att sponsra idrottsevenemang, vilket skulle kunna 

leda till att sponsorer erhåller mer effekt av framtida sponsoravtal. Detta för att belysa 

vikten av de tillfrågades medverkan i form av en framtida investering. Denscombe (2016, 

s. 429) menar att det är viktigt att meddela de som medverkar vilken nytta de kan erhålla 

av forskningsresultatet. Information om intervjuns beräknade längd meddelades, cirka en 

timme, för att respondenterna skulle veta hur mycket tid som de behövde avsättas. Det är 

viktigt att forskaren berättar hur lång tid en intervju beräknas ta och att den tidsramen 

hålls för att visa respekt till de medverkande personerna (Denscombe 2016, s. 437). 
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Innan intervjun startades upplyste forskarna respondenterna om studiens syfte. Forskarna 

meddelade att det är helt frivilligt att delta samt att de när som helst har rätt att avbryta 

intervjun. Detta eftersom att respondenter ska förstå att studien är seriös och för att allt 

delaktighet i forskning ska ske frivilligt. Både Denscombe (2016 s. 428, 437) samt Olsson 

och Sörensen (2011 s. 84) berättar att det är viktigt för forskningens trovärdighet att 

respondenternas medverkan sker frivilligt eftersom det annars kan uppkomma felaktig 

forskningsdata. Enligt Denscombe (2016, s. 429) ska forskarna undvika att visa 

deltagarnas identitet, framförallt när forskningen handlar om känslig information som 

sjukdomsfall. I denna studie har respondenternas namn och arbetsplats delgetts för att 

läsaren ska få en djupare och större förståelse för forskningsresultaten. För att undvika det 

etiska dilemmat med att ange namn och företag fick respondenterna godkänna att namn 

och företag i studien redovisas eller meddela om de vill vara anonyma. Alla respondenter 

gav samtycke till att bli identifierade med namn och företag. Tack vare att alla deltagare 

samtyckte kunde studien publicera namn utan att etiska dilemman uppstod. Denscombe 

(2016, s.430) menar att respondenternas identitet får visas i studien om respondenterna 

har givit sitt godkännande till detta. 

När insamling av data genomförts överfördes ljudinspelningarna av intervjuerna till 

datorn och raderades från diktafonen. Detta för att datahanteringen ska ske konfidentiellt 

och inte riskera att läcka ut till en part utanför studien (Olsson & Sörensen 2007, s. 53). 

Innan intervjun startades fick respondenterna lämna godkännande om att intervjun 

spelades in. Alla respondenter samtyckte till inspelning. 

Forskarna har varit noga med att citat från respondenter och litteratur ska citeras korrekt 

för att göra studien trovärdig och motverka forskningsfusk i enlighet med Olsson och 

Sörensens metodbok(2011, ss. 89). 

3.5 Kvalitativ Intervju 

Kvalitativa intervjuer används för att upptäcka och identifiera beskaffenheter eller 

egenskaper hos respondenten som exempelvis intervjupersonens uppfattningar om ett 

fenomen (Patel & Davidson 2003, s. 78). Denna mening bekräftar valet av intervju som 

insamlingsmetod av data till denna studie. Kvalitativ intervju används ofta när forskaren 

använder sig av ett induktivt eller abduktivt arbetssätt (Patel & Davidson 2003, s. 78). En 

intervju är en form av samtal där intervjuaren försöker vara neutral men ändå föra 
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samtalet vidare. Detta gör att forskaren bör ha en förkunskap inom området till exempel 

genom att ha studerat tidigare forskning (Patel & Davidson 2003, ss. 78). I denna studie 

har forskarna studerat tidigare forskning för att få den akademiska förkunskapen om 

ämnet. Förkunskapen är viktig för att kunna föra samtalet vidare men forskarna kan aldrig 

i förväg formulera svarsalternativ eftersom det är omöjligt att veta hur och på vilket sätt 

en annan person uppfattar ett fenomen (Patel & Davidsson 2003, s.78). Med tanke på 

detta har forskarna i denna studie skrivit följdfrågor som stöd för att ta forskningen framåt 

och för att större delen av intervjun ska präglas av information som senare kan besvara 

syftet. Enligt Patel och Davidson (2003, s. 80) hjälper följdfrågor samtalet att flyta, vilket 

även märktes i denna studie. 

3.5.1 Utarbetning av intervjufrågor 

I denna studie har flera semistrukturerade intervjuer använts. Frågorna skapades utifrån 

syftet och frågeställningar i samspel med det teoretiska ramverket. Intervjuguiden 

inleddes med bakgrundsfrågor om intervjupersonerna samt företaget som respondenterna 

arbetade på när intervjun genomfördes. Detta för att få respondenten att känna sig trygg 

under intervjun och för inspelningssituationen (Denscombe 2016, ss. 277; Patel & 

Davidson 2003, s. 73). Efterföljande frågor skapades utifrån tre huvudkategorier 

utformade av studiens frågeställningar. Under dessa huvudkategorier utformades 4 – 10 

följdfrågor som utgår från det teoretiska ramverket. För att få mer uttömmande svar 

adderades unika tilläggsfrågor vid behov under intervjuerna. Målet med varje intervju var 

att få en djupare förståelse av respondenternas tankar om sponsring och inte 

kvantifierbara uppfattningar. Olsson och Sörensen (2011, s. 136) menar att intervjuer ska 

användas för att kunna skapa en bild av respondentens egen uppfattning av fenomenet. 

Intervjuguiden som användes i denna studie finns med som bilaga 1. 

3.5.2 Metod för intervjuer 

De utvalda företagens media- och kommunikationsansvariga kontaktades via mail. I 

mailet förklarades kandidatuppsatsens syfte, skribenternas bakgrund samt under vilka 

institutioner uppsatsen genomfördes. Denscombe (2016, s. 276) anser att forskaren bör 

kontakta intervjuobjektet i förväg för att underlätta intervjuprocessen. I denna studie 

kontaktades företagens media- och kommunikationsansvariga via mail innan intervjun 

genomfördes. Kontaktpersonen svarade sedan vilken tid och dag som passade för 

intervju. I mailet förklarades vidare varför intervjun skulle genomföras med just det 
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företaget samt vad de kunde ha för nytta av att delta i studien. Detta ökade chansen att 

respondenten ville delta i studien då det finns ett värde för dem och en insikt i att deras 

bidrag är viktigt (Ejvegård 2009, s. 53; Patel & Davidson 2003, s. 70; Denscombe 2016, 

s. 272, 276). 

Innan intervjun startade godkände respondenten att intervjun spelades in. Vid varje 

intervju meddelades att anonymitet var möjlig, samt att respondenten när som helst har 

rätt att avbryta intervjun, detta för att undvika etiska dilemman. Alla respondenter 

godkände att deras namn och företag publicerades i studien. Enligt Denscombe (2016, s. 

263, 277) ska forskaren fråga respondenten om det är tillåtet att spela in intervjun, 

eftersom att det som sägs vid intervjun dokumenteras ordagrant. Detta gör att forskarna 

kan bevisa att respondenten har uttalat sig på ett visst vis. För att förtydliga för 

respondenterna förklarades undersökningens syfte innan intervjun startade. Under 

intervjun användes två stycken diktafoner som inspelningsinstrument, detta för att de 

spelar in ett klart ljud oavsett ljudnivå i rummet. Diktafonerna placerades på bordet 

mellan respondenten och intervjuarna. Inspelningsinstrumentet ter sig diskret och 

påverkar inte respondenten i lika hög grad som ett inspelningsinstrument som behöver 

placeras precis framför respondenten. Detta är positivt eftersom saker som kan störa 

respondenten och intervjun bör minimeras enligt Olsson och Sörensen (2011, s. 134). 

Diktafonerna redovisar hur lång tid intervjun har pågått, skärmen var liten vilket gjorde 

att respondenten inte såg tiden och blev därför inte stressad på grund av tiden. Samtidigt 

syntes tiden tydligt för intervjuarna. Diktafonerna har ett stort minne som kan ta upp flera 

timmars intervjumaterial. Tack vare det fanns en trygghet hos forskarna att hela 

intervjuerna skulle spelas in och inte avslutas på grund av att minnet blev fullt. Två 

diktafoner användes för att säkerhetsställa att intervjuerna blev inspelade. Denscombe 

(2016, s. 280) anser att forskarna ska ha backupmaterial om något skulle inträffa samt att 

forskarna ska vara säkra på att inspelningsenheten forskarna använder ska ha tillräckligt 

med lagringsutrymme. Diktafonerna lånades ifrån Gymnastik – och idrottshögskolan och 

diktafonerna hade stora lagringsutrymmen. 

Alla intervjuer genomfördes på företagens arbetsplats, i ett konferensrum. Majoriteten av 

respondenterna hade sina kontor i Stockholm eller i Solnaområdet vilket gjorde att 

transportkostnaderna var låga och transporttiden kort. Intervjun med Stadium gjordes 

dock i Norrköping, där deras huvudkontor var beläget. Konferenslokalerna som 

intervjuerna genomfördes i hade bra ljudisolering med ett undantag Swix. Den intervjun 
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avbröts för att hämta kaffe, när några av respondentens kolleger började sjunga ”ja må du 

leva”. I två av konferensrummen fanns det en stor klocka, för att respondenten inte skulle 

bli stressad satt denne med ryggen mot klockan. Detta gjorde att forskarna hade kontroll 

över tiden och kunde därför disponera den på bästa sätt. Olsson och Sörensen (2011, s. 

134) nämner att utformningen av rummet är viktigt och att intervjun sker på en ostörd 

plats. Detta för att respondenten ska känna sig trygg och svara utförligt på frågorna. 

(Olsson & Sörensen 2011, ss. 133) 

Under intervjuerna ställdes intervjuguidens huvudfrågor kronologiskt. Underfrågorna 

bytte dock plats med varandra beroende på vad respondenten tog upp. Enligt Ejvegård 

(2009, s. 54) bör frågorna ställas i samma ordningsföljd i varje intervju då frågor och svar 

under intervjun kan påverka varandra. Dock menar även Ejvegård (2009, ss. 54) att 

respondenten ibland svarar på frågorna innan frågan har ställts och att detta inte går att 

göra något åt eftersom frågorna inte ska vara för standardiserade. Varje intervju inleddes 

med bakgrundsfrågor för att respondenten skulle känna sig bekväm och bli intresserad av 

området. Bakgrundsfrågor är ett bra sätt att inleda en intervju på för att respondenten och 

intervjuarna ska bli varma i kläderna enligt Patel och Davidson (2003, s. 73). Därefter 

ställdes forskningsfrågorna och innan intervjun avslutades tillfrågades respondenten om 

denne hade något att tillägga. När intervjun var klar tackades respondenten för sin 

delaktighet, respondenten blev även tillfrågad om hen ville ta del av undersökningens 

resultat. Detta för att visa seriositeten i undersökningen och för att visa respondenten att 

dennes medverkan var av vikt (Ejvegård 2009, s. 55). 

Den kortaste intervjun pågick i 40min och den längsta i 77min, snitt tid för intervjuerna 

blev 54minuter och 21sekunder. 

3.5.3 Bearbetning av intervjuer 

För att underlätta transkriberingen av intervjuerna användes ”Express scribe 

transcription software”. Detta program kan spela upp ljudfilen i olika tempon, vilket gör 

det lättare att skriva vad som sägs utan att behöva pausa. I programmet finns det 

direktkommandon som gör det möjligt att pausa, starta, spola tillbaka och spola framåt i 

ljudfilen samtidigt som intervjun skrivs ner. Det underlättade även att ljuduppspelningen 

och anteckningsdelen syntes på samma sida i programmet. Nackdelen med programmet 

var att forskarna inte kunde markera användbara fraser och ord direkt under tiden de 

transkriberade. 
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Efter transkriberingen plockades citat ut som svarade på intervjufrågorna samt 

forskningsfrågorna och sattes in i empirin. I empirin förklarades även ur vilket 

sammanhang citaten tagits. När citaten fördes in i empirin byttes överflödiga ord ut, som 

ehm och mm mot […]för att läsaren ska förstå citaten och hänga med på ett lättare sätt. 

När det är mycket ehm, mm och upphakningar i en text är det svårt för en läsare att förstå 

budskapet i texten och denne behöver läsa om citatet flera gånger. De överflödiga orden 

togs även bort för respondentens skull. När en mening togs bort visades det genom [---]. 

När ett citat var längre än tre rader, fick citatet ett eget stycke och mindre radavstånd 

vilket Olsson och Sörensen (2011, s.308) föreslog för att få flyt i texten. 

3.6 Dataanalys 

Enligt Denscombe (2016, ss. 343) genomförs analysen för att få en bättre förståelse av de 

data som insamlats. Analysen används för att beskriva undersökningens beståndsdelar, 

förklara hur det fungerar eller tolka vad det betyder. I denna uppsats används det tolkande 

perspektivet på grund av uppsatsens fokus på varför företagen sponsrar samt deras 

uppfattning om sponsring. I denna uppsats anses författarnas bakgrund inom idrott och 

intresset för sponsring vara en bidragande faktor till vilka data som plockas ut ur 

intervjuerna och ur vilken infallsvinkel informationen sedan analyserats. 

3.7 Metodkritik 

I denna studie valdes kvalitativa personliga intervjuer som undersökningsmetod. En 

personlig intervju har bland annat fördelen att forskarna lättare kan säkerställa att det är 

rätt person som blir intervjuad. Vilket kan vara svårare att säkerställa vid kontakt via 

telefon eller mail.  

Intervjuareffekten kan vara både en fördel och en nackdel. Den kan påverka 

respondentens svar men kan samtidigt resultera i att intervjun uppfattas som ett 

välfungerande samtal. Det är viktigt att forskaren har intervjuareffekten i åtanke för att 

kunna göra en bedömning om respondentens svar är pålitliga eller inte (Eriksson & 

Hultman 2014, s. 104). 

