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Abstract 
The purpose of this study was to determine how to attract participants from all over 
Sweden to partake in the John Bauer Trail Run and increase the awareness of it 
employing a well planned cross-media strategy. To achieve this purpose a thorough study 
of litterature and research within the areas cross-media and marketing have been done. 
The method that was chosen for the study was a small-N-study which is a more 
quantitative type of case study. Eleven different running events have been examined and 
interviewed to collect the empirical data. The answers that the interviews produced have 
been analyzed in combination with the studied litterature and this has resulted in a cross-
media strategy for John Bauer Trail Run. The key elements of this strategy is that they 
should have different purposes for their different marketing channels, some more brand 
oriented and some more call-to-action. These specific purposes should be taken in 
consideration each time an advert or a message is to be published in the channel and the 
content should be adapted accordingly.  

The results of the study are mainly applicable to John Bauer Trail Run but parts of it can 
be applied to other trail running-events with similar goals as well.  

This study was limited by the appointed time and resources regarding how many units 
that has been studied and that only one method was applied.  
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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete har varit utreda hur man lockar deltagare från hela Sverige till 
John Bauer Trail Run och ökar kännedomen om loppet med hjälp av en genomtänkt 
cross-mediastrategi. För att uppnå detta syfte har en grundlig genomgång aktuell litteratur 
och forskning inom ämnena cross-media och marknadsföring gjorts. Metoden som valt 
för undersökningen var en små-N-studie, vilket är en typ av bred fallstudie. Elva olika 
lopp har undersökts och intervjuats för att samla in den empiriska datan. De svar som 
framkommit har analyserats i kombination med litteraturen och resulterat i en cross-
mediastrategi för John Bauer Trail Run. Nyckelpunkterna i strategin är att de bör ha olika 
syften för sina olika kanaler, vissa ska vara varumärkesbyggande och andra dra mer till 
direkt anmälan. Dessa syften ska tas i hänseende varje gång en publikation ska göras i 
kanalen och innehållet ska anpassas efter det.  

Resultatet som tagits fram är i huvudsak applicerbart på John Bauer Trail Run men delar 
av det kan användas även av andra trail running-lopp med liknande mål.  

Undersökningen har begränsats av den tillsatta tiden och resurserna i avseendet hur 
många enheter som undersökts samt att endast en metod använts.  
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till arbetet, vilket problem arbetet avser att lösa samt vilket syfte arbetet har 
och vilka frågeställningar som uppfyller detta. Det innehåller också en redogörelse för arbetets storlek och 
avgränsningar, och rapportens disposition.  

1.1 Bakgrund 
Trail running, en sport som går ut på att springa långa sträckor i skog och berg, har vuxit 
mycket som sport inom den svenska idrottsvärlden under de senaste åren. I och med det 
ökade intresset dyker även fler och fler lopp och föreningar upp runt om i landet. Bland 
dessa föreningar finns IKHP i Jönköping, som anordnar loppet John Bauer Trail Run i 
september. IKHP har anordnat loppet i samarbete med Salomon sedan 2010, men har nu 
bestämt sig för att stå för det själva. IKHP strävar efter att John Bauer Trail Run ska bli 
ett av Sveriges största trail run-lopp och vill ha deltagare från hela landet. Problemet är 
att sticka ut från den mängd lopp som finns runt om i Sverige, och att få målgruppen att 
välja just John Bauer Trail Run.  

Enligt Swayne och Dodds (2011) marknadsförs många olika slags lopp på liknande sätt 
genom klassiska marknadsföringsaktiviteter. För att sticka ut kan en taktik vara att 
använda sig av ett annat tillvägagångssätt. Ett exempel på en strategi som större löplopp i 
Sverige ofta använder sig av är cross-media, och därför skulle detta tankesätt kunna vara 
en bra strategi att applicera på marknadsföringen för John Bauer Trail Run.  

Begreppet cross-media myntades redan på 1960-talet och betyder att olika delar av 
samma berättelse distribueras i varsin mediekanal. Detta kan göras på flera olika sätt, där 
olika medier används och kopplas ihop genom flera strategier. Mottagaren av berättelsen 
väljer sedan själv vilka delar den vill ta del av och får dra egna kopplingar mellan dessa. 
Detta appliceras i marknadsföring på det sättet att man kopplar samman flera delar av en 
kampanj på olika medier där deltagarna kan ta del i kampanjen på olika sätt. Det har visat 
att marknadsföring med cross-media inte bara är mer effektiv utan även påverkar 
mottagarens intryck av företaget positivt. (Voorveld, Neijens & Smit, 2011)  

Skulle man kunna marknadsföra John Bauer Trail Run mer som större löplopp 
marknadsför sig genom cross-media? På så sätt skulle de uppfattas som ett stort lopp, 
och så småningom kanske också bli det. 

1.2 Problembeskrivning 
All marknadsföring måste anpassas efter målgruppen då dess hela syfte är att locka den 
(Kotler och Armstrong, 2013). I marknadsföringen till trail run-lopp kan detta bli 
problematiskt på grund av att målgruppen är svår att definiera. Svårigheten ligger i att 
den nuvarande målgruppen är smal men den potentiella är bred, då sporten i sig är 
relativt nischad och ny men också teoretiskt sett kan utövas av gemene man.  

För att få målgruppen att uppmärksamma och intressera sig för evenemanget måste man 
engagera den och fånga dess intresse och nyfikenhet. Cross-media är ett bra sätt att göra 
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detta på eftersom det ger målgruppen möjlighet att ta del av så mycket eller lite 
information som de själva vill (Voorveld, Neijens och Smit 2011). 

Problemet är att veta vilka målgruppen är och hur man kan kommunicera med den på ett 
effektivt sätt, med hjälp av en välplanerad cross-mediastrategi. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet var att utreda hur man lockar deltagare från hela Sverige till John 
Bauer Trail Run och ökar kännedomen om loppet med hjälp av en genomtänkt cross-
mediastrategi med kunskap hämtad från Sveriges största löplopp. Detta uppfylls genom 
följande frågeställning: 

• Hur kan John Bauer Trail Run marknadsföras med hjälp av cross-media för att 
bli ett framstående trail run-lopp i Sverige? 

Målet blir således att ta fram en cross-mediastrategi som bidrar till att John Bauer Trail 
Run blir ett framgångsrikt trail run-lopp i Sverige.  

Resultatet som uppnås av undersökningen ska även kunna appliceras på marknadsföring 
genom cross-media av andra svenska trail run-lopp än John Bauer Trail Run. 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Som avgränsning av undersökningarna hålls de inom Sveriges gränser. För att begränsa 
arbetets omfattning kommer endast förslag till en cross-mediastrategi och beskrivning av 
eventuella marknadsaktiviteter till den tas fram. Ingen slutgiltig marknadsplan eller 
material kommer alltså tas fram, samt ingen hänsyn kommer att tas till eventuella 
kostnader för strategin.  

1.5 Begreppsförklaring 
Cross-media - När begreppet cross-media används i denna rapport syftar det på ett 
samspel mellan olika marknadsföringskanaler.  

PR - När begreppet PR används i denna rapport menas de aktiviteter som ett företag gör 
för att få omnämnda i media.  

1.6 Disposition 
Rapporten börjar med att redogöra för arbetets utvalda metod och hur metoden 
genomförs. 

För att ge en tydlig förklaring till varför metoden används ges också en koppling mellan 
metoden och frågeställningen.  

