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Varumärkets betydelse blir allt mer viktig för att företag ska nå 
framgång. Detta på grund av att bland annat produktskillnaderna på 
marknaden minskat samt att mediekostnaderna ökat.  En konsekvens av 
detta är att företagen måste differentiera sina varumärken och tydliggöra 
dess märkesidentitet. I och med detta blir det intressant att studera ett 
företag som under lång tid arbetat med att bygga upp ett starkt 
varumärke genom sitt påtagliga arbete med att använda sig av ideell 
verksamhet samt sponsring. Varumärket Vasaloppet är ett idrottsevent 
som lyckats profilera sig som en tävlig, en upplevelse, ett äventyr samt 
en dröm att genomföra. Genom denna bredd består Vasaloppets 
målgrupper av både nybörjare, amatörer och proffs. 
 
Syftet med studien är att ta reda på vilka tillvägagångssätt företaget 
använt sig av för att bygga upp ett starkt varumärke. Dessa 
tillvägagångssätt jämförs sedan med teoretiska modeller inom 
varumärkesuppbyggnad för att se på vilket sätt Vasaloppets metoder 
skiljer eller liknar den vetenskapliga teorin. Vidare studeras hur 
Vasaloppet arbetat med sina sponsorer för att tillsammans stärka sina 
varumärken. 
 
För att kunna beskriva hur Vasaloppet har lyckats med sin 
varumärkesuppbyggnad samt hur de arbetar med sina sponsorer så har 
ett flertal semistrukturerande intervjuer utförts.  
 
Den vetenskapliga teorin som empirin är analyserad utifrån är Melins 
(1999), ”Den strategiska varumärkesplattformen”, Kapferers (2004), 
”Märkesidentitetsprisma” samt teori angående sponsring av bland annat 
Keller (1998).  
 
I analysen av Vasaloppets varumärkesuppbyggnad framkommer det att 
den vetenskapliga teorin till stor del stämmer överens med det sätt 
Vasaloppet arbetat efter.   
 
Slutsatserna av studien är att Vasaloppet använder sig av ideell 
verksamhet vilket inte förespråkas i vetenskaplig teori angående 
varumärkesuppbyggnad samt att de på ett effektivt sätt samarbetar med 
sina sponsorer och samarbetsparter för att tillsammans skapa 
utbytesrelationer. 
 
 
Nyckelord: Varumärkesuppbyggnad, sponsring, idrottsevent, 
märkesidentitet och ideell verksamhet. 
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Detta kapitel inleds med en problembakgrund till studiens ämnesområde. Därefter förs en 
diskussion om det valda problemområdet för att ge läsaren en förståelse till varför 
problemområdet är intressant och bör studeras närmare. Detta leder naturligt in på 
uppsatsens problemformulering och syfte. Efter presenterade avgränsningar avslutas kapitlet 
med en lista över definitioner. 
 
 

��� �67>/.;>0(-63,*�
Varumärken är något som med tiden har blivit allt mer betydelsefullt för att företag och 
organisationer ska nå framgång. Det är av stor vikt att företag prioriterar varumärkesfrågor då 
minskade produktskillnader, ökade mediekostnader och marknadsintegrationen är tre viktiga 
trender som under de senaste decennierna successivt förändrat förutsättningarna för 
märkesprodukter (Urde, 1997). Varumärken som de ser ut idag har varit under utveckling i 
över 200 år och denna utveckling har bidragit till att företag har förändrat sin syn på 
varumärken. Flertalet framgångsrika företag ser idag varumärken som en betydelsefull 
tillgång samt en nyckel till ökad tillväxt (Melin, 1999). 
 
Dagens marknad består av små produktskillnader vilket leder till att företagen måste 
differentiera sina varumärken. Exempel på detta är att konsumenten inte prioriterar produkters 
funktionella fördelar utan mer dess emotionella värde och symboliska mening. Ett exempel på 
differentiering kan vara att företaget kopplar varumärket till något som associeras till ett 
mervärde. Det är av samma syfte som företag väljer att gå in i olika sponsringsavtal. Centralt i 
detta sammanhang är hur produkten lyckas skapa en innebörd som fångar in målgruppens 
uppfattningar och värderingar och som dessutom är svåra för konkurrenterna att efterlikna 
(Urde, 1997). 
 
Att se varumärken som kapital har bidragit till att öka medvetenheten om varumärkets 
betydelse som värdefull tillgång för företag (Melin, 1999). Ett exempel på detta är företaget 
Absolut Vodka, vars varumärke värderas till cirka 30 miljarder svenska kronor. Årligen 
rankas de högst värderade varumärkena i världen. År 2005 rankades Coca-Cola (67.525 
miljoner dollar), Microsoft (59.941 miljoner dollar) och IBM (53.376 miljoner dollar) som de 
tre högst värderade varumärkena i världen (bwnt.businessweek.com/brand/2005/, 2006-05-
09).  
 
Ett varumärke är mer än ett föremål, det kan skapa en relation mellan konsument och 
märkesprodukt. Förhållandet baseras på de unika associationer som konsumenterna har till 
produkten och där målet för marknadsföraren är att försöka upprätta så många relationer som 
möjligt. (Jones, 1999) 
 

” One key to successful brand-building is to understand how to develop a 
brand identity – to know what the brand stands for and to effectively 
express the identity.”  (cit. fr. Aaker, 1996, s. 35) 
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I citatet på föregående sida, belyses vikten av att inom varumärkesuppbyggnad veta vad 
märkesidentiteten är. Detta för att kunna förmedla den till konsumenten. Produkten ifråga ska 
erbjuda ett överlägset konsumentvärde. För att ge hög kvalitet åt konsumenten måste företaget 
skapa en djup förståelse för deras kunder, samt genom företagets varumärke erbjuda kunden 
något som är värt mer än konkurrenternas erbjudande. Eftersom varumärket förväntas leva i 
flera år är det också viktigt att företaget är konsekvent i sin varumärkesuppbyggnad samtidigt 
som varumärket måste få möjlighet att utvecklas. (Randall, 2000) 
 
Under de senaste åren har det blivit allt populärare att företag i sin marknadskommunikation 
sponsrar olika events, i syfte att stärka sitt varumärke. Ett event är en händelse eller något 
annat som drar till sig uppmärksamhet och kan exempelvis bestå av en sportaktivitet, en 
konstutställning eller någon annan form av underhållning. Den ökade populariteten har 
bidragit till att många företag har en egen avdelning som har till uppgift att hantera företagets 
event marketing. Den största andelen av ett företags sponsringsbudget går till sport och i 
princip all sport är representerad. (Keller, 1998) 
 
Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse och intresset av sport är stort. Detta återspeglas i 
hur mycket mediebevakning som utförs av sport i radio, TV och andra medier. Företag finner 
ett intresse i att med ekonomiska resurser gå in och sponsra olika idrottsevent. 
Återbetalningen blir i form av bland annat förbättrad företagsimage, ökad 
varumärkeskännedom, visat samhällsengagemang av företaget och andra åtgärder som 
främjar företagets egen varumärkesuppbyggnad samt försäljning. (Shank, 2005) 
 

��� �67>/.;*)4(344)7,�
Det finns företag som inte kan redogöra för vad deras varumärke står för, trots konstaterade 
betydelser av varumärket. Ett varumärke betraktas ofta som ett taktiskt hjälpmedel mer än en 
strategisk resurs. För att ett varumärke ska kunna utgöra en tillgång för ett företag krävs en 
uppfattning om vad det står för och vad som gör det unikt. För att lyckas med en framgångsrik 
varumärkesuppbyggnad krävs insikt i hur ett varumärke kan bidra till att skapa värde. Inom 
brand management har synen på ett varumärke ändrats från att behandla ett varumärke som 
produktattribut till att se det som ett viktigt konkurrensmedel. (Melin, 1999) Då ambitionen 
hos många företag är att skapa och stärka sina varumärken anser vi det intressant att titta 
närmare på hur företag med fördel bör arbeta med sina varumärken.  
 
Målsättningen med att bygga upp ett starkt varumärke är att konsumenterna ska välja just 
företagets produkt eller tjänst. På detta sätt skapas sedermera en lojalitet och kunderna 
kommer att välja samma produkt eller tjänst även nästa gång. Det är viktigt att företaget vet 
vilka beteenden och behov som konsumenterna har, då det är på det sättet som företaget får 
reda på vilket värde varumärket skapar. Lyckas företag med detta kan de skapa en långsiktig 
konkurrensfördel. (Melin, 1999)  
 
Kotler beskriver i boken ”Principles of Marketing”  begreppet brand equity, som på svenska 
översätts till varumärkeskapital. Detta är värdet på ett varumärke, vilket är baserat på 
märkeslojalitet, namnkännedom, förväntad kvalitet, associationer och andra tillgångar som till 
exempel olika patent. Ett högt varumärkeskapital ger många konkurrensfördelar. Dessa olika 
faktorer kommer att presenteras mer specifikt i Melins modell ”Den strategiska 
varumärkesplattformen”  i Kapitel 3 Teori. De frågor som väcks utifrån de tre valda teorierna i 
denna uppsats, är hur ett varumärke kan byggas upp utifrån olika faktorers samband till 



V asaloppets varum ärkesuppbyggnad 
 

 

 3 

varandra. Finns det faktorer som är viktigare än andra eller behövs det läggas mer fokus på 
vissa av dem?  
 
Vasaloppet1, som denna fallstudie bygger på, är ett idrottsevent som under lång tid arbetat 
fram ett starkt varumärke. VL har lyckats bygga ett starkt varumärke genom att ta till vara på 
historien, traditionen samt genom att samarbeta med sina sponsorer. VL har byggt upp sitt 
varumärke på sitt eget unika sätt, där likheter med vetenskapliga modeller finns men där även 
andra faktorer haft stor betydelse. En väsentlig faktor i VL:s arbete med att skapa ett starkt 
varumärke, är på det sätt de hanterar och utnyttjar resurser i form av ideell verksamhet.  
 
Det första Vasaloppet genomfördes 1922 och åktes av 119 skidlöpare. Vasaloppsveckan - 82 
lopp senare, år 2006 åktes av cirka 45 000 skidlöpare. Till detta har VL uppskattat att det var 
lika mycket publik på plats under loppen. Dessa siffror talar ett tydligt språk och 
exemplifierar hur stort idrottseventet Vasaloppsveckan är. År 2004 blev VL:s varumärke 
utsett till ett Superbrand av en oberoende jury inom branschen bland framgångsrika 
varumärken i Sverige. (Holmlund, 2004)  
 
För att ett idrottsevent ska vara möjligt att genomföra är det nästan alltid beroende av ideell 
verksamhet. Detta leder till att eventet måste förmedla ett emotionellt mervärde åt de personer 
som arbetar ideellt. En annan viktig aspekt består av hur ett idrottsevent, i jämförelse med ett 
företag, anskaffar likvida medel. Detta sker genom att företag går in och sponsrar eventet, 
biljettintäkter samt den anmälningsavgift som konsumenten får betala för att delta i eventet. 
 
Företag som går in i olika typer av sponsringssamarbeten kräver motprestationer i högre grad 
än vad som gjordes förr. Detta beror på att konkurrensen på marknaden ökat samt att 
företagens marknadsavdelningar har mer pressade resurser att tillhandahålla. Idrottseventen 
måste därför kunna erbjuda något tillbaka till sina sponsorer och då konkurrensen om att få ta 
del av företagens sponsringsbudget hårdnat, måste idrottseventet kunna presentera en tydlig 
bild av vad de är för typ av företag. Denna utveckling har lett till att fokus har ökat på arbetet 
med att tydliggöra vilka värden idrottseventet består av.�
 
Konsumenters märkeslojalitet är en starkt bidragande orsak till överlevnad. Det är därför 
betydelsefullt att undersöka hur VL arbetar för att finnas i konsumentens medvetande. För att 
lyckas skapa en hög märkeslojalitet måste VL ha klargjort vad varumärket står för det vill 
säga dess märkesidentitet. Detta för att kunna förmedla budskapet vidare på ett slagkraftigt 
och tilltalande sätt.  
 
Varumärken måste vara unika och erbjuda mervärden för kunden för att lyckas konkurrera på 
befintliga och nya marknader. Då företag ska arbeta med sina varumärken krävs det att 
varumärkesuppbyggandet är förankrat i det strategiska arbetet. Inte förrän företaget ser och 
arbetar aktivt med varumärket som en strategisk konkurrensfördel, kommer varumärket att bli 
framgångsrikt. Genom att Vasaloppsveckan är ett idrottsevent som är beroende av sponsring 
så blir det även intressant att undersöka hur de arbetar med sina sponsorer. Anser sponsorerna 
att det är viktigt att de idrottsevent de samarbetar med har olika värden som de blir 
associerade med, eller ses detta bara som en bonus?  

                                                 
1 I fortsättningen av denna uppsats kommer organisationen Vasaloppet att förkortas VL. Då skidloppet 
Vasaloppet åsyftas skrivs det ut med sitt namn.   
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Ovanstående problembakgrund och diskussion leder fram till följande frågeställning: 

• Hur har VL arbetat med att bygga upp sitt varumärke i jämförelse med befintliga 
teoretiska modeller inom ämnesområdet?  

• Hur arbetar VL med sina sponsorer för att tillsammans stärka sina varumärken? 
• Vilka värden i VL:s varumärke vill sponsorerna associeras med? 

 

��� �@A1.�
Syftet med denna studie är att beskriva vilka tillvägagångssätt VL använt sig av för att bygga 
upp och införskaffa ett starkt varumärke. Dessa tillvägagångssätt kommer senare att jämföras 
med teoretiska modeller inom varumärkesuppbyggnad för att se hur VL:s metoder skiljer sig 
eller liknar den vetenskapliga teorin.  
 
Utifrån varumärkesuppbyggnaden är syftet att beskriva hur VL och dess sponsorer arbetar 
med att stärka sina varumärken tillsammans, samt ta reda på vilka värden i varumärket VL 
som attraherar sponsorerna till samarbetet.  
�
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Författarna till denna uppsats hoppas att kunna ge en intressant redogörelse för hur VL arbetat 
med att bygga upp sitt varumärke samt hur de arbetar med sina sponsorer för att tillsammans 
bygga sina varumärken. Uppsatsens resultat kommer därmed att vara relevant för 
märkesinnehavare och andra intressenter som ämnar aktivt arbeta med varumärken bland 
annat inom genren Sport Management. Vår förhoppning är även att VL kan få en inblick i hur 
deras varumärkesuppbyggnad gått till, sett utifrån ett kritiskt förhållningssätt. 
�

��  �5-6?,4,),-06�
Då syftet med uppsatsen är att jämföra VL:s varumärkesuppbyggnad med befintliga teorier 
inom ämnesområdet, har vi i analysen valt att utföra en teoretiskt avgränsning inom Melins 
modell ”Den strategiska varumärkesplattformen”  då faktorn märkesidentitet på ett mer 
beskrivande sätt går att analysera utifrån Kapferers modell ”Märkesidentitetsprisma”. 
Uppsatsen kommer därmed att endast belysa de delar av modellerna som för läsaren leder till 
ökad förståelse av hur VL byggt upp sitt varumärke, samt hur de arbetar med sina sponsorer. 
 
VL är inblandade i och stöttar de internationella Vasaloppen som arrangeras i Japan, Kina och 
USA. Författarna har valt att utföra en geografisk avgränsning och endast fokusera denna 
fallstudie på VL i Sverige.  
 
År 2006 var första året som Vasaloppet även var en del av FIS (Fédération Internationale de 
Ski) världscupen. Då det är för tidigt att uttala sig om vilka effekter detta har fått på 
varumärket VL, har vi därför endast valt att delge läsaren den senaste utvecklingen. Detta 
framställs i kapitel 4, Empiri.  
 
 
�
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Nedan presenteras några definitioner som underlättar för läsaren att förstå innebörden av 
begreppen i denna uppsats.  
 
Varumärke, varukännetecken som en näringsidkare använder för att särskilja de varor eller 
tjänster som han tillhandahåller från andras varor eller tjänster. Varumärke har en 
grundläggande betydelse för individualisering av ett visst företags produkt och för dess 
marknadsföring. Märket blir härigenom bärare av produktens image och goodwill. 
(www.ne.se, 2006-05-04) 
 
Branding, att bygga varumärken.(Nilsson, 2000) 
 
Brand management, är kärnan i all affärsverksamhet. Vi har varumärken runt omkring oss 
hela tiden och alla företag arbetar, mer eller mindre framgångsrikt och medvetet, med sitt 
rykte och de värden som är bundna till företagets namn och symboler. (Nilsson, 2000) 
 
Logotyp, särpräglad grafisk kombination av bokstäver och bildelement. Logotyper används 
bland annat inom marknadsföring, för att öka möjligheten att snabbt identifiera ett företag och 
dess produkter. (www.ne.se, 2006-05-04) 
 
Starkt varumärke, med detta menar författarna att en hög lönsamhet uppnås i form av en ökad 
efterfrågan av varumärket, både av konsumenter och samarbetspartner, vilket resulterar i en 
ökad tillväxt. �
 
Superbrand, i jämförelse med sina konkurrenter erbjuder ett Superbrand konsumenten 
betydande emotionella och/eller rationella fördelar, mervärden som konsumenten (medvetet 
eller omedvetet) vill ha, känner igen och är beredd att betala extra för. (Holmlund, 2004) 
 
Word of mouth, har författarna valt att översätta till marknadsföring genom positiv 
ryktesspridning, ett annat begrepp som används mer på svenska som har samma innebörd är 
mun-till-mun-metoden. �
�
Sport Management, innebär en utvecklad kompetens för att kunna planera, bedriva, leda och 
utveckla en verksamhet inom företag, myndigheter och organisationer av olika slag, där idrott 
i vid bemärkelse ligger till grund för verksamheten. (www.oru.se, 2006-05-25) 
 
 
 
 
 
 
 
 
�
�
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Detta metodavsnitt är en systematisk redogörelse för tillvägagångssättet i vår studie. Vi 
inleder med att motivera vårt val av ämne och vilken enhet vi valt att undersöka. Vidare 
presenteras det vetenskapliga synsätt, samt vilken metod som tillämpats i studien. Därefter 
presenteras den valda ansatsen och vilka personliga referensramar författarna besitter. Efter 
detta redogörs ingående om uppsatsens datainsamling och kapitlet avslutas med resonemang 
kring studiens tillförlitlighet och sist en källkritisk diskussion. 
 