Under en intervju ska forskaren vara medveten om att det ofta sker en centraltendens, 

vilket betyder att respondenterna försöker undvika extremvärden och svarar därför mer 

neutraliserat (Eriksson & Hultman 2014, s.104). För att forskarna ska få ut information 
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och närma sig extremvärden som kan vara intressanta behöver forskarna ge 

respondenterna betänketid. Det kan lätt hända att intervjuaren pratar istället för 

respondenten, vilket resulterar i att ingen data kan analyseras (Eriksson & Hultman 2014, 

s. 108). I denna studie försökte forskarna att vänta ut respondenterna för att den djupare 

informationen skulle framkomma. I slutet av intervjuerna hade dock både respondenten 

och intervjuarna ofta svårt att märka när den andra skulle säga något vilket resulterade i 

att de pratade i mun på varandra. Dock märkte personerna detta relativt fort och den ena 

parten slutade prata för att den andra skulle fortsätta. Oftast var det intervjuaren som lät 

respondenten prata vidare. 

I denna studie valdes personer som sponsrar Vasaloppets vintervecka. För att verkligen 

kunna se om sponsringen är på väg in i en ny fas som respondenterna i denna studie 

antydde hade studien kunnat inkludera andra evenemang med andra målgrupper. 

Sponsorerna som deltog hade dock även andra sponsringsuppdrag som de berättade om. 
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4. Empiri 

4.1 Axa 

Peter Redelund är nordisk Sponsorchef på Axa och berättar att han arbetar på 

marknadsavdelningen. Han är ansvarig för sponsring och event. Han arbetar med 

marknadsaktiviteter i alla de Nordiska länderna där bland annat evenemanget Vasaloppet 

ingår. Peter har arbetat på Axa i 10 år men har varit ansvarig för sponsring i 6 år.  Axa har 

varit sponsor till Vasaloppet i 10 år. 

4.1.1 Sponsring 

Peter berättar att företaget uppfattar sponsring som långsiktigt och att det är ett sätt att nå 

konsumenter på djupet, se följande citat. ” [...]sponsring kanske är lite mer långsiktigt, 

att man når något färre men att man når dem lite mer på djupet och kan få dem att ändra 

vanor på lite längre sikt.” 

 

Axa har satsat mycket på sponsring genom åren men deras sätt att arbeta med sponsring 

har förändrats. Under åren 1999-2010 satsade Axa mycket på sport och sponsring och 

fick således en väldigt hög varumärkeskännedom. Axa kopplades samman med sport och 

hälsa men detaljkunskapen om Axas produkter var inte särskilt hög berättar Peter. Axa 

valde då att förändra sitt sponsringsarbete. 

Peter anser att Vasaloppets varumärke är starkt och uttrycker sig med ord som seriöst, 

stabilt och tryggt, se följande citat.  

”Väldigt starkt, dels att de har funnits länge, det har varit en väldigt stark 
motionsboom så att det är bra deltagarantal på loppen, bra innovationstakt 
med nya lopp, löpning på sommaren, cykling och så där som blir bra 
bokningsläge på direkten. Det är en väldigt stor och seriös organisation[---
]känner väldigt stor trygghet” 

4.1.2 Segmentering 

4.1.2.1 Målgrupp 

Axa har en tydlig målgrupp som består av aktiva människor som är hälsointresserade. De 

försöker samtidigt att nå en bred och folklig målgrupp. Peter förklarar mer specifikt med 

hjälp av följande citat. 
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”[...] kanske inte den som har åkt 20 Vasalopp och redan äter gröt till 
frukost utan vi vill nå dem som ska komma igång med träningen kanske, 
ändå tränar så pass regelbundet och seriöst att man klarar Halvvasan men 
på en motionärsnivå om man säger så att. Det är ett sätt för oss att nå 
bredd och inte bli för elitistiska” 

 

För Axa är evenemang som Vasaloppet ett sätt att nå den aktiva människan direkt, istället 

för att sponsra exempelvis ett elitlag. De kan nå konsumenten med erbjudanden om 

aktiviteter och konsumenten känner sig sponsrad. De vänder sig till motionärer och 

försöker underlätta för dem snarare än att sponsra ett elitlag genom att placera deras logga 

på matchställen. 

Peter berättar hur de med hjälp av sponsring vill nå kunden direkt istället för att nå 

kunden via tv-sofforna, via sponsring till elitidrottare. 

”[...]att sponsra hockeylandslaget eller fotbollslag eller någonting man kan 
nå mycket publik vi kan stå även där och visa upp våra produkter och bjuda 
på frukost och så men det blir en mycket, mycket mer spretig målgrupp som 
kommer dit mot dem som vi ska bjuda på frukost på Halvvasan starten då 
vet vi ungefär vilka människor som kommer dit. Men skulle vi stå utanför 
söder eller tele2 arena bjuda på en ny produkt till alla som går på 
Hammarbys match, det blir väldigt svårt att överblicka vad det är för 
människor som man når. Så skulle jag säga med slottssprinten också den är 
bra för att då köper man kanske lite skyltar, man får tv-tid det är väldigt 
kontrollerat så men eventet som sådant är ganska svårt att göra något 
vettigt med för det kommer komma 10 000 människor i publiken och exakt 
om dem intresserade av att prova någonting eller bara vill titta på skidor de 
är svårare för oss att hitta ett riktigt bra sätt att aktivera oss på ett sådant 
event.” 

 

4.1.2.2 Traditionell marknadsföring kontra sponsring 

Peter berättar att Axa har samma typ av målgrupp oavsett om de använder sig av 

sponsring eller av tv-reklam. 

Han berättar även att sponsring är ett annorlunda marknadsföringsverktyg som man kan 

använda för att nå människor i en miljö där de är intresserade och beskriver skillnaden.  

” [...]att man når folk som är intresserade som vill åka Vasaloppet och 
anmäler sig som medlemmar i Axa sportsclub då är man ganska motiverad 
av att gå in på vår hemsida [...]då når man folk som är mottagliga och 
intresserade. Annars kanske tv-reklam eller reklam i tunnelbanan och sånt 
man når väldigt mycket folk men det är ofta inte så att folk har bett om att 
få den där informationen utan de vill bara komma till jobbet med 
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tunnelbanan som då är reklam där försöker man skärma sig så mycket man 
kan.” 
 

Peter beskriver hur en traditionell tidningsannons fungerar för Axa. 

” [...]det kan nog kanske snarare vara så att tv-reklam syns tydligare i 
försäljningssiffrorna under en väldig kort period [...] veckan efter säljer 
man mer i butik. Medans sponsring kanske är lite mer långsiktigt att man 
når något färre men att man når dem lite mer på djupet och kan få dem att 
ändra vanor på lite längre sikt. Men det är ganska svårt så att jämföra om 
radioreklam eller tv-reklam eller tidningsannonser eller PR eller[...] 
sponsring eller vilken metod som är effektivast [...] det kan vara svårt att 
hitta ett tydligt svar på det och det är just därför som de flesta företag 
kanske jobbar med allting för att de är bra på [...]olika kanaler” 
Peter berättar vad som skiljer sponsring med traditionell marknadsföring. 
” [...]när vi pratar Vasaloppet och sponsring och aktivitet där är det lite 
mer att hitta en ambassadör som kan inspirera folk mer än att bara vara i 
en ren produktreklam..” 

 

Peter beskriver skillnaden med att arbeta med sponsring och att arbeta med traditionell 

marknadsföring, att det kräver mer engagemang från sponsorn för att ge effekt.  

” [...]det bygger litegrann mer på kanske på vår egen aktivitet och sådär, 
ska man få bra effekt av det så går det inte bara att skriva ett avtal och 
skicka dit några skyltar för då kommer det bli sämre effekt än att göra 
någonting. En tidningsannons är ganska enkel för oss, då har vi en mall och 
sedan får vi, vilket format det ska vara och så anpassar vi så skickar vi dit 
de och sedan sköter de resten så vet man vad man får.” 

 
Han berättar vidare att all marknadsföring kombineras.  

” [...]svårt och bryta ut vad som har varit vad om man säger men allt ska 
syfta till samma slut mål att det blir mix av alltihopa, gör vi ingen tv-reklam 
så kommer det ge effekt på vårt varumärke och skulle vi sluta sponsra skulle 
de ha en annan effekt” 

4.1.3 Relationsmarknadsföring 

Peter berättar hur de via sponsring till bland annat Vasaloppet försöker nå konsumenten 

direkt istället för att nå dem via elitidrottare. 

”[...]Vi har försökt jobba mer direkt, att man når den aktiva människan 
själv, snarare än att gå via en elitidrottare och passivt nå konsumenten, vi 
försöker nå människor i deras eget intresseområde och nå dem direkt med 
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erbjudanden om aktiviteter och att dessa motionärer känner att de blir 
sponsrade snarare än att Charlotte Kalla blir det bara” 

 

Axa kommunicerar med sina kunder med hjälp av sponsring. 

” [...]vi känner att, når man aktiva människor som på något sätt har ett intresse kring det 

som man vet, de här ska åka Vasaloppet de är intresserade av hur man ska träna ladda 

upp och äta rätt och sådär, då är det mycket lättare att kommunicera med dem.” 

 

Kontakten med Vasaloppsorganisationen uppfattar Peter som god. Axa har regelbunden 

kontakt med två personer inom Vasaloppsorganisationen. Den ena är kopplad till avtal 

och den andra till aktivering på plats. 

” […] där har vi flera återkommande möten under årets lopp, under, inför 
och vad vi ska göra och planera och utvärdera efter och stämma av även 
om det är två år kvar innan avtalet går ut. Känner vi oss nöjda med allting 
eller är det någonting vi skulle vilja lägga till och börja jobba med redan nu 
eller hur ser vi framåt” 
 

Axa litar mycket på Vasaloppsorganisationen och beskriver Vasaloppsorganisationen 

som stor, trygg och stabil. De känner att de kan lita på att de gör ett bra arbete. På så sätt 

kan Axa koncentrera sig på att göra sitt arbete så bra som möjligt.  

 

Andra arrangemang som inte lyckas förmedla detta kan skapa en osäkerhet. 

” [...]vissa mindre arrangemang kan kännas en viss osäkerhet, kommer det här bli 

någonting eller kommer bli bra eller är det någonting vi vill lägga resurser på och 

medverka till.” 

4.1.4 Varumärkeskännedom 

4.1.4.1 Varumärke 

Under åren 1999-2010 satsade Axa mycket på sport och sponsring och fick således en 

väldigt hög varumärkeskännedom. Axa spenderade ungefär halva sin marknadsbudget på 

sponsring, sport och aktiviteter under denna period vilket Peter påpekar är en hög andel 

jämfört med andra varumärken och företag. 

Axa vill att deras varumärke ska förmedla hälsa, aktivitet och sund livsstil. 

Axa försöker att stärka sitt varumärke med hjälp av Vasaloppet som aktivitet och deras 

varumärke genom att marknadsföra sig via personer som har åkt eller ska åka Vasaloppet. 
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”[...]nu har vi försökt hitta någon som kanske är topp 10 på vasaloppet 
också kan de inspirera våra motionärer och prata om hur man ska träna 
och lägga upp det och ha träningsläger för våra medlemmar och så. 
Snarare än att en person som är superkänd som funkar i tv-reklam så har vi 
försökt mer gå mot nå en aktiv målgrupp [...]ge tips på hemsidan och på 
träningsläger och så räcker det ganska bra med någon som kanske är lite 
mindre känd som stjärna men ändå en bra profil att inspirera och informera 
om kost och hälsa och träning” 

4.1.4.2 Förändring av varumärkesimage 

Tidigare hade Axa många produktförpackningar som var svarta och som associerades till 

tuffhet och elit. Peter berättar att de har försökt att ändra den uppfattningen. 

” [...]vi har märkt att det kan uppmärksammas ibland att Axa blir för tufft och för 

elitistiskt. Det här är säkert bra för dem som tränar jättemycket men för mig som bara 

kör spinning en gång i veckan är det säkert ingenting jag kan köpa någon annan müsli.” 

 

Peter berättar att Axa har förändrat sin image för att nå en viss målgrupp. 

”nå bredden och ta bort lite av det här svarta tuffa som kanske var axa tidigare att vi 

hade svarta sportprodukter och så, nu försöker vi jobba lite mer brett att det ska kännas 

gott och hälsosamt och bra för alla om man säger.” 

 

Nu försöker Axa arbeta brett för att deras produkter ska uppfattas som goda, hälsosamma 

och bra för alla. 

“Sponsring kan nog ha olika roller och vi har försökt använda sport och 
sponsring och aktivitet som en rödtråd i all vår marknadsföring, men att vi 
gjort det på olika sätt att, i början var det mycket att bygga varumärke, 
bygga kännedom, synas mycket medans nu har varit mer jobb och lite mer 
produktnära, lite smalare.” 

4.1.4.3 Vasaloppets varumärke 

“Vasaloppet är ett starkare varumärke än vad Lidingöloppet är, det är mycket tack vare 

Traditionen och tv-sändningen” Peter poängterar att Vasaloppets varumärke är starkt och 

att Vasaloppet inte är beroende av Axa som företag i samma grad som ett mindre 

idrottsevenemang skulle kunna vara. 

” [...]Vasaloppet kommer fungera lika bra utan oss egentligen. Vi är kanske 
mer beroende av dem än vad de är av oss som enskilt företag sedan behöver 
de sponsorer totalt sett så tittar man på hela sponsorfamiljen ihop så är vi 
väldigt starka och viktiga för vasaloppet men det är inte så att dem står och 
faller med en enskilt partner” 
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4.1.5 Effekt av sponsring MBO 

4.1.5.1 Mål och förväntningar 

Peter berättar att förväntningarna kring olika sponsorsamarbeten ser väldigt olika ut 

beroende på syfte. När det gäller Vasaloppet finns det förväntningar om att det kommer 

många deltagare som kommer att vara på plats. Det finns förväntningar på att kunna 

aktivera sig på plats, exempelvis att visa upp Axaprodukter genom att bjuda på frukost. 

” [...]Men tittar vi på Vasaloppet till exempel då är det för ett annat syfte då 
jobbar vi väldigt mycket produktnära vi tänker att de är väldigt mycket 
människor som kommer till Mora under Vasaloppet och hur ska vi aktiveras 
på plats där och jobba tätare med produkter och produktnyheter. Det skiljer 
sig ganska mycket vad det är för typ av avtal och vad vi vill göra med det.” 