Efter det följer en beskrivning av hur arbetsprocessen har gått till, vilken ansats arbetet 
har, hur datainsamlingen har gått till, en dataanalys för att granska den data som kommit 
fram, samt en bedömning av trovärdigheten i datan.  
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Sedan kommer ett kapitel om det teoretiska ramverket, där en koppling mellan 
frågeställningarna och teorin redogörs, samt ren teori i rubriker efter de ämnen som är 
relevanta för arbetet. 

Därefter ges en beskrivning av den empiri som samlats in för att ge svar på studiens 
frågeställningar. Svaret redogörs sedan i analysen genom behandling av insamlad empiri 
och teoretiskt ramverk.  

I diskussion och slutsatser redogörs sedan resultatet av arbetet, vilka implikationer som 
kan göras tack vare arbetet, vilka begränsningar som arbetet haft, de slutsatser och 
rekommendationer som forskarna har samt förslag till vidare forskning och påbyggnad. 

Slutligen redovisas de referenser som forskarna använt sig av och bilagor för arbete.
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2 Metod och genomförande 
Detta kapitel ger en beskrivning av studiens undersökningsmetod. En beskrivning av arbetsprocessen, 
ansatsen och datainsamlingen presenteras och motiveras. Kapitlet täcker även in en beskrivning av 
populationen, urvalet, dataanalysen samt trovärdigheten för undersökningen. 

2.1 Koppling mellan frågeställning och metod 
För att besvara frågeställningen och uppnå syftet med arbetet har en små-N-studie 
utförts av hur andra trail run-lopp samt stora löplopp har utformat sin marknadsföring. I 
undersökningen kommer det dels fram hur stora löplopp i Sverige sköter 
marknadsföringen i förhållande till sina stora resurser och dels hur olika trail run-lopp 
marknadsför sig med lite mindre resurser med tanke på den specifika sporten. Alla lopp 
undersöks efter samma variabler, som syftade till att fastslå vilka olika medier de syns på 
och om och hur de använder sig av cross-media i marknadsföringen. Resultaten från de 
båda undersökningarna har jämförts och sedan analyserats. 

Genom resultatet och analyserna uppstår sedan en grund för en cross-mediastrategi. 
Grunden kan appliceras på flera fall än detta, men ur grunden tas en strategi fram för 
John Bauer Trail Run som i sin tur besvarar frågeställningen.  

2.2 Arbetsprocessen 
Detta arbete inleddes med en omfattande genomgång av aktuell forskning och litteratur 
inom relevanta ämnesområden. Resultaten av denna har sedan omsatts både i 
utformningen av datainsamlingen samt det slutgiltiga strategiförslaget. 

Nästa steg var utformningen av metoden och datainsamlingstekniken utifrån arbetets 
syfte och frågeställning. I samband med detta gjordes även en granskning av 
populationen för undersökningen samt ett urval ur denna.  

När urvalet var bestämt och godkänt utfördes själva datainsamlingen. Resultaten av 
denna har sedan sammanställts i en kvantitativ tabell samt med kvalitativa beskrivningar 
för djupare undersökningsfrågor. 

Dessa resultat låg till grund för den analys och diskussion som sedan följde. I denna 
analys återkopplades även vissa delar av det teoretiska ramverket för jämförelse och 
utvärdering.  

Den sista delen av arbetet var att utifrån teorin, resultatet samt analysen av 
sammankopplingen mellan dessa utforma förslaget till strategi för John Bauer Trail Run. 
Efter detta utfördes också en kritisk granskning av arbetet och metodvalet. 

2.3 Ansats 
Arbetets metod och undersökning var intensiva och i huvudsak av den kvalitativa typen. 
All data som samlas in var kvalitativ i form av ord som sedan behandlas och omvandlas 
till siffror och till ett mer kvantitativt och hanterbart slag.  

Hela arbetet har även gjorts genom en induktiv datainsamling (Le Duc, 2011), med 
motiveringen att empirin först samlats in och sedan tolkats till teori. Detta har gjorts för 
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att ingenting ska begränsa vilken information som samlas in och att empirin ska bli så 
korrekt som möjligt utan påverkan av tidigare teorier. Det är helt enkelt meningen att 
datan som samlas in ska vara helt utan influenser. 

2.3.1 Metod 
Denna undersökning har utförts genom en så kallad små-N-studie vilket är en form av 
intensiv fallstudie där man undersöker ett fenomen utifrån ett fåtal enheter (Jacobsen, 
2002. s. 98-99). Fenomenet i detta fall är marknadsföring av lopp, och enheterna blir 
olika lopp som granskas utifrån ett antal på förhand bestämda variabler. Variablerna var 
webbplats, sponsorer, PR-aktiviteter, sociala medier och interaktion, video/trailer, 
annonsering, unikitet, känsla, respons samt medveten cross-media.  

Små-N-studien är en metod vald på grund av den form av undersökning och de 
jämförelser som metoden möjliggör. Detta ger en bra grund för arbetet som ska 
genomföras eftersom den ger en rik och detaljerad beskrivning av ett fenomen, och är 
därför en passande metod för undersökningen (Jacobsen, 2002. s. 99).  

Undersökningen delades i sin tur upp i två olika delar med olika enheter och inriktning. 
Undersökning A fokuserade på de största svenska löploppen och deras marknadsföring, 
medan undersökning B istället koncentrerades på marknadsföringen hos trail run-lopp 
som har ungefär samma målgrupp som John Bauer Trail Run. 

Anledningen till denna uppdelning är att trail run-loppen generellt är så pass mycket 
mindre än de stora löploppen och därför inte har samma möjlighet till omfattande 
marknadsföring. Då syftet med strategiförslaget är att göra John Bauer Trail Run till ett 
av Sveriges största trail run-lopp anser vi att den ambitionsnivå de större loppen har är 
nödvändig för strategin. Den andra undersökningen hade som syfte att ta reda på hur de 
mer målgruppsnära loppen kommunicerar med den aktuella målgruppen. Resultaten från 
dessa undersökningar har sedan analyserats och kombinerats för att användas till studiens 
rekommendationer.  

2.4 Urval 
Det ligger i den intensiva undersökningens natur att resultatets applicerbarhet är 
begränsat till det område som undersöks. Vilket område detta blir är helt avhängigt på det 
urval som görs. Man måste ha i bakhuvudet att den undersökning man gör alltid är ett 
utsnitt av tid, personer och händelser (Jacobsen, 2002).  

Jacobsen (2002) beskriver urvalsprocessen i tre steg. Det första är att skaffa en överblick 
över hela populationen, det vill säga alla som skulle kunna undersökas med obegränsade 
resurser. Det andra steget är att dela in populationen i undergrupper och det tredje är att 
bestämma kriterier för valet av respondenter.  

Den totala populationen för vår undersökning innefattar samtliga svenska löplopp och 
trail run-lopp som tillåter vem som helst att anmäla sig till dem. Med denna population 
var även indelningen i undergrupper enkel, dessa blev vanliga löplopp och trail run-lopp. 
För det tredje steget anger Jacobsen (2002) flera olika urvalskriterier att välja mellan 
utifrån ens frågeställning. Dessa är slumpmässigt urval, bredd- och variationsurval, 
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informationsurval, det typiska, det extrema, snöbollsmetoden samt kombination av olika 
metoder. Urvalet för denna studie skedde genom en kombination av informationsurval, 
bredd och variation, samt det typiska. 