 

��� �0/�05�?;,.�7<2�3,*.64B(,),-4.,2.1�
Som tidigare framkommit i uppsatsens problembakgrund är det ur ett företagsperspektiv allt 
mer viktigt att bygga och vårda sitt varumärke. Då författarna till denna uppsats båda är 
intresserade av områdena marknadsföring och entreprenörskap har vi speciellt intresserat oss 
för varumärkesuppbyggnad. Under tidigare studier i företagsekonomi vid Örebro universitet, 
kom vi i kontakt med dessa ämnen genom Philip Kotlers ”Principles of Marketing”  och Frans 
Melins ”Varumärkesstrategi” . Det finns även mycket annan intresseväckande vetenskaplig, 
men även ickevetenskaplig, information om just varumärkesuppbyggnad, hur varumärken 
designas, kvalitetssäkras med mera. Med detta underlag anser författarna att det fanns mycket 
relevant teori till att utföra denna studie.  
�  
Den primära anledningen till varför vi valt att utföra denna uppsats om VL är på grund av att 
de arbetat fram ett starkt varumärke på en intressant marknad. Då författarna studerar 
programmet Management in Sport and Recreation, har valet av undersökningsenhet bidragit 
till att få ett inslag av Sport Management i vår C-uppsats i ämnet marknadsföring. Vi anser att 
det är intressant att undersöka hur VL lyckats med detta och sedan jämföra med hur det ser ut 
i teorin med hur det ser ut i praktiken. 
 

��� �.1.,4(0=/)-1�4@,4?11�
Hartman (1998) tar upp två olika typer av traditioner inom vetenskaplig teori, den 
positivistiska och den hermeneutiska. Han anser att det finns vissa likheter mellan 
traditionerna då båda vill utveckla teorier även om de inte ser lika ut. Båda teorierna vill göra 
undersökningar som ska ligga till grund för teorierna även om metoderna inte är desamma. 
Vidare menar Hartman att båda traditionerna accepterar att kunskap är något som måste 
rättfärdigas, även om de söker kunskap om olika saker och deras sätt att rättfärdiga saker 
skiljer sig åt. 
 

����� �.6;.,.31)4(1�4@,4?11��
Hermeneutiken strävar efter förståelse för en individs eller en grupp individers livsvärld 
genom att beskriva den mening människor knyter till olika företeelser. Undersökaren är 
intresserad av innehållet i de här föreställningarna, inte hur världen är utan hur människan 
föreställer sig den, samt att livsvärlden erhålls genom tolkning av människors beteende. 
Hermeneutiken har ett holistiskt synsätt vilket innebär att människors föreställningar om 
omvärlden inte går att isolera och beskrivas en och en. (Hartman 1998) 
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Enligt Hartman (1998) är förståelse för andra människor alltid relativt till vår egen bakgrund. 
Han menar att vår egen förståelse kommer att prägla vår uppfattning om den individs 
livsvärld vi undersöker. Resultatet blir då en sammansmältning av vår egen uppfattning och 
undersökningsobjektets. 
 

����� �0/�05�5.1.,4(0=/)-1�4@,4?11�
Uppsatsen bygger på intervjuer där målet är att ta reda på hur VL:s varumärkesuppbygnad 
gått till, samt hur de arbetar med sina sponsorer. Syftet med intervjuerna är att ta del av 
respondenternas egna åsikter och kunskaper kring varumärkesuppbygnad och sponsring. 
Undersökningen baseras på våra tolkningar av de svar som respondenterna gav, vilket innebar 
en subjektiv bedömning av resultatet. Uppsatsen har ett hermeneutiskt perspektiv då resultatet 
är en sammansmältning av vår egen uppfattning och undersökningsobjektets.  
 

��� �.1.,4(0=/)-0�;.17*.6�
Vid utredning av vad för typ av data som finns och hur den behandlas avser det främst 
kvantitativa och kvalitativa metoder. Inom metodläran skiljes ofta kvalitativa och kvantitativa 
metoder åt (Andersen, 1994). I undersökningar vilka mäter, kvantifierar med hjälp av 
matematik och statistik används en kvantitativ metod (Backman, 1998). Den kvalitativa 
metoden kännetecknas av att det inte användes siffror eller tal.(Kinnear & Taylor, 1996) 
 

����� �50/)101)5�;.17*�
Förutsättningen för de kvalitativa metoderna är att varje fenomen består av en unik 
uppsättning kvaliteter (Andersen, 1994). Enligt Hartman (1998) står ordet kvalitativ för 
intresset av vilken natur eller vilka egenskaper ett fenomen har. Han menar att alla 
undersökningar av kvalitativ natur omfattar de undersökningar, vilka klassificeras efter 
egenskaper. Vidare anser författaren att en kvalitativ metod hänger samman med det 
hermeneutiska synsättet. Backman (1998) anser att en kvalitativ undersökning bygger på en 
verbal kommunikation där forskaren har fokus på helheten. 
 
Kännetecken för kvalitativa metoder enligt Backman (1998): 
 

• låg standardisering och formalisering 
• hög flexibilitet gällande undersökningens uppläggning 
• dynamiska sammanhang 
• helhetsinriktad kunskap 
• tvåvägskommunikation 

 

����� �0/�05�5.1.,4(0=/)-�;.17*�
Vi finner att en kvalitativ metod är mest lämpad för uppsatsen eftersom resultatet baseras på 
en tvåvägskommunikation i form av personliga intervjuer. Under intervjuernas gång gavs 
utrymme för fördjupningar inom vissa områden där respondenten kunde tala fritt kring ämnet. 
Syftet med intervjuerna är att få en bild av respondenternas åsikter vilka sedan tolkas utifrån 
våra egna uppfattningar. Enligt Hartman (1998) kräver det hermeneutiska synsättet en 
kvalitativ metod. Då uppsatsen har ett hermeneutiskt synsätt som innebär att kunskap erhålls 
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genom tolkning, styrks det att enligt Hartmans teorier att uppsatsens metod är av kvalitativ 
karaktär.  
 

��� �0/�05�3,*.64B(,),-40,4014�
En fallstudie kan definieras som en metod som kan användas när en forskaren vill studera en 
företeelse på ett systematiskt sätt. Då fallstudie används som metod väljer vi att fokusera på 
en speciell företeelse eller händelse och genom detta belyses sambandet mellan faktorer som 
utmärker den företeelse eller händelse som studeras (Merriam, 1994). I denna studie består 
händelsen av hur VL arbetar med att bygga upp, samt hur de hanterar sina sponsorer, för att 
gemensamt stärka sina varumärken.  
 
Med en fallstudie finns möjlighet att se på de olika delarna i ett fall ur ett helhetsperspektiv 
och studien blir inte baserad på de enstaka beståndsdelarna i det specifika fenomenet. 
Fallstudien är även bra att använda då tillvägagångssättet innebär att forskaren undersöker 
företeelser i verkligheten, som de naturligt uppträder, vilket gör att forskare inte behöver 
kunna kontrollera eller ändra omständigheterna i fallet (Merriam, 1994). Vi anser att metoden 
passade bra då vi genom fallstudien endast koncentrerar oss på ett fåtal händelser. Genom att 
beskriva och analysera hur VL arbetar med uppbyggnaden av sitt varumärke, samt hur de 
arbetar med sina sponsorer, försöker vi skapa en helhetsförståelse som vi finner är bäst utifrån 
denna metod.  
 

��� �B6A01106,04�6.A.6.,460;��
Det finns många faktorer som påverkar individers referenser och påverkar vårt sätt att tänka 
och agera. Dessa är bland annat social tillhörighet, utbildning, livs- och arbetserfarenhet 
etcetera. Utgångspunkten för den kvalitativa forskningsprocessen är de fördomar och den 
förståelse som författaren har. Fördomar är personliga uppfattningar om den företeelse som 
ska studeras, medan förståelse är den uppfattning som individen har om ett fenomen genom 
exempelvis egna erfarenheter. (Holme & Solvang, 1997)  
 
Båda författarna studerar programmet Management in Sport and Recreation vid Örebro 
universitet, samt har valt inriktning mot ämnet marknadsföring inom företagsekonomi. Då vi 
från tidigare arbetserfarenheter samt studier har en förkunskap om idrottsevent, anser vi att 
det finns en risk att empiriinsamlingen vinklats utifrån våra befintliga uppfattningar. Denna 
risk har vi varit medvetna om under studiens gång. Detta genom att exempelvis i intervjuerna 
ställa frågor inom områden som vi ansåg oss ha förkunskaper om. 
 
Författarna har valt att klargöra vilka relevanta erfarenheter och bakgrunder vi besitter så att 
läsaren kan bilda sig en egen uppfattning hur dessa påverkat studien. Vi har haft ett kritiskt 
förhållningssätt under studien, men är medvetna om att det är omöjligt att helt koppla bort de 
personliga referensramar vi bär med oss. 
 

��  �6);?6"�7<2�4.(3,*?6*010�
Datainsamling kan delas in i två huvudgrupper: primärdata och sekundärdata. Valet av 
primär- och/eller sekundärdata beror på informationstillgången. Primärdata är den typ av data 
som samlats in speciellt för undersökningens syfte. Det är forskaren själv som samlar 
information via exempelvis intervjuer, observationer, fallstudier och enkäter. Sekundärdata är 
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data som redan är framtagen för ett annat syfte, det kan därför vara av betydelse att ta reda på 
i vilket syfte informationen togs fram. Exempel på sekundärdata är information från 
vetenskapliga rapporter, databaser, uppslagsverk och böcker. Vid användandet av 
sekundärdata kan det finnas risk för tolkningsproblem. Feltolkningar kan uppstå genom att 
olikartade definitioner av begrepp eller att informationen är inaktuell för den studie som 
genomförs. (Saunders, Lewis & Thornhill, 2003) 
 
Inledningsvis började vi med informationssökning av sekundärdata om VL och även andra 
skrifter som behandlade de valda ämnesområdena och vårt syfte. Utifrån de idéer som väckts 
samlades primärdata in om VL genom intervjuer som sedermera jämfördes mot de 
vetenskapliga teorier vi ansåg passande för att utföra en analys.  
 
Insamlingen av teorier gjordes genom sökning av vetenskapliga artiklar och andra 
vetenskapliga skrifter i databasen elin@örebro och under bibliotekets katalog Voyager. 
Sökningar utfördes med ämnesord som bland annat branding, varumärkesuppbyggnad, event 
marketing och sponsring. Denna databas och katalog finns att tillgå under Örebros 
universitetsbiblioteks hemsida. Dessutom frågade vi även bekanta som studerat 
marknadsföring om de hade förslag på källor som vi kunde hitta lämpliga teorier ifrån. Detta 
resulterade sedermera i att vi fann olika teorier av bland annat Urde, Melin och Kapferer, som 
vi sedan analyserade och ansåg vara passade för vårt ämnesområde. 
 

��! �0/�05�*010),40;/),-�
Fallstudien är utförd genom ett flertal semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad 
intervju bygger på att intervjuarna har förberett sig med frågor som har en övergripande 
karaktär och det finns även möjlighet att ställa följdfrågor eller låta respondenten 
vidareutveckla sina resonemang kring dessa. Ordningen av frågorna går att ändra varefter den 
form intervjun tar. Eftersom svaren är öppna läggs tyngden på att försöka få respondenten att 
utveckla sina synpunkter, tankar och idéer kring ämnet (Saunders, Lewis & Thornhill, 2003). 
Intervjufrågorna, se bilaga 1, 2 och 3, baseras på den förkunskap författarna har om VL, samt 
den kunskap vi har om sponsring och varumärkesuppbyggnad sedan tidigare studier i 
marknadsföring på Örebro universitet.  
 
Vi tog kontakt med respondenterna i ett så tidigt skede av studien som möjligt för att 
säkerställa att intervjun skulle bli av då vi antog att respondenterna ofta kan ha en full agenda. 
Den andra anledningen till detta var att ha möjligheten att kunna göra kompletterande 
intervjuer inom tidsramen för denna studie. Då studien rör två teoretiska områden, 
varumärkesuppbyggnad och sponsring, ansåg vi det som mest lämpligt att starta insamlingen 
av data inom det förstnämnda för att kunna skapa en helhetsbild av varumärket VL. Genom 
den insamlade empiri om VL:s varumärkesuppbyggnad kunde vi därifrån öka vår förståelse 
för vilken roll sponsringen hade för uppbyggandet av varumärket.  
 

��# �0/�05�6.4=7,*.,1.6�
Vi fick hjälp att vända oss till VL genom en lärare, Henrik Gustafsson, som tidigare 
undervisat oss under Sport Managementstudier på IOH vid Örebro universitet. Han hade en 
kontakt inom VL:s organisation som skickade vår förfrågan vidare till Anna Hanspers, 
Sponsor och Försäljningsansvarig på VL, vilket ledde det till att vi fick godkännande till att 
utföra denna uppsats. Via henne fick vi senare möjlighet till en intervju med Monica Eriksson, 
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Marknadsansvarig på VL, den 25 april 2006 gällande de frågor vi hade om VL:s 
varumärkesuppbyggnad.  
 
De sponsorer vi valt att intervjua är Ingemar Holmberg, Internationell Försäljningschef  på 
Craft den 12 maj 2006, Mattias Zingmark, Sponsor & Event Manager på Stadium AB den 15 
maj 2006 och Kjell Legernaes, External Communications Manager på Pfizer den 15 maj 
2006. Utifrån den lista vi fått med sponsorer till VL, valdes ovan nämnda företag med 
anledning av att de är verksamma inom olika branscher och har samarbetat med VL längre än 
två år. Vi ansåg detta som viktigt för att de skulle kunna uttala sig om hur samarbetet mellan 
sponsorn och VL fungerar.  
 
Insamlingen av empiri avslutades med en kompletterande intervju med Anna Hanspers, den 
15 maj 2006 angående VL:s arbete med sponsring. 
 

��$ �,1.65:3.6�
Vid informationsinsamling är det väsentligt att välja det kommunikationssätt som ger bäst 
information. Förutom informationsbehovet bör även intervjuaren beakta kostnader, tid, 
kvalitet och kvantitet på informationen samt beräkna eventuell svarsfrekvens (Kinnear & 
Taylor, 1996). I denna uppsats användes personliga intervjuer för att samla in primärdata. 
Intervjuer bygger på en kommunikation mellan intervjuare och respondenter vilket kan ge stor 
kunskap om ämnet, men resultatet beror helt på intervjuarens färdighet. Fördelen med att välja 
intervjuer som källa till information är dess flexibilitet och möjlighet att få förståelse för det 
ämne intervjuaren behandlar. Missförstånd kan klaras upp under intervjun och intervjuaren 
har möjlighet till att ställa följdfrågor (Ejvegård, 1996).  
 
Fördelen med telefonintervjuer, som använts i denna uppsats, är att det är tidseffektivt och 
mindre kostsamt än ett personligt möte då respondenterna är verksamma i Mora, Stockholm, 
Borås och Norrköping. Intervjumetoden saknar geografiska begränsningar och avståndet är 
inte relevant för genomförandet av intervjun. En telefonintervju anses ofta som mindre 
tidskrävande för respondenten vilket kan öka svarsfrekvensen hos de tillfrågade. Nackdel med 
intervju via telefon är att mötet med respondenten inte är personligt vilket kan medföra att 
intervjuaren går miste om information som respondenten förmedlar via kroppsspråk, stämning 
och atmosfär. (Kinnear & Taylor, 1996) Missuppfattningar och oklara svar är svårare att 
hantera vid telefonintervjuer än vid personliga intervjuer som sker öga mot öga. (Lekvall & 
Wahlbin, 2001)  
 
Vid telefonintervjuerna med respondenterna, finns möjlighet att få uttömmande svar, att ställa 
följdfrågor och missförstånd kan i möjligaste mån undvikas. Det är viktigt att få så bra kvalité 
på intervjuerna som möjligt. Därför lämnade vi de frågor vi tänkte bygga våra intervjuer på i 
förväg till respondenterna så att de skulle kunna förbereda sig så gott de kunde. I och med 
detta anser vi att respondenterna hade chansen att ge oss så djup och beskrivande information 
som möjligt. För att få en givande intervju ställs det höga krav på oss som intervjuare, av den 
anledningen följde vi de uppsatta frågorna i intervjumallen med utrymme för följdfrågor. De 
kriterier vi utgick ifrån är alltså intryck av sponsring från olika branscher, respondenternas 
erfarenhet samt informationsbehov. 
 
I intervjusituationen kommer intervjuaren och respondenten påverka varandra (Andersen, 
1994). Faktorer som påverkar intervjusituationen är personernas bakgrund, psykologiska och 
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beteendemässiga faktorer (Kahn & Cannell, 1957). Individernas påverkan på varandra är 
oundvikligt men kan reduceras då intervjuaren är medveten om detta (Andersen, 1994).  
 
Enligt Kvale (1997) bör en väsentlig del av undersökningens planering och förberedelser äga 
rum innan bandspelare sätts på. Innan våra intervjuer startade förklarade vi mer grundligt vad 
vi ville åstadkomma med vår uppsats och till vilket syfte intervjun skulle användas. Vi 
försäkrade oss även om att respondenten gick med på att låta oss spela in intervjun på 
kassettband, samt att de skulle bli publicerad med namn i uppsatsen, vilket respondenterna 
gav sitt samtycke till. Det kan finnas en riskfaktor med att respondenter känner sig obekväma 
med att samtalet spelas in på band och känner sig därmed hämmade. Från vår sida märktes 
inte att detta var ett problem. Efter att dokumenterat varje enskild intervju skickade vi ett 
utkast på sammanfattningen av intervjun till respondenten. Detta så att denne kunde bekräfta 
att det vi dokumenterat stämde överens med vad denne åsyftat och därmed undvika att 
respondenternas svar blivit missförstådda.  
 
Den inledande intervjun, angående VL:s varumärkesuppbyggnad med Monica Eriksson, tog 
cirka en och en halv timme att utföra. Det inspelade materialet transkriberades till text och 
sammanfattades därefter. Då vi vill få en så djup kunskap om VL som möjligt tog vi tillfället i 
akt och frågade mycket som vi senare märkte inte hade något med det valda ämnesområdet att 
göra, detta material togs sedan bort.  
 
De följande intervjuerna med sponsorerna tog mellan 20-40 minuter att utföra och följdes av 
samma procedur som den första. Den avslutande intervjun med Anna Hanspers tog cirka 1 
timme och följdes även upp på samma sätt. Under kapitel 3, Empiri, presenteras en 
sammanfattning av intervjuerna. 
 