4.1.5.2 Val av sponsorprogram 

Peter berättar att ett attraktivt sponsringsobjekt kan vara väldigt olika och berättar på 

vilket sätt Vasaloppet är ett attraktivt sponsringsobjekt. 

”Det kan vara väldigt olika men pratar vi om event och så där, då skulle 
jag absolut säga att stora grejen är stort deltagarantal, sedan är det en 
jättepoäng att som Vasaloppet vara tv-sänt och verkligen nå folk utanför 
också. Om vi skulle jämföra Vasaloppet och Lidingöloppet så är det ungefär 
lika många deltagare och så men värdet på Vasaloppet är mycket, mycket 
större tack vare tv-sändningen och det är mycket starkare för oss att prata 
om Vasaloppet på en produkt till exempel, va officiella Vasaloppsprodukter 
är mycket starkare än Lidingöprodukten för att”  

 

Peter berättar om fördelarna med idrottsevenemang och fördelarna med Vasaloppet som 

arrangemang. Det kommer mycket folk till Mora och en nummerlappsmässa där 

deltagarna behöver hämta ut sin nummerlapp bland annat. 

” [...]Ja exakt och framförallt eventen tycker vi är väldigt bra på det sättet 
dels finns det en nummerlappsmässa där det kommer väldigt mycket folk 
och där man kan jobba med nyheter för att det är ett bra tillfälle för oss att 
verkligen kunna visa upp våra produkter. För annars är vi väldigt styrda av 
hur det ser ut i matbutikerna och det är inte alltid vi som styr placeringen i 
hyllan. Så där får vi ett område där vi kan äga helt själva och visa upp våra 
produkter på ett sätt” 

 

Vidare berättar Peter hur Axa har börjat arbeta mer med event för att nå den aktiva 

människan snarare än att sponsra exempelvis skidlandslaget och nå folk i tv-soffan. Med 

hjälp av Vasaloppet kan de nå dem som verkligen åker skidor och har även skapat 



 
 
35 

möjligheten för deltagare att tävla som medlem i Axa sports club. Nedan beskriver Peter 

hur Axa kopplas samman med sport och hälsa.  

“[…]vi har Axasportsclub och varumärket Axa som vi har jobbat väldigt hårt med och 

kopplat till hälsa och sport och aktivitet och sådär”  

4.1.5.3 Aktivering 

Peter berättar om sponsring och möjligheten att kunna aktivera sig på plats under ett 

idrottsevenemang.” […]det har utvecklats jättemycket de senaste tio åren ifrån att vara 

väldigt mycket skylt och exponering bara till att verkligen jobba med aktivering” 

 

Han beskriver hur Axa har olika möjligheter att aktivera sig på plats under Vasaloppet.  

” [...]att man kan hitta andra aktiviteter, bjuda på frukost vid starten eller bygga 

aktiviteter runtomkring som blir ganska produktnära, som inte bara blir en Axa logga i 

spåret utan att det blir lite mer produktnära och konkret.” 

Peter berättar hur detta kan gynna båda parter. 

” […]allting som kan hjälpa dem att förhöja evenemanget men också 
förhöja sponsorernas synlighet. Det gynnar alla så att det, de är väldigt 
positiva till att göra mer aktiviteter att inte bara sponsorer ska skicka in 
mer pengar och skicka upp banderoller utan att det ska hända mycket.” 

 

Peter berättar att sponsring kräver aktivering och att sponsring kan delas upp i delar.  

” [...]sponsring kräver aktivering att sponsoravtalet kanske är 1/3 av effekten man får, 

2/3 är vad man gör av det”  

4.1.5.4 Uppföljning 

” […] är vi jättedåliga på att göra saker kommer vi få väldigt dålig effekt 
är vi däremot väldigt bra på att göra aktiviteter så får vi väldigt bra effekt 
och det ser man på alla mätningar av olika event att det är inte den som är 
huvudsponsor som får bäst effekt alltid utan den som har gjort bäst 
aktiviteter och kanske som har tydligast koppling till” 

Peter berättar att i de mätningar som genomförs av Vasaloppsorganisationen visar det sig 

att Vasaloppsåkare överlag har större benägenhet att välja Axas produkter. Han berättar 

vidare att Vasaloppsåkare som dessutom är medlemmar i Axa sportsclub har ännu större 

benägenhet att välja deras produkter enligt Axas mätningar.  
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4.2 Arla 

Carlina Ahnmé har arbetat med sponsring och event i 3 år på Arla. Arla har varit sponsor 

till Vasaloppet i 3 år. 

4.2.1 Sponsring 

Carlina berättar vidare att det är viktigt att sponsoraktiviteten går i linje med Arlas 

ståndpunkter och menar att Vasaloppet passar bra för Arla i och med att det är ett 

ursvenskt lopp som passerar många av mjölkböndernas gårdar. 

” [...] insatsen linjerar åtminstone med utfallet på ett ungefär då där någonstans kan det 

vara relevant att gå in” 

Hon berättar att Vasaloppet värnar om sitt varumärke och inte tackar ja till alla sponsorer. 

Att de således blir väldigt trovärdiga och att de har lyckats arbeta fram en bra 

sponsorportfölj, se följande citat.”[…]som jag sa tidigare väldigt välarrangerat, väldigt 

proffsig organisation, värnar om sitt varumärke, gör inte vad som helst bara för att 

kanske skotta in mer pengar” 

4.2.2 Segmentering 

4.2.2.1 Målgrupp 

Arlas målgrupp beskrivs av Carlina som väldigt stor och bred men signifikant för 

målgruppen skall vara att de har ett hälsomål med livet. 

”Det är lite olika som sagt, det är därför vi försöker sprida de här om vi ska prata ren 

idrott brukar vi sprida de här rättigheterna så att de ska nå lite olika men det är en aktiv 

och ändå målgrupp som har någon typ av hälsomål med livet” 

Vasaloppet har en bredare målgrupp än vad många andra långlopp har menar Carlina. 

4.2.2.2 Traditionell marknadsföring kontra sponsring 

Carlina beskriver hur Arla tänker kring sponsring i förhållande till annan marknadsföring 

och att de har valt att satsa mer på sponsring. 

” […]du vet vilka du når, mycket tydligare än en mer generell marknadsaktivitet” 

 

Enligt Carlina har Vasaloppet mycket information om sina deltagare och kan beskriva för 

sponsorer vilken målgrupp som sponsorerna har möjlighet att nå tillskillnad från tv-

reklam där det görs antaganden. 
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” […]Det är mer riktade insatser mot den målgrupp som du är medveten 
om vilken målgruppen är, det är klart att du kan när du köper tv-reklam 
också kan säga såhär okej på ’Bonde söker fru’ tittar mycket kvinnor 
mellan 35-50 år men det är fortfarande antaganden om man ska hårdra det. 
På vasaloppet så vet du exakt, de har alla sina data prick, de har anmält 
sig, de vet att det är man 41 år från Mälardalen som är på själva 
Vasaloppet, de har väldigt stor insikt med vilka man möter, vilket gör att du 
verkligen kan rikta insatsen mot den målgruppen.” 
 

Carlina anser att sponsring är mer riktad marknadsföring, där konsumenten är mer 

mottaglig för företagets budskap än vad de är vid traditionell marknadsföring som är 

bredare. ”[...]gör man en annonskampanj eller tv-kampanj då skjuter man ganska brett 

man vet i det här fallet vet vi att vi når en sportig och lite hälsosam målgrupp”  

” [...]aktivering eller monter du förstår ändå att några är personligt där på plats vilket 

gör att målgruppen uppfattar det på ett annat sätt än om de bara ser är en euro signs på 

stan i en busskur. Det är ändå skillnad.” 

4.2.3 Relationsmarknadsföring 

Carlina berättar genom intervjun att det personliga mötet och relationen är viktig. 

”[...]att man kan få ett personligt möte och i den personifiera företaget, få 
ett mer one-to-one att man gör man en annonskampanj eller tv-kampanj då 
skjuter man ganska brett man vet i det här fallet vet vi att vi når en sportig 
och lite hälsosam målgrupp” 

Carlina poängterar att de är ute efter det personliga mötet snarare än att exponera 

företagets logga.” […]vi håller inte på med den typen av fotbollssponsring eller 

hockeysponsring eller så det har inte varit ’maintarget’ i vår strategi det är också 

alldeles för, vi är ju ute efter det personliga mötet snarare än att stoppa upp vår logga 

någonstans” 

 

För Arla kommer inte de tv-sända arrangemangen i första hand. 

” […]för oss är det just att få det här personliga mötet som är viktigt och då är de här tv-

sända arrangemangen kanske inte det som kommer först i första hand” 

 

Carlina beskriver ”naturens egen sportdryck” som den mest sponsorintensiva aktiviteten 

och berättar hur det har blivit allt svårare att komma nära en konsument i och med att det 

finns så mycket information att ta del av i samhället, och att det uppstår ett ”buzz”. 
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”[...] idag är ju sponsring ett sätt att, att komma nära en konsument 
massmarknadsföring växer ju så otroligt och ni vet ju att det här buzzet har 
ju skapat att man knappt orkar ta in vissa saker till för mycket , ska man 
köra google adds  och ska man göra facebook eller vad gör man, men står 
du, har du kört ditt 9 mils vasalopp och kommer i mål får mjölk i handen då 
är det, då betyder det ju mycket mer än att du bläddrar i en tidning och ser 
en annons, alltså det blir en helt annan, en helt annan impact.” 

Hon beskriver hur viktigt det är att vara på plats och skapa relationer. 
” [...] för oss är det ju mycket ett personligt möte och visuella kontakter, vi vill vara på 
plats” 
 

Hon beskriver Vasaloppet som ett välarrangerat evenemang som Arla lever med under ett 

helt år. ”Vasaloppet är förmodligen Sveriges mest välarrangerade arrangemang och att 

få vara en del i det, ett Vasalopp är något du lever med i ett helt år innan du väl startar” 

 

Carlina berättar att relationen till Vasaloppsorganisationen är bra och att de har 

regelbunden kontakt med den under hela året. 

”Väldigt bra, de är duktiga de är proffsiga de har gjort det här länge och 
även fast ibland har man gjort någonting länge så kan man ju vara rädd för 
förändringar så tycker jag ändå att vi kan komma fram till diskussion” 

4.2.4 Varumärkeskännedom 

4.2.4.1 Varumärke 

Arla beskriver sitt varumärke enligt följande. ”Vi har en ambition att stå för en hälsosam 

livsstil men framförallt är våra produkter väldigt rena och naturliga produkter” 

 

Carlina menar att sponsring är en möjlighet för Arla att få ett personligt möte, 

kommunicera med sina kunder och att de samtidigt kan bidra till evenemanget i fråga.  

” […]för oss är sponsringen en möjlighet att personifiera Arla, få ett 
personligt möte men även i det mötet föra fram vårt budskap och då, själva 
aktiveringen måste vara någonting som är relevant för arrangemanget så 
att det tillför ett mervärde och i vårt fall har det länge varit mjölk som 
återhämtningsdryck vid målgång.” 

 

4.2.4.2 Vasaloppets varumärke 

Arla är stolta över sitt samarbete med Vasaloppet. 
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” […]att få vara en del under deras flagg bara det är ju en positiv 
bemärkelse för oss[...]för det är ju så eftertraktat evenemang att vara 
sammankopplat med och som stort bolag är det inte så många andra 
varumärken som man kan dra nytta av att vara sammankopplade med så vi 
är jättestolta över att vara en samarbetspartner till vasaloppet” 

 

Carlina beskriver Vasaloppets varumärke med positiv ton. 

”Väldigt bra, det är ju som sagt ett väldigt anrikt företag väldigt kopplat till Sverige och 

tradition och hälsosam livsstil men samtidigt så är det ändå ganska brett” 

4.2.5 Effekt av sponsring MBO 

4.2.5.1 Mål och förväntningar 

Carlina berättar att det finns olika typer av förväntningar och att det förhoppningsvis skall 

bidra till en positiv bild av Arla och att det ska påverka konsumentens val i butik. 

” [...]det är flera olika förväntningar, dels är det en ökad lojalitet vilket i 
förlängningen ska ge en ökad försäljning av produkterna men sedan är det 
också att man ses som en bra samarbetspartner i den enskilda prestationen 
att man just är där och tillför någonting och att man får en ökad goodwill” 

Arla ägs av Arlabönderna och det är därför viktigt att välja sponsorsamarbeten som ger 

effekt menar Carlina. Hon berättar om de mål som finns uppsatta för sponsorsamarbeten. 

” […]vårat mål är oftast att 80% av de som deltar ska uppfatta att vi är där 
, sedan kanske inte alla tar en aktiv del men man pratar om personliga 
kontakter, man pratar om visuella kontakter, personliga kontakten vi har 
varit där och fått ett personligtmöte med en Arla anställd eller 
eventpersonal men, det blir även visuella kontakter som har tagit en del av 
att vi är där men kanske inte tagit en aktiv del i aktiveringen, man räknar in 
dem också” 

4.2.5.2 Val av sponsringsprogram 

Arla har ett samarbete med Sveriges olympiska kommitté (SOK) och tillsammans med 

dem har de tagit fram konceptet ”naturens egen sportdryck”, mjölk som 

återhämtningsdryck. En återhämtningsdryck som används av de svenska idrottsatleterna i 

Olympiska Spelen. Hon berättar att det konceptet passar bra till idrottsevenemang och 

beskriver kort hur det används under ett idrottsevenemang. 

” […]naturens sportdrycks konceptet funkar väldigt bra på den här typen 
av arrangemang så att det är väl de här tre stora rättigheterna Vasaloppet, 
Göteborgsvarvet och tjejmilen ser ganska så lika ut, just med mjölk vid 
målgång och sedan lite olika mässaktiveringar som skiljer sig i och för sig, 
men, men det är väldigt bra erfarenhet, det är välorganiserat och bra 
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rättigheter vilket gör att det är ganska lätt att aktiveras på plats och få en 
bra utveckling” 

 

Carlina anser att Vasaloppet är Sveriges mest välarrangerade arrangemang och menar att 

deras koncept passar bra ihop med Arlas verksamhet. 