2.4.1 Undersökning A 
Urvalet för denna undersökning har gjorts bland de största löploppen i Sverige, då dessa 
tros kunna ge mest relevant information till undersökningen. Loppen som har valts ut 
har en geografisk spridning samt en variationsbredd kring storlek och marknadsnisch. I 
denna undersökning ingår följande löplopp:  

2.4.1.1 Lidingöloppet 

Lidingöloppet beskriver sig som världens största terränglopp och de finns även noterade 
i Guinness rekordbok som detta. År 2013 hade loppet 27 899 deltagare och var då 
Sveriges femte största lopp till deltagarantalet (Marathon.se, 2014). Huvudloppet är 30km 
långt men de har lagt till kompletterande lopp med kortare distanser för olika 
målgrupper. Bland dessa finns Lidingö Tjejlopp, Knatteloppet och Lilla Lidingöloppet. 
Med detta har Lidingöloppet försökt att bli ett arrangemang som kan erbjuda något till 
alla i familjen. (Lidingöloppet, u.å.) 

2.4.1.2 Stockholm Marathon 

Stockholm Marathon är Sveriges största maratonlopp med sina 21 736 deltagare år 2013 
och var då även det sjätte största löploppet i Sverige till antal deltagare. Det är dessutom 
det enda av de 84 största loppen i Sverige som är ett riktigt maratonlopp. (Marathon.se, 
2014) 

2.4.1.3 Göteborgsvarvet 

Göteborgsvarvet är Sveriges största löplopp och hade 64 738 deltagare år 2013 
(Marathon.se, 2014). Loppet är 21 km långt och är världens största halvmaraton. 
Göteborgsvarvet har numera flera olika lopp i andra distanser och med andra 
inriktningar. Bland dem finns Specialvarvet för löpare med intellektuell 
funktionsnedsättning samt Lilla varvet och Mellanvarvet för ungdomar mellan 7-13 
respektiva 14-19 års ålder. (Göteborgsvarvet, u.å.) 

2.4.1.4 Blodomloppet  

Blodomloppet har numera lopp på 13 olika orter i Sverige och de två ursprungliga finns i 
Göteborg och Stockholm. Alla lopp har en både en sträcka på 5km och en på 10km. 
Blodomloppet har sedan starten en nära anknytning till blodgivning med samarbeten 
med flera olika blodcentraler och en målsättning att öka antalet blodgivare. (Havdelin, A., 
u.å.) 

Av de 20 största loppen i Sverige sett till antal deltagare var sex stycken olika 
Blodomlopp år 2013 (Marathon.se, 2014).  
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2.4.1.5 Midnattsloppet  

Midnattsloppet finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors och loppet i 
Stockholm är Sveriges näst största löplopp med 36 044 deltagare (Marathon.se, 2014). 
Loppet är 10km långt och går genom kärnan på de olika städerna. Midnattsloppet vill 
hämta inspiration från Rio-karnevalen och förena idrott, kultur och fest i sitt 
arrangemang. (Midnattsloppet, u.å.) 

2.4.2 Undersökning B 
För undersökning B har ett urval gjorts baserat på geografisk spridning samt loppens 
längd och typ, så som både mer extrema lopp samt sådana som är genomförbara för 
gemene man. Detta val har gjorts för att undersökningen ska få en bredd och ge större 
validitet till studiens resultat. I denna undersökning ingår följande trail running-lopp: 

2.4.2.1 Axa Fjällmaraton 

Axa Fjällmarathon är ett trail running lopp som sträcker sig från Vålådalen till 
Trillevallen. Loppet är 44 kilometer långt och äger rum på 2100 meters höjs, vilket gör 
det väldigt krävande för deltagarna att springa. De erbjuder 800 platser plus 80 platser för 
duo-lag. (Axa Fjällmaraton, u.å.) 

2.4.2.2 Sweden Sky Race 24 

200 kilometer norr om Polcirkeln ligger Björkliden, där lyser solen 24 timmar om dygnet 
i juli månad och där och då går Sweden Sky Race 24 av stapeln. De har tagit namnet just 
från det faktum att solen lyser 24 timmar om dygnet. Banan är 114 alternativt 57 
kilometer lång och har en stigning på 6000 alternativt 3000 meter. De tar emot 300 
löpare men utökar vid högt intresse, dock är åldersgränsen 18 år för att få delta. (Sweden 
Sky Race 24, u.å.) 

2.4.2.3 Åda Wildboar Race 

Åda Wildboar Race anordnas av Art of Running och genomförs i fyra olika distanser; 
1km sprint, 3km, 11km, 22km och 53km (Art of Running, u.å.). Åda Wildboar Race är 
sedan i år en del av Salomon Trail Tour. (Åda Wildboar Race, 2015). 

2.4.2.4 Ultravasan 

Ultravasan anordnas av Vasaloppet och är ett trail running lopp som går längs samma 
sträcka som Vasaloppet. Det anordnades första gången 2014 och erbjuder två distanser; 
45 kilometer och 90 kilometer. (Vasaloppet, u.å.) 

2.4.2.5 Stockholm Trail 

Med start och mål vid Globen erbjuder Stockholm Trail ett trail running-lopp i naturlig 
miljö mitt i storstaden. Löparen väljer själv mellan distanserna 10km, 21km och 46km, 
och man kan även anmäla lag på 3-5 lagmedlemmar varav minst en löpare på 10km och 
två på 21km. Stockholm Trail är en del av Salomon Trail Tour. (Stockholm Challenge, 
u.å.) 
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2.4.2.6 Tierra Arctic Ultra 

Tierra Arctic Ultra är ett trail run-lopp som löper i fjällmiljö. Med sina 120 kilometer från 
Nikkaluokta till Abisko längs Kungsleden som längsta distans är de officiellt ett Ultra 
Skymarathon och en del av Nordic Skyrunner National Series. Och med sina 100km 
längs samma spår erbjuder de någonting för lite mindre ”tuffa” trail run löpare också. 
(Tierra, u.å.) 

2.5 Datainsamling 
Studiens datainsamling bestod dels av sekundärdata från litteraturstudier och dels av 
insamling av empirisk primärdata genom små-N-studie. Datan till små N-studien har 
samlats in med hjälp av intervjuer med marknadsföringsansvariga på de olika loppen. 
Viss enklare kompletterande information har även hämtats från loppens webbplatser.  

2.6 Intervjuutformning 
Intervjuns grad av strukturering är avgörande både för vilka områden resultaten av den 
blir relevanta för samt hur komplex analysen av resultaten blir i efterhand. En helt öppen 
intervju kan lätt ge resultat som är omöjliga att tolka och en helt stängd intervju är inte 
längre en intervju utan en enkät och därmed inte heller kvalitativ. (Jacobsen, 2002) 

Då små-N-studien som valts för denna undersökning befinner sig nära gränslandet 
mellan kvalitativ och kvantitativ har intervjuernas utformning varit medelstrukturerad.  

Undersökningen syftade till att ta reda på så mycket som möjligt om loppens 
marknadsföringsstrategier. Då ämnet marknadsföring är väldigt brett kan antalet frågor 
lätt bli många när detta ska undersökas. För att undvika detta och bibehålla viss öppenhet 
sammanfattades dessa istället i en öppen övergripande fråga om hur de loppen tänkt runt 
sin marknadsföring. Att börja en intervju på detta sätt rekommenderas av Jacobsen 
(2002) då det tenderar att ge intressanta insikter om intervjuobjektet tankar om ämnet 
baserat på hur denne tolkar frågan. För att ändå bibehålla strukturen och se till att de 
ämnen som ansågs intressanta för undersökningen togs upp utformades en 
intervjuhandledning, alltså en förteckning över ämnena som intervjuaren hade till hands 
(se bilaga 1). Om då intervjupersonen inte självmant tog upp något av ämnena kunde 
intervjuaren fråga om det. Utöver detta ställdes även en fråga om loppens planering av 
samspelet mellan deras olika mediakanaler för att undersöka huruvida de tog hänsyn till 
cross-media.  