��$�� �,0/@4�05�),A76;01)7,4),40;/),-�
Direkt efter varje intervju gjorde vi en transkribering av varje respondents svar. Då vår 
undersökning baseras på tolkningar av resultatet, ansåg vi det viktigt att sammanfatta det 
transkriberade materialet när informationen fortfarande var färsk i minnet, samt för att 
minimera risken för missförstånd. När alla intervjuer var genomförda, dokumenterade och 
bekräftade av respondenterna analyserades, resultatet med utgångspunkt från den teoretiska 
referensramen och slutsatser drogs.  
 

���& �13*).,4�1)//AB6/)1/)-2.1�
Begreppet validitet kan beskrivas som i den utsträckning ett mätinstrument mäter det som den 
avser att mäta. Reliabilitet kan förklaras genom att två undersökningar med samma syfte och 
metoder, ska ge samma resultat vid olika tillfällen, såvida inte förutsättningarna för 
studieobjektet förändrats (Holme & Solvang, 1997). Då intervjumallen och 
informationsbehovet baserades på den teoretiska referensramen anser vi att den information vi 
samlat in är relevant för uppsatsens syfte. Att intervjufrågorna utgår från de teorier uppsatsen 
baserades på är av stor vikt då resultatet senare analyseras utifrån teorin. Ett annat exempel på 
hur vi försökte undvika en kvalitetsförsämring av validiteten, är att vi undvek att styra eller 
leda respondentens svar på frågorna, utan istället lät denne tala till punkt och då kunde ställa 
en följdfråga eller bad respondenten att utveckla sina resonemang ytterligare. 
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” Om något förklaras så klart och tydligt att ingen kan missförstå så 
kommer någon att missförstå”  Hernes, 1979 (cit. Fr. Holme & Solvang, 
1997, s 290) 

 
Detta citat visar på ett av de problem som hör ihop med tolkningen av ett 
samhällsvetenskapligt material. För att få bekräftelse på att det insamlade materialet stämmer 
överens med de uppfattningar respondenten har lät vi respondenterna på VL läsa igenom 
denna uppsats innan vi ansåg att den var klar. Samma möjlighet fanns inte att göra mot de 
sponsorer till VL som vi intervjuade, men då samtliga respondenter fick ta del av vår 
sammanfattning av intervjuerna och gav oss feedback på detta anser vi denna risk som 
minimal. 
 
Anna Hanspers på VL har tidigare handlett akademiska uppsatser vilket vi ansåg som en 
fördel då hon hade kännedom om hur ett uppsatsskrivande som detta går till, samt vet vilka 
hinder och hot som kan elimineras. Det kan finnas en risk i att VL skulle ha valt ut de 
sponsorer som de visste skulle ge de svar som får VL att framstå i så positiv dager som 
möjligt. Risken med detta anser vi är liten då vi fick ett flertal sponsorer att kontakta. Vilka 
respondenter vi valde att kontakta skedde inte utifrån någon styrning från VL.  
 
En anledning till varför vi valde att spela in intervjun på kassettband är för att minska risken 
för feltolkningar eller att vi skulle förvränga de svar respondenten gav på frågorna. Det finns 
alltid risker för detta men vi finner dock denna som minimal då vi utgick från öppna frågor 
och där svaren på frågorna ofta ledde till följdfrågor och där alla svar var tydliga och innehöll 
mycket information. Ett exempel på hur en undersöknings reliabilitet kan höjas är genom att 
vi försökte använda ett enkelt språk och klara definitioner på de begrepp som vi använde vid 
intervjun. 
 
För att få en så hög tillförlitlighet av studien som möjligt, använde vi oss av den intervjumall 
vi utformat och lyckades därmed undvika att ställa ledande eller irrelevanta frågor. Genom att 
hålla intervjuerna där respondenten kunde vara på sin arbetsplats kunde faktorer som stress, 
känsla av utlämnande etcetera reduceras.  
 
En risk till att validiteten försämrats hade varit om vi endast intervjuat en person och därmed 
hade vissa felaktigheter kunnat framkomma, omedvetet som medvetet då respondenten ger sin 
bild som nödvändigtvis inte behöver vara den sanna. Då flera personer inom VL fått ta del av 
vårt material för korrekturläsning, samt att vi intervjuade flera sponsorer i olika branscher 
gällande sponsringen av VL anser vi inte detta som ett hot.  
 
Under arbetet med att samla in information om VL:s samarbetspartner angående sponsring 
såg vi ett liknande mönster i de svar vi erhöll från respondenterna med den bild VL själv 
angivit. Vi anser att svaren skulle ha varit av samma karaktär om vi utfört undersökningen 
ytterligare en gång för att kontrollera tillförlitligheten vilket ger en hög reliabilitet. 
 

���� �?//(6)1)4(�*)4(344)7,�
Källkritik kan definieras som en vetenskaplig metod som utvecklats inom 
historievetenskaperna men som har en mer allmän användbarhet. Detta eftersom målet ytterst 
är att genom kritisk prövning söka och fastställa om en källas informativa innehåll är sant 
eller falskt, brukbart eller oanvändbart för den fråga forskaren söker svar på. (www.ne.se 
2006-05-10)  
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För att skapa oss själva en inledande förståelse för vad som sedan kommer att presenteras i 
denna uppsats, har vi i inledningen studerat VL:s hemsida. Detta för att skapa oss en bild av 
hur deras verksamhet ser ut samt för att få tag i annan företagsinformation, till exempel vilka 
sponsorsamarbeten de hade med mera. Under empiriinsamlingen fick vi även ta del av VL:s 
utformade varumärkesplattform. Denna information kan vara vinklad och framhäva eller 
förstärka vissa delar vilket författarna varit observanta på genom vårt kritiska förhållningssätt. 
 
Viss vetenskaplig litteratur som vi använt oss av är skriven på engelska och därför finns en 
risk för feltolkning i översättningen till svenska. Som senare kommer presenteras mer i kapitel 
3, Teori, är ordet varumärkesuppbyggnad och meningen att bygga upp ett varumärke, två 
saker som särskiljer sig åt. I litteraturen benämns bland annat branding, trademark och brand 
design. Då vetenskaplig forskning bygger på varandra finns risken att det lätt kan skapas 
missförstånd av själva begreppen och dess innebörder. Med beaktning av detta har vi försökt 
att skapa oss förståelse av de olika begreppen och noggrant läst om de olika innebörderna för 
att kunna eliminera risker att analysera vårt ämnesområde mot fel teorier. För att underlätta 
för läsaren presenteras en definitionslista, av de relevanta begreppen, i kapitel 1, Inledning. 
 
När en undersökning genomförs ska forskaren vara observant på de fel som kan uppstå. 
Vanliga felkällor är exempelvis ett felaktigt syfte, olämpliga avgränsningar, urvalsfel, 
olämpliga intervjufrågor eller fel vid hantering av information. (Ejvegård, 1996). Vi har ett 
klart definierat syfte vilket är väl förankrat i vårt huvudproblem. Syftet har givit grunden för 
informationsbehovet. De avgränsningar vi valde är relevanta för uppsatsens ändamål och har 
bidragit till kvalitet på vår analys och vårt resultat.  
 
Eftersom flera av de författare vi använt oss av, bland annat Urde, Melin och Kapferer, anses 
som framstående forskare inom ämnesområdet, har vi försökt vara medvetna om att inte 
överskatta deras material. Av de teorier vi funnit inom området finner vi ingen som talar 
emot, eller ifrågasätter varandra. Då författarna till denna uppsats har för lite erfarenhet inom 
ämnet kan inte vi avgöra om detta är positivt eller inte. Vi får anförtro oss till att då liknande 
teoretiska uppfattningar återfinns hos olika forskare, påverkar materialet till att bli mer 
tillförlitligt. 
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Följande avsnitt kommer att behandla de teorier som utgör studiens teoretiska referensram. 
Kapitlet kommer inledningsvis att presentera Melins ” Den strategiska 
varumärkesplattformen” . Utifrån denna modell kommer fördjupningar att göras, dels inom 
märkesidentitet, men även inom marknadskommunikationen. Fördjupningen av begreppet 
märkesidentitet presenteras med Kapferers ” Märkesidentitetsprisma”  och inom begreppet 
marknadskommunikation fördjupas teorin angående ” Sponsring” . Valet av denna 
fördjupning beror på att Vasaloppsveckan är ett idrottsevent och som nämnts i inledningen, 
har vissa faktorer en större påverkan i motsättning till hur det ser ut inom traditionell 
företagsverksamhet. Vidare motivering om val av teorier görs i det inledande stycket under 
densamma. 
 
 

��� �.,�41601.-)4(0�5063;?6(.4=/011A76;.,��
Motiveringen till varför författarna valt den strategiska varumärkesplattformen är på grund av 
att modellen är tydlig och att den är enkel att applicera på företag oberoende av dess struktur 
och storlek. Vid en analys av begreppen i modellen får läsaren en tydlig bild av hur 
varumärkesuppbyggnaden går till internt i ett företag. 
 
 

        
Figur 1. Den strategiska varumärkesplattformen. Källa: Melin 1999, s. 125, egen bearbetning. 

 
Den strategiska varumärkesplattformen är uppbyggd av sex begrepp som är nära förknippade 
med varandra, dessa är; produktattribut, märkesidentitet, kärnvärde, positionering, 
marknadskommunikation och intern märkeslojalitet. Varje begrepp som ingår i denna modell 
representerar en aktivitet som utgör ett kritiskt steg i den varumärkesuppbyggande processen. 
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Varumärkesplattformen kan därför sägas vara en illustration av den 
varumärkesuppbyggnadskompetens som krävs för att ett företag ska kunna bygga upp, 
utveckla och vårda ett starkt varumärke. (Melin, 1999)  
 

����� �67*3(10116)>31�
Med produktattribut menas vanligen de verkliga kännetecken hos en produkt vars uppgift 
skulle kunna sägas vara att förmedla ett funktionellt mervärde till konsumenterna. Vissa 
produktattribut är speciellt intressanta att belysa då de är intimt förknippade med 
uppbyggnaden av en märkesprodukt. Det kanske viktigaste attributet som bidrar till en 
märkesprodukts framgång är att hålla en hög produktkvalitet. Det finns även andra attribut 
som är viktiga att ta hänsyn till vid utveckling av en konkurrenskraftig märkesprodukt. Dessa 
är exempelvis valet av förpackningsdesign, färgsignaler och logotyp. Attributens uppgift är att 
visualisera och individualisera märkesprodukten. (ibid.) 
�
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Märkesidentitet förefaller att ligga i tiden och är ett innovativt begrepp som företagen kan 
nyttja i varumärkesuppbyggnaden. Med märkesidentitet menas vanligtvis vad ett varumärke 
står för, vad som ger det mening och vad som gör det unikt. På grund av att märkesidentiteten 
är ett förhållandevis nytt begrepp, är det dock fortfarande ganska diffust och outvecklat. 
Dagens produkter inom ett specifikt område skiljer sig inte så mycket åt och detta har lett till 
att märkesidentitet blivit allt viktigare att satsa på. Att produktskillnaderna minskar beror på 
att produktattribut är relativt enkla att efterlikna. Detta gör att företag strävar efter att utveckla 
mer komplexa konkurrensfördelar, som exempelvis en stark märkesidentitet. För att kunna 
analysera märkesidentiteten på ett djupare sätt har författarna valt att belysa Kapferers 
märkesidentitetsprisma som följer på sida fyra. Syftet med att utveckla en märkesidentitet är 
att försöka förmedla ett emotionellt mervärde till konsumenterna. För att lyckas bygga en 
stark identitet måste företagen satsa på att utveckla märkesproduktens namn, ursprung och 
personlighet. Det är dessa faktorer som fått mest uppmärksamhet gällande utveckling av 
märkesidentitet. (ibid.)  
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De två ovan nämnda stegen i den varumärkesuppbyggande processen syftar till att identifiera 
de faktorer som kan leda till en uthållig differentieringsfördel på lång sikt. Målsättningen för 
märkesinnehavaren bör vara att analysera vilken eller vilka av de identifierade faktorerna som 
kan ge upphov till en uthållig differentieringsfördel på lång sikt. Tanken är att denna ska 
utgöra varumärkets kärnvärde, vilket representerar ett differentierande mervärde. Det är 
därmed kärnvärdet som representerar en märkesprodukts huvudsakliga konkurrensfördel. 
Syftet vid valet av kärnvärde är att det ska vara värdefullt och kommunicerbart ur 
konsumentens perspektiv samt unikt och svårimiterat ur konkurrenternas perspektiv. Detta bör 
märkesinnehavaren tänka på och verkligen försöka identifiera sitt unika kärnvärde. När 
märkesinnehavaren lyckats med det så ligger kärnvärdet som en grund för positioneringen och 
marknadskommunikationen av ett varumärke. (ibid) 
�
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Med positionering avses den process där företaget försöker placera sig i en specifik position i 
konsumenternas medvetande. En produkts position ska ligga till grund för en konsuments 
märkeskännedom, märkesassociationer och märkeslojalitet. I litteraturen kring 
brandmanagement belyses framför allt den psykologiska positioneringen, det vill säga hur 
konsumenterna rent subjektivt uppfattar en viss märkesprodukt i jämförelse med 
konkurrerande produkter. Däremot saknas i stor grad en diskussion om produktpositionering, 
det vill säga hur ett företag på ett objektivt sätt kan positionera en märkesprodukt i förhållande 
till andra produkter med hjälp av olika differentieringsfördelar. Enligt Melin är dock 
produktpositionering och psykologisk positionering intimt förknippade med varandra. Att 
utforma en konkurrenskraftig produktpositionering bör därför betraktas som en 
grundläggande förutsättning för att kunna ge gestalt åt en attraktiv och relevant psykologisk 
positionering. (Melin, 1999) 
 
Den huvudsakliga målsättningen med positioneringen är att märkesinnehavaren ska 
positionera produkten i konsumenternas medvetande. Detta för att på sikt lyckas ”vinna”  
konsumenternas märkeslojalitet. När märkeslojalitet uppnåtts så har märkesinnehavaren 
garanterat plats för produkten på marknaden. (ibid.) 
�
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När ett företag arbetar med att bygga ett starkt varumärke är det mycket viktigt att de har en 
bra marknadskommunikation. Den primära delen inom marknadskommunikation består av 
reklam som även spelar en viktig roll vid varumärkesuppbyggnad. Reklamens uppgift är att 
informera, övertyga och påminna konsumenterna om en märkesprodukts konkurrensfördelar. 
De senaste åren har dock satsningar på märkesuppbyggande reklam i allt högre utsträckning 
fått stå tillbaka för olika typer av säljfrämjande åtgärder. Med tanke på att reklam är av stor 
betydelse för att differentiera en märkesprodukt, ställer sig Melin (1999) frågande till vilka 
konsekvenser minskade investeringar i reklam kan få. Han menar även att företag måste satsa 
på utveckling av reklam med individuell särprägel för att lyckas bygga upp ett starkt 
varumärke. Även om reklam i allmänhet är den viktigaste formen av märkesuppbyggande 
kommunikation kan denna ta sig många andra yttryck, som till exempel textreklam, 
produktplacering och sponsring. (ibid.) 
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Vid all varumärkesuppbyggnad är målet att skapa lojala konsumenter inom en specifik 
målgrupp. För att lyckas med detta krävs intern märkeslojalitet från märkesinnehavarens sida. 
Den interna märkeslojaliteten är beroende av kontinuitet och konsekvens i den 
varumärkesuppbyggande processen. En viktig aspekt är att märkesinnehavaren vet vad det 
egna varumärket står för och hur det ska utvecklas. Annars finns det en stor risk att 
märkesinnehavaren fattar förhastade och dåligt underbyggda beslut. (ibid.) 
 
Ett varumärke måste även få de anställda att identifiera sig med företaget och dess produkter 
och tjänster. Om de anställda känner sig stolta över varumärket och känner samhörighet, 
påverkar det företaget positivt. (Nilsson, 2000) 
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Motiveringen till varför författarna valt Kapferers märkesidentitetsprisma är att denna modell 
på ett beskrivande sätt belyser begreppet märkesidentitet. Genom att använda denna modell 
finns möjligheten att ta reda på vad ett varumärke verkligen är och innebär. Sett utifrån syftet 
i denna uppsats krävs en tydlig beskrivning av hur VL, arbetat med att bygga ett starkt 
varumärke. I inledningen framgår att idrottsevent måste ha en tydlig märkesidentitet för att ha 
möjligheten att arbeta upp ett starkt varumärke då konsumenternas värderingar kopplade till 
dessa ser annorlunda ut i jämförelse med varumärken till företag som säljer exempelvis 
produkter. Det framkommer även att idrottsevent måste kunna förtydliga vad deras 
varumärkes identitet är för att kunna attrahera och anskaffa sponsorer. 

 
“ In order to become, or stay, strong, brands must be true to their 
identity. The notion of brand image is both volatile and changing: it 
focuses too much on brand appearance and not enough on brand 
essence.”  (cit. fr. Kapferer, 2004, s.106) 

�
Jean Noël Kapferer är en av föregångarna inom forskning kring märkesidentitet och han var 
den första att utveckla en modell över märkesidentitetsbyggandet. Kapferers forskning belyser 
vikten av att företagen satsar på att skapa en tydlig märkesidentitet. Detta för att lyckas bygga 
upp ett starkt varumärke (Melin, 1999). Modellen över byggandet av märkesidentitet ger en 
förklaringar till vad ett varumärke består av och innebär. Han belyser vikten av att förståelsen 
för ett varumärkes faktiska mening ligger i att ta reda på varumärkets innersta och verkliga 
innehåll samt hur de olika dimensionerna bildar dess identitet (Kapferer, 2004). 
 
En produkt är i sig själv outtalad, detta eftersom den saknar syfte och mening. Det är 
varumärket som ger produkten detta samt talar om för konsumenten hur produkten ska bli 
tolkad. Kapferer (2004) beskriver ett varumärke som en prisma varigenom produkter kan 
avkodas och belysa dess egenskaper. Han menar vidare att det är varumärket som skapar 
konsumenternas uppfattning av produkten, detta samtidigt som produkten signalerar 
information som varumärket nyttjar för att stärka sin identitet. På detta sätt uttrycks 
varumärkets betydelse för produkten och produktens betydelse för själva varumärket. (ibid.) 
 