” […]det passar väl väldigt bra ihop med vår verksamhet och just som jag 
nämnde det här med sunda naturliga livsmedel passar ihop bra, bra ihop 
med hälsosam livsstil och då är ju sport idrottsarrangemang en naturlig del 
av det. ” 

 

För Arla är ett attraktivt sponsorobjekt ett objekt som gör att de kan nå en specifik 

målgrupp.” [...]välarrangerat vänder sig mot en relativt bred målgrupp, inte för 

elitsatsande just för att, det är absolut inte fel på elitsatsning men om man vill nå brett så 

är ju Vasaloppet och Göteborgsvarvet något som når både elit och det andra hållet” 

 

Vidare berättar hon varför de satsar på större arrangemang. 

” […]det vi satsar på nu är gå in i lite större arrangemang snarare än att 
göra jättemånga små och det är framför allt för att det är, det blir mer, det 
blir mindre kostsamt att aktivera sig på ett Vasalopp än att aktivera sig på 
30 stycken små arrangemang ” 

4.2.5.3 Aktivering 

Arla satsar på att aktivera sig på plats och vill tillföra ett mervärde till arrangemanget 

” […]vi jobbar oftast för att, satsa på en ganska låg avtalskostnad, utan vi säger alltid 

att vi vill vara starka på plats med stark aktivering som tillför ett mervärde och det tycker 

många rättighetsinnehavare är bra. ” 

Carlina beskriver hur en aktivering kan gå till. 

” […]till exempel att vi står och delar ut 3dl mjölk till alla Vasaloppsåkare tycker 

Vasaloppet är en fantastisk, mervärde för arrangemanget” 

Hon poängterar att det är viktigt att fundera över vad de som företag kan bidra med. 

” […] jag tror att det är det man måsta tänka på som sponsrande företag, vad gör vi som 

gör arrangemanget bättre, det är då det blir från båda håll bra. ” 

4.2.5.4 Uppföljning 

Carlina berättar att det är viktigt att kunna mäta effekten av sponsring och att de med 

hjälp av Vasaloppet och deras undersökning kan göra det. 
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” […]de här stora arrangemangen gör man oftast undersökning i deras egna 

undersökning.[…] för oss är det ju viktigt att vi kan mäta effekten av sponsring och det 

kan du egentligen bara göra på de större arrangemangen som har en struktur för 

uppföljning” 

4.3 Stadium 

Patrizia arbetar som sport marketing manager på Stadium. Detta innebär att hon ansvarar för 

alla sponsringsevent och sponsringsprojekt som Stadium strategiskt väljer att kliva in i, i 

Hamburg, Danmark, Finland och Sverige. Detta har hon varit ansvarig för i 4 år. Stadium har 

varit sponsor till Vasaloppet i 15 år. 

4.3.1 Sponsring 

Patrizia berättar hur Stadium definierar sponsring.” [...]rättigheterna vi har är ju 

långsiktiga partnerskap”. Hon reder ut begreppet sponsring och partnerskap. 

” [...]för oss är ett sponsorskap ett partnerskap definitivt, vi hittar ju och letar ju efter 

dem relationerna och samarbetspartner på alla nivåer där man jobbar aktivt 

tillsammans” 

4.3.2 Segmentering 

4.3.2.1 Målgrupp 

Hon poängterar att målgruppen främst inte är elitidrottare utan föreningar som har en stor 

ungdomsverksamhet. 

” [...]det är jättebra med elit exempelvis att det finns elitsatsningar i 
klubbar, men vi värnar väldigt mycket om ungdomsverksamheten och 
gräsroten för det är också våra kunder så det är viktigt att det finns där så 
att elitklubbar som bara lägger alla sina pengar i elitpåsen[…]vi vill hitta 
hellre samarbeten med klubbar som har en bred ungdomsverksamhet och 
bjuder in många människor och det är lite samma sak med vasaloppet” 
 

Målgruppen är densamma oavsett vilken typ av marknadsföringskanal de använder. 

” […] på stadium handlar det definitivt om att vi fokuserar på samma målgrupp… 

mycket running i butik, mycket running lopp, mycket running kommunikation så där går 

vi ju definitivt hand i hand på Stadium i alla fall.” 
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4.3.2.2 Traditionell marknadsföring kontra sponsring 

Patrizia talade ingenting om andra marknadsföringsstrategier. Hon är ansvarig för 

sponsring och är en stark förespråkare till sponsring säger hon. Hon menar att sponsring 

är något som ständigt pågår, tillskillnad från övrig marknadsföring. 

” […]om man jämför med våra stora kampanjer som kanske dundrar in nu 
precis här i april har vi haft en stor running-kampanj som två veckor tungt i 
tv, dagspress, utomhus och allt vad det är för någonting och webben och 
andra ställen men med sponsringen så är det ju kanske lite någonting som 
always är on, rullar på” 

 

Patrizia beskriver hur sponsring skiljer sig utifrån Stadiums perspektiv. 

” […]utifrån Stadiums perspektiv skiljer det sig tycker jag, vi kan, vi kan på ett bra 

resursmässigt inte så krävande sätt kommunicera året om med de stora loppen som vi 

framförallt går in i” 

4.3.3 Relationsmarknadsföring 

Stadium arbetar mycket med partnerskap och försöker att skapa ett bra samarbete med 

rättighetsinnehavarna.” […]ett partnerskap, vad behöver rättigheten ifrån Stadium, vad 

ser de för styrkor hos oss och vad ser vi för styrkor hos dem och hur kan man växa ihop” 

För att förtydliga detta berättar Patrizia vad Stadium inte är intresserade av. 

” […]vi är ju inte jätteintresserade av att pytsa in en påse pengar någonstans och sedan 

så spikar de upp våra banderoller runt bannan” 

 

Ett exempel på hur Stadium arbetar tillsammans med några av sina partners. 

” […]med hjälp av Stadium och Göteborgs eller midnattsloppet 
tillsammans har växt vi har möjliggjort det och kommunicerat det i våra 
kanaler, dem har med sin organisation lyckats växa och så här så att det är 
ett perfekt tycker jag, resultat på ett bra partnerskap inom sponsring ” 
 

Patrizia berättar att relationen till Vasaloppet är bra.  

” […]vi hade ju aldrig skrivit ett så långt avtal som vi har med dem om vi 
inte, vi har ju skrivit om avtalet också om vi inte tyckte att det var bra. Vi 
tycker verkligen att vi får, vi har, en bra, ett bra partnerskap med 
Vasaloppet verkligen, vi får, vi hjälper varandra, vi har verkligen hittat 
varandras nyttor” 
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Patrizia berättar vidare att de har kontinuerlig kontakt under året.” […]kontinuerlig 

kontakt under året, vi träffades senast förra veckan när de var här i fredags så, ja vi ses 

ofta” 

4.3.4 Varumärkeskännedom 

4.3.4.1 Varumärke 

Patrizia berättar att Stadium har en hög igenkänningsfaktor i Sverige och att de inte 

behöver arbeta med samma typ av marknadsföring som i övriga länder där 

igenkänningsfaktorn inte är lika hög. 

” [...]sedan finns det ju andra strategier med Finland och Hamburg där vi 
är nya på marknaderna 1,5 år tillbaka där är det ju superviktigt att få ut 
vårat, vår logga där kanske vi mer hittar evenemang där åskådare som 
sitter och tittar och ser vårt varumärke överallt så det finns lite olika 
strategier där, på hur vi ser på det och också hur vi ser på sponsringen då 
förstås” 

4.3.4.2 Förändring av varumärke 

Patrizia menar att Stadium har en hög igenkänningsgrad i Sverige, tillskillnad från övriga 

länder som de är verksamma i. Det gör att de inte aktivt behöver arbeta med att ”trycka 

ut” sitt varumärke på samma sätt som tidigare. De kan arbeta med andra värden för att 

driva trafik till Stadiums butiker. 

4.3.4.3 Vasaloppets varumärke 

Patrizia berättar hur hon uppfattar Vasaloppets varumärke och hur de kan utnyttja det.   

” […]traditionellt, starkt och hög igenkänningsgrad. Det är nog, måste vara 99 % av 

Sveriges befolkning som vet vad det är för någonting om de ser på gubben. Så starkt 

definitivt.” Hon berättar vidare hur de kan använda sig av Vasaloppets varumärke.  

” [...]hur kan vi leverera via våra butiker, Vasaloppet som varumärke och hur kan de 

leverera för Stadium via sitt varumärke, sin plattform?” 

4.3.5 Effekt av sponsring, MBO 

4.3.5.1 Mål och förväntningar 

Stadium har höga förväntningar på sina partners och vad effekten av partnerskapet 

förväntas ge. 

”[…]vi har höga förväntningar på det, definitivt, både i och med ’brand 
building’ för Stadium som varumärke, men också förstås för en affär det ska 
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man vara krass och säga det är klart att vi på något sätt behöver hitta 
affärer för Stadium i ett sponsorskap” 

 
Stadium värderar på vilket sätt de kan bidra till evenemanget samt hur de kan dra nytta av 
evenemanget. ”[…]ett partnerskap, vad behöver rättigheten från stadium, vad ser de för 
styrkor hos oss och vad ser vi för styrkor hos dem och hur kan man växa ihop” 
 

De tittar gärna på lopp som det finns potential att växa med tillsammans och som ger 

långsiktighet till stadium. 

”[…]vi använder oss utav ett värderingsverktyg när vi tittar på en ny 
rättighet och man kan säga som har flera olika ben, bland annat är 
associationsvärdet, tajmingen eller affären, relationen den interna 
förankringen på Stadium alltså hur, hur, hur kan vi ta det här till vår 
personal exempelvis hur kan vi aktivera personalen i det här?”  

4.3.5.2 Val av sponsringsprogram 

Det är viktigt för Stadium att hitta evenemang och sponsorprojekt som riktar sig till 

många människor. De värnar väldigt mycket om ungdomsverksamheten och gräsroten, 

det är viktigt att finnas där. De vill hitta samarbeten som inte bara riktar sig mot elit utan 

mot en bred ungdomsverksamhet för de är också kunder. 

Patrizia berättar vidare att det är viktigt för Stadium att hitta de rättigheter som vänder sig 

till motionärer, till många människor, där alla känner sig välkomna att delta. 

Vid val av sponsorprogram väger Stadium in på vilket sätt de kan koppla det till det egna 

sortimentet i butik. Exempelvis berättar Patrizia följande: 

“[…]häst har ju inte vi, alltså varken hästar eller hästutrustning i dagsläget så för oss 

skulle det vara väldigt väldigt onaturligt att kliva in i”  

 

Patrizia berättar att idrottsevenemang där kunden är aktiv, är mer intressant för dem än 

rena publikevenemang.”[…]att exempelvis om jag skulle jämföra någonting, Stockholm 

Open i tennis där man som åskådare bara tittar, kanske inte riktigt är så intressant för 

oss mer än där man faktiskt utövar någonting för kunden, där särskiljer vi det litegrann 

också” 

4.3.5.3 Aktivering 

För Stadium är det viktigt att kunna ha en butik på plats vid idrottsevenemanget för att 

kunna aktivera sig. 
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” […]finns möjligheten när vi kliver in på ett nytt, ett nytt avtal att etablera 
en sådan här butik, finns det grunder för att göra det både att vi kan, tjäna 
pengar på det men också att vi faktiskt kan bygga en sådan butik som vi vill 
finns det grunder för det? Så att en butik är väl ganska så vanligt sedan 
såklart någon slags expo runt banan och då i form av kanske någon 
vätskestation eller någon aktivitet runt banan och sedan så finns det ju 
nummerlappar eller t-shirtar på midnattsloppet där vi har loggan med, ja 
det är väl i stort sätt det på plats” 

4.4 Swix 

Jim Bakerod är ansvarig för Swix i Sverige och arbetar även en del med försäljning i 

Norge. Jim har arbetat på Swix i Sverige sedan 2012. Samma år började Swix att sponsra 

Vasaloppet med valla och 2015 blev de stavsponsor samt värd för Ungdomsvasan. 

4.4.1 Sponsring 

Jim berättar att de sponsrar mycket i form av produkter till åkare.  

” […]kostnad för sponsring är inte bara det vi räknar i rena pengar det är 

också ett värde av produkterna, och tiden vårt folk använder på tävlingen 

med service för de aktuella åkarna ” 

 

Swix använder sponsring som en central marknadsföringsstrategi och därför är målet med 

sponsringen att tjäna pengar genom att sälja mer produkter. Jim berättar att det är viktigt 

att ha en plan.” [...]Ja om man inte har någon plan på det så kostar det penga[…] man 

ska få tillbaka pengarna”. Jim berättar om sina tankar kring sponsring i allmänhet.” 

[…]väldigt bra att sponsringen flyttas från världscupen[...] och flyttas över till något som 

är lite mer professionellt där det finns en tanke bakom varför man gör saker och ting” 

4.4.2 Segmentering 

4.4.2.1 Målgrupp 

” […]viktigaste målgruppen är[…] slutkonsumenten det är den som gör att[…] man 

tjänar pengar[…] primära är väll 25 till 50 ” 

 

Swix har även börjat rikta in sig mer på breddidrott och motionärer i spåret genom olika 

sponsringsaktiviteter, där det är viktigt att skapa en bra upplevelse och en relation med 

konsument.” […]sponsra skidklubbar som har spår[…] där vi, ger dem lite produkter 
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också vallabord[…] och lite valla och vallajärn och[…] de som använder spåren kan gå 

in och valla sina skidor[…]Swixboden…” 

 

Swix använder sponsring som marknadsföringskanal för att det träffar rätt målgrupp. 

” […]av vårat marknadsprojekt går 95 % till sponsring och events[…] det är för att då 

känner vi, att då träffar vi målgruppen direkt” 

 

Synen på sponsring inom Swix har förändrats genom åren. Tidigare har de använt 

elitåkare och på senare tid försökt att använda sig av butiksanställda eller lokala 

förebilder.  