För att kunna jämföra resultaten från undersökning A och B på ett rättvist sätt har 
samma frågor och ämnen använts i båda undersökningarna.  

2.7 Intervjuteknik 
Intervjuerna gjordes över telefon på dagtid. Båda författarna för studien var närvarande 
vid samtliga intervjutillfällen men endast en agerade intervjuare och den andre var 
observatör. Samtalen började alltid med att intervjuaren presenterade sig själv och syftet 
med intervjun innan frågan ställdes om huruvida den svarande kunde tänka sig att ställa 
upp på att svara. Samtliga intervjuer spelades in för att kunna analyseras senare och 
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observatören lyssnade på samtalet och antecknade under tiden för att komplettera 
analysen. Intervjuaren hade intervjuhandledningen till hands för att kunna se till att alla 
ämnen togs upp. 

2.8 Dataanalys 
Den kvalitativa data som samlas in kodas om möjligt om till statistik och värden. Om inte 
det går så sker en redogörelse av datan, beskrivning av den, kategorisering och 
systematisering, och slutligen en tolkning och kombintion av information. (Jacobsen, 
2002) 

Närmare beskrivet har en sammanställning gjorts av alla variabler som undersökts i en 
översiktlig tabell där det redogörs vilka lopp som använder sig av vilka 
marknadsaktiviteter. Djupare svar som kommit in från intervjuerna annoteras till texter 
som kategoriserats utifrån de undersökta variablerna, till exempel unikiteter och sociala 
media. Tabellen tillsammans med de kvalitativa texterna möjliggör att mönster och 
likheter kommer fram (Sharp, Peters & Howard, 2002). 

Till sist har datan från intervjun tolkats och kombinerats med information från 
litteraturundersökningen för att komma fram till resultatet som undersökningen gett, och 
vad detta innebär.  

2.9 Trovärdighet 
Den metod som använts för detta arbete, den så kallade små-N-studien, är en metod 
anpassad för att undersöka ett fenomen utifrån ett fåtal enheter. De undersökta loppen är 
uppdelade i två undergrupper, en grupp med några av de största löploppen i Sverige och 
en grupp med några framstående och intressanta trail run-lopp. Den första gruppen, 
Undersökning A, ger bred information kring hur lopp med större budget marknadsför 
sig, medan den andra gruppen, Undersökning B, ger djupare information kring hur 
liknande lopp som John Bauer Trail Run marknadsför sig.  

I valet av populationen för undersökningen har valet gjorts att fokusera helt på 
primärdata från arrangörer av löplopp och inte utövare av sporten. Då målet med 
undersökningen var att ta fram en marknadsföringsstrategi ansågs arrangörerna själva 
vara de som besatt den mest relevanta informationen i frågan. För varje intervju har 
därför marknadsföringsansvariga för respektive organisation ansetts vara bäst lämpad för 
att svara på intervjufrågorna. 

Teorin som använts som grund för undersökningen är hämtat både från vetenskapliga 
artiklar och ämneslitteratur. Trots detta har källorna samma åsikt kring teorierna som 
finns, och stödjer därför varandra. Teorin omfattar också grundläggande forskning som 
ger en bredd och mer ämnesspecifik forskning som ger djupare fakta.  

Under analysen av empiri har så lite påverkan som möjligt gjorts. Datan har endast 
annoterats och redogjorts så exakt som möjligt, men med en del systematisering. Vidare 
har kopplingar mellan empirin och den teoretiska grunden gjorts, och tolkningar på dessa 
genomförts. Tack vare denna stringens och exakthet anses kopplingarna och slutsatserna 
av analysen vara trovärdiga. 
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3 Teoretiskt ramverk  
I följande kapitel ges den teoretiska grund som arbetet bygger på, samt kopplingen teorin har till arbetets 
frågeställning. 

3.1 Koppling mellan frågeställning och teori 
• Hur kan John Bauer Trail Run marknadsföras med hjälp av cross-media för att 

bli ett framstående trail running lopp i Sverige? 

För att ge teoretisk grund till arbetets huvuddel, det vill säga trail running, har detta 
ämne, samt Sport som marknad och produkt och Webbplatser för sportorganisationer, behandlats i 
teoriavsnittet. För att sedan koppla samman detta med marknadsföring med hjälp av 
cross-media har ämnena Strategisk marknadsföring av sport, Cross-media, Digital marknadsföring 
och Marknadsföring på sociala media också tagits upp. I syfte att länka ihop 
marknadsföringen med varumärkesaspekten av att skapa ett framstående trail running-
lopp har ämnet Branding också behandlats.  

Utifrån de ämnen som kommit upp under intervjuerna har även ytterligare litteratur 
studerats. De ämnen som tagits upp är Videomaterial i marknadsföringssyfte, Sponsring och dess 
effekter, Målgruppsidentifiering och Ambush Marketing.  

3.2 Teori  
Nedan redogörs den teoretiska bakgrund som arbetet bygger på, redogjorda med ämnesrubriker. 

3.2.1 Trail running 
Trail run översätts till svenska som terränglöpning och innebär just det – löpning i 
terräng. Motionsformen är skonsam mot kroppen då den är naturlig varierande och hela 
kroppen används vid löpning över stenar och rötter i både upp och nedförsbacke. 
Mentalt erbjuder sporten också en känsla av frihet då löpningen sker spontant och ny 
terräng ständigt upptäcks. (Swedish Trail Running, 2015) 

Vid marknadsföring av ett trail run-lopp är det av stor vikt att vara ute i god tid för att 
eventuella deltagare ska få en chans att förbereda sig. (Swayne & Dodds, 2011) 

Användning av en event-webbplats på nätet är ett effektivt sätt att tillhandahålla 
information och hemsidan bör också innehålla registrering eller information om hur 
registrering sker, samt annat som kan vara av vikt för deltagarna av eventet. Efter loppet 
kan sidan också användas för att publicera deltagartider och bilder från loppet och 
målgången, samt inspiration och information kring sporten i övrigt, för att vara attraktiv 
för deltagarna andra delar av året. (Swayne & Dodds, 2011) 

Framgångsrik marknadsföring av ett trail run-lopp sker över lång tid, men skicklig 
marknadsföring är essentiell för att skapa medvetenhet och locka deltagare första gånget 
loppet hålls. (Swayne & Dodds, 2011) 
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3.2.2 Målgruppsidentifiering 
Enligt Kotler och Armstrong (2013) beskrivs en målgruppen som “A set of buyers who 
share common needs or characteristics that the company decides to serve”.  

Med detta menar han alltså att målgruppen är den grupp personer som delar olika 
egenskaper eller har samma behov. Ett företag bör satsa på att uppfylla dessa och även 
kunna erbjuda något extra till målgruppen för att få ett övertag över konkurrenterna. 
(Kotler och Armstrong, 2013) 

För att välja vilken målgrupp man vill rikta in sig på kan man använda sig av tre 
grundstrategier; odifferentierad marknadsföring, differentierad marknadsföring och 
koncentrerad marknadsföring. (Kotler och Armstrong, 2013) 

Odifferentierad marknadsföring, även kallad massmarknadsföring, innebär att 
organisationen riktar in sig på att uppfylla de behov som är gemensamma för hela 
målgruppen – kort sagt marknadsföra sig till alla. Detta kan dock innebära en svårighet 
att tävla med konkurrenterna eftersom organisationen inte sticker ut. (Kotler och 
Armstrong, 2013) 

Differentierad marknadsföring handlar istället om att identifiera ett antal segment i 
målgruppen och rikta in sig på dessa genom att designa olika erbjudanden för dessa. 
Detta sätt innebär aningen starkare position inom dessa segment. (Kotler och Armstrong, 
2013) 

Den sista strategin, koncentrerad marknadsföring, innebär att en 
organisation  tillmötesgår en liten del av målgruppen men på ett mer specialiserat sätt. 
Detta skapar en stark om än relativt liten marknadsposition. Detta sätt är väldigt effektivt 
vid låga resurser hos en organisation. (Kotler och Armstrong, 2013) 

3.2.3 Sport som marknad och produkt 
Sport är idag en seriös marknad som är unik på många sätt. Få marknader har idag den 
personliga synvinkel och identifikation som sporten har till sina konsumenter (Shilbury, 
Quick & Westerbeek, 1998). Diskussioner kring sportorganisationers vinster och beslut 
är stor, och många engagerar sig djupt i sportvärlden med starka åsikter och egna 
synpunkter kring sina favoritlag eller favoritspelare eller baserat på hur de själva upplever 
något (Buhler & Chadwick, 2009).  