Genom att likna ett varumärke med en prisma går det att tolka och dela upp olika produkter. 
Varumärket definierar vad och hur mycket konsumenten kan förvänta sig utav produkter som 
går under ett visst varumärke. När ett varumärke lyckats etablera relationer med sina 
konsumenter skapas förväntningar på varumärkets produkter. Relationen fungerar som ett 
osynligt avtal mellan varumärke och konsument där varumärket bör ta ansvar för 
förväntningarna och se till att de infrias. (ibid.) 
 
För att kunna konkurrera på dagens marknad är det avgörande för företag att de beaktar 
varumärkets inre kärna, nämligen själva märkesidentiteten. Kapferer (2004) illustrerar 
märkesidentiteten genom en sexkantig prisma. Prismat som visas i figuren nedan består av 
fyra dimensioner vilka är: Externt, Internt, Sändare och Mottagare. Fasetterna det vill säga, 
sidorna i prismat utgörs av: Fysik, Personlighet, Relation, Kultur, Avspegling, och Självbild. 
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Figur 2. Märkesidentitetsprismat. Källa: Kapferer 2004, s. 107, egen bearbetning. 

 
Ett varumärke existerar endast om det kommuniceras. Därför kan det analyseras i liknelse 
med en kommunikation mellan en sändare och mottagare. I den här situationen finns ingen 
fysisk sändare, men konsumenten kan ändå skapa sig en bild av sändaren genom att det 
skapas en personifiering av varumärket. Utifrån fasetterna fysik och personlighet i prismat, 
beskriver konsumentens egen bild av sändaren. Varumärkets mottagare beskrivs på liknande 
sätt av fasetternas avspegling och självbild. Fasetterna relation och kultur är själva länken 
mellan sändare och mottagare (Kapferer, 2004). 
 
Märkesidentitetsprismat består även av en vertikal del. Fasetterna till vänster i modellen är 
fysik, relation och avspegling och utgör den sociala delen. De här tre fasetterna är alla synliga 
och ger ett externt uttryck för varumärket. (ibid.) 
 
Personlighet, kultur och självbild, som återfinns på höger sida i modellen, är de fasetter som 
representerar varumärket interna egenskaper. Exempel på faktorer i dessa fasetter är 
varumärkets kärnvärden, själ och anda. (ibid.) 
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I den här fasetten behandlas varumärkets fysiska och funktionella egenskaper. Inom dessa 
egenskaper ska märkesinnehavaren titta på varumärkets övergripande syfte. Det första steget 
mot att lyckas bygga upp ett framgångsrikt varumärke ligger i att företaget måste definiera 
vad varumärket är, det ska se ut och vad det gör. I detta skede bör företagen även ha en klar 
prototyp på en produkt. Denna produkt bör vara representativ för varumärkets kvalitet och 
kallas för ett företags ” flaggskepp”. Fysiken i ett varumärke är en kombination av de 
framträdande egenskaperna som en konsument genast förknippar varumärket med samt de 
egenskaper som framkommer under nyttjandet av produkten. (ibid.) 
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Ett varumärke kan personifieras genom att vi ser på det på samma sätt som vår syn på 
människor. Ett varumärke kan då exempelvis vara trovärdigt, trendigt eller tillförlitligt. 
Personlighetens karaktär framträder genom hur varumärket kommunicerar sina produkter eller 
tjänster till kunderna. Det enklaste sättet för ett företag att personifiera ett varumärke är att 
använda sig utav exempelvis ambassadörer som fungerar som varumärkets ansikte utåt. Dessa 
ambassadörer kan antingen vara en verklig person, till exempel en kändis, men kan även vara 
en påhittad person eller figur.(Kapferer, 2004) 
 
I praktiken har personifieringen av varumärken ökat i takt med att kändisar satt sitt eget 
varumärke på märkesprodukter. Att använda kända människor och deras personligheter 
hjälper företaget att marknadsföra och positionera sitt varumärke samt att attrahera 
konsumenter som identifierar sig med dessa stjärnor. Med andra ord så kan konsumenterna 
uppfatta överensstämmelse mellan sig själva och kändisen och dessa två faktorer bygger 
tillsammans upp en attraktion gentemot varumärket.  Ett enklare sätt att förklara detta på är att 
personligheten i ett varumärke kan bidra till att skapa en mening i konsumenternas ögon. 
(Kapferer, 2003)   
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Kulturen är en betydelsefull del av varumärkets kärna och beskrivs som en mängd värderingar 
vilka varumärket arbetar efter. Kulturen är den del av identiteten som associerar varumärket 
med företaget och tvärt om, särskilt i de fall då de bär samma namn. Då olika varumärken och 
dess produkter liknar varandra som till exempel American Express och Visa kan det vara 
kulturerna som är förklaringen till att konsumenten kan skilja dem åt. Det är därmed viktigt 
att företagen inte endast arbetar med varumärkets personlighet utan även med kulturen. 
Framgångsrika varumärkens värderingar avspeglas i företagets kommunikation som sedan 
utrycks i dess produkter. Ännu en kulturell faktor består av varumärkets ursprung vilket kan 
tydliggöras för att stärka varumärket. (ibid.) 
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Inom de flesta produktområden konsumerar kunden produkten relativt ofta. Detta resulterar i 
att konsumenten skapar en relation med varumärket. Varumärket är startpunkten för 
relationsbyggandet och befinner sig emellan produkt och konsument. Det blir därför viktigt att 
företag väljer vilken typ av relation det vill att konsumenterna ska ha till varumärket, då dessa 
relationer kan se väldigt annorlunda ut.(ibid.) 
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Varumärken kan avspegla exempelvis en egenskap eller livsstil som konsumenterna vill 
identifiera sig med. Personer som blir tillfrågade om vilken typ av målgrupp till exempel ett 
bilmärke riktar sig mot, svarar i termer av varumärkets uppfattade typ av kunder: det där är ett 
märke för ungdomar, överklassen eller äldre människor etcetera.  Denna bild missförstås ofta 
och leder till att människor skapar förutfattade meningar om varandra. Människor framställer 
ofta ett varumärke genom att beskriva en person. De konsumenter som identifierar sig med ett 
varumärke behöver dock inte alltid tillhöra själva målgruppen. Detta genom att den här sidan 
av prismat är kopplad till konsumentens längtan och strävan.(ibid.) 
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Självbilden tillhör samma dimension i prismat som avspeglingen det vill säga mottagarens. 
Skillnaden består av att avspeglingen är konsumentens bild utåt och självbilden är 
konsumentens tankar om sig själv. Varumärket talar till konsumentens självbild och det är 
konsumentens syn på sig själv som ligger till grund för vilka varumärken konsumenten väljer 
att köpa respektive inte köpa. Grundförutsättning för varumärkets överlevnad är att det har 
möjligheten att kommunicera med omvärlden. (Kapferer, 2004) 
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Motivering till att författarna i denna uppsats valt att belysa sponsringsteorier är på grund av 
att Vasaloppsveckan är ett event med sportligt fokus. I alla event med sportlig fokus spelar 
sponsring en central roll då det oftast är sponsring som bidrar med en väsentlig del av 
intäkterna. En anledning till varför det krävs en fördjupning inom sponsringsteorier, är för att 
beskriva vad VL:s varumärke står för, som sponsorerna vill associeras med, ska kunna 
analyseras. 

Enligt Nationalencyklopedin definieras sponsring följande: ” Sponsring består av den som 
ansvarar för något till exempel ett företag eller en person som åtar sig att bekosta eller på 
annat sätt ansvara för viss verksamhet och som utbyte får möjlighet att göra reklam eller PR i 
någon form”(www.ne.se, 2006-05-10).  

Sponsring beskrivs vidare som: ” en affärsmässig överenskommelse till ömsesidig nytta för 
båda parter” . Sponsorn har som mål att stärka sin image och trovärdighet genom att 
förknippas med ett evenemang av stort allmän- eller samhällsintresse. Sponsring i Europa fick 
sitt genombrott under 1980-talet efter att redan ha funnits i USA under en period. På båda 
kontinenterna utgör sponsring av idrott den största andelen, men sponsring av olika 
miljöprojekt och kulturevenemang har ökat med åren. (ibid.)  
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Sponsring ligger som en del i ett företags marknadskommunikation. Enligt Shank (2005) är 
det viktigt att ett företag tänker igenom punkterna nedan för att genomföra ett lyckat 
sponsringsprojekt. 
 

• Att upprätta mål med sponsringen 
• Bestämma storleken på sponsringsbudgeten 
• Hitta ett sponsringsprojekt som stämmer överens med företagets värderingar 
• Hur ska sponsringen utvärderas 

 
Under de senaste åren har det blivit allt populärare att företag sponsrar olika events. Ett event 
är en händelse eller något annat som drar till sig uppmärksamhet och kan exempelvis bestå av 
en sportaktivitet, en konstutställning eller någon annan form av underhållning. Den ökade 
populariteten har bidragit till att många företag har en egen avdelning som har som uppgift att 
hantera företagets event marketing. Den största andelen av ett företags sponsringsbudget går 
till sport och i princip all sport är representerad. (Keller, 1998)  
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En förklaring till varför företag väljer att sponsra idrott är att det kan ge dem en hälsosam 
image. Genom sponsringen av ett idrottsevent är tanken att den hälsosamma imagen förs över 
på företagets produkter eller tjänster. Det finns tydliga likheter mellan företags- och 
idrottsvärlden och dessa är exempelvis styrka, konkurrenskraft samt viljan att vinna. När ett 
företag sponsrar en elitidrottare eller ett event så är tanken att konsumenten ska associera 
företaget till de bedrifter som utförs. Tanken är att det i sin tur ska leda till att företaget skapar 
en elitimage om sig. (Gratton & Taylor, 2000) 
  
Enligt flertalet företagsledare är ett av de viktigaste motiven till sponsring att underhålla samt 
skapa utbytesrelationer. Det finns en koppling mellan försäljning och lönsamhetsmaximering 
genom att företaget vill underhålla sina kunder. Ytterliggare en fördel är att företagets 
anställda eventuellt kan se det som positivt att de arbetar i en organisation som bryr sig och tar 
ett aktivt ställningstagande. (ibid.) 
 
En försäljningsökning är vanligen inte det primära syftet med företagets sponsring. Dock kan 
sponsringen resultera i en positiv effekt på företagets försäljning i slutändan, vilket är en 
önskvärd effekt (Blythe, 2000). 
 
Sponsring av event medför en annorlunda möjlighet för företagen att kommunicera med 
kunden. Genom att bli en del av en speciell och mer personlig del av konsumenternas liv kan 
sponsringen leda till en närmare relation mellan företaget och dess målgrupper (Keller, 1998). 
Enligt Keller (1998) finns följande argument till varför företag väljer att sponsra olika event:  
 

1. Identifiera sig med en specifik målgrupp eller livsstil: Företaget försöker koppla sina 
produkter till events med en viss målgrupp. Målgrupperna delas bland annat in i 
demografiskt, geografiskt och psykografiskt. 

 
2. Öka kännedomen om företaget eller produktnamnet: Sponsringen gör det möjligt för 

företaget att under en sammanhängande period visa sitt varumärke. För att den utvalda 
målgruppen ska kunna identifiera sig med produkten eller för att de ska komma ihåg 
varumärket krävs att marknadsförarna väljer att sponsra ett lyckat event. 

 
3.  Skapa eller förstärka konsumenternas uppfattning av företagets huvudsakliga 

värderingar: De associationer företaget är ute efter är att konsumenterna förknippar 
företagets varumärke med positiva värderingar. Ibland används även företagets 
varumärke i eventet för att visa dess positiva egenskaper. 

 
4. Öka gemensamma imagedimensioner: Genom sponsring kan företaget försöka påverka 

konsumenternas syn på företaget. Sponsringssatsningen ska öka företagets image och 
visa en positiv bild av företaget som exempelvis prestigefyllt eller tilltalande. Denna 
bild kan sedan ha inverkan på konsumenternas framtida uppfattning om företaget.  

 
5. Förmedla delaktighet gentemot kommunala eller sociala frågor: Dessa 

sponsringsobjekt är oftast ett samarbete mellan företag och icke vinstsökande 
organisationer eller välgörenhetsorganisationer. 

 
6. Underhålla nyckelkunder eller belöna nyckelpersoner inom företaget: För att visa upp 

sitt företag under ett event brukar de bjuda in sina nyckelkunder till eventet för att 
gemensamt titta på det och ha trevligt. På detta sätt kan företaget knyta viktiga 
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affärskontakter och skapa goodwill. Genom att bjuda personalen på ett event kan 
känslan av delaktighet öka. Detta kan också verka som motivationshöjande. 

 
7. Tillåta handel eller främja marknadsföringsmöjligheter: Genom att koppla olika 

aktiviteter som exempelvis tävlingar, butikshandel eller direkt respons till eventet kan 
marknadsförare gynna företagets andra marknadsföringsaktiviteter. 
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Detta avsnitt inleds med en företagsberättelse som senare leder in på en fördjupad 
beskrivning om hur VL har arbetat med för att bygga upp sitt varumärke. Slutligen ges 
läsaren en bild över VL:s sponsorstruktur. Avsnittet bygger på primärdata från intervjuer 
med Anna Hanspers och Monica Eriksson från VL, samt intervjuer med sponsorer till VL. De 
stycken som inte har en källa är fakta som författarna samlat in genom intervjuer med VL. 
 
�
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Morasonen Anders Pers är grundaren till tävlingen Vasaloppet, det var hans tankar och 
formuleringar som gjorde att världens största skidtävling föddes. Han skrev om det nutida 
intresset för skididrott i Vestmanlands läns tidning där han arbetade och knöt ihop det med 
Gustav Vasas flykt på skidor från Mora mot Norge år 1521. Samtidigt presenterade han idén 
om ett Vasalopp. Dagens Nyheter återgav artikeln redan dagen efter den publicerats i 
Vestmanland läns tidning och uttalade samtidigt sitt stöd till ett långt skidlopp, ett 
mandomsprov, till minne av Gustav Vasa. (Holmlund, 2004) 
 
Efter en tids debatt i pressen, för eller mot ett Vasalopp, beslutade IFK Moras styrelse att köra 
ett försökslopp, om det gick att finansiera. Dagens Nyheter skänkte 1000 kr till arrangörerna 
och såg därmed till att det första Vasaloppet kunde genomföras söndagen den 19 mars 1922.  
Till start kom 119 skidlöpare. Sedan dess har 82 lopp genomförts med ett ständigt ökande 
deltagarantal. De senaste tio åren har antalet deltagare i loppen fördubblats, mycket på grund 
av den produktutveckling som skett. (ibid.)�
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Organisationen bakom Vasaloppsveckan består av 24 personer varav 17 arbetar heltid. VL 
består av Vasaloppet marknads AB och Vasaloppsföreningen Sälen-Mora som är en ideell 
verksamhet. De två ägarklubbar som ingår i organisationen är IFK Mora Idrottsallians och 
IFK Sälens IF.(”Fixa frågan” 2000) 
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Figur 3. Ägarbilden i VL. Källa: ”Fixa frågan”  2000, s.10, egen bearbetning. 
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Vasaloppsföreningen Sälen-Mora har till uppgift att vara samverkansorgan för IFK Mora IA 
och Sälens IF för att genomföra den årliga Vasaloppsveckan i enlighet med upprättade 
stadgar. Vasaloppets Marknads AB:s uppgift är att marknadsföra och utveckla 
Vasaloppsveckan. Verksamheten är reglerad i bolagsordningen och samarbetsavtal mellan 
IFK Mora IA och Sälens IF. (”Fixa frågan”, 2000) 
 
De fast anställda på VL har olika ansvarsområden. Som uppmuntran och för att känna en 
större delaktighet, får de även vara med och tycka till samt vara med och bestämma över vissa 
områden utanför sina egna ansvarsområden. Förr anställdes personer som hade sitt ursprung 
ifrån skidåkningen, men idag anses kvaliteten viktigare och personer med utbildning 
prioriteras högre. Det är viktigt för VL att personalen har rätt attityd och kan ta del av 
organisationens värderingar. De som arbetar inom organisationen känner en stolthet över sitt 
arbete och sin arbetsplats. Det är vanligt förekommande att funktionärsarbeten går i arv, då 
barnen som är med och hjälper sina föräldrar senare när de blivit äldre själva börjar arbeta 
som funktionär. De som arbetar ideellt under Vasaloppsveckan uppmärksammas på olika sätt, 
bland annat genom utbildningar. 
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Varumärket VL är etablerat över hela världen men den huvudsakliga marknaden är den 
svenska, där varumärket även är som starkast. Få varumärken har nått samma ställning i 
Sverige som VL och utsågs år 2004 till ett Superbrand av en oberoende jury. Enligt 
undersökningar utförda under de senaste åren känner 95 procent av svenskarna till varumärket 
VL och 54 procent av dem säger sig dessutom vara intresserade eller mycket intresserade av 
loppet. 90 procent säger sig ha en positiv bild eller mycket positiv inställning till företeelsen 
Vasaloppsveckan. (Holmlund, 2004) 
 
Få varumärken bör sannolikt kunna jämföra sig med sådana siffror. Både kännedomen om 
och den positiva inställningen är svårslagna. VL:s varumärke är även starkt i länder utanför 
Europa, exempelvis USA, Canada, Japan och Kina. Det som Vasaloppet är känt för 
internationellt är att loppet är världens äldsta, längsta och största skidlopp. (ibid.) 
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Vasaloppet har genomförts 82 gånger under de senaste 85 åren. Loppen 1932, 1934 och 1990 
blev inställda på grund av antingen för få deltagare eller snöbrist. Deltagarantalet har hela 
tiden ökat, de senaste åren markant. Det första loppet som gick av stapeln 1922, hade 119 
deltagare och blev sedan tack vare tidningarnas bevakning snabbt välkänt i Sverige. 
Vasaloppsveckan - 82 lopp senare, år 2006, hade så många som 44 223 startande, varav en 33 
procent av de anmälda var förstagångsåkare. Dessa representerade 34 länder och tävlingen 
bevakades av media från tre kontinenter. 
 