” […]vi hade olika sätt att se på sponsring, elitåkare, Kalla eller Hellner typ nivå eller 

butiksanställda eller lokala helter (atleter)” 

4.4.2.2 Traditionell marknadsföring kontra sponsring 

Jim beskriver att de annonserar väldigt lite i traditionella medier. ” […]man syns i de 

forum som man vill att man ska synas. Vi använder väldigt lite pengar på annonsering, 

det enda vi gör på tryckt annonsering är Vasalöparn, 4 gånger per år”  

 

Jim anser att traditionellmarknadsföring och sponsring spelar i två olika ligor. Sponsring 

kan uppgå i otroliga belopp om det handlar om fotboll och sponsorsamarbeten med 

Adidas eller Nike men oftast är det små belopp det handlar om inom sponsring. Den 

traditionella marknadsföringen kostar extremt mycket jämfört med vad det ger för effekt, 

speciellt för bolag som inte har flera miljarder i omsättning varje år. Sponsring är 

dessutom mer riktad till den specifika målgruppen enligt Jim. 

” […]jag fick en offert, jag tror det var Aftonbladet där de frågade om annonsering, jag 

skulle få en helsida[…] jag sa[…] vi jobbar inte med de pengarna[…] det är inte pengar 

alls (sa aftonbladet) […] då tänker jag kanske okej 5000kr så kanske jag kan vara med 

på det[…] men när jag fick offerten så var det en halv miljon” 

 

Jim beskriver sponsring som ett sätt att nå en specifik målgrupp tillskillnad från 

tidningar.”[…]om det är event eller om det är åkare så är det ju 100 % av vår target 

group… det är inte som tidningar[…] där man… skjuter och hoppas att man träffar 

någon[…] Alla som är på ett skidlopp är ju där för att de tycker om längdskidor ” 
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4.4.3 Relationsmarknadsföring 

Jim berättar om sin bakgrund och meddelar att han inte kommer från elitidrotten som 

många andra inom längdskidåkningsbranschen gör. Han kommer från business sidan som 

han kallar det och menar att han har ett annat synsätt än många andra i branschen.  ” 

[…]vinterbranschen är en enda stor[…] eller liten familj egentligen, alla känner alla[…] 

sponsras väldigt mycket till åkare som ingen vet vem det är, det ger ingen effekt då, om 

du frågar mig[…] jag brukar alltid ställa mig frågan om min mamma ser det”  

Swix sponsrar en grupp som heter CCC1000 och som består av 30 stycken VD:ar från 

olika företag.”[…] jag är med och tränar med dem av och till för att skapa en väldigt 

personlig relation” 

 

Jim beskriver samarbetet med Vasaloppet som mycket bra. ” [...]vi har en väldigt bra 

dialog med dem vi har en del möten med dem och[…] vi tycker att det är som ett 

samarbete och det var därför vi gick in på Ungdomsvasan” 

4.4.4 Varumärkeskännedom 

4.4.4.1 Varumärke 

Jim berättar att det är viktigt för Swix:s varumärke att förknippas med rätt värderingar 

och därför är det inte självklart att en aktiv får ett sponsorkontrakt för att de lever upp till 

vissa prestationskrav.” […] du måste ju vara innanför våra krav om att du är en schysst 

person, du har bra hållningar alltså du har rätt värde i livet, du får inte vara rasistisk 

eller[…] komma med yttringar som vi inte stödjer” 

 

Jim anser att Vasaloppet som varumärke är extremt viktigt för längdbranschen och att det 

är viktigt att förknippas med dem.” […]Vasaloppet är väldigt, väldigt viktigt[…] om jag 

skulle använda pengar på en sak i Sverige[…] då är det, det. Om jag tappar alla åkare 

på stavar så är det värt det för att Vasaloppet är så mycket viktigare” 

4.4.4.2 Förändring av varumärkesimage 

” […]är du ett jättelitet varumärke, som försöker komma in på marknaden då kanske du 

måste sponsra fler åkare” 
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Tidigare hade Swix 200 A-kontrakt med aktiva åkare. Ett A-kontrakt innebär att åkarna 

får stavar av Swix gratis. Nu när Swix har etablerat sig i Sverige drar de ner på antalet A 

– kontrakt till 100 aktiva. 

 

Det senaste året har Swix börjat sponsra skidklubbar som har spår med en vallabod på 

plats. I vallaboden finns det vallabord, valla, vallajärn med mera. Där kan motionärer som 

åker gå in och valla sina skidor. I vallaboden är allt rött och Swix logga syns överallt. 

Denna typ av sponsring kommer Swix att fortsätta med eftersom de når slutkonsumenten 

på ett bra sätt. 

” […]kommer ju mer av framöver[…] det kostar nästan ingenting och det ger oss väldigt 

mycket positivt[…]de e tusenvis av folk som är där också ser Swix flaggan och får en 

tjänst och får en positiv upplevelse” 

4.4.5 Effekt av sponsring, MBO 

4.4.5.1 Mål och förväntningar 

Swix förväntar sig olika saker när de ingår ett sponsoravtal men huvudsyftet är alltid att 

tjäna mer pengar. ”Vi förväntar oss att vi ska tjäna pengar på det, om vi ger bort 

grejer[…] den kostnaden ska ju täckas in genom att vi säljer fler stavar” 

 

Swix gick in i sponsoravtalet med Vasaloppet för att bland annat vinna marknadsandelar 

Det ska även vara ett utbyte mellan Swix och den eller de sponsrade, exempelvis genom 

att den sponsrade bloggar och via den kanalen marknadsför Swix.”[…]Swix är ju ett 

bolag, vi tjänar pengar” 

Swix har olika kontrakt för åkare som vill använda Swix produkter. A-, B-, och C – 

kontrakt samt ett landslagskontrakt. Med ett A – kontrakt får åkaren allt gratis, med ett B-

kontrakt får åkaren köpa stavar för ett förmånligt pris och med ett C-kontrakt får åkaren 

köpa stavarna billigare men inte lika billigt som vid B-kontrakt. För att få A-kontrakt 

krävs topp 3 placeringar i specifika tävlingar medan de andra kontrakten inte är lika 

resultat inriktade. B och C kontrakt ges till opinionsledare i den lokala miljön: 

” […]hon är 25:e bäst i världen hon åker i Swix hon kanske är en bra ambassadör i sin 

lokala miljö” Detta för att de andra åkarna i gruppen ofta följer opinionsledaren och 

därför också kommer att köpa Swixstavar men för originalpris, vilket leder till att Swix 

tjänar in pengarna. 



 
 
49 

4.4.5.2 Val av sponsringsprogram 

Swix anser att de når sin målgrupp bättre med sponsring. De personer som är intresserade 

av skidor är antagligen på plats under evenemanget eller följer det via andra medier. De 

som är på plats är intresserade av skidor och uppmärksammar förhoppningsvis Swix 

exponering och aktiviteter. Stavsponsorskapet till Vasaloppet är av stor vikt. 

” […]90 % av butikerna i Sverige vill och det känner att de måste ha 
Vasaloppstaven… unikt i Sverige att ett lopp är så starkt att det verkligen är 
en dörröppnare för sortimentet i kedjorna, för det är där vi tjänar pengar, 
inte på de aktiva, det är ju i butikerna och konsument vi tjänar” 

 

Swix sponsrar Vasaloppet och andra mindre lopp som vänder sig till motionärer och 

elitaktiva. De sponsrar framförallt Vasaloppet för att rekryteringsmöjligheten är stor. 

Vasaloppet har för alla sina lopp 65 000 åkare även om vintern varit dålig i Sverige vilket 

ger en trygghet för Swix. Majoriteten av deltagarna i Vasaloppet genomför loppet för 

första gången.”[…]jag tror att det är 60 % som åker för första alltså hela veckan[…] det 

är en, enorm rekrytering det är inte så att det är samma folk varje gång[…] det är 

enormt viktigt för[…] rekrytering i Sverige.” 

 

Om loppet inte drar extremt många löpare utan som Årefjällsloppet ca 600 – 700st är det 

tv-sändningen eller att loppet har ett starkt varumärke lokalt som gör att det lockar Swix 

att vara sponsor. ”Årefjällsloppet[…] i och med att det är sista loppet i långfärdscupen 

och att det tv-sändsär det väldigt intressant” 

4.4.5.3 Aktivering 

Beroende på sponsoravtal har Swix olika sätt att aktivera sig på, men aktiviteterna följer 

ändå en rödtråd. De åkare som Swix sponsrar med produkter är med i 

produktutvecklingen av exempelvis stavar. 

 

Under Vasaloppet och andra tävlingar består aktiveringen ofta av stav- och vallaservice. 

Vallaservicen finns numera tillgänglig vid vissa spår för att skapa en positiv upplevelse 

av längdskidåkning och Swix.”[…]Vi betalar pengar för att vara där och använda 

Vasaloppsloggan och sedan har vi ju stavservice för de som åker, om de bryter en stav 

till exempel också har vi vallaservice för de som behöver” 

Jim berättar hur de kommer att arbeta vidare med aktivering.  



 
 

50 

“[…] nästa vinter[…] kommer vi vara ute i spåren i till exempel Täby där vi använder 

promontörer som en lördag står där och kan hjälpa till med vallning[…]” 

4.5 DHL 

Emmelie är marknadschef för DHL Freight Sverige och i uppdraget ingår även sponsring. 

Hon har arbetat på DHL i 3,5 år. Anna är marknadskoordninator på DHL Freight Sverige 

och arbetar med event och sponsring. Hon har arbetat på DHL i 2 år. DHL Freight har 

varit sponsor till Vasaloppet i 4 år. 

4.5.1 Sponsring 

Emmelie delger sin definition av sponsring. Det finns en officiell benämning, men enligt 

Emmelie har sponsring förändrats över tid. Tidigare kunde det vara en gåva eller ett 

bidrag. Idag är det ett affärsmässigt samarbete, där exponering, aktivering på plats mot en 

publik samt mycket annat ingår.  

 

Emmelie berättar att hon har stor erfarenhet av sponsring, både som rättighetsinnehavare 

och som sponsor. Hon menar att det är lättare att utnyttja sitt sponsorskap om man har en 

bild ur båda perspektiven, vilket följande citat visar: ”[…]Jag tror att det är lättare att se 

hur man kan utnyttja sitt sponsorskap när man har suttit som rättighetsinnehavare 

också” 

 

För DHL är det viktigt att mäta effekten av sponsring. De menar att de är noga i sina 

beräkningar vad gäller sponsring. Om det inte ger någon effekt ska de inte arbeta 

sponsring. ”Vi är rätt så noga med att räkna på vad det ger oss och se så att det verkligen 

ger oss det vi vill för annars ska vi inte göra det” 

 

DHL anser att sponsorer behöver vara specifika i sina satsningar, för att ett evenemang 

ska bli bra och hanterligt. Om det blir för stort eller för mycket är det svårt att hantera och 

det blir svårt att genomföra det på ett bra sätt. De anser att det är bättre att satsa på färre 

evenemang och göra dem bra istället för att göra fler evenemang som blir halvbra.  
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4.5.2 Segmentering 

4.5.2.1 Målgrupp 

DHL skildrar Vasaloppet som ett lopp som består av många privatpersoner. Dessa 

privatpersoner kan vara i behov av DHL:s tjänster som privatpersoner eller i sitt yrkesliv. 

De menar att det därför är viktigt att fånga in denna målgrupp.  

4.5.2.2 Traditionell marknadsföring kontra sponsring 

DHL anser att de kan tillföra ett värde för åkarna som är på plats under Vasaloppet och 

att det skapar en positiv bild av företaget, tillskillnad från en annons i en tidning eller en 

reklamfilm då kunden inte är mottaglig på samma sätt. Under Vasaloppet kan DHL visa 

upp sig. Det är en möjlighet för deltagarna att se hur DHL arbetar för att förbättra åkarnas 

förutsättningar och om de gör ett bra arbete. DHL menar att åkarna är mer mottagliga vid 

ett idrottsevenemang som Vasaloppet och att de får en bild av företaget från ett annat 

perspektiv.  

DHL anser att deltagarna under ett idrottsevenemang är mottagliga och passionerade 

inför uppgiften. De är öppna på ett sätt som är svårt att uppnå på andra plattformar. De 

menar att en motsvarande investering i tidningsannonser ger lika stor effekt som 

sponsring ger.  

4.5.3 Relationsmarknadsföring 

DHL anser att det är svårt att kommunicera med kunder på grund av det ”brus” av 

information som finns i samhället, och menar att sponsring är ett bra sätt att undvika 

bruset och istället skapa en mötesplats. De menar att det är allt viktigare att hitta 

mötesplatser då information förmedlas snabbare på grund av digitaliseringen. 

Mötesplatser för att kunna kommunicera med kunder är således viktiga. Därför tror de att 

sponsring går en ljus framtid till mötes, se citat nedan.  

” […]det är svårt att nå fram i ett brus och jag tror att sponsring kan växa 

mer och mer för att man når en mötesplats med någon.[…]när allting växer 

och ska gå så fort och det är mycket digitalt så tror jag att sättet att mötas 

på tror jag blir viktigare i framtiden att det finns en sådan plattform också, 

så jag tror att sponsring kan se ljust på framtiden” 
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DHL berättar att relationen till Vasaloppsorganisationen är mycket bra och att de arbetar 

väldigt mycket med dem under hela året. De beskriver relationen som ”tight”. 

 

DHL har varit väldigt drivande i samarbetet med Vasaloppet och berättar att relationen är 

viktig. Om relationen inte fungerat hade inte DHL kunnat genomföra sina idéer, se citat 

nedan.   

” […] jag tror att relationen är viktig, hade inte den fungerat, hade inte vi 

fått göra det vi kommer upp med heller så ibland slåss vi för att få göra det 

vi vill men det är skönt när det blir bra när vi får det vi vill, men jag tror att 

det är jättebra, dialogen är viktig och det är viktigt att ha ett bra samarbete, 

det ska fungera” 

4.5.4 Varumärkeskännedom 

4.5.4.1 Varumärke 

DHL poängterar företagets storlek men försöker vara lokala samtidigt som de är globala.  

De använder uttrycket ”glokala” och vill förmedla det via sitt varumärke, se citat nedan.   

” […] vi är glokala. Globala men lokala, med kvalité, även om det är 

komplext att vi vet vad vi gör” 

 

DHL menar att Vasaloppsevenemanget handlar mycket om exponering, att få större 

synlighet och att synas på ett bra sätt.   

4.5.4.2 Vasaloppets varumärke 

DHL beskriver Vasaloppets varumärke som ett starkt varumärke och beskriver hur 

välkänt det är, se citat nedan.  