Vid val av varumärke eller lag kan mycket känslor spela in. En trogen beundrare av ett lag 
eller varumärke väljer det framför andra, oavsett hur det ligger till på marknaden. Ett bra 
exempel på detta är fansen för de amerikanska baseball-klubbarna Cubs jämfört med 
Yankees, där fansen för Cubs är trogna laget de hejar på trots att de inte vunnit 
mästerskapen sedan 1908. Man kan säga att Cubs har blivit konsekventa förlorare, de 
lever upp till det som förväntas av dem trots att det inte innebär direkt vinst (Schwarz & 
Hunter, 2008).  

Sporten som produkt kan delas upp i två delar; kärnprodukten är spelet i sig, 
evenemanget eller tävlingen, och biprodukten är alla produkter och tjänster som är 
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relaterade till kärnprodukten, till exempel utrustning och sportklubbar som erbjuder 
utövning av någon sport för allmänheten (Buhler & Chadwick, 2009).  

Inom sportmarknaden utgår all marknadsföring från att en organisation överlever och 
frodas genom att uppfylla marknadsens behov och konsumenternas viljor bättre än 
konkurrenterna. En organisation som följer detta marknadskoncept har en god chans att 
tillfredsställa den nuvarande marknaden, men det kräver extra ansträngning för att skapa 
ett unikt värde. För att lyckas uppfylla behov och viljor krävs en förståelse för att 
marknaden är flytande och i ständig förändring, från år till år och dag till dag (Swayne & 
Dodds, 2011). 

3.2.4 Strategisk marknadsföring för sport 
Arthur (2007) har tagit fram en guide att använda som grund när man bygger en 
marknadsstrategi för ett sportföretag. Varje element i marknadsföringen behöver tas an 
på ett avsevärt annorlunda sätt när man riktar sig till utövare av sport på grund av 
marknadens speciella natur. De aspekter som särskilt behöver tas i anspråk är specifika 
för varje sport men de relaterar till marknaden för sportprodukter och tjänster, själva 
sportprodukten, sportens kostnad, sportens popularitet och sportens 
distributionskanaler. Arthur (2007) lägger fram fem steg att använda i framtagningen av 
en marknadsföringsplan för sport.  

1. Formulering och klargörande av organisationens och marknadsföringens mål.  

2. Nutidsanalys, såsom SWOT. 

3. Marknadssegmentering.  

4. Utveckling av en integrerad marknadsföringsmix. 

5. Implementering, kontroll och utvärdering.  

Sport Marketing Action (SMA) är ett begrepp som innehåller fyra huvuddelar som 
fungerar som riktlinjer vid marknadsföring av något sportevenemang. Det består av 
strategisk användning av marknadsföringsmixen, att välja ut nyckelmålgrupper, studera 
och utvärdera marknaden samt att välja passande informationssystem. 
Informationssystemet är grunden och runt detta cirkulerar de tre resterande delarna som 
stöd. (Funk, 2008) 

Traditionellt sätt kommer målgruppen fram genom demografiska faktorer, psykologiska 
faktorer, produktanvändning, förmåner och kombinationen av dessa. Utval av 
nyckelmålgrupper kan stödja maknadsföraren vid identifiering av nuvarande förmånliga 
segment likväl som nya potentiella segment för att utveckla marknadsaktiviteter. (Funk, 
2008) 

Att studera marknaden och att analysera de nuvarande konsumenterna, potentiella 
konsumenter, konkurrenter och i vilken miljö sportorganisationer befinner sig är en 
viktig del för att ta fram marknadsaktiviteter och kartlägga vart och hur de ska 
genomföras. (Funk, 2008)  



Teoretiskt ramverk 

14 

3.2.5 Webbplatser för sportorganisationer 
Ahn (2009) har undersökt hur användarmotiven och interaktiviteten påverkar en 
besökares attityd mot en sportwebbplats. Författaren etablerade fem olika motiv som är 
vanliga för besökare av sportwebbplatser. Dessa var underhållning, information, social 
interaktion, flykt och ekonomi. Av dessa stod information och underhållning ut som de 
vanligaste svaren i undersökningen. Kvalitén på informationen samt dess användbarhet 
är direkt avgörande för om besökaren får en positiv attityd till webbplatsen. Det framgår 
dessutom att flera av testpersonerna svarar liknande rörande dessa två motiv samt att de 
ofta blandar ihop dem. Eftersom ämnet är något de besökande sannolikt är intresserade 
av så blir det underhållande för dem även om det är information. Detta menar författaren 
även att man som marknadsförare bör dra lärdom av och försöka presentera information 
på ett underhållande sätt vilket har visat sig positivt i många sammanhang.  

Interaktivitet på webbplatsen visade sig även det vara direkt relaterat till besökarens 
attityd gentemot den. Den bästa typen av interaktivitet menar författaren är att innehållet 
på sidan är anpassningsbart. Som exempel tas amerikanska sportkanalen espn:s hemsida 
upp. De har funktionalitet för att anpassa deras webbplats efter vilken stad i USA man 
kommer ifrån och att innehåll om de lokala sportlagen då prioriteras. En annan faktor 
som var viktig för känslan av interaktivitet hos webbplatsen var att innehållet uppdateras 
snabbt. Sportintresserade vill inte behöva vänta för att uppdateras om hur det gått i 
sporter de är intresserade av.  

Både interaktiviteten samt att besökarnas motiv bemöts är det som i största utsträckning 
påverkar omdömet av en sportwebbplats positivt. Denna positiva attityd korrelerar 
dessutom direkt med besökarnas vilja att återbesöka webbplatsen vilket kan vara 
avgörande för en webbplats med reklam. (Ahn, 2009) 

3.2.6 Cross media 
Jenkins H. (2006) beskriver konvergens, eller cross-media, som flödet av innehåll mellan 
flera mediala plattformar, samarbetet mellan flera mediaindustrier och det rörliga 
beteendet hos publiken som använder sig av vilket media som helst för att hitta det de 
söker. Det kan handla om teknologiska, industriella, ekonomiska eller sociala 
förändringar. Mottagarna förvandlas dessutom från passiva åskådare till deltagare i 
berättandet när de själva kontrollerar vilka delar av berättelsen de vill ta in och var de 
väljer att göra detta. Avsändarens kontroll över hur en berättelse tolkas förminskas då 
också i och med att varje mottagare istället formar sin egen bild utefter de medier den 
väljer att ta del av. Jenkins kallar detta samarbete för kollektiv intelligens och han menar 
att denna kommer fortsätta att bli viktigare i takt med att konvergens växer.  