 Anmälningen till Vasaloppet år 2007 blev fulltecknat redan i maj, med ett antal på cirka 
15900 deltagare (www.vasaloppet.se). Drygt 3500 funktionärer arbetar ideellt med 
Vasaloppsveckan varje år, vilket är en avgörande faktor för att tävlingarna ska fungera. 
Sponsorintäkterna motsvarar cirka 40 procent av den totala omsättningen på cirka 60 miljoner 
kronor och sponsorerna köar för att få möjlighet att samarbeta med det starka varumärke som 
VL är.��
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Vasaloppet är i första hand ett skidlopp, men produkten har utvecklats till att idag omfatta mer 
än en hel vecka med olika lopp. Utvecklingen sker kontinuerligt genom att VL hela tiden 
kompletterar med nya skidlopp under Vasaloppsveckan. Detta för att lyckas skapa möjligheter 
för fler skidåkare att uppleva Vasaloppsstämningen. Loppen sträcker sig sedan några år 
tillbaka över tio dagar och är sju till antalet. KortVasan, HalvVasan, TjejVasan, SkejtVasan, 
StafettVasan, och två Öppet Spår är de lopp som finns idag förutom själva Vasaloppet. VL 
har arbetat igenom en profil på varje lopp som ingår i hela deras varumärkesplattform som de 
marknadsför. Resultat av detta är att de inte marknadsför KortVasan på samma sätt som de 
marknadsför själva Vasaloppsveckan. Detta eftersom de olika loppen inte riktar sig mot 
samma målgrupper. VL arbetar aktivt med att positionera olika målgrupper för de olika 
loppen, men resultat av undersökningar visar att en stor del av åkarna förflyttar sig mellan de 
olika loppen. 
 
Produkten Vasaloppet är även en del i två andra produkter. Den ena är ”en svensk klassiker”  
som består av Vansbrosimmningen, Vätternrundan (cykel), Lidingöloppet (löpning) och 
Engelbrektsloppet (längdskidåkning) eller Vasaloppet. Att göra en svensk klassiker betraktas 
idag som en av de största utmaningarna som kan genomföras inom Svensk idrott. Vasaloppet 
är dessutom en del av Worldloppen som är en internationell sammanslutning av idag 14 olika 
långlopp där Vasaloppet med sina 9 mil är det längsta, dessutom det med flest deltagare och 
längst historia.  
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VL arbetar med marknadsföring på en bred front genom att traditionell reklam i form av 
utskick etcetera blandas med viktiga sponsorsamarbeten vid medverkan i strategiskt viktiga 
idrottsevenemang. De har en stor databas som de bearbetar på många olika sätt, exempelvis 
med utskick. Ett annat sätt att kommunicera med åkarna sker genom tidskriften 
”Vasalöparen”  som kommer ut med fyra nummer per år. De arbetar även med deras olika 
webbplatser, till exempel www.vasaloppet.se som är en av deras hemsidor med ett stort antal 
besökare. VL:s varumärke syns även vid olika arrangemang där publiken inte är förberedda 
på att möta VL:s budskap, såsom personalträffar på olika företag, mässor, 
Hultsfredsfestivalen och på jumbotronen i Globen. VL har gått från att tidigare ha annonserat 
i tidningar med mera, till att istället lägga mer fokus på att gå in med olika insatser 
tillsammans med deras sponsorer och samarbetspartner. VL sponsrar själva ett 
” långloppsteam” som åker Worldloppen. Det är sällan förekommande att VL själv står som 
sponsor. De betalar heller inte traktamenten till elitåkarna som kommer till start, utan har 
istället höga prispengar. Segraren vinner 75 000, sedan finns det etappriser. När Raul Olle 
vann år 2000, åkte han totalt  ihop cirka 140 000 kr. VL anser att den viktigaste 
marknadskommunikationen består av att personer som åkt Vasaloppet marknadsför loppet 
genom word of mouth.  
 
Att VL marknadsför sig genom idrottsstjärnor inom längdskidåkningssporten, höjer loppets 
status ytterliggare. Detta resulterar även i ett mycket stort intresse från press och media 
världen över. Just TV och radio har varit mycket viktigt för att framgångsrikt marknadsföra 
evenemanget. Det handlar inte om reklaminslag utan om redaktionella reportage och 
sändningar från själva Vasaloppsveckan (Holmlund, 2004).  
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Mediebevakningen av Vasaloppet är massiv och loppet är aktuellt i medierna året runt. Under 
år 2003 publicerades 4 500 artiklar bara i Sverige om företeelsen Vasaloppet. De nämnda 
artiklarna hade en spridning bland 188 miljoner läsare. Vasaloppets direktsändning från årets 
slutspurt hade så många som 2,4 miljoner tittare i Sverige, 9,2 miljoner i Tyskland och drygt 
570 000 i Norge (www.vassaloppet.se, 2006-05-18).  
 
Det är många kändisar, exempelvis artisten Martin Stenmark, som använder sig av att åka 
Vasaloppet i sin marknadsföring vilket VL bara anser som positiv då det skapar goodwill. På 
detta sätt blir det även en personifiering av Vasaloppet där folket hemma i TV-soffan kan 
identifiera sig med Vasaloppet och känna att ”om de kan – kan jag med”. 
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Figur 4. Kommunicering av VL:s varumärke. Källa: Marknadsplan Vasaloppet, 2006, egen bearbetning. 

 
Figurer ovan visar vilka faktorer som bygger bilden av varumärket VL, sett utifrån både 
åkarnas, sponsorernas och allmänhetens perspektiv. VL anser att det är viktigt att den 
förmedlade bilden av loppet blir bekräftad när åkarna och publiken kommer till eventet. För 
många är parkeringsplatsen det första de möter. Känslan på startplatsen är också något som 
dröjer sig kvar. Vilken musik spelas? Hur är det skyltat? Är det lätt att få information? Det är 
viktigt att alla delar i det VL kallar ”Platsen”  känns välkomnande.  
  
All personal som representerar VL får en grundlig genomgång av VL:s varumärkesplattform 
och vad den står för både generellt och för den enskilda individen. Det räcker att en enda 
person beter sig otrevligt eller ” fel”  för att den totala upplevelsen för en enskild individ ska 
bli helt fel. Enhetlig klädsel och namnbricka på alla funktionärer är viktigt, samt vilken 
funktion som respektive funktionär har.  
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För att skapa bra relationer med deltagare i eventet är kvalitet det viktigaste ledordet. Alla 
som på något sätt representerar VL:s varumärke måste uppfylla höga kvalitetskriterier. Det 
finns tydliga riktlinjer för hur VL:s logotyper ska och får användas, samt krav på det innehåll 
som respektive ” relation”  har.  
 
Även inom VL:s olika kanaler blir kvalitet det viktigaste ledordet. Allt som arrangeras med 
VL som avsändare, måste strikt följa VL:s grafiska profil och rätta sig efter 
varumärkesplattformen. Ägarföreningarna måste tydligt skilja den egna föreningen och 
Vasaloppet som företeelse och organisation.  
 
En genomtänkt strategi ska gälla hela VL. Dessa marknadsstrategier och marknadsplaner ska 
bygga på varumärkesplattformen. Dessa ledord och kärnvärden ska även sedan genomsyra 
det material som når ut till olika medier (Marknadsplan Vasaloppet, 2006).  
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VL har utformat specifika målgrupper till de sju loppen under Vasaloppsveckan. Detta för att 
i sin marknadsföring och profilering av loppen vara tydlig i sin positionering då loppen har 
olika karaktär. Dessa målgrupper visas i figuren nedan.  
 
�

 
 
Figur 5. Målgrupper. Källa: Marknadsplan Vasaloppet, 2006. 
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VL har förutom deras visuella logotyp en audiell logotyp som spelas i samband med TV-
sändningar och andra tillfällen. De arbetar med alla sinnen i deras marknadsföring. Vid 
mässor kan de till exempel ha en öppnad burk med tjärvalla. Detta för att folk ska associera 
lukten till gammal valla. De har gjort undersökningar om vad folk associerar Vasaloppet med. 
VL har utifrån resultatet utformat en sinnescirkel som beskrivs nedan. Ett exempel var att 
personer associerade blåbärssoppan som varm och då försöker de arbeta med det inom ramen 
för att stimulera folks känsel vid olika mässor och annat. Blåbärssoppan är även väldigt starkt 
associerad till Vasaloppet i sig. 
 

 
 

Figur 6. Logotypen för Vasaloppet. Källa: Monica Eriksson (2006). 
 
�
Gustav Vasa är ett utav kärnvärdena för VL:s varumärke, vilket inte minst framkommer av 
namnet. Därför var det även naturligt att VL:s logotype blev en avbild av Gustav Vasa. Enligt 
VL så anser deras sponsorer ett stort värde av att förknippa sig med VL:s varumärke och 
logotyp. Det är främst i detta syfte som VL använder sin visuella logotyp istället för att med 
hjälp av denna etsa fast en bild som förknippas till varumärket, för att attrahera fler och nya 
åkare till loppen. Det är viktigt för VL att inte värdet i varumärket urvattnas vilket skulle 
skada både dem själva samt deras samarbetspartner. 
 
VL:s varumärke har ett väldigt högt emotionellt värde. Ett kvitto på detta är att de rankas som 
Superbrand, men hur mycket det värderas till i pengar finns ingen information om då det 
aldrig varit aktuellt eller av intresse att ta reda på det. Ett annat tecken på VL:s höga värde på 
varumärket blir tydligt genom att det är väldigt attraktivt för sponsorer och andra 
samarbetspartner att få synas med sitt varumärke i samband med Vasaloppsveckan. Det var 
ett viktigt erkännande för VL att bli rankat som ett svenskt Superbrand på 31:e plats.  
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Som en del i arbetet med att hitta kärnan i VL:s varumärke har organisationen arbetat fram en 
sinnescirkel. Denna cirkel visar vilka intryck och känslor som VL:s varumärke väcker hos 
målgrupperna och används av VL i marknadsföringssyfte.  
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Figur 7. Sinnescirkeln. Källa: Marknadsplan Vasaloppet, 2006. 
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Arbetet med att ytterliggare stärka varumärket pågår kontinuerligt genom 
marknadsföringsaktiviteter, sponsorsamarbeten, medverkan vid andra evenemang såväl 
nationellt som internationellt. Med inriktning mot folkhälsa och välmående för det stora 
flertalet svenskar satsar VL på att ytterliggare utveckla produkter som erbjuds under 
Vasaloppsveckan. År 2006 fick Vasaloppet världscupstatus som i sin tur bidrar till att öka 
både antalet elitåkare och det mediala intresset från hela världen. Detta har lett till en 
världsomfattande marknadsföring för hela Vasaloppsveckan. VL var tvunget att se över alla 
detaljer som följer med ett världscuparrangemang. Det gäller allt ifrån transporter och 
logistik, till reklamskyltar och banderoller. (Holmlund, 2004) 
 
Trots att det nu har blivit en världscupstävling ska Vasaloppet fortfarande vara en del av 
Vasaloppsveckan, där vem som helst ska kunna delta vare sig de vill åka tre eller nio mil. De 
positiva förändringarna med att det blev en världscupstävling var att loppet attraherade fler 
åkare från fler länder, som annars kanske inte skulle ha varit med. Detta ledde också att det 
blev en större mediebevakning. Någon risk med att imagen skulle skadas i och med detta 
finns inte. En av förutsättningarna med att VL gick med på att Vasaloppet skulle bli en 
världscupstävling, var att de kunde behålla samma utformning som de haft tidigare. Exempel 
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på detta var att målportalen skulle vara den samma och att deras sponsorer skulle kunna synas 
så samma sätt som innan, samt att de skulle kunna ha samma typ av tidtagning som de haft 
innan.  
 
Under de senaste två åren har större fokus lagts på att bygga upp VL:s varumärke. VL har 
skapat en varumärkesplattform och gjort undersökningar bland anställda, funktionärer, 
sponsorer och allmänheten om hur de ser på Vasaloppsveckan. 
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Det största hotet mot Vasaloppsveckan är klimatet och det har sedan lång tid tillbaka förts 
diskussioner om hur eventet kommer att se ut i framtiden. VL anser att det är otänkbart flytta 
sträckan, däremot kan underlaget komma att skifta. VL har därför upprättat en fond med vars 
intäkter de bland annat ska bygga konstslingor ute i terrängen.  
 
Ett annat hot mot Vasaloppsveckan är att då klimatförändringarna bidrar till att det bli mindre 
snö, framförallt i södra och mellersta Sverige, finns risken att en generation skidåkare faller 
bort. Om möjligheten till att enkelt kunna ta sig till skidspåren inte existerar så blir det ett 
naturligt val att de istället utför någon annan aktivitet. 
 
Även om en stor del av deltagarna återkommer från år till år, har VL tampats med problemet 
att det är en stor del åkare som faller bort. På grund av loppets fysiskt tuffa karraktär och att 
det krävs en hel del förberedelser måste de personer som tänkt åka Vasaloppet ha möjligheten 
att undsätta tid till detta. Som samhället ser ut i dagsläget är just tid en bristvara för många, 
vilket är en stor anledning till detta. Då varje vasaloppsåkare får ta emot ett diplom över sin 
bedrift, kan det finnas en risk att de känner ”en gång Vasalöpare – alltid Vasalöpare”  och 
stoltheten över detta gör att de helt enkelt inte anser det nödvändigt att upprepa bedriften. Att 
få kalla sig Vasalöpare är något som VL uppmuntrar då stoltheten över att ha åkt Vasaloppet 
är ett av de värden de vill förmedla till åkarna. VL anser även att de som åkt KortVasan eller 
HalvVasan även kan få kalla sig Vasalöpare om de så vill, trots att de inte åkt själva 
Vasaloppet. 
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Anna Hanspers, som har sin tidigare yrkeserfarenhet inom företagsvärlden, anser att den 
största skillnaden mellan att arbeta inom idrotten jämfört med ett vanligt företag är att det 
finns en ideell faktor som har en avgörande betydelse. Det finns ideella krafter och enskilda 
funktionärer som är otroligt viktiga för att hela arrangemanget ska kunna genomföras. Många 
av dessa lever med Vasaloppsveckan på ett helt annat sätt än vad de gör med det företag de 
arbetar på då idrottseventet tillför så många värden som är viktiga. Främst är det stoltheten, 
traditionen och historiken som är så kraftfulla att det speglar hela tankesättet och ambitionen 
inom hela bygden. Under Vasaloppsveckan visas hur betydelsefullt det är med känslan av 
delaktighet kontra att få en lön.   
 
Andra skillnader är att VL blir mycket mer sårbart, det ställs ett högre krav på att VL:s 
organisation ska leverera då de har höga förväntningar på sig. I en stor organisation känns inte 
ägandeskapet av på samma sätt som i VL där ägarna och styrelsen är mycket involverad i 
verksamheten och där de vill veta vad som händer och sker på detaljnivå. Detta gör att de 
anställda känner ett engagemang från alla och det skapar en motiverande press på att de 
levererar.    
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För att nå framgång i arbetet med sitt varumärke arbetar VL med nyckelordet helhetssyn. Med 
helhetssyn menar VL att deras varumärkesplattform ska vägas in i alla delar av verksamheten, 
allt från reklam till framträdanden av medarbetare, funktionärer, representanter, utformning av 
själva evenemangen samt marknadsföring, PR och andra kommunikationsformer. 
(Marknadsplan Vasaloppet, 2006) 
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Som grund i VL:s varumärkesplattform finns följande fyra kärnvärden: Skidåkningen, 
Delaktighet, Gustav Vasa och Tradition. Den historiska bakgrunden och kvaliteten är det som 
VL anser som deras största konkurrensfördel. De har som mål att ge förste och siste åkare i 
mål samma service och uppbackning. Alla ska känna sig lika välkomna och därför värderas 
kvaliteten väldigt högt inifrån VL:s egen organisation. (ibid.) 
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Skidåkningen är den allra viktigaste grunden i VL:s varumärke. VL utvecklar sina produkter, 
belyser folkhälsan och upplevelserna, men skidåkningen är det som är själva 
Vasaloppsveckan. (ibid.) 
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VL:s mål är att var och en känner sig på något sätt delaktig i loppet, antingen genom att själv 
ha åkt loppet, att känna någon som har åkt eller genom att titta på loppet på TV den första 
söndagen i mars. Delaktigheten syftar också till den stora organisation av ideellt arbetande 
människor som gör loppet möjligt, till alla de sponsorer och samarbetspartner som engagerar 
sig och hjälper till att göra varumärket till det Superbrand det är idag. (ibid.) 
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Det var han som åkte det allra första Vasaloppet. Han har givit namn åt loppet, satt sträckan 
från grunden. Det är genom legenden om Gustav Vasas som historien om Vasaloppet blivit 
trovärdig och en del av folksjälen. (ibid.) 
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Här handlar det om själva Vasaloppet och den svenska tradition som loppet har blivit. Själva 
loppets historia döljer sig i detta kärnvärde samt stoltheten, utmaningen, drömmen och 
äventyret. Utöver dessa faktorer har kranskullorna, segrarna och andra profiler givit Vasaloppet 
sin karaktär. Åkarna köper inte bara en startplats utan en hel upplevelse. (ibid.) 
 
Utanför dessa kärnvärden finns följande värden: Deltagarna, Vasaloppsveckan, Hälsa, 
Vasaloppet, Organisationen och nätverket. Dessa faktorer har även stor betydelse i 
varumärkesplattformen. (ibid.) 
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VL:s upprättade mål i sitt arbete med sina sponsorer är: 
 

• Samarbeta med företag som positionerar VL:s varumärke på rätt sätt. 
• Ha långsiktiga samarbeten, det vill säga vårda och bibehålla de samarbeten de har och 

går in i. 
• Att deras samarbetspartner ska känna att samarbetet bygger deras varumärke på önskat 

sätt. 
• Att deras sponsorstruktur ska vara ett bra nätverk för de organisationer som ingår. 

 
Sponsorstrukturen i VL är uppdelad i olika delar. Företag kan antingen sponsra något av 
loppen, vara officiell- samarbetspartner, sportleverantör, leverantör samt mediapartner. Delar 
av VL:s sponsorsstruktur visas i figuren nedan. De övriga samarbetspartner som inte visas i 
figuren återfinns i bilaga 4. 
 

 
 

Figur 8. Modifierad bild över VL:s sponsorstruktur. Källa: Sponsorannons Vasaloppet, 2006. 
 