”Jag tror att Vasaloppet som varumärke är väldigt starkt, det är så många 

som tittar på det varje år och man följer det, första söndagen i mars så 

sitter det så otroligt många och tittar på tv. Alla vet, ja precis oavsett om 

man åker skidor eller inte så är det en, en vad ska man säga ett svenskt 

hjärta” 

4.5.4.3 Förändring av varumärkesimage 

DHL menar att inställningen till DHL:s varumärke har förändrats och förbättrats med 

hjälp av samarbetet med Vasaloppet, se citat nedan.  
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”Det har påverkats väldigt positivt […]vi har mätt väldigt tydligt varje år 

för att se hur det har förändrats och inställningen till oss har förändrats 

jättemycket” 

 

De berättar vidare hur undersökningen som skickas ut till alla Vasaloppsdeltagare efter 

tävlingen indikerar att samarbetet med Vasaloppet är ett välfungerande sponsorsamarbete, 

som gynnar DHL. 

4.5.5 Effekt av sponsring, MBO 

4.5.5.1 Mål och förväntningar 

DHL menar att förväntningarna beror på vilka målsättningar företaget har valt och att det 

är väldigt mycket upp till det egna företaget att bestämma vad de vill göra och vad de 

sedan får.  

4.5.5.2 Val av sponsorprogram 

DHL väljer sponsorskap som har en naturlig koppling till den egna verksamheten. De 

anser att de har en naturlig koppling till Vasaloppet, se citat nedan.   

” […]om vi ser Vasaloppet så transporterar vi alla saker eller alla åkarnas, 

deltagarnas kläder från start till mål medans de åker kör vi det till målet 

och det blir en väldigt naturlig koppling till vår verksamhet.” 

 

Transporterna på plats under Vasaloppet var en avgörande faktor för DHL, då det är en 

naturlig koppling till företagets verksamhet. De är tydliga med att de inte väljer 

sponsorprojekt som handlar om att skänka pengar till ett projekt som de inte har någon 

koppling till, se följande citat.  […]vi vill inte gå in och skänka pengar för något som inte 

alls har någon koppling, i sådana fall måste det vara väldigt tydligt att vi kanske inom 

det, den här målgruppen verkligen vill positionera oss.” 

 

DHL förklarar vilka fördelar det finns i samarbetet med Vasaloppet, se citat nedan.  

” […] vi får mycket biljetter för de anställda och de kan åka också, precis 

som ett hälsoperspektiv är det bra att få biljetterna, vi tar med oss kunder 

upp också, åker Stafettvasan med kunder så det blir ett kundarrangemang. 

[…]vi har både marknadsföringen, vi har bra aktivering mot dem som är på 

plats vi har mot dem anställda och vi har mot kunder.” 
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DHL meddelar att sponsring inte behöver handla om idrott, se citat. ”[…]det behöver inte 

nödvändigtvis vara idrott men sedan är det någonting som ligger många varmt om 

hjärtat”     

 

DHL berättar att de har minskat antalet sponsorsamarbeten, se citat. […] vi har verkligen 

skalat ner det, vi hade mer innan men nu sponsrar vi ur ett sportperspektiv är det bara 

Vasaloppet och vi känner att vi måste landa i det och göra det bra, och göra en sak bra 

än att göra tre saker halvdant”  

4.5.5.3 Aktivering 

DHL beskriver på vilket sätt de väljer att aktivera sig på plats. De berättar att det är ett 

komplext arbete som kräver mycket. Det är ett sätt för dem att visa upp sig, se citat nedan.  

”[…] om man ser just på Vasaloppet så är det en rätt så komplex situation 

ändå, att köra 80 000 påsar från ett ställe till ett annat och strukturera upp 

det och folk ska hämta det rätt så snart […] ingenting får komma bort och 

sedan även skidor[…] till starten som är färdigvallade det är ett sådant 

kritiskt moment[…]ett par skidor kan inte få försvinna eller en påse kan inte 

försvinna då skulle vi få höra det överallt. […]jag tycker att vi visar att vi 

kan hantera det, det visar verkligen på vår kunskap och komplexiteten och 

hur vi kan klara av svåra grejer och kvalitén framförallt.” 

 

Förutom det praktiska arbetet med att transportera deltagarnas material, som är DHL:s 

huvudaktivering, har de bland annat satsat på personal som ska bidra med glädje och 

energi till åkarna samt tagit fram ett spel som är kul och samtidigt på ett enkelt sätt visar 

hur DHL arbetar. Förutom sponsoravtalet tillkommer kostnader för aktivering och de 

anser att den delen är viktig, man måste våga satsa för att få en positiv effekt.   

4.5.5.4 Uppföljning 

DHL anser att rättighetsinnehavare behöver komma ihåg att sponsorer vill och behöver 

tjäna pengar på sitt sponsorskap, se förtydligande citat.” […]man måste tänka vad är det 

varför vill företagen i sådana fall sponsra? Om du väljer sponsring så i slutändan är det 

faktiskt för att kunna sälja mer och tjäna mer pengar.” 

Uppföljning är viktigt för att kunna rättfärdiga arbetet och uppnå målet, att tjäna pengar.  
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5 Analys 

5.1 Sponsring 

Grönkvist (1999) menar att sponsring är ett avtal mellan två personer där den ena betalar den 

andra parten för att förknippas med den andre partens rättigheter. DHL och Stadium anser 

att sponsring handlar om ett avtal mellan rättighetsinnehavare och sponsor. De menar att 

sponsring är en affärsmässig rätt till att synas och aktiveras på plats under ett 

idrottsevenemang. Enligt Skatteverket (2005) måste företag som sponsrar definiera det 

ekonomiska bidraget som gåva eller som ett ekonomiskt utbyte. DHL och Swix anser att 

sponsring är ett ekonomiskt utbyte eller en affärsmässig uppgörelse som skall ge minst 

investerat belopp tillbaka. Detta menar även Arla, kostnaderna skall motsvara intäkterna av 

sponsringen. DHL har specifika verktyg för att beräkna effekten av sponsorinvesteringen. 

DHL anser att det är viktigt att kunna mäta effekten för att kunna redovisa 

sponsorinvesteringen på samma vis som övriga investering i verksamheten. Swix och DHL 

menar att det tillkommer kostnader utöver sponsoravtalet exempelvis aktiveringskostnader.  

Stadium anser att ett väl fungerande partnerskap är viktigt och anser att motprestationen 

finns i samarbetet. Stadiums sponsorsamarbete med Midnattsloppet och började tidigt, när 

det var ett litet lopp på söder. Idag har loppet flera tusen deltagare och är etablerat på olika 

platser i Norden. Det är ett resultat av ett välfungerande sponsorsamarbete som har givit 

positiva effekter för båda parter. Ovanstående arbete med sponsring stämmer överens med 

Farrelly, Renard och Sitz (2011) undersökning där företag och organisationer använder 

sponsring som en gemensam marknadsföringsmetod.  

Farrelly, Renard och Sitz (2011) anser att partnerskap mellan organisationer uppstår. Swix 

använder Vasaloppets logga för att framställa Vasaloppsstaven som säljs i alla de stora 

sportbutikerna. Vasaloppsstaven är således viktig för att kunna sälja in även övriga 

produkter.  

Enligt Renard och Sitz (2011) söker sponsorer tillförlitlighet och stabilitet för att kunna 

skapa värde under sponsringsperioden. Axa och Arla har valt att sponsra Vasaloppet bland 

annat för att Vasaloppsorganisationen sköts på ett professionellt vis. De anser att 

Vasaloppsorganisationen är mån om sin sponsorportfölj. Sponsorerna ska stå för vissa 

värden och värderingar. Detta skapar enligt Arla och Axa en trygghet och tillförlitlighet till 

Vasaloppsorganisationen. 
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Swix anser att sponsorskap som är genomtänkta skapar en stabilitet och trygghet. Det är 

lättare att samarbeta och avtalsprocessen underlättas. Swix anser att sponsring till 

långloppen inom skidåkning får allt mer sponsring eftersom ägarna i de olika teamen är 

”businesspersoner”. Dessa personer vet att det krävs ett utbyte och det ger trygghet menar 

Swix. Via sponsring kan sponsorer kommunicera med en specifikt vald målgrupp. Axa 

menar att de önskar kunna förändra sina konsumenters vanor under en längre tidsperiod 

vilket inte är möjligt vid en tv-kampanj. Renard och Sitz (2011) teori om att tillförlitlighet 

och stabilitet är viktigt kan bekräftas i denna studie men tillförlitlighet och stabilitet kan 

innebära olika aspekter för olika sponsorer.  

5.2 Segmentering 

Stadium, Axa, Arla och Swix försöker nå sin målgrupp oavsett vilken kommunikationskanal de 

använder sig av. Stadium arbetar mycket med löpning som inriktar sig mot motionärer. De har 

en röd tråd som genomsyrar deras kommunikation. De har löparbanor i butik, reklamer handlar 

om löpning och de flesta evenemang som Stadium sponsrar är löparevenemang. Arla fokuserar 

på att framhäva sina produkter som rena bland annat genom konceptet ”naturens egen 

sportdryck”. Konceptet utvecklades i samband med sponsoravtalet med SOK (Sveriges 

olympiska kommitté).  Naturens egen sportdryck marknadsförs i tv-reklam, på Arlas egna 

mjölkförpackningar samt under Vasaloppet då Arla delar ut naturens egen sportdryck när 

deltagarna går i mål.  

Enligt Meenaghan och Kourovskaia (2013) har konsumenter svårt att urskilja på vilket sätt ett 

budskap om ett specifikt varumärke har förmedlats. Om det är via sponsring, tv-reklam, 

annonser eller via annan marknadsföringskanal. Detta kan bero på att företagen förmedlar 

samma budskap oavsett vilken marknadsföringskanal de använder sig av. Detta kan skapa en 

tydlighet och trygghet för mottagaren. För företag är det däremot svårare att vet vilken 

kommunikationskanal som ger bäst effekt. Detta bekräftar respondenterna i denna 

undersökning då de berättar att de använder alla kommunikationskanaler utan att veta vilken 

som är mest effektiv. Dock är de överens om att om de ”stänger av” en av kanalerna kommer 

det att påverka försäljningssiffrorna.  

Alla sponsorer i denna undersökning anser att målgruppen är mer mottagliga för information 

om de är aktiva och delaktiga, tillskillnad från en annons i tidning eller tunnelbana. Axa 

poängterar att det är skillnad på olika evenemang. Evenemang kan vara riktade mot åskådare 
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eller mot deltagare. När målgruppen är deltagare blir de mer mottagliga för sponsorernas 

budskap än om de är åskådare. Axa menar att åskådarna vid ett publikevenemang är svåra att 

definiera, om åskådarna är hälsointresserade eller ej. När företag sponsrar ett evenemang som 

består av deltagande slutkonsumenter kan företag erhålla information som namn, ålder och 

adresser. Vilket är värdefull information.  

Smith (2004) menar att en konsument som är intresserad av ett evenemang är mer mottaglig för 

kommunikation med sponsorer. Sponsorerna i denna studie menar att åskådarna vid 

fotbollsmatcher är mindre mottagliga för sponsring än deltagare vid ett deltagarevenemang. 

Under Vasaloppet får deltagarna exempelvis mjölk vid målgång. De får även hjälp med 

transport av kläder från start till mål. Konsumenten är mottaglig för det som ger dem ett 

mervärde. Publikevenemang är således inte intressanta för sponsorerna i denna undersökning. 

Arla, Axa, Swix och DHL anser att konsumenten är mindre mottaglig för traditionell reklam 

och mer mottaglig för information via sponsring. Detta för att den traditionella reklamen 

attackerar konsumenten istället för att tillföra ett värde som kan underlätta för konsumenten.   

Swix planerar att halvera sin sponsringsbudget till elitåkare och ska satsa mer på motionärer. 

Swix försöker nå en bredare målgrupp genom att sponsra föreningar som har skidspår med 

vallabod. Genom att finnas på plats i skidspåren och hjälpa till med valla kan de nå 

slutkonsumenten direkt, vilket underlättar för motionärerna och skapar en positiv upplevelse för 

konsumenten. Att finnas på plats vid service ökar chansen att dessa kunder väljer att köpa 

Swixprodukter. Stadium väljer att sponsra föreningar med välfungerande barn – och 

ungdomsverksamheter, exempelvis Brommapojkarna i fotboll. De når då en bredare målgrupp. 

Genom sponsring till föreningar och större motionslopp kan sponsringsverksamheten bli mer 

långsiktig jämfört med traditionella marknadsföringsmetoder. Vid tv-reklam ökar 

försäljningssiffrorna under en kortare period men kan sedan sjunka. Med hjälp av sponsring 

kan en större och stabilare kundgrupp byggas upp vilket både Axa och Stadium konstaterar.  

Hellström (2004) menar att sponsring som exponeras i tv under sportevenemang och i 

reportage är effektivare än traditionell tv-reklam eller tidningsannonser. Sponsorerna i denna 

undersökning bekräftar detta. Swix berättar om en offert från Aftonbladet angående en 

helsidesannons som skulle kosta en halv miljon kronor. För Swix är det ett orimligt pris och 

respondenten anser att sponsring är mycket mer kostnadseffektivt och kommunicerar med 

konsument på ett bättre sätt än en tidningsannons. Arla anser att den ekonomiska investeringen 

för sponsring är betydligt lägre än för traditionell marknadsföring. DHL anser att Vasaloppet är 
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ett bra sponsringsobjekt eftersom Vasaloppet har höga tittarsiffror. Arla menar dock att SVT är 

väldigt bra på att undvika sponsorernas banderoller i tv-sändningar men att Vasaloppet har 

andra fördelar som exempelvis ett högt deltagarantal. Arla framhäver vikten av att erhålla 

information om deltagarna, som exempelvis hur gamla de är och var de bor. Respondenten 

uttrycker att traditionell reklam är som att skjuta utan att sikta, man vet inte vem eller vad man 

träffar. 