3.2.7 Varför cross-media? 
Voorveld, Neijens och Smit (2011) har undersökt anledningen till cross-media-
kampanjers framgång och populäritet jämfört med kampanjer i endast ett medie. Detta 
gjordes med en psykologisk infallsvinkel utifrån tre grundprinciper. Den första ‘forward 
encoding’, vilket handlar om hur första kontakten med en annons får upp mottagarens 
intresse för varumärket och framtida annonser. Den andra var ‘image transfer’ som är 
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mottagarens förmåga att visualisera den första annonsen när den utsätts för en annan 
annons från samma varumärke. Den tredje kallar författarna för ‘multiple source 
perception’ vilket handlar om hur testgruppens syn på varumärket påverkas av antalet 
medier det annonserar i. Testet gick till på det sättet att olika testgrupper utsattes för 
olika kombinationer av medier och vissa endast fick se annonsering i ett medie. 
Testpersonernas uppfattning om annonserna och varumärket mättes sedan med hjälp av 
frågor. Resultatet var att ‘forward encoding’ och ‘multiple source perception’ förstärktes 
avsevärt för de mottagare utsattes för annonser i olika medier jämfört med de som bara 
utsattes för en sort. Samma grupp visade sig även få ett bättre intryck av varumärket och 
dess annonser som helhet. Detta visar enligt författarna på den direkta effekten och 
vikten av att använda sig av flera olika medier i sin annonsering.  

3.2.8 Kontinuitet mellan annonser i cross-media-kampanjer 
Voorveld och Valkenburg (2014) har undersökt vikten av fit [svensk översättning: 
passform, kontinuitet] mellan de olika annonserna i en cross-media-kampanj. Alltså hur väl 
olika annonser i samma kampanj överensstämmer med varandra rörande bild och form, 
budskap, slogans osv. Till skillnad från litteratur inom andra marknadsföringsområden är 
cross-media-litteraturen inkonsistent rörande om fit påverkar varumärkes- och kampanj-
igenkänning negativt eller positivt skriver författarna. De som hävdar att fit har en negativ 
påverkan menar att styrkan hos cross-media är dess variationsrikedom och att denna 
försvinner om annonserna är för lika varandra. De som hävdar motsatsen menar att fit 
behövs för att mottagaren ska kunna känna igen varumärket när den utsätts för annonser 
i flera olika medier. De pekar dessutom på de två viktigaste psykologiska processerna för 
cross-medias framgång; forward encoding och image transfer. Dessa två kräver 
igenkänning och därmed fit mellan de olika annonserna.  

Studien författarna gjorde gjorde för att reda ut detta gick till så att de gjorde en 
innehållsanalys på 12 olika kampanjer samt en surveyundersökning för att utvärdera vad 
testpersonerna tyckte om samma kampanjer. Innehållsanalysen utgick från fit mellan de 
olika annonserna angående variablerna logotyp, visuella nyckelelement, framställning av 
produkten, färgval, talesperson, slogan samt om alla annonser utgick ifrån det enskilt 
viktigaste meddelandet.  

Resultatet var att fit mellan crossmedia-annonser hade en negativ inverkan på hur väl 
mottagarna kände igen och mindes företaget och annonserna. Däremot ansågs de 
crossmedia-kampanjer som hade bra fit vara bättre kampanjer helhetsmässigt och fick 
bättre betyg av försökspersonerna.  

3.2.9  Cross-medias påverkan på effektmätning av marknadsföring 
Assael (2011) har undersökt hur effekter av marknadsföring mätts under 50 år. Han 
menar att år 1994 var en viktig brytpunkt för hur denna ser ut och anledningen var det 
breda genombrottet för Internet. Innan 1994 låg fokus på intra-media vilket innebär att 
man mätte effekterna för en enskild marknadsföringskanal. Den viktigaste kanalen var tv 
och fyra av fem undersökningar mätte effekterna för just tv-reklam. Den effekt man 
värderade högst var räckvidden för marknadsföringen och inte vilken påverkan den hade 
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på försäljningen, det ansågs nämligen vara svårt att mäta direkta ekonomiska effekter av 
marknadsföringen.  

Från 1994 och framåt har fler marknadsföringskanaler tillkommit och sättet på vilket 
människor konsumerar media har förändrats. När marknadsföringen nu sker i fler 
kanaler och TV inte längre nödvändigtvis är den viktigaste av dem ser även 
effektmätningen annorlunda ut. Istället för att mäta effekten av enskilda kanaler 
fokuserar många undersökningar nu mer på att mäta synergieffekterna av olika 
kombinationer av marknadsföringskanaler och typer av kanaler, såsom online och offline. 
I samband med denna popularisering av cross-media har även Integrated Marketing 
Communications (hädanefter kallat IMC) blivit en populär metod. IMC är ett sätt att 
använda sig av reklam för att betraktaren ska interagera med den. I och med att IMC har 
blivit vanligare som marknadsföringsprincip har interaktiva reklameffekter blivit mer 
intressanta än reklamens räckvidd. Det är viktigare att få mottagaren att vilja interagera 
med företaget. Internet har även lett till att effekterna av reklamen är lättare att mäta och 
i och med detta har fokus för dessa blivit mer specifika och inriktade på Return On 
Investment (ROI) istället för bara reklamens räckvidd. (Assael, 2011) 

3.2.10  Digital marknadsföring 
Digital marknadsföring definieras av Chaffey & Ellis-Chadwick (2012) som “Achieving 
marketing objectives through applying digital technologies”. 

Med detta kan slutsatsen dras att de digitala verktyg som används ska vara genomtänkta 
och drivande för de mål som marknadsföringen har, och inte användas för sakens skull. 
Verktygen för digital marknadsföring kan vara allt från ett företags hemsida och hur 
kundkontakten sker, till online annonser och e-postutskick till kunder. De utvalda 
kanalerna jobbar därför integrerande med annan marknadsföring och stödjer 
övergripande affärsmål (Chaffey & Ellis-Chadwick. 2012). 

För att utveckla en sund digital marknadsföring bör man hålla koll på tre typer av media; 
betald, ägd samt förtjänade medier. Betald media består av annonser och sponsringar 
som organisationen betalar för. Ägda median är den egna hemsidan, en Facebook-sida 
eller en app eftersom de ägs av organisationen. Den förtjänade median är den publicitet 
som uppnås genom PR-aktiviteter, samt word-of-mouth och omnämnanden på bloggar 
och sociala medier. De tre typerna överlappar och kompletterar varandra, och för att nå 
optimal digital marknadsföring bör alla tre behandlas med en gemensam marknadsplan. 
(Chaffey & Ellis-Chadwick. 2012) 

Förändringar i hur människor interagerar med digitala medier resulterar allt mer i att 
traditionella marknadsstrategier blir utdaterade. Konsumenterna befinner sig inte längre 
på endast ett medium i taget, utan har ständigt den digitala världen runtomkring sig. 
Denna mediakonsumtion skadar konsumenternas uppmärksamhet, samtidigt som 
marknadsförare går allt mer från avbrytande reklam till integrerad reklam där 
informationsmängden samtidigt begränsas. (Brasel, 2012) 

Fördelarna med att marknadsföra något via internet och digitala medier är, förutom en 
betydligt lägre kostnad, möjligheterna att integrera med konsumenterna och skapa och 
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upprätthålla relationer, att individualisera marknadsföringen och göra den personlig för 
konsumenterna, att tillhandahålla interaktiva marknadsaktiviteter som stärker känslan av 
individualiseringen och integrationen, samt att organisationen blir oberoende av tid och 
plats. (McDonald & Meldrum, 2013)  

3.2.11  Marknadsföring på sociala medier 
Den klassiska kommunikationsmodellen mellan företag och organisationer till kunder 
och konsumenter kallas injektionsmodellen. Modellen menar att budskap överförs från 
företaget till kunden som en slags injektion. Än idag finns spår av detta tankesätt kvar i 
form av avbrytande reklam i TV som trycker ut budskapet till tittaren. Modellen innebär 
således en envägskommunikation då endast företaget får komma till tals. (Leigert, 2013) 

Dessa envägskommunikationsmetoder har idag lett till den så kallade reklamtröttheten, 
som innebär att folk undviker och helst slipper reklam i olika former, även sociala 
medier. Däremot betyder inte detta att sociala medier inte går att använda som kanal, det 
innebär dock en begränsad form för den som arbetar utifrån traditionella metoder. Ser 
man däremot möjligheterna, som till exempel Fastighetsbyrån gjorde när de skapade 
Sambotestet (Leigert, 2013), upplevs reklamen som intressant, rolig och välkommen. 
Konsumenterna ser det inte som direkt reklam, utan delar sina resultat och sprider 
medvetenhet om företaget mellan varandra med fokus på Sambotestet. 