 
 
VL arbetar kontinuerligt med att förtydliga målen i varje enskilt samarbete med deras 
sponsorer och samarbetspartner. De har ett antal sponsorarrangemang, där de diskuterar frågor 
med sponsorerna och även informerar om exempelvis anmälningsantalet med mera. VL har 
även ett årliga event för sina samarbetspartner i form av kändisgolf eller dylikt. Annars är det 
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främst arrangemang under själva Vasaloppsveckan. Det förekommer även en kontinuerlig 
dialog med respektive sponsor under hela året. Där diskuteras bland annat hur VL ska hjälpa 
sponsorerna att stärka sina varumärken med hjälp av VL:s varumärke. VL håller just nu på att 
ta fram en strategisk kundplan för varje samarbetspartner. I denna ska det ingå en dialog där 
syftet och målet för varje sponsor ska redovisas, samt på vilket sätt VL ska hjälpa till i arbetet 
för sponsorn att nå de mål de har, vilket ska resultera i att deras varumärke stärks. 
 
Det är viktigt för VL att få till en mer kontinuerlig kontakt med sponsorerna, än den de har 
idag. VL vill även att samarbetena mellan dem och sponsorerna ökar, samt att samarbeten 
mellan sponsorerna sinsemellan ska öka. För att detta ska ske inser VL att det från 
organisationens sida krävs att de skapar fler forum där sponsorerna kan samlas och få utbyte 
av varandra 
 
VL får många sponsorförfrågningar och måste själv inte aktivt leta efter några sponsorer. Det 
viktiga för VL är att de tar in rätt sponsorer som delar deras värderingar och som står för 
samma saker. Därför är det ändå inte självklart att tacka ja till alla förfrågningar som kommer 
in utan VL måste själva identifiera och söka upp de företag som känns rätt. 
 
VL försöker knyta sponsorer som är aktiva. En passiv sponsor skapar inte samma 
förutsättningar för att få positiva effekter från båda håll. De har erfarenhet att de passiva 
sponsorerna inte har blivit långvariga i samarbetet på samma sätt som de aktiva har. Ett 
exempel på en aktiv sponsor är IBM som varit en trogen sponsor sedan 1967 och utan dem 
hade VL inte legat så långt fram i den tekniska utvecklingen som de gör idag. Fram till slutet 
av 1950-talet hade Vasaloppet lockat något hundratal skidlöpare varje år, men sedan växte 
loppet snabbt. Mellan 1964 och 1966 fördubblades antalet anmälningar från 3240 till 6857 
och det manuella systemet för resultatredovisning var helt enkelt för långsamt för att klara 
anstormningen vid målet. Detta ledde till att arrangörerna fick utstå mycket kritik och insåg 
att de behövde hjälp av något som var snabbare än människor, nämligen datorer (Holmlund, 
2004). De tekniska möjligheter som finns i dagsläget består av att det på VL:s hemsida eller 
via SMS går att följa åkarnas position på en karta, samt se pulsen på vissa åkare.  
 
När det gäller sponsorer så har VL etablerat sig som en viktig samarbetspartner för ett stort 
antal internationella företag med svensk förankring, som visas i figuren ovan. Sponsorerna har 
spelat en stor roll för tävlingens utveckling. Det första riktiga sponsoravtalet som skrevs var 
mellan VL och Ekströms. Året var 1958 och sedan dess har Ekströms Blåbärssoppa serverats 
under alla loppen. Under Vasaloppsveckan 2004 serverades cirka 46 000 liter soppa 
(Holmlund, 2004). 
 
VL har nästan lika många olika avtal med sponsorerna som de har sponsorer. De längsta 
avtalen sträcker sig fram till 2010. Ett önskemål från VL:s sida är att avtalen i snitt ska sträcka 
sig längre än vad de gör idag, då vissa har avtal är från år till år. För att ett varumärkesarbete 
ska kunna få genomslag anser VL att en sponsringsperiod om ett år är för kort tid. Ett 
önskemål från VL:s sida är att avtalen bör omfatta en period av två till tre år i taget. 
Sponsringsperioden styrs idag till stor del av sponsorerna.  
 
VL har utformat olika typer av avtalsmallar mot sponsorerna, där det ingår viss exponering till 
exempel hur många banners och skyltar sponsorerna får ha uppsatta vid kontrollerna och 
längst banan. Varje sponsorgrupp inom sponsorstrukturen har samma exponering. Exempel är 
att de fem huvudsponsorerna får sin logga tryckt på en femtedel var av nummerlapparna. 
Utöver exponeringen är avtalen väldigt individuella. 
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Den lokala förankringen är viktig för VL och för att de regionala företagen ska känna 
delaktighet erbjuder VL att de mot en låg avgift, i jämförelse med de övriga som associeras 
med VL, bli medlem i ”Vasaloppet Classic Club” . Här ingår företag i framförallt Siljan- och 
Vasaloppsregionen men även från hela Dalarna. Syftet är att i en mer regional grupp skapa 
nätverk samt förutsättningar för lokal företagsutveckling med hjälp av VL:s varumärke. 
�
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Craft tillverkar funktionella sportkläder och har varit verksamma sedan 1977. Affärsidén 
består av att skapa ett idealiskt mikroklimat (värme- och luftcirkulations-förhållandena 
närmast kroppen) för människor inom såväl elitidrott som aktiv fritid. (www.craft.se, 2006- 
05- 21) 
 
Eftersom Craft arbetar mycket med skidkläder anser de att det är en naturlig del att synas 
tillsammans med VL. Utöver detta finner de även likheter med att VL som bedriver idrott på 
den allra högsta nivån motsvaras av att Craft säljer kläder med den bästa kvaliteten. 
Sedermera anser Craft att VL:s varumärke står för tradition och folklighet som speglar av sig 
på exponeringen och publiciteten av deras varumärke då evenemangen följs av åtskilliga 
miljoner TV-tittare i både Sverige och utlandet.  
 
Crafts värderingar är väldigt lika VL:s och huvudfokus ligger på längdskidåkningen. För att 
kunna åka ett Vasalopp ställs höga krav på åkaren då det är en oerhörd prestation att 
genomföra loppet. På samma sätt ställer Craft höga kvalitetskrav på sina produkter. De ska 
kunna ge en god kvalitet på produkterna vilket kräver förberedning precis som en åkare 
behöver förbereda sig till sitt lopp.  
 
Det övergripande målet för Craft är att vara marknadsledande inom längdskidåkningskläder. 
De anser att Vasaloppet har högst status och störst antal åkare av alla långdistanslopp och ser 
det som strategiskt viktigt att vara med som sponsor. Ett annat mål med sponsringen är att 
bygga bra relationer med sina kunder då de vet att de säljer varor som är marknadsförda 
genom ett stort arrangemang. 
 
De utbytesrelationer Craft har med VL består av säljfrämjande kvällar då personer bjuds in 
för att handla skidprodukter. Dessa kvällar har lett till ett nära samarbete med bland annat 
Stadium AB gällande försäljningen i Mora och Sälen under Vasaloppsveckan. De samarbetar 
även med andra sponsorer som köper Crafts produkter i sina egna marknadsföringssyften mot 
sina kunder. 
 
Craft anser att de inte utnyttjar det nätverk som finns inom VL till fullo och skulle gärna se att 
VL arbetade mer aktivt med att föröka skapa forum för sponsorerna för att träffas och 
därigenom skapa samarbeten som kan sträcka sig över hela året.  
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Enligt Ingemar gör Craft egna utvärderingar av eventet, men där ligger fokus mest på 
försäljningen. De kommer att arbeta mer med att utveckla det sätt de utvärderar själva 
sponsringen då de anser att det finns ett behov att utveckla denna del. 
 
Craft anser att det är viktigt för VL hur de väljer ut sponsorer och att de inte tar in mer 
sponsorer än vad de kan hantera, utan att de istället lägger mer kraft och energi på att hantera 
det nätverk av bra samarbetspartner som finns idag. Craft anser även att VL bör arbeta mer 
med den egna marknadsföringen och påverka sina samarbetspartner till att vara tydligare med 
vilka mål de har och även att de ska arbeta mer med att använda sig av VL:s logotyp med 
mera Craft använder VL:s logotyp på sin hemsida, i sina kataloger och där de även förklarar 
vilka övriga samarbetspartner de har och vilka de sponsrar.  
  
 

” Vi har oerhört många saker som bara hänger uppe i luften och då 
behöver vi någon som kan ta ner oss och säga att: här har vi ett jättebra 
projekt, ta den chansen! Då har de ju även borgat för en bra 
förhandling nästa gång det är dags att förhandla, då de kan visa på vad 
de har fixat och att det gett resultat.”  (Ingemar Holmberg, 2006-05-12) 
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Pfizer är Sveriges och världens ledande läkemedelsföretag. De har cirka 106 000 medarbetare 
och finns i cirka 170 länder. Pfizers arbete består av försäljning, forskning, utveckling och 
marknadsföring av läkemedel. (www.pfizer.se, 2006- 05- 11)  
 
Det huvudsakliga skälet till sponsringen av VL är att Pfizer vill associeras med folkhälsa. 
Pfizer ser Vasaloppsveckan som en manifestation för folkhälsa. En av anledningarna till att 
Pfizer sponsrar VL är på grund av att undersökningar visar att Vasaloppsåkare lever längre, är 
mindre sjuka och därmed mindre sjukskrivna. När Pfizer gick in som sponsor av VL för första 
gången år 2003 hade de precis köpt Pharmacia Corporation och hade en förhoppning om att 
genom sponsringen associeras med något svenskt. Pfizer har dock tonat ner denna ambition 
eftersom att lyckas ändra på den allmänna uppfattningen av Pfizer, som ett stort världsledande 
amerikanskt läkemedelsföretag, är väldigt svårt och kostsamt.   
 
Med åren har Pfizers sponsring av VL allt mer blivit en satsning på sin personal i kontrast till 
ren varumärkesprofilering. Företaget går in och betalar tävlingsavgifter för sin personal samt 
att de i sponsoravtalet har tillgång till ett antal startplatser.  
 
Pfizer anser att de än så länge bara har skrapat på ytan gällande utbytesrelationer och det är ett 
område de skulle kunna fördjupa sig mer i. Detta för att kunna skapa gemensamma projekt 
med en del av leverantörerna till loppet. Det finns saker på idéstadiet men inga klara 
samarbeten. Genom VL:s arrangörer har Pfizer kommit i kontakt med ett forskningsprojekt 
som drivs av Vasaloppsläkaren Ulf Hållmarker tillsammans med Karolinska institutet. På 
detta sätt har VL:s nätverk bidragit till att Pfizer hittat nya samarbetspartner. 
 
Ett av målen med sponsringen är att öka varumärkeskännedomen av Pfizer. Av de mätningar 
som har gjorts bland Vasalöpare visar resultaten att kännedomen av varumärket ökat. Bland 
TV-publiken tror inte Pfizer att de ser någon större skillnad på varumärkeskännedomen. Detta 
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på grund av den sponsringsnivå som Pfizer har gått in med i VL. Målgrupperna de vänder sig 
mot är främst åkarna, deras anhöriga samt publiken på plats. 
 
Pfizer använder sin logotyp tillsammans med VL:s i sammanhang där de vill tala om att de är 
sponsor till loppet. Ett exempel är att de på sin hemsida har länkar till där läsaren kan gå in 
och läsa en motivering till varför de sponsrar VL med mera. De har även skickat ut 
pressmedelanden där logotyperna synts tillsammans. 
 
Pfizer ser Vasaloppet som någonting mer än bara en idrottstävling, det är en väldigt viktig 
satsning för region-Dalarna, det är ett långsiktigt engagemang som löparna själva går in i. Vid 
en jämförelse med exempelvis Friidrotts SM eller Stockholm Maraton anser Pfizer att 
Vasaloppsveckan är i en klass för sig själv. Pfizer anser att Vasaloppet förenar folk på 
arbetsplatserna, vilket sker genom att personalen går ihop och tränar med ett gemensamt mål 
att åka loppet. Det är helt enkelt något mycket mer en endast en idrottstävling, då det för 
många är ett engagemang för livet som återkommer år efter år. 
 
Sponsringen utvärderas genom VL:s egen undersökning. Denna har sponsorerna möjlighet till 
att köpa. De har själva genomfört en utvärdering bland personalen som åkt loppet. Frågorna 
rörde kring om hur deras upplevelse av loppet var, om det har ökat deras motivation till 
träning och om det var givande. Pfizer utvärderade även om de anställda tycker att 
Vasaloppsveckan är en bra arena att synas på och i fortsättningsvis ska vara med att sponsra.  
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Stadium är ett sportvaruhus som har cirka 90 butiker i Sverige, Danmark och Finland. 
Affärsidén består av att vara ett detaljhandelnsföretag som designar, köper och säljer sport-
utrustning och sportmodeprodukter med god design, funktion och kvalitet, till bästa pris. 
(www.stadium.se, 2006- 05- 21) 
 
Enligt Stadium står VL:s varumärke för folklighet, tradition, historia, friskvård och att det är 
ett gigantiskt hälsoprojekt. Stadium har valt att lägga upp en strategi där de tittar på olika 
delar. De kallar denna strategi för ERKA, (Exponering, Relationsmöjligheter, Kommersiella 
möjligheter och Associationsvärde). Stadium undersöker de exponeringstillfällen som finns 
inom ramen för projektet, alltså hur, var och när kommer Stadiums varumärke att exponeras 
och på vilket sätt media upplåter detta. En annan del av deras strategi är de 
relationsmöjligheter som eventet ger, all sponsring som Stadium bedriver ska skapa och 
utveckla relationer. Detta kan göras med både partner som finns inom projektet där VL har ett 
stort nätverk av varumärken, men också med konsumenterna.  
 
Stadium eftersträvar alltid att skapa nytta för sina konsumenter. Genom detta skapas olika 
lösningar med de andra sponsorerna bland annat Craft som är duktiga på skidkläder och kan 
till exempel förmedla hur skidlöparen klär sig rätt. Detta förmedlar senare Stadium vidare till 
sina konsumenter. Den tredje strategin är de kommersiella möjligheter som erbjuds. Ett 
exempel på detta är att Stadium bygger upp två externa butiker under Vasaloppsvecka vilket 
har lett till att de kunnat öka sin marknadsandel från 3-4 procent till 35 procent under ett fåtal 
år. Den sista strategin är det associationsvärde de har med evenemanget. De vill att folk ska 
snappa upp deras närvaro vid eventet, skapa en relation eller förstärka en befintlig sådan och 
genom det skapa lojala kunder.  
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Stadium vill främja ett aktivt liv och har gått ifrån att vara mer tävlingsinriktat företag till att 
idag ha en större bredd. Eftersom Vasaloppsveckan är ett så komplext projekt kan inte 
Stadium definiera målen rakt av. Stadium har som mål att integrera VL:s varumärke i sina 
marknadskanaler, exempelvis webb, TV, dagspress, mobiltelefoni, butik och andra former av 
events. När de lyckas integrera detta i kommunikationen då blir det ett längre projekt än bara 
de tio dagarna som Vasaloppsveckan sträcker sig över.  
 
Under oktober månad varje år producerar Stadium en tour, där de bjuder in till 
Vasaloppskvällar i deras lokala butiker. Detta sker på 22 platser, inklusive i Finland, runt om i 
landet och når ut till deras konsumenter som är intresserade av längdskidåkning. Stadium har 
tillgång till denna information genom sitt dataregister. De får även tillgång till VL:s databas 
där alla tidigare åkare finns med. Utöver rabbaterade priser under dessa kvällar får även 
personer som kommer dit information från representanter från VL:s organisation, om 
vallning, hur åkarna ska spara på sin energi under loppet med mera.  
 
Stadium använder sig gärna av sitt varumärke tillsammans med VL:s varumärke så ofta som 
det är möjligt. Ett exempel är att det står Stadium på ett antal av nummerlapparna vilket 
Stadium anser som den bästa marknadsföringskanalen att synas med sitt varumärke i. När 
åkarna ska hämta ut sin nummerlapp så sker det i anslutning till Stadiums butik i Sälen. Detta 
är logistiskt uträknat för att få in åkarna in i butiken så de kan passa på att införskaffa sig 
någon produkt samtidigt, fast främst för att de ska få en koppling mellan Stadium och 
Vasaloppsveckan.  
 
Enligt Stadium är Vasaloppsveckan det mest genuina eventet i Sverige. Det är mycket mer än 
ett skidlopp. Det finns inget annat evenemang i Sverige som har den folkligheten och 
samhörigheten. 
 
Stadium anser att VL:s viktigaste produkt som de säljer är traditionen. Det är alltid bra att 
förnya sig, men det finns en gräns som är viktig att de inte går över. De måste däremot 
fortsätta att utveckla projektet för att inte riskera att de tappar gnistan vilket istället för 
goodwill leder till badwill. VL måste fortsätta utveckla relationen med sina sponsorer och se 
vilka möjligheter som finns. Ju bättre VL är, ju fler åkare kommer vilket slutligen leder till att 
Stadium säljer mer utrustning.  
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I följande avsnitt ställs den teoretiska referensramen mot den insamlade empirin. Kapitlet 
inleds med analys av Melins (1999) ” Den strategiska varumärkesplattformen” , vidare 
analyseras Kapferers (2004) ” Märkesidentitetsprisma” . Slutligen analyseras teorin om 
sponsringen. 
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Ett varumärkes produktattribut är till för att skapa ett funktionellt mervärde till 
konsumenterna (Melin, 1999). Vid en anblick av VL:s produktattribut går det att skilja mellan 
två typer av attribut. Dels de konkreta egenskaperna men även de som avser de abstrakta 
egenskaperna. De konkreta egenskaperna som enligt produktutbudet främst efterfrågas hos 
VL:s kunder är att få åka ett skidlopp med hög kvalitet som är anpassat till en lagom 
prestationsnivå för en specifik målgrupp. De abstrakta attributen möter VL genom att ta till 
vara på traditionen och historien inom Vasaloppet och därigenom lyckas bygga en upplevelse 
som kan liknas med ett mandomsprov och ett äventyr. 
 
Genom att ha åkt ett lopp under Vasaloppsveckan blir konsumenten en bärare av VL:s 
värderingar och signalerar för sin omgivning, vad som är ens egen syn på friskvård och hälsa. 
De attribut som VL:s produkter består av är en kombination av en upplevelse med hög 
kvalitet och en upplevelse ut över ett vanligt skidlopp. Genom företagets expansion har VL 
lyckats höja kvaliteten på produkterna. Detta genom att de har tagit till vara på sina 
sponsorsamarbeten, ett tydligt exempel på detta är hur de tillsammans med IBM utvecklat den 
tekniska servicen till både åkarna och åskådarna.  
 