5.3 Relationsmarknadsföring 

Enligt Gad (2001) är det viktigt för ett företag, som vill sälja en upplevelse eller en livsstil, att 

ha en unik plattform att möta sina kunder på. Arla och DHL uttrycker tydligt att det finns ett 

”buzz” eller ”brus” i samhället som stör kommunikationen med konsumenten. De anser att 

sponsring är ett bra sätt att kringgå den problematiken, att nå fram genom ”bruset” och tror att 

sponsring kommer att växa. Detta stärker argumentet om att relationsmarknadsföring är viktigt 

för företag som är verksamma i dagens samhälle och att en unik plattform för att kunna 

kommunicera med sina konsumenter är viktigt. 

Alla respondenter anser att det personliga mötet med kunden är viktigt och att de vill nå en stor 

och bred målgrupp. Sponsring till idrottsevenemang som Vasaloppet är en bra plattform för att 

nå denna målgrupp och skapa ett personligt möte. Flera av respondenterna berättar om 

problematiken kring sponsring till elitidrott, som inte skapar ett personligt möte med den 

tilltänkta målgruppen. Axa berättade att de via Vasaloppet försöker nå den aktiva människan 

direkt snarare än att sponsra exempelvis Charlotte Kalla för att locka kunder. Att deltagarna ska 

känna sig sponsrade, istället för att se att det är elitidrottarna som blir det.   

Swix anser att det sponsras väldigt generöst inom vinterbranschen, till olika åkare som ingen 

vet vem eller vilka de är. Det beror på de relationer som finns inom branschen, att alla känner 

alla. Respondenten menar att Swix inte bör arbeta med den typen av sponsring då det inte ger 

önskad effekt. Arla anser att ett attraktivt sponsringsobjekt bör vända sig mot en bred 

målgrupp, inte för elitistisk målgrupp. Det ger en indikation om att relationen till elitåkarna får 

mindre utrymme och relationen till motionärerna blir viktigare.  

Enligt Nufer och Bühler (2009) syftar relationsmarknadsföring inom idrott till att skapa och 

upprätthålla positiva, varaktiga och ömsesidiga relationer mellan sponsor och sponsrad. Enligt 

denna undersökning har alla respondenter en god och regelbunden kontakt med 

Vasaloppsorganisationen och alla respondenter är nöjda med samarbetet. Stadium poängterar 
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dessutom vikten av ett starkt partnerskap och menar att ett sponsorskap kan likställas med ett 

partnerskap.  

DHL beskriver tydligt betydelsen av relationen med Vasaloppsorganisationen.   

” […]om vi inte hade varit drivande i det så kanske inte lika mycket hade hänt och så, så 

jag tror att det, men jag tror att relationen är ju viktig, hade inte den funkat, hade inte vi 

fått göra det vi kommer upp med heller så ibland slåss vi ju för att få göra det vi vill men 

det är ju skönt när det blir bra när vi får det vi vill men jag tror att det är jätte bra, 

dialogen är viktig och det är viktigt att ha ett bra samarbete det ska funkat” 

Vasaloppsorganisationen har en bra relation till dessa sponsorer. Det är en viktig 

anledning till varför Vasaloppet är ett attraktivt idrottsevenemang anser sponsorerna i 

denna undersökning.   

5.4 Varumärkeskännedom 

Enligt Aaker och Joachimsthaler (2000) och Kapferer (2005) har ”branding” eller 

varumärkesbyggnad och varumärkesimage blivit en nyckelfråga för företag. Att bygga ett 

starkt varumärke som kan kommuniceras till konsument har varit en bra 

marknadsföringsstrategi. Sponsorerna i denna undersökning bekräftar detta och berättar om 

varumärkets betydelse. Sponsring har använts för att förmedla och kommunicera ut 

företagens varumärken. Detta bekräftar tidigare studier som Cornwell, Roy och Steinard 

(2001), Cliffe och Motion (2004) har genomfört.  

Sponsorerna använder Vasaloppets varumärke på olika sätt för att stärka sin egen 

varumärkesimage. Arla och Axa kan med hjälp av samarbetet med Vasaloppet framhäva att 

produkterna symboliserar hälsa, aktivitet och sund livsstil. De vill attrahera motionärer som 

vill leva ett hälsosamt liv men som inte är helt fanatiska. DHL kan med hjälp av Vasaloppet 

visa att de är ”glokala” genom att sköta transporter under Vasaloppsveckan, som är ett lokalt 

evenemang. DHL kan visa att de har en bra tjänst och att de klarar av komplexiteten i att 

frakta alla deltagarnas klädpåsar på utsatt tid, till rätt person. Arbetet innefattar stora risker 

men om de lyckas kan det stärka DHL:s varumärkesimage. Det kan leda till att deltagarna 

väljer DHL vid kommande tillfälle. Axa förändrade sin varumärkesimage med hjälp av 

Vasaloppet. De tidigare svarta produkterna som symboliserade tuffhet och elit har utformats 

för att attrahera en bredare målgrupp, ett varumärke för de som vill ha en hälsosam livsstil. 

Vasaloppet är då ett bra alternativ eftersom 90 % av deltagarna är motionärer.  
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Enligt respondenterna i denna studie finns det olika steg i varumärkesuppbyggnaden. I ett 

tidigt stadie är det viktigt att nå en bred publik och exponera loggan på flera platser. Axa, 

Swix och Stadium använde sig av exponering via ett stort antal sponsorsamarbeten till en 

början. Axa använde idrottsprofiler som exempelvis Sanna Kallur. Idrottsprofilerna 

användes sedan i tv-reklam och blev ett ansikte utåt. Swix satsade på elitskidåkare som 

delade samma värderingar som dem. Stadium satsade på exponering vid evenemang med 

mycket åskådare. Stadium fokuserar numera i högre grad på sponsring som kan driva kunder 

till butik. Det kräver andra metoder inom sponsring, exempelvis aktivering. Alla 

respondenter i denna undersökning vill skapa ett mervärde för konsumenten vid sponsring. 

Detta är möjligt när företaget har erhållit en viss varumärkeskännedom. Enligt Donlan ger 

sponsring störst effekt för de företag som är etablerade på marknaden. Enligt sponsorerna i 

denna undersökning beror effekten av sponsring på sponsorns egen prestation, aktivering. 

De etablerade företagen kan gå från att arbeta med exponering till att skapa mervärde för 

konsumenterna. Enligt Keller (2009) är det sponsorerna som har utvecklat sponsorskapen 

och det är viktigare att kunna skapa mervärde via sponsring, vilket respondenterna i denna 

undersökning bekräftar. För respondenterna i denna undersökning kan mervärde bland annat 

vara: att komma konsumenter närmare, kunna visa upp företagets produkter och därmed 

skapa produktkännedom.  

DHL och Stadium styrker Donlans (2013) teori om att etablerade företag erhåller bättre 

effekt av sponsring i form av varumärkeskännedom, förväntad kvalité och 

konsumentlojalitet. Stadium anser att de får fler kunder till butik i Sverige via sponsring och 

en högre kundlojalitet än i andra länder där varumärkeskännedomen inte är lika hög. Enligt 

Vasaloppets mätningar har deltagarna fått en förbättrad uppfattning av DHL. Deltagarna 

ansåg sig vara nöjda med kvalitén på transporterna, vilket gav ett högre förtroende för DHL. 

DHL arbetar dock fortfarande mycket med exponering vid Vasaloppsarenan, för att 

deltagarna skulle få en högre varumärkeskännedom. 

Enligt respondenterna i denna undersökning är Vasaloppet ett starkt varumärke. 

Respondenterna poängterar vikten av att kunna sammankopplas med Vasaloppet. Om Swix 

skulle tvingas välja mellan Vasaloppet och sponsring till elitåkare skulle de välja 

Vasaloppet. Vasaloppet är en inkörsport till alla sportkedjor som säljer skidutrustning och är 

därför viktig. Arla och DHL bekräftar att det är viktigt att kunna sammankopplas med en 

välskött organisation med ett starkt varumärke som Vasaloppets varumärke, det största i 

Sverige inom idrottsevenemang. Samarbetet med Vasaloppet ger en positiv effekt under hela 
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året. Ovan visar hur stort och starkt varumärket Vasaloppet är.  Enligt Keller (1993) ökar 

varumärkeslojaliteten om varumärkeskännedomen ökar, detta bekräftar även Hoeffler och 

Keller (2003) i en senare studie. Enligt Swix, DHL och Axa har Vasaloppet bidragit till att 

öka företagens varumärkeskännedom och kundlojaliteten.  

Ovanstående analys visar att det inte finns något samband mellan sponsorernas etablering på 

marknaden och effektiviteten i sponsorskapet. Det är sponsorobjektets, Vasaloppets, 

varumärke och etablering inom det specifika området som påverkar sponsorernas 

varumärkeskännedom. Sponsorerna i denna undersökning vill utnyttja Vasaloppets starka 

varumärke för att stärka sitt eget. För att bekräfta denna tes krävs vidare forskning inom det 

specifika. 

5.5 Effekt av sponsring, MBO   

Enligt Meenaghan och Kourovskaia (2013) finns det viktiga beslut inom sponsring som 

påverkar den efterföljande effektiviteten. Denna undersökning visar att sponsorerna 

arbetar med specificerade mål, valda sponsorprogram, förverkligande av 

aktiveringsprogram samt uppföljning och mätning av sponsringens effekt. 

5.5.1 Specificerade mål 

Alla fem respondenter beskrev olika förväntningar och mål inför Vasaloppet. DHL menar 

att förväntningarna beror på målsättningen samt att sponsring blir vad man gör det till. 

Axa, Arla och Swix är mer specifika i sina mål och förväntningar. Axa vill kunna 

aktivera sig på plats, nå en bred målgrupp och genom ambassadörer inspirera sin 

målgrupp. Det innebär exponering, differentiering och uppbyggnad av kundrelationer 

som är tre av de mål som presenterats MBO-modell under kapitlet teori. Arla förväntar 

sig en ökad lojalitet som i längden skall ge en ökad försäljning samt att 80 % av de som 

deltar i evenemanget ska uppfatta att Arla är på plats och att de får ett personligt möte 

med kund. Vidare vill de framstå som en bra samarbetspartner, tillföra ett mervärde till 

evenemanget samt erhålla en ökad goodwill. Goodwill kan kopplas till målet om att 

stärka samhällsrelationer. Swix mål är att tjäna pengar. Om de inte tjänar pengar på 

sponsorskapet ska de avsluta samarbetet. Detta mål kan inte kopplas till något av de mer 

specifika målen som finns i MBO-modellen. När Swix berättar om sina strategier 

framkommer dock att de satsar på vallabodar ute i skidspåren, vilket kan kopplas till 

målet om att bygga kundrelationer. Stadium har höga mål och förväntningar på sina 
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samarbetspartners då de investerar mycket tid och pengar i sponsring. Stadium väljer 

sponsringsprogram utifrån hur väl det kan sammankopplas med det egna sortimentet men 

även hur de med hjälp av sponsring kan aktivera sin personal. Detta kan kopplas till målet 

om att stärka de anställdas bild och lojalitet till företaget. De anser även att det är viktigt 

att kunna växa tillsammans med sin eller sina sponsorpartners vilket kan kopplas samman 

med målet om att bygga kundrelationer. Ingen av respondenterna arbetar med alla fem 

mål som finns i modellen MBO men arbetar med något av målen.  

5.5.2 Val av sponsringsprogram 

Enligt Meenaghan och Kourovskaia (2013) skall potentiella sponsringsprogram 

utvärderas utifrån de mål och kriterier som företaget har valt.    

Gemensamt för alla respondenter är att de vill nå en specifik men stor målgrupp. Alla 

respondenter framhäver vikten av ett stort deltagarantal och vikten av att kunna satsa 

ordentligt på ett eller fåtal evenemang för att kunna genomföra dem på ett 

tillfredställande vis. Arla vill satsa på större evenemang då det är mer kostnadseffektivt. 

Detta är inte ett mål som specificeras i MBO-modellen men som kan kopplas samman 

med respondenternas egna mål och kriterier.  

Enligt Speed och Thompson (2000) är de mest effektiva sponsorskapen de som har en 

tydlig koppling mellan sponsringsobjekt och sponsor. 

Alla respondenter berättar att de kan kopplas samman med Vasaloppet på ett naturligt 

sätt. Axa kan sammankopplas med Vasaloppet i och med sitt arbete med sport, hälsa och 

aktivitet. Det är gratis att vara medlem i Axa sports club vilket gör att åkare kan tävla för 

Axa. Arla använder sig av konceptet naturens egen sportdryck och delar ut den vid 

Vasaloppets målgång. De vill bli en naturlig del av Vasaloppet. Stadium och Swix kan på 

ett naturligt sätt sammankoppla sitt sportsortiment, exempelvis skidstavar, med 

Vasaloppet. DHL har blivit en naturlig del av evenemanget med hjälp av transport av 

åkarnas kläder. Detta ska enligt MBO-modellen ge en förbättrad varumärkesuppfattning.  

5.5.3 Sponsringsaktivering 

Aktivering är en grundläggande del i att lyckas med ett sponsorskap enligt MBO-

modellen. Alla respondenter berättar att aktivering är viktigt och berättar på vilket sätt de 

aktiverar sig. DHL arbetar med aktivering genom att transportera deltagarnas utrustning. 

Arla delar ut naturens egen sportdryck (mjölk) vid målgång. Swix hjälper åkarna med 
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Valla. Stadium bygger upp en konceptbutik på plats och Axa bjuder deltagarna på 

frukost. Detta är exempel på aktivering och alla respondenter poängterar att de vill bidra 

med ett mervärde via aktivering. De vill kunna förbättra evenemanget och samtidigt höja 

värdet på sponsringen. Alla respondenter är medvetna om att aktivering innebär ett stort 

eget engagemang i form av tid och pengar. De anser alla att aktiveringens effekt beror på 

det egna engagemanget och investeringen på plats, våga satsa för att få en bra effekt. Axa 

förklarar detta på ett enkelt och bra sätt.  

” […]är vi jätte dåliga på att göra saker kommer vi få väldigt dålig effekt 
är vi däremot väldigt bra på att göra aktiviteter så får vi väldigt bra effekt 
och det ser man på alla mätningar av olika event att det inte är den som är 
huvudsponsor som får bäst effekt alltid utan den som har gjort bäst 
aktiviteter och kanske som har tydligast koppling till”  

Enligt den teori som presenterats tidigare är aktivering ett grundläggande förutsättning för 

ett lyckat sponsorskap vilket bekräftas av denna undersökning.  