Möjligheterna för företag och organisationer att synas och få en nära kontakt med sin 
målgrupp genom sociala medier är idag oändliga, men i vilket medium ska ett företag ska 
synas? Denna fråga finns det inget direkt svar på. En del kanaler är mer lämpade för B2B 
kontakt och andra B2C kontakt, samtidigt som alla kanaler har fördelar och nackdelar i 
form av hur många som kan nås, hur anpassningsbart innehållet är, vad mediet i sig är 
anpassat för osv. Gemensamt för alla sociala medier är att de skapar dialog och kontakt, 
därför bör inte alltför stor vikt läggas på valet av kanal, utan snarare hur användningen av 
den valda kanalen genomförs och hur företaget skapar sin personlighet genom 
kommunikationen (Leigert, 2013).  

Viktigt att komma ihåg i valet mellan de sociala medierna är att syftet av de reglerar hur 
användningen bör ske (McDonald & Meldrum, 2013). Vissa medier, till exempel 
Instagram, har fokus på bilder och kommunikation genom dessa. Därför bör en 
organisation, om denne väljer att finnas på Instagram, ha detta i åtanke och inte skicka ut 
massor med information om exempelvis produkter genom just detta medium, utan välja 
att också finnas på ett annat medium med mer fokus på information, till exempel 
Facebook eller helt enkelt deras egen hemsida.  

Det är också viktigt att komma ihåg att man på sociala medier är likvärdig alla andra som 
finns där, och att det är lätt att försvinna i bruset. En miljonkampanj konkurrerar med 
bilder på konsumenternas familjesemester och roliga filmklipp, och ibland vinner bilden 
på en bebis. Det är därför essentiellt att bygga upp sin sociala trovärdighet hos 
konsumenterna för att få en bit av uppmärksamheten. (Evans, 2008) 
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3.2.12  Videomaterial i marknadsföringssyfte 
Att använda sig av en video i marknadsföringssyfte ger en unik egen makt. Genom att 
använda sig av en video kan en organisation säga mycket mer än med bara bilder och text 
och har dessutom större chans att spridas på sociala medier. (Lindskog Lindell, 2013)  

Stefansky (2012) menar att användning av en video i sin marknadsföring är essentiell för 
en organisation som vill vara attraktiv för målgruppen. Hon menar att videor är det som 
sprids mest på internet och det skapar mest varumärkesmedvetenhet hos konsumenterna.  

Facebook är ett social medium som i kombination med video är ett vinnande koncept. 
Facebook möjliggör delnings- och spridningsmöjligheter som inte kan hittas någon 
annan stans, och videon kan nå otroligt många människor på otroligt kort tid. Instagram 
ger en möjlighet att ladda upp videoklipp om än i litet format (endast 15 sekunder) men 
det räcker långt trots det. Det antagligen vanligaste alternativet är att dela videoklipp på 
YouTube. Där kan en organisation också hålla koll på spridningen av klippet genom 
YouTube Analytics, som samlar in all information om visningar, aktiva dagar och veckor 
och vart i världen klippet visas mest. (Lindskog Lindell, 2013) 

Det är också av vikt att videoklippet är unikt och orginellt för organisationen eller 
företaget som laddar upp det, och inte är kopierat av någon annans idé, och också 
tillgängligt. När ett videoklipp laddas upp bör det därför inte bara laddas upp på ett 
medie, utan även andra. På så sätt uppnås optimal spridning och respons. (Stefansky, 
2012) 

3.2.13  Ambush marketing 
För att synas i samband med ett event kan ett företag sponsra eventet (se stycke 3.2.15). 
Det händer att företag som vill sponsra ett evenemang inte lyckas, om till exempel en 
konkurrent hinner före, och använder sig då av något som kallas ambush marketing. 
Termen myntades i samband med att företag kopplade sig själva till ett sort evenemang 
utan att betala för rättigheterna till evenemangets ägare. Metoden innebär, precis som det 
betyder, att företaget går i bakhåll och stjäl uppmärksamheten från den officiella 
sponsorn. (Meenaghan, 1996) 

Det finns flera sätt att använda sig av ambush marketing, det vanligaste är den så kallade 
“bakhållsstrategin” där ett företag planerar sin annonsering så att det sammanfaller med 
ett event medan reklamen bygger på samma tema. Ett exemepel på detta är Wendy’s 
reklam i samband med vinter-OS 1992, där de skapade association genom att använda sig 
av skridskor, skidor, specifika ord och annat i sin reklam under den tiden. Den officiella 
sponsorn, McDonalds, fick då inte så mycket uppmärksamhet de planerat och hamnade 
lite i skuggan istället. Det är dock viktigt att tänka på att ambush marketing ligger på en 
fin gräns mot lagar och etik. (Meenaghan, 1996) 

3.2.14  Branding 
Det finns två olika typer av branding, den första är branding av en ny produkt eller tjänst, 
och den andra är rebranding av en existerande produkt eller tjänst. Begreppet syftar till 
alla aktiviteter som är relaterade till att marknadsföra en produkt eller tjänst på en 
marknad. Det handlar om både slutkonsumenten och organisationer och att skapa en 
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lojalitet till att välja ett visst märke i sin vardag. Branding är nödvändigt för alla 
intressenter –  det upprätthåller varumärkets aktualitet, bibehåller belåtenheten hos 
konsumenterna, fastställer en produkts livscykel, samt anpassar sig efter konsumenternas 
upplevelser av märket och förändrade omständigheter och miljöer. (Marvel, 2012) 

Det ökande användadet av teknologi i samhället påverkar brandingsstrategiernas 
utformning. Det erbjuder en rad fördelar, men också nackdelar och utmaningar. En 
lyckad kampanj kan spridas över hela världen, men samtidigt möta stark kritik. (Marvel, 
2012) 

Branding behandlar både de materiella och immateriella faktorer som skiljer varumärkets 
produkter och tjänster ifrån andra. De materiella är varumärkets logotyp, namn, färger 
och mönster. Även om alla dessa faktorer är viktiga är namnet det första som 
konsumenten kommer i kontakt med och bör därför ges lite extra fokus. För att 
komplettera namnet används ofta också en slogan som marknadsförs i samband med 
namnet, till exempel “nummer ett”, “originalet” eller “högsta kvalitet”. De immateriella 
delarna handlar om att ta hänsyn till omfattningen av varumärkesstrategierna. Följaktligen 
kan denna del delas in i olika typer av branding: individuell branding, familjebranding, 
corporate branding, och global branding. Med detta menas att ett företag, en så kallat 
paraplyorganisation, har flera dotterbolag och märken med olika namn riktade till olika 
målgrupper. Detta innebär att varje produkt eller tjänst har sin egen branding-strategi, 
och de är inte beroende av varandra. Det betyder att ett varumärkes lyckande eller 
misslyckande inte påverkar de andra. Dock skiljer sig familjebranding från de andra och 
innebär att en kategori av produkter marknadsförs ihop och påverkar därför varandra. 
(Marvel, 2012)  