����� �?6,5?6*.�
Kärnvärdet inom VL består av en mix av vad varumärket står för, vilka värden det signalerar 
och vilken uppfattning som konsumenten har om Vasaloppsveckan. Kärnvärdet i ett 
varumärke kan beskrivas som ett varumärkes produkttribut samt dess märkesidentitet. 
Tillsammans skapar dessa en märkesprodukts huvudsakliga konkurrensfördel (Melin, 1999). 
VL har själv analyserat vilka kärnvärden varumärket består av och kommit fram till att de är: 
skidåkningen, delaktighet, Gustav Vasa och traditionen.  
 
Genom dessa kärnvärden skapas en tydlig image som bygger på att VL är ett folkligt 
varumärke med en genuin historia samt att de tar ett tydligt ställningstagande till ökat 
välmående och gemensam aktivitet. Skidåkningen är den gemensamma nämnaren för 
deltagarna i Vasaloppsveckan. Genom att ha en blandning av professionella och amatörer i 
samma lopp, tolkar författarna att VL på ett effektivt sätt lyckats skapa en bredd som fått 
varumärket att hela tiden bli starkare.  
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VL har länge bedrivit en positionering för att placera sig i kundernas medvetande, med 
uppfattningen om ett idrottsevent som främjar en aktiv och hälsomedveten livsstil. VL arbetar 
med att positionera det redan etablerade varumärket och försöker där igenom att stärka det i 
konsumenternas medvetande. Positioneringen kring VL:s produkter ligger i framhävningen av 
en individuell prestation och en gemenskap dels från själva träningen till loppen men även i 
fokuseringen på det ökade produktutbudet i form av de olika loppen. VL har arbetat fram 
specifika målgrupper till de olika loppen och ett exempel är att KortVasans målgrupper består 
av familjer, pensionärer, skolungdomar, ICA-anställda och ICA-kunder. Hela eventet 
Vasaloppsveckan positioneras som ett äventyr och en upplevelse med en tydligt bevarad 
tradition. 
 
Genom att VL samarbetar med och representerar en del av ”en svensk klassiker”  finns ingen 
direkt konkurrens där de behöver ha en differentieringsfördel i sin positionering. Av de 
svenska idrottsevent som har samma status och lika högt medialt intresse, tolkar författarna att 
det inte finns något annat event som har lyckats positionera sitt varumärke så starkt bland 
allmänheten som Vasaloppsveckan.  
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VL arbetar på ett traditionellt sätt med sin marknadskommunikation. De har till exempel en 
egen tidning som heter Vasalöparen som går ut till alla aktiva längdskidåkare i Sverige. VL 
har även en väldigt utarbetad hemsida där den intresserade kan läsa allt ifrån historik om 
loppen till resultat från de senaste loppen etcetera. Den viktigaste delen av 
marknadskommunikationen som riktar sig mot konsumenterna, sprids via word of mouth av 
tidigare åkare. Det negativa med denna form av marknadsföring tolkar författarna vara att VL 
kräver att målgruppen själva får upptäcka loppen och inte tvärt om. 
 
En viktig del av marknadskommunikationen som VL bedriver består av att profilera de olika 
loppen som hölls under Vasaloppsveckan. Denna typ av kommunikation har lett till att VL 
lyckats attrahera fler åkare till eventet och därmed ökat sin lönsamhet. En annan viktig del i 
VL:s marknadskommunikation består av den mediala bevakningen som sker under 
Vasaloppsveckan. Denna kommunikation gör att VL har möjlighet att sända ut sitt budskap i 
TV, radio och press till en stor publik. Detta bidrar även till att Vasaloppsveckan är ett 
attraktivt idrottsevent för företag att sponsra, då de får mycket exponeringstid. 
 
VL har genom noggranna urvalsprocesser av sponsorer lyckats utveckla eventet och även låtit 
dem sätta sin prägel på Vasaloppsveckan. Ett beskrivande exempel är hur Ekströms 
blåbärssoppa tydligt associeras med Vasaloppet. Detta framgår även av de olika delarna i 
sinnescirkeln som är en del av VL:s varumärkesplattform. En annan typ av 
marknadskommunikation VL arbetar med är att synas med sin logotyp på oväntade platser. 
Det kan till exempel vara på en festival eller på en idrottsarena med en helt annan aktivitet än 
längdskidåkning. Framförallt används deras logotyp av VL:s samarbetspartner som 
tillsammans med sin egen logotyp marknadsför sig. 
 
Då det är viktigt för VL vilka sponsorer som de associeras med, kan komplikationer uppstå 
om en av de befintliga sponsorerna skulle vara inblandad i en skandal eller något liknande 
som leder till att allmänhetens uppfattning av företaget inte överensstämmer med det som VL 
vill kommunicera med sitt varumärke.  
�
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Den interna märkeslojaliteten är beroende av att märkesinnehavaren vet vad det egna 
varumärket står för och hur det ska utvecklas. Den är även beroende av konsekvens i den 
varumärkesuppbyggande processen (Melin, 1999). Vid en analys av VL:s interna 
märkeslojalitet tolkar författarna att det väldigt tydligt framgår att de strävar efter att alla inom 
organisationen ska vet vad varumärket står för och genom detta skapa den rätta 
Vasaloppskänslan. Eftersom Vasaloppsveckan är ett idrottsevent som är beroende av ideell 
arbetskraft är det emotionella mervärdet i form av en stolthet att vara del av eventet en 
strategiskt viktig del som VL underhåller. Denna stolthet tolkar författarna ha skapats sedan 
lång tid tillbaka och är en avgörande anledning till varför VL kunnat bli så stort som det är 
idag. En annan väsentlig faktor till varför VL:s organisation är väl fungerande tolkar 
författarna vara då ledningen arbetar väldigt nära organisationen och har en större 
detaljkunskap än jämförelsevis inom företagsvärlden. Att vara en stolt del av organisationen 
medför ett annorlunda ansvarstagande vilket leder till en högre produktivitet då det skapas ett 
stort engagemang i arbetsuppgifterna.  
 
Ett annat tydligt exempel på att VL vårdar sitt varumärke är att de är noggranna i sin urvals 
process av sponsorer. Det är inte pengarna som är det primära syftet med att ta in en sponsor 
utan VL söker sponsorer som är aktiva och kan bidra till utbytesrelationer över en längre 
period än från år till år. Denna relation behöver inte nödvändigtvis endast gälla VL och 
specifik sponsor utan det kan även vara relationer med VL:s andra samarbetspartner.  
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I den här fasetten belyser Kapferer (2004) vikten av att ett varumärke analyserar dess fysiska 
och funktionella egenskaper. Fysiken i Vasaloppsveckan är beroende av ett flertal egenskaper 
där de absolut viktigaste består av snötillgång och ideellt arbete. Vasaloppsveckan har cirka 
3500 funktionärer som ställer upp helt utan att få någon finansiell ersättning. Då det inte är 
ekonomiskt hållbart för VL att betala alla ideellt arbetande är de beroende av att känslan av 
stolthet, delaktighet, samt bevarandet av traditionen väger upp frånvaron av betalning. Ett 
varumärkes fysik är en kombination av de framträdande egenskaperna som en konsument 
genast förknippar varumärket med samt de egenskaper som framkommer under nyttjandet av 
produkten (Kapferer, 2004). Detta belyser VL genom den framtagna sinnescirkeln som täcker 
in de olika sinnen som vi människor har, samt kopplar dessa till konkreta faktorer som åkaren 
kommer att uppleva när denne ska åka något av loppen. Med hjälp av denna cirkel skapas 
även möjligheter för personer som ännu inte är konsumenter att kunna skapa sig en bild av 
hur det skulle vara att uppleva Vasaloppskänslan. 
 
Vasaloppsveckan har en väldig stor betydelse för regionen Dalarna och det leder till att en 
gemenskap byggs genom att hela området vinner på att VL blir lyckat år efter år. En annan 
viktig del av fysiken i produkten VL som nämnts ovan är snötillgången. Denna kan VL inte 
styra över men det finns en strategisk plan på hur det går att lösa om det är brist av snö på 
vissa sträckor. VL har även planer på att säkra visa sträckor genom att lägga ned konstslingor 
i marken i närheten av Mora.  
 
En grundläggande del av Vasaloppsveckan fysik är att arrangera eventet så att alla som vill 
åka och även titta ska få plats. Detta har VL löst genom att ha en bred portfölj av lopp samt att 
ha två dagar med öppet spår. 
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Ett varumärkes personlighet kan beskrivas på samma sätt som vi ser på en människas 
personlighet och kan till exempel vara trevlig eller pålitlig (Kapferer, 2004). Personligheten i 
VL:s varumärke består av folkligheten, gemenskapen, traditionen och framförallt Gustav 
Vasa. Enligt Kapferer (2004) är det enklaste sättet för ett företag att personifiera ett 
varumärke genom att använda sig utav ambassadörer som fungerar som varumärkets ansikte 
utåt. Dessa ambassadörer kan vara antingen en verklig person som till exempel en kändis men 
kan även vara en påhittad person eller figur. I VL:s fall använder de väldigt tydligt historien 
kring Gustav Vasas flykt på skidor från Mora mot Norge år 1521. Gustav Vasa är inte bara 
upphovsman till namnet på loppet utan är även visuellt avbildad på VL:s logotyp. I och med 
denna historia kan VL:s kommunicera ett skidlopp mer som ett äventyr och en upplevelse för 
livet. Andra sätt att personifiera Vasaloppet har skett genom att bland annat kändisar både 
från idrotts- och musikvärlden åkt loppet. Ett exempel på det var när Martin Stenmark, artist, 
åkte loppet år 2006. Detta i sin tur leder till en personifiering av Vasaloppet som får de som 
följer evenemanget på TV att känna; ”om dem kan - kan jag med”. 
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Enligt Kapferer (2004) definieras ett varumärkes kultur som en samling värderingar som 
varumärket arbetar efter. VL:s kärnvärderingar är tydligt uttalade och belyser skidåkning, 
tradition, historia, delaktighet och ökat välmående. Eftersom Vasaloppsveckan är ett 
idrottsevent som i stort sett inte har någon likvärdig konkurrent i Sverige är de inte av den 
anledningen beroende av att framhäva sin kultur. VL anser däremot att det är viktigt då det är 
en del av kärnvärdet i varumärket. Framhållningen av kulturen sker naturligt genom att det 
finns en stolthet som genomsyrar hela organisationen VL, allt ifrån företagsledning, 
funktionärer, boende i Dalarna och inte minst de som åker loppen. Det är även ett strategiskt 
beslut fattat från organisationen då det är just kulturen som är en viktig del av 
varumärkesuppbyggnaden. Denna stolthet kommuniceras genom VL:s starka varumärke samt 
att företagets värderingar avspeglas genom Vasaloppsveckan. 
�
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Relationen mellan företaget och konsumenten resulterar slutligen i att en relation skapas. 
Denna relation är viktig att företagen analyserar och bestämmer vilken typ av relation som de 
eftersträvar (Kapferer, 2004). I VL:s relation med sina konsumenter tolkar författarna att det 
finns en risk för att många skidlöpare kan se loppet som en prestation som denne utför en 
gång i sitt liv för att ha bevisat för sig själv att det här klarade jag av. Det VL gjort för att 
förhindra detta består av det arbete de lagt ner på att utforma lopp för så många målgrupper 
som möjligt. I och med detta kan de skidlöpare som åkt det långa loppet en gång nästa år åka 
ett kortare lopp. En viktig aspekt är att Vasloppsveckan verkligen blir den upplevelse och det 
äventyr som åkaren tänkt sig. För att VL ska lyckas med det så tolkar författarna att VL bör 
fortsätta sitt samarbete med sina sponsorer och framförallt fortsätta med den goda servicen 
som tillhandahålls av funktionärerna under loppen. 
 
Eftersom eventet är säsongsbetonat och endast utförs under tio dagar skapas en fokusering 
kring när eventet äger rum. Författarna tolkar att relationen stärks av just detta genom att 
deltagarna troligtvis förberett sig under en längre tid och ser fram emot eventet. 
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Enligt Kapferer (2004) kan varumärken avspegla en livsstil eller en egenskap som 
konsumenterna vill identifiera sig med. Den avspegling som författarna tyder att VL:s 
konsumenter vill identifiera sig med är en aktiv livsstil samt att de genomfört en verklig 
topprestation genom att ha åkt loppet. Att ha en aktiv livsstil är inte kopplat till ålder vilket 
gör att VL vänder sig till en stor bredd av konsumenter. Detta kan exemplifieras med att de 
yngre åker KortVasan och de äldre åker något av de längre loppen. Författarna tolkar att detta 
är en typisk förutfattad mening om VL:s deltagare och det behöver inta vara så i verkligheten.  
 

����  �:?/5>)/*��
Självbilden är konsumenternas tankar om sig själva. Det är den bilden som ligger till grund 
för vilka varumärken konsumenten väljer (Kapferer, 2004). En konsument som väljer VL:s 
varumärke tolkar författarna vara en person som lever ett aktivt liv och är ute efter en 
utmaning. Eftersom VL:s varumärke är en idrottsprestation så tyder författarna att 
avspeglingen och självbilden blir i stort sett likartade. 
�
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Vasaloppsveckan är i grunden ett idrottsevent, men till skillnad från andra former av 
sponsring till olika idrottsorganisationer är eventet en stor händelse och deras sponsorer är 
mer intresserade av att få tillbaka konkreta motprestationer och inte bara en 
”välgörenhetssponsring”  i form av exponering av sin logotyp. 
�
Enligt Gratton & Taylor (2000) är en förklaring till varför företag väljer att sponsra idrott att 
det kan ge dem en hälsosam image. Målet med sponsringen är att denna image idrottseventet 
består av associeras till företagets produkter eller tjänster. Vid en analys av de tre intervjuer 
författarna utfört med VL:s sponsorer är de enhälliga i att det är just den hälsosamma imagen 
de eftersträvar att deras varumärken ska sammankopplas med. 
  
Vidare tyder författarna en samstämmighet bland respondenterna angående vikten av att 
sponsringen leder till något mer än själva exponeringen av deras varumärken. Både 
sponsorerna och VL efterlyser att utbytesrelationerna och nätverket ska utnyttjas i högre grad 
än det görs idag. Sponsorerna anser att det är VL:s ansvar att skapa dessa samarbeten. 
Författarna tolkar att VL är medvetna om detta samt att det finns planer på att effektivisera 
detta i framtiden.�Enligt flertalet företagsledare är ett av de viktigaste motiven till sponsring 
att underhålla samt skapa utbytesrelationer (Gratton & Taylor, 2000). Genom dessa 
utbytesrelationer tolkar författarna att eventet Vasaloppsveckan utvecklas och det är därför av 
stor vikt att ledningen utvecklar en tydlig strategi för hur de ska arbeta med sitt nätverk.�
 
För att knyta sponsorer i region Dalarna som inte har samma ekonomiska resurser som de 
större sponsorerna, erbjuder VL att de kan gå in och sponsra idrottseventet genom 
”Vasaloppet Classic Club” . Detta tolkar författarna som ett steg i att öka den lokala 
delaktigheten i VL. 

�
VL anser att det krävs ett långsiktigt tänkande för att kunna stärka ett företags varumärke. 
Detta har lett till att de vid förhandlingar av sponsringsavtal rekommenderar företagen att 
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teckna ett avtal som sträcker sig över en period om minst två år. Genom detta tolkar 
författarna att det finns ett intresse från VL att vårda sina sponsorer väl samt skapa 
förutsättningar att sponsorernas mål i så stor grad som möjligt uppfylls. 
 
En av sponsorerna till VL anser att ett av de viktigaste målen med sponsringen inte är att öka 
försäljningen. I detta fall används sponsringen som en social aktivitet med sina anställda 
vilket leder till en bättre sammanhållning och ökad motivation. Enligt Blythe (2000) är i regel 
inte en försäljningsökning det grundläggande syftet med ett företags sponsring. Det kan dock 
leda till en positiv effekt på företagets försäljning sett ur ett långsiktigt perspektiv. 
 
För att inte endast attrahera en målgrupp har VL i sin marknadskommunikation valt att bygga 
upp en portfölj med flera olika lopp till specifika målgrupper. Detta har blivit ett sätt för 
sponsorerna att nå ut till just den målgrupp eller livsstil de söker, genom möjligheten att vara 
huvudsponsor för just det loppet. De som inte är huvudsponsorer för ett lopp framhäver inte 
lika tydligt vilken målgrupp de riktar sig mot. I dessa fall är det andra mål och strategier i 
sponsringen som värderas högre och ett exempel på det är att öka varumärkeskännedomen 
bland gemene man. 
 
Vasaloppsveckan anses, inte minst av sponsorerna, som ett av Sveriges största och bästa 
idrottsevent. Detta leder till att Vasaloppsveckan har mycket hög mediebevakning och 
sponsorernas varumärken blir då exponerade. VL får hela tiden anbud om nya sponsorer. För 
VL:s del gäller det att noga analysera vad de prospekta sponsorerna kan bidra med, dels till 
eventet men även till nätverket av de befintliga samarbetsparterna inom VL. Här finner 
författarna att en sammanvägning är viktig för att hitta den sponsormix som passar VL bäst. 
 
En av de sponsorer som varit med längst i eventet är Ekströms och det är få produkter som av 
allmänheten associeras så starkt till Vasaloppet som just blåbärssoppan. Detta åskådliggörs 
genom VL:s egen marknadsföring då de använder sig av Sinnescirkeln. I denna är 
blåbärssoppan representerad i ett flertal av sinnena. 
 
Enligt Keller (1998) väljer företag vad de vill sponsra genom de associationer företaget är ute 
efter. Målet är att konsumenterna förknippar företagets varumärke med positiva värderingar. 
Pfizer hade från början målet att genom sponsringen förändra bilden av att vara ett stort 
amerikanskt läkemedelsföretag som just köpt upp Pharmacia Corporation, till att bli 
associerade som mer svenskt. VL var då ett väldigt bra projekt att sponsra på grund av de 
värderingar som de står för. Då Pfizer producerar läkemedel var det av intresse att bli 
förknippade med ett hälsosamt liv då undersökningar visar på att Vasaloppsåkare lever längre 
och är mindre sjuka. Craft som är ett välkänt varumärke inom sportbranschen vill associeras 
med VL: varumärke, då de får en möjlighet att bygga upp kännedomen kring varumärkets 
kvalitet. Stadium har sedan några år tillbaka ändrat sin image ifrån att ha haft ett mer 
tävlingsinriktat fokus, till att idag ha en större bredd och främja ett aktivt liv. 
 