5.5.4 Uppföljning 

Vasaloppsorganisationen skickar ut en undersökning till alla deltagare. Mätning av 

sponsorernas insats genomförs via Vasaloppets undersökning. Det är värdefullt för 

sponsorerna. Swix och Stadium berättar att de vill tjäna pengar på sitt sponsorskap men 

berättar ingenting om hur de mäter detta. Övriga respondenter berättar att mätning är 

viktigt för att kunna rättfärdiga arbetet och berättar på vilket sätt mätningar genomförs, 

bland annat med hjälp av Vasaloppets undersökning. Gemensamt för alla respondenter är 

att de anser att sponsring har kommit att öka och därmed granskas och utvärderas arbetet 

med sponsring mycket mer än tidigare. DHL sammanfattar det på ett tydligt sätt genom 

att säga att målet med sponsring är att tjäna pengar och för att kunna rättfärdiga arbete 

med sponsring behöver sponsorskapen utvärderas.  
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6 Resultat 
 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på varför företag väljer att arbeta med sponsring 

av idrott och vad företag har för uppfattning av sponsring kontra andra 

marknadsföringsstrategier. Följande underfrågor ligger till grund för detta resultat; Hur 

uppfattar sponsorföretag sponsring av idrott? Varför väljer företag sponsring av idrott 

som marknadsföringsmetod? Anser företag att sponsring av idrott kan jämföras med 

andra typer av kommunikationsmetoder? 

Sponsorerna i denna undersökning har valt att sponsra idrottsevenemanget Vasaloppet 

bland annat för det stora deltagarantalet. De arbetar med sponsring till idrott för att kunna 

nå en bred målgrupp som har en hälsosam livsstil, motionärer. Sponsorerna vill kunna 

kommunicera med sin målgrupp direkt istället för att kommunicera via sponsring till 

elitidrottare. 

Sponsorerna anser att de med hjälp av idrottsevenemang får en plattform att visa upp sig 

på, de kan visa sina kvalitéer och kan kommunicera med konsumenter på ett personligt 

plan. De kan bidra till att förhöja ett idrottsevenemang och därmed förbättra konsumentens 

upplevelse. Sponsorerna anser att konsumenterna är mer mottagliga för kommunikation på 

denna plattform. I slutändan ger det, ur sponsorernas synvinkel, en positiv effekt på 

konsumenternas köpbeteende.  

Majoriteten av sponsorerna ansåg inte att tv-sändning av ett idrottsevenemang var en 

avgörande faktor för att sponsra ett idrottsevenemang.  

Enligt undersökningen förändras sponsorernas sponsorstrategi beroende på vilken 

etableringsfas de befinner sig i. Tidigare arbetade sponsorerna mer med exponering av 

varumärken men har nu övergått till att arbeta mer med aktivering och sponsringsprogram 

som tar dem närmare konsumenten.   

Enligt undersökningen erhåller sponsorer till ett starkt varumärke positiva effekter i form 

av ökad försäljning, ökad konsumentlojalitet och ökad varumärkeskännedom.   

Idrottsevenemang som är välarrangerade, genomtänkta och professionella anses vara mer 

tillförlitliga och stabila. Enligt undersökningen är sådana evenemang attraktiva för 

sponsorer.  
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Uppföljning, utvärdering och mätning av sponsring är viktigt för sponsorerna. Målet är att 

tjäna pengar och det behöver redovisas. 

Oavsett vilken marknadsföringskanal sponsorerna använder sig av är budskapet det 

samma. Samma typ av budskap förmedlas via sponsring men paketeras annorlunda. 

Sponsorerna anser att det finns väsentliga skillnader mellan sponsring och traditionell 

marknadsföring. De anser att sponsring är en marknadsföringsmetod som ständigt pågår. 

Traditionell marknadsföring varar en kort period. Sponsorerna uppfattar sponsring som 

kostnadseffektivt eftersom att de kan kommunicera med en stor målgrupp som är på plats 

vid ett idrottsevenemang för att de är intresserade, inte för att de måste.  

Sponsorerna i denna undersökning har olika förväntningar inför ett sponsorsamarbete men 

är alla överens om att ett sponsorskap blir vad man gör det till. Undersökningen visar att 

sponsring handlar om ett engagemang för att aktivera sig på plats. Sponsorer som satsar på 

aktivering kommer att erhålla större effekt av sponsring än de som sponsrar med en summa 

pengar.  
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7 Slutdiskussion 
 

Denna undersökning visar att sponsorerna söker sponsringsobjekten som är professionella och 

som kan ge stabilitet och trygghet. En sponsorinvestering ska kunna rättfärdigas gentemot 

företagets ägare. Sponsorerna i denna undersökning anser att personer som arbetar med 

sponsring behöver erfarenhet inom marknadsföring, erfarenhet i form av en tidigare 

framgångsrik idrottskarriär är sekundärt. Enligt Athanasopoulous och Sarlis (2015) och Douvis 

et al. (2015) liknar proc essen fram till sponsringsavtal andra marknadsföringsavtal vilket gör 

att det går smidigt för personer med erfarenhet inom marknadsföring att förhandla om avtal. 

Detta visar att det är bättre för företag och idrottsorganisationer att anställa personer med 

erfarenhet av marknadsföringsbranschen istället för personer med endast idrottsbakgrund.            

Yu Kyoum, Yong Jae och Jeffery (2011) anser att det är tvärtom, att sponsringsprocessen 

skiljer sig från andra avtalsprocesser, vilket skulle betyda att det är effektivare att personer med 

idrottsbakgrund arbetar som sponsoransvariga eftersom att de har bättre insikter i hur 

förhandlingar inom idrott fungerar.  

Brennan Binney och Brady (2012), Johnston och Paulsen (2014) samt Copeland, Frisby och 

McCarville (1996) menar att mediabevakning av ett evenemang är viktigt för sponsorerna. 

Levin, Joiner och Cameron (2001) visade i sin studie att de sponsorer vars bilar fick tv-

exponering under loppet och i tv-sändningens paus erhöll störst effekt av sin sponsring. Enligt 

sponsorerna, som bidragit till denna uppsats, är det svårt att nå konsumenter på grund av det 

”brus” av stora mängder information som har uppstått. Det är svårt för konsumenter att vara 

mottagliga för all information. Sponsorerna menar att konsumenter reagerar på det som är 

unikt. Enligt sponsorerna i denna undersökning är det personliga mötet viktigt för att kunna 

kommunicera med konsumenter på ett unikt sätt, vilket kan skapas via sponsring.  

Stora delar av den tidigare forskningen har inriktats mot elitidrott, hur sponsorerna kan nå ut till 

kund, samt hur sponsorerna uppfattas av konsumenter. Levin, Joiner och Cameron (2001) 

undersökte ett rallyevenemang för elitförare som heter NASCAR. I den undersökningen visade 

det sig att det inte bara var sponsorer till de bästa förarna som ökade sin försäljning utan även 

övriga sponsorer. Det visar att idrottsliga resultat inte nödvändigtvis påverkar effekten av 

sponsring. I denna uppsats framkom att sponsorerna sponsrar Vasaloppet för att evenemangets 

målgrupp är stor. Det är en möjlighet för sponsorerna att marknadsföra sina produkter direkt till 

konsumenten istället för att sponsra en eller flera elitidrottare som skall påverka konsumenten. 

Sponsorerna i denna undersökning har minskat antalet sponsorsamarbeten som riktar sig mot 
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elitidrottare. En del av sponsorerna har helt slutat att sponsra elitidrottare för att istället inrikta 

sig mot breddidrott där de anser att slutkonsumenten befinner sig.  

I och med internets inträde menar Gad (2001) att dagens företag har förändrat sina 

marknadsföringsstrategier och fokuserar mer på konsumenten. Digitaliseringen medför att 

större kvantiteter av information kan förmedlas snabbare, vilket leder till ett ”brus” av 

information. Sponsorerna anser att sponsring är ett bra komplement till övrig marknadsföring 

och uppfattar sponsring som ett bra sätt att nå kunder. Via sponsring kan de skapa en 

mötesplats mellan företaget och sina konsumenter. Enligt sponsorerna uppskattar 

konsumenterna den personliga kontakten under ett idrottsevenemang. En kontakt som inte är 

möjlig på de digitala plattformarna. 

Den personliga kontakten mellan konsument och företag, som ska bidra till ökad 

konsumentlojalitet, skapas med hjälp av aktivering under ett idrottsevenemang. Enligt 

Athanasopoulous och Sarlis (2015) och Douvis et al. (2015) tillkommer inga kostnader utöver 

vad som avtalats mellan sponsor och sponsrad. Brennan, Binney och Brady (2012), Johnston 

och Paulsen (2014) samt Copeland, Frisby och McCarville (1996) menar däremot att det, 

utöver avtalet, tillkommer utgifter till aktivering vilket kan stärkas i denna undersökning. 

Majoriteten av sponsorerna i denna undersökning avsätter nämligen ytterligare pengar för att 

kunna aktivera sig på plats under Vasaloppet. Sponsorerna menar att det är aktiveringen på 

plats som avgör sponsringens effekt. De menar att om de lyckas genomföra en bra aktivering 

där Vasaloppsåkarna uppfattar att sponsorn har varit på plats och att sponsorn har bidragit till 

att förbättra evenemanget kommer konsumenterna att få en bättre uppfattning av företaget. De 

menar att sponsorn påverkar effekten av sponsring, det blir vad man gör det till.  

Enligt Brennan, Binney och Brady (2012) är sponsring det snabbast växande 

kommunikationsmedlet och det är således intressant att diskutera dess utveckling och varför 

företag använder sig av sponsring. Sponsorerna i denna undersökning vill arbeta med sponsring 

på ett aktivt sätt. De vill kunna vara med, påverka och visa konsumenter vad de är bra på. De 

kräver mycket av ett sponsringssamarbete, mer än tidigare. Sponsorerna i denna undersökning 

söker sponsringsobjekt som kan kopplas samman med sponsorns verksamhet, ett 

sponsringsobjekt som gör det möjligt att nå en stor målgrupp, ett koncept som är unikt samt en 

öppenhet gentemot sponsorer som vill förverkliga sina nya idéer som kan bidra till att utveckla 

evenemanget. Detta ger ett mervärde för evenemanget och för sponsorn.  
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7.1 Vidare forskning 

Enligt tidigare forskning har sponsring förändrats mycket de senaste åren. I denna studie 

finns det indikationer på att sponsorer väljer att sponsra evenemang som inriktar sig mot 

ett stort antal motionärer hellre än att sponsra evenemang som fokuserar på elitidrottare. 

Utifrån en elitidrottsförening eller individuell idrottares perspektiv vore det därför 

intressant att genomföra forskning som handlar om hur elitidrotten kan utveckla sin 

verksamhet för att tillmötesgå sponsorers behov.  

Denna studie visar även att evenemang som vänder sig till deltagare är mer attraktiva än 

de som vänder sig till enbart åskådare. Det skulle därför vara intressant att studera en 

annan idrott för att se om samma indikationer kan finnas där.  

Denna undersökning är inriktad mot sponsorer som sponsrar idrottsevenemang och det vore 

intressant att göra en jämförande studie kring varför sponsorer till lagidrotter eller individuella 

väljer att sponsra. 
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9 Bilagor 

9.1 Intervjuguide 

Är det okej att vi spelar in intervjun? 

Presentation om vår studie.  

Tidsperspektiv (cirka 60 min).  

Möjlighet finns för anonymitet men önskemål finns att få citera respondenten. 

Du kan välja att avbryta intervjun 

 

Bakgrundsfrågor 

Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Hur länge har du varit ansvarig för sponsring på detta företag?  

Hur länge har ni varit sponsor till Vasaloppet? 

Har du genomfört ett Vasalopp? Är det många på xx-företaget som åker Vasaloppet? 

Finns det en allmän sportkultur på xx-företaget?  

 

• Hur uppfattar sponsorföretag sponsring av idrott? 
o Vad är din och företagets definition av sponsring? 
o Vad är er uppfattning av sponsring?  
o Vilka tidigare erfarenheter har ni av sponsring? 
o Har ni en sponsorfilosofi?  
o Vilka fördelar finns det med sponsring? 
o Vad förväntar ni er av ett sponsorsamarbete med idrotten?  
o Vilka nackdelar finns det med sponsring till idrott?  

§ Är det något som ni har fått uppleva?  
o Hur uppfattar ni Vasaloppets varumärke? 
o Hur uppfattar ni relationen/kontakten med Vasaloppet?  

§ Regelbunden kontakt (bra eller dåligt, varför det?) 
§ Hur blir ni bemötta?  

 
• Varför väljer företag sponsring av idrott som marknadsföringsstrategi? 
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o Varför har ni valt att sponsra idrotten?  
o Vilka typer av sponsringssamarbeten har ni idag?  
o Hur kommer det sig att ni har valt att sponsra ett idrottsevenemang? 

§ Varför har ni valt att sponsra Vasaloppet?  
§ Hur har ert varumärke påverkats av ert sponsorsamarbete med 

Vasaloppet?  
§ På vilket sätt stärker det ert varumärke?  

o Vad är ett attraktivt sponsringsobjekt? 
§ Stor publik? 
§ Många deltagare? 
§ Starkt varumärke? 
§ TV-sändning?  
§ Fungerande relation? 

o Finns det några standardiserade krav för vad ett sponsoravtal skall innehålla?  
§ Undermedvetna krav som ni söker  

o  

 

• Anser företag att sponsring av idrott kan jämföras med andra typer av 
marknadsföringsstrategier? 

o Vad har ni för marknadsföringsstrategier? 
o Finns det några allmänna krav eller bestämmelser för hur marknadsföring av ert 

företag ska se ut, marknadsförings filosofi?  
o Vad vill ni att ert varumärke ska representera? 
o På vilket sätt tycker du att sponsring skiljer sig från andra typer av 

marknadsföringsstrategier? 
o På vilket sätt tycker du att sponsring liknar andra marknadsföringsstrategier?  

 

 