Stadium och Craft anordnar så kallade Vasaloppskvällar i deras butiker, där de bjuder in sina 
kunder som de når via olika register och vet är intresserade av längdskidåkning. Vid dessa 
kvällar bjuds representanter in från VL:s organisation som delar med sig av sina erfarenheter i 
allt från vallning till praktisk information om själva Vasaloppsveckan. På detta sätt skapar 
Stadium, Craft och VL goodwill med sina kunder vilket resulterar i fler åkare och fler nöjda 
konsumenter. Detta då de känner att de blir mer delaktiga och motiverade till att åka själva 
loppet. 
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Stadium har nyttjat möjligheten till handel och främjandet av marknadsföringsmöjligheter 
under eventet. Detta sker genom att de sätter upp två mobila Stadiumbutiker i anknytning till 
eventet. En annan strategisk marknadsföringsåtgärd som de använder sig av är att 
Vasalöparna hämtar ut sin nummerlappar i anslutning till deras butik i Sälen. På detta sätt får 
Stadium in åkarna i sina butiker vilket kan leda till merförsäljning, samt att åkarna blir 
medvetna om att Stadium är en del av eventet. Genom detta har de under ett fåtal år ökat sin 
marknadsandel från 3-4 procent till 35 procent av handeln under Vasaloppsveckan. Detta kan 
ses som ett resultat av att de bland annat ökat kännedomen av varumärket samt skapat 
möjligheter till att låta åkarna kunna konsumera i deras extrauppsatta butiker under 
Vasaloppsveckan. 
 
Vid en analys av hur VL:s sponsorer använder sig av deras logotyp tillsammans med sin egen 
framkommer det att alla respondenter gör det. Det som skiljer sig är i vilken utsträckning det 
sker. Genom svaren tolkar författarna att med en tydligare styrning från VL:s sida skulle detta 
kunna nyttjas på ett bättre sätt.  
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I detta avsnitt presenteras de slutsatser som analysen leder fram till och som 
utgör resultatet i studien. Slutsatserna ska besvara studiens uppställda 
problemformulering och syfte.  
 
�
�
Vasaloppsveckan har vuxit från att, år 1922 vid det allra första loppet, haft 119 deltagare. Idag 
samlar de sju loppen cirka 45 000 deltagare. Av detta framgår att Vasaloppsveckan är ett 
framgångsrikt idrottsevent och till följd av detta lyckats bygga upp ett starkt varumärke. 
Författarna grundar även detta uttalade på att VL år 2004 blev utsett till ett Superbrand. Då 
vår analys bygger på att jämföra den teori vi samlat in, genom ett flertal intervjuer med 
respondenter inom VL och deras sponsorer, faller det sig naturligt att VL:s positiva sidor 
framkommer mer än de negativa.   
 
En slutsats författarna drar är att VL inte tummat på varumärket utan varit konsekventa i sin 
varumärkesuppbyggnad. VL:s varumärke är uppbyggt genom dess kärnvärden: tradition, 
skidåkning, delaktighet och historian. Idrottseventet genomsyras av budskapen: hälsa, stolthet, 
upplevelse, äventyr, prestation och glädje med mera. Författarna anser att det skapat ett 
trovärdigt varumärke med en tydlig märkesidentitet som positionerat sig mot en målgrupp 
som är aktiv och mån om sin hälsa.  Vasaloppsveckans framgång är beroende av den ideella 
arbetskraft som de tagit till vara, genom att lyckats skapa en stolthet, hos de cirka 3500 
funktionärerna. Dessa funktionärer bidrar till en hög service och kvalitet under hela 
Vasaloppsveckan. En annan anledning till varför Vasaloppsveckan är ett så stort idrottsevent 
som det är idag, beror på hur de framgångsrikt lyckats hanterat sina sponsorer och 
samarbetspartner. Genom dem har de skapat utbytesrelationer som bidragit till att utveckla 
eventet samt skapa ett nätverk med en bredd av olika branscher som kan bidra med kompetens 
som även gynnat de andra sponsorerna och samarbetsparterna.  
 

 �� �/314014.6�7;�1.76),��
Vid en analys av VL i den strategiska varumärkesplattformen finner författarna att modellen 
skulle kunna modifieras. Detta för att på ett tydligare sätt kunna beskriva hur VL lyckats med 
sin varumärkesuppbyggnad. Det som författarna vill komplettera denna modell med är 
begreppet: ideell verksamhet.  
 
Genom att lägga till detta begrepp i modellen skulle VL:s varumärkesuppbyggnad kunna 
beskrivas på ett mer adekvat sätt utifrån den vetenskapliga teorin. Författarna bedömer även 
att modellen, genom ovan nämnda modifiering, kan appliceras på ett mer användbart sätt 
inom genren Sport Management. Som tidigare förklarats i uppsatsen skiljer sig 
varumärkesuppbyggande inom traditionell företagsverksamhet mot detsamma inom 
idrottsvärlden. Den modifierade versionen av Melins modell, ”Den strategiska 
varumärkesplattformen”, ser ut som visas i figur 9. 
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Figur 9. Författarnas modifierade version av Melins ”Den strategiska varumärkesplattformen” , 2006-05-22 egen 
bearbetning 
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Författarna finner att arbetet med de olika loppen hittills varit lyckat genom att VL har skapat 
en ännu bredare målgrupp till eventet. En aspekt som författarna ser som viktigt är att VL 
fortsätter att hålla samma höga kvalitet på alla produkter som erbjuds. Med detta menar 
författarna att det inte ska vara någon skillnad att exempelvis åka SprintVasan i jämförelse 
med Vasaloppet. Författarna finner att eftersom själva Vasaloppet kom först kommer det 
alltid ha den starkaste positionen och statusen av loppen under Vasaloppsveckan. Det kommer 
att ta lång tid att bygga upp dessa lopps specifika varumärken. För att lyckas med detta drar 
författarna slutsatsen att VL måste vara tålmodiga i sitt arbete med att profilera och 
marknadsföra de andra loppen under Vasaloppsveckan. Upptäcker VL att arbetet med att 
profilera något av de andra loppen inte leder till ökat deltagarantal bör de inte tveka inför att 
göra förändringar.  
 
VL arbetar med att skapa ett unikt mervärde till sina konsumenter genom att se på eventet 
som ett äventyr, en upplevelse och en dröm att genomföra. Författarna drar slutsatsen att om 
dessa faktorer infrias för konsumenten, leder det till kundnöjdhet och i sin tur lojala kunder. 
Författarna finner att genom skapandet av lojala kunder lyckas VL samtidigt främja word of 
mouth kommunikationen. Denna typ av kommunikation anser VL vara väldigt viktig för att 
attrahera nya åkare till loppet. 
 
Genom att vintrarna blir mildrare, vilket resulterar i mindre snö, riskeras att yngre 
generationer tappar intresset för längdskidåkning, då de inte har möjlighet att utöva 
aktiviteten. Då det i studien framkommit att klimatförändringar är ett av de största hoten mot 
Vasaloppsveckan, finner författarna att det är angeläget att VL lägger ett stort fokus på att 
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stärka varumärkena för de övriga loppen i jämförelse med själva Vasaloppet. VL har som 
ambition att öka antalet åkare under Vasaloppsveckan och är då beroende av att intresset som 
råder idag även ska finnas i framtiden.  
 
Att antalet åkare i själva Vasaloppet skulle minska finner författarna inte troligt. Detta 
eftersom VL årligen får tacka nej till personer som vill åka Vasaloppet, då det redan nått 
maxantalet anmälda. Det finns ett stort antal åkare som idag provar på de olika loppen, men 
grunden till denna slutsats baseras på att en stor del av åkarna i Vasaloppet är 
förstagångsåkare som enligt statistiken inte kommer att återkomma. Författarna finner att det 
är dem som nöjer sig med att åka Vasaloppet en gång i sitt liv, är den målgrupp som ska 
prioriteras i marknadsföringen, för att fylla de övriga loppen. Om fler åkare anmäler sig till 
dessa lopp ökar dess status och VL:s varumärke ökar i värde. För att förtydliga detta 
resonemang visas nedan en figur över kausaliteten nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10. Att vända hot till möjligheter för varumärket Vasaloppet. 2006, egen bearbetning 
 
 
Författarna anser att den portfölj av lopp VL arbetat fram räcker för tillfället och det gäller att 
VL fokuserar sina resurser på dem. Genom att VL arbetar på detta sätt använder de VL:s 
varumärke på flera produkter samtidigt vilket leder till att kostnaderna per lopp minskar. 
Författarna ser även en tydlig strategi i att loppen ska leda till att attrahera varandra. Med 
detta menar vi att om skidlöparen som barn åkt KortVasan ska det byggas upp en attraktion 
att vilja åka ett av de längre loppen när denne blir äldre. Det samma gäller för en äldre åkare 
som inte längre har orken att åka det långa loppet men fortfarande vill uppleva 
Vasaloppskänslan och åker senare ett av de kortare loppen.  
 
 

 �� �15.<(/0,*.1�05�40;06>.1.1�;.*�4=7,476.6�
Då VL har som målsättning att fylla de övriga loppen med fler åkare, samtidigt som de måste 
tacka nej till personer som är intresserade att åka Vasaloppet, finner författarna att de kan 
försöka ta fram mer alternativ till dessa åkare. Ett exempel kan vara att de som inte får plats i 
Vasaloppet får rabbaterade priser på de övriga loppen eller garanteras en start i nästa års 
Vasalopp. Detta bedömer författarna skapar en goodwill mot åkarna vilket leder till en ökad 
märkeslojaliteten. Ett annat sätt att attrahera fler skidlöpare till loppen skulle kunna 
genomföras av att de arbetar fram olika paketpris hos sina sponsorer. Stadium har 
Vasaloppskvällar där tidigare åkare som finns med i deras och VL:s dataregister bjuds in. 
Genom detta stängs en målgrupp ute, nämligen de som inte åker längdskidor men kanske 
skulle vilja börja. Ett paketpris som till exempel låter konsumenter köpa en skidutrustning och 
få en gratis startplats i exempelvis HalvVasan anser författarna att VL skulle attrahera den typ 
av målgrupp som inte annars skulle ta del av Vasaloppsveckan. 
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Utifrån uppsatsens syfte finns en koppling mellan hur VL lyckats bygga upp ett starkt 
varumärke och viken roll sponsorerna haft i detta. Syftet belyser även vilka värden i VL:s 
varumärke som sponsorerna attraheras av. En slutsats författarna drar är att när starka 
varumärken såsom IBM, Ericson, Pfizer med flera, blir associerade med VL:s varumärke 
leder till att de stärker varandra. Dessa slutsatser motiverar författarna med att VL är 
noggranna i sin urvalsprocess av samarbetspartner och vad deras varumärken står för, samt att 
dessa haft en genomtänkt strategi genom att associeras till VL:s varumärke. Utöver 
resonemanget om att VL:s varumärke stärks av samarbetsparternas varumärken och vise 
versa, existerar konkreta utbytesrelationer som bidragit till att hela eventet ser ut som det gör 
idag.  
 
VL har tidigare i sin marknadskommunikation arbetat med bland annat annonser i tidningar. 
På senare år har detta minskat och de har istället ökat sitt fokus på olika 
marknadsföringsinsatser tillsammans med sina samarbetspartner och sponsorer. Genom dessa 
aktiviteter har nätverket mellan sponsorer och VL stärkts, och även kontakter till samarbeten 
mellan sponsorer sinsemellan. Utifrån intervjuerna drar författarna slutsatsen att VL, på ett 
tydligare sätt, kommer att utveckla dessa nätverk och försöka få sponsorerna att bli mer 
delaktiga. Detta gäller både under Vasaloppsveckan och under övriga delar av året. Ett 
exempel på detta skulle enligt författarna kunna bestå av att VL fungerar som spindeln i nätet, 
då dess uppgift blir att sammanfoga sponsorer från olika branscher att tillsammans arbeta med 
projekt som skulle gynna både sponsorerna själva och VL.  
 
Ytterligare en slutsats författarna drar är att hela regionen Dalarna vinner på att ha ett så stort 
event som Vasaloppsveckan, men att eventet riskeras att tags för givet. Bygden är väldigt stolt 
över och positiv till eventet, men författarna finner att VL skulle kunna tydliggöra eventets 
betydelse och på så sätt ha möjligheten att få mer tillbaka. Det som VL arbetar med för att 
stärka samarbetet med företag i bygden är något som de kallar ”Vasaloppet Classic Club” . 
Som medlem i denna klubb får företagen, för en mindre summa pengar jämfört med övriga 
sponsorer, synas med sina logotyper etcetera vid eventet. Författarna anser även att VL ska 
öka fokusen på att marknadsföra och informera företaget inom regionen om denna klubb. 
 
VL anser att det är viktigt att deras sponsorer är med och sponsrar mer än ett år. Detta 
eftersom det tar längre tid att genom sponsring få en effekt som i slutändan leder till att 
varumärket stärks. Utifrån dessa resonemang anser författarna att det är viktig för VL att 
åkare kommer tillbaka år efter år, då deras sponsorer har målsättning att bearbeta sina 
varumärken i medvetandet hos åkarna. Genom att öka antalet återvändande åkare anser 
författarna att VL kan motivera sina sponsorer att skriva kontrakt som sträcker sig under 
längre tid, då sponsorerna får mer tillbaka.  
 
Studiens resultat visar att sponsorerna är väl medvetna om vilka värden VL:s varumärke står 
för. Vad som framkommit ur intervjuerna med sponsorerna, är att de är tillfredsställda med 
vad som VL:s varumärke symboliserar för deras del och känner inte att några värden bör 
komplettera varumärket för att göra det mer attraktivt att associeras med.  
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Författarna anser att det vore intressant att i en senare studie utgå från den presenterade 
modifierade modellen av Melin, samt utifrån denna undersöka hur varumärkesuppbyggnaden 
gått till inom något annat idrottsevent. Skiljer sig VL:s varumärkesuppbyggande mot övriga 
svenska idrottsevent eller finns det likheter och i så fall hur ser dessa ut?  Det vore även 
intressant att se hur VL:s varumärke kommer att utvecklas. Kommer VL att ha kvar samma 
kärnvärden i framtiden eller kommer idrottseventet att se annorlunda ut? På vilket sätt 
kommer de att arbeta för att höja statusen på de övriga loppen? Kommer VL att utöka sin 
portfölj ännu mer och i så fall varför och hur? 
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1. Hur många anställda har ni? 
 
 

2. Hur marknadsför ni er?  
 
 

3. Vilken image försöker Vasaloppet ha? 
 
 

4. Har ni samarbetsavtal med andra organisationer eller dylikt? 
 
 

5. Hur skall Vasan lyckas bibehålla sin image vid expansion?  
 
 

6. Vilka milstolpar är det som lett till vidare utveckling av företaget? 
 
 

7. Hur ser era logotyper ut? F.f anser ni den som viktig i er marknadsföring? 
 
 

8. Är det en fördel eller nackdel att förknippas med andra skidtävlingar?  
 
 

9. Vilka konkurrensfördelar anser du att Vasaloppet har gentemot andra tävlingar?  
 
 

10. Hur arbetar ni med varumärkesutveckling?  
 
 

11. Hur använder Vasaloppet sitt varumärke som konkurrensmedel?  
 
 

12. Vilket mervärde ger Vasaloppets varumärke konsumenterna?  
 
 

13. Var anmäler man sig till Vasaloppet?  
 
 

14. I hur många länder sänds det från Vasaloppet?  
 
 

15. Vad tror du om Vasaloppets framtid?  
 
 

16. Har marknadsföringen förändrats i och med expansionen?  
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17. Vad är det som kännetecknar Vasaloppet? F.f vilka mervärden ger det till 
konsumenterna?  

 
 

18. Vad står varumärket Vasaloppet för? F.f vad är det som ger den en mening och gör det 
unikt? F.f vilket emotionellt mervärde förmedlar det?  

 
 

19. Vilket kärnvärde anser ni att Vasaloppet består av?  
 
 

20. Hur försöker Vasaloppet positionera sig?  
 
 

21. Hur ser marknadskommunikationen ut?  
 
 

22. Hur arbetar Vasaloppet med att skapa en intern lojalitet bland dem som arbetar inom 
organisationen?  

 
 

23. Hur arbetar Vasaloppet med nätverk i sitt arbete med att bygga upp ett starkt 
varumärke? 

 
24. Hur högt är varumärket Vasaloppet värderat till? 

 
 

25. Arbetar ni med att sponsra elitåkare som tävlande marknadsförare? 
 
 

26. Hur arbetar ni med era sponsorer? 
 
 

27. Hur stor del av omsättningen är intäkter från sponsring? 
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1. Vad är det som varumärket Vasaloppet står för som Ni vill förknippas med? F.f och 
varför? 

 
 

2. På vilket sätt stämmer Vasaloppet överens med Ert företags värderingar? 
 
 

3. Vilka mål har Ni upprättat med sponsringen? 
 
 

4. Vilka typer av utbytesrelationer har Ni med Vasaloppet? 
 
 

5. Hur arbetar Ni med Er logotyp tillsammans med Vasaloppets? F.f i vilka samband 
förekommer detta? 

 
 

6. Hur ser Ni på eventet Vasaloppet? F.f är det en idrottstävling eller något annat för Er? 
 
 

7. Hur utvärderas sponsringen? 
 
 

8. Hur länge har ni sponsrat Vasaloppet? 
 
 

9. Har vi missat något som du vill belysa? 
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1. Kan du ge en överskådlig bild hur Vasaloppet arbetar med sponsringen? 

 
2. Vilka skillnader/likheter anser du det är mellan att arbeta med ett idrottsevent mot 

företagsvärlden? 
 

3. Vilka mål är upprättade med sponsringen?  
 

4. Anser ni att det räcker med de ni har eller vill sponsorerna har mer? F.f vad vill 
sponsorerna själva? 
 

5. Vilka typer av utbytesrelationer har Ni med era sponsorer? F.f vilka samarbeten finns 
idag mellan sponsorerna? 
 

6. Hur utvärderar ni sponsringen?  
 

7. Hur bestäms sponsringsavtal? 
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Modifierad bild över VL:s sponsorstruktur. Källa: Sponsorannons Vasaloppet, 2006. 

 
 
 
 