3.2.15  Sponsring och dess effekter 
Många av de stora företagen idag använder sponsring som en marknadsföringsaktivitet. 
Ett sponsorskap av ett företag för ett evenemang, till exempel lopp i det här fallet, sker 
då företaget ser möjligheterna i att synas i samband med evenemanget. Om målgruppen 
för loppet inte är engagerade blir inte sponsorskapet lönsamt, i bästa fall får de deltagare 
som faktiskt engagerar sig en bra bild av sponsorföretaget. Om målgruppen istället är 
väldigt engagerad, och många löpare deltar i loppet, blir effekterna av sponsorskapet 
avsevärt tydligare. Det blir också mer framträdande att deltagare som är väldigt 
engagerade i evenemanget, också blir väldigt engagerade i företaget som sponsrar det. 
(Meenaghan, 2001
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4 Empiri 
I detta avsnitt kommer resultaten av intervjuerna presenteras. Empirin redogörs i ämnesrubriker som 
syftar till att ge en överblick av de olika variablerna. Undersökningsgrupperna A och B redogörs separat 
och svaren för båda dessa har även delats upp internt utefter vilka svar som kan föras in i en ja/nej-
tabell och de som inte kan det. 

4.1 Tabellförda svar för Undersökning A 
I följande kapitel kommer de intervjusvar som kunnat föras in i en tabell i undersökning A beskrivas. 
Svaren har förts in i ja/nej-form i en tabell och presenteras mer ingående under rubrikerna för varje 
ämne som intervjuerna ämnade täcka in. 

 

Figur 1 Tabell över svar från Undersökning A 

4.1.1 Webbplats 
Samtliga enheter svarade att de har en webbplats. Gemensamt för dem var dessutom att 
alla svarade att en av webbplatsens uppgifter är att innehålla all grundläggande 
information om loppet. Denna information innefattade olika kombinationer av hur 
anmälan sker, tid och plats för loppet, avgifter, arrangemangets innehåll och antal 
anmälda.  

Lidingöloppet menade att deras webbplats i sitt nuvarande och tidigare skick framförallt 
har varit just en plats för grundläggande information om loppet och logistik runt det. De 
arbetar numera dock med målet att de ska kunna sprida kunskap om löpning, kost, 
skadeförebyggning och liknande på webbplatsen. De vill nyttja den kunskap som deras 
deltagare och sponsorer besitter om ämnet och göra den tillgänglig på webbplatsen för 
mindre erfarna deltagare. Detta för att de anser att specifika tider och logistisk 
information framförallt behövs cirka två veckor innan loppet äger rum och de vill att 
deras webbplats ska ha ett syfte alla dagar om året. De har även ett partnersamarbete med 
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Eurovator som ger dem möjlighet att både annonsera för sina partners på sin webbplats 
samt annonsera för sitt eget lopp på andra webbplatser.  

Midnattsloppet har två webbplatser. Deras huvudwebbplats, midnattsloppet.se, ska bara 
innehålla information om loppet och sekundärwebbplatsen, spring.midnattsloppet.se, ska 
innehålla mer inspiration. Det ska heller inte finnas några annonser på 
huvudwebbplatsen, men det finns det på den sekundära. På denna webbplats publicerar 
de även flödet från Instagram och Twitter där man kan se hur deltagarna pratar om 
loppet. Där finns även träningstips från partnern Runners World.  

Blodomloppet, Stockholm Marathon och Göteborgsvarvet svarade att de i huvudsak 
använder sina webbplatser som informationsplatser för loppet. Blodomloppet anser inte 
att deras webbplats har en direkt roll i marknadsföringen eftersom besökare måste leta 
upp den själva. Stockholm Marathon ser sin webbplats som en viktig komponent i 
marknadsföringen då all övrig marknadsföring ska dra till hemsidan och anmälan och all 
information finns där. De kallar sin webbplats för hub:en i marknadsföringen. Allt 
innehåll på deras webbplats finns dessutom tillgängligt på både svenska, finska, engelska 
och tyska på grund av att de säger sig ha många internationella deltagare. 
Göteborgsvarvet har förutom grundläggande information även tips om utrustning, 
säkerhet och träning från sponsorer, ambassadörer för loppet och tidigare deltagare.  

4.1.2 Sponsorer 
Så som tabell 1 illustrerar har alla undersökta enheter på något sätt ett samarbete med 
sponsorer. Tillsammans med dessa görs annonsering, PR och olika partnerutbyten.  

Till exempel samarbetar Midnattsloppet med Stadium och man kan anmäla sig till deras 
lopp i Stadium-butiker i hela Sverige, samtidigt som de har foldrar med information 
tillgängliga där och annonserar på Stadiums intern-TV. Lidingöloppet har ett partnerskap 
med RixFM, som ger dem reklamtid i radio, och ett samarbete med Runners World, som 
de tillsammans annonserar med för att generera mer respons och samtidigt dra ner på 
kostnaden för annonsen.  

Midnattsloppet har också ett liknande samarbete med Springtime Travel, där 
Midnattsloppet är kopplade till olika träningsresor hos dem, samtidigt som Springtime 
Travel har annonser under själva Midnattsloppet.  

4.1.3 PR 
Alla undersökta enheter använder sig av någon typ av PR-aktivitet (se tabell 1), och fyra 
av fem använder sig av presstjänsten MyNewsDesk för att skicka ut pressmeddelanden. 
Pressmeddelandena består av nyheter, information om nya sponsorer och annan 
information som enheterna anser intressant för målgruppen.  

Blodomloppet är den enda undersökta enheten som inte använder MyNewsDesk, och 
menar istället att de lokala arrangörerna för loppet står för alla PR-aktiviteter för de olika 
loppen.  

Midnattsloppet uttrycker det själva att de inte anser sig bra på att göra PR, trots att de 
använder MyNewsDesk, och de menar att de vill synas mer.  
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Göteborgsvarvet nämner också att de använder sig av andra PR-aktiviteter och har 
kontakt med lokal media för att också få ut nyheter och intressant information. De PR-
aktiviteter de gör är till exempel löparkvällar och folkhälsoverksamhet. 

4.1.4 Sociala medier och interaktion 
Den tydligaste trenden mellan enheterna under variabeln sociala medier är att Facebook 
är den absolut populäraste kanalen och att interaktionen där är essentiell.  

Midnattsloppet trycker mycket på att hela deras kundtjänst håller på att förflyttas till 
Facebook, som ett resultat av målgruppens närvaro där. Lidingöloppet pratar också om 
att kommunikationen sker allt mer på sociala medier istället för till exempel e-post, och 
att det därför är viktigt att synas där. Även Stockholm Marathon och Blodomloppet 
pratar mycket om att skapa en kommunikation med målgruppen på Facebook. 
Lidingöloppet nämner också att deltagarnas kommunikation med varandra på loppets 
Facebook-sida är viktig, inte bara som kundtjänst utan också för att motivera deltagarna 
och bolla idéer och inspiration med dem. Göteborgsvarvet menar också att denna 
interaktion ökar desto närmre loppet tiden går, och att det är som allra mest dagarna runt 
eventet. 

Utöver Facebook finns de flesta av loppen på Instagram, Twitter och YouTube (se tabell 
1), där de lägger ut bilder, videor och små nyheter kring loppet. Midnattsloppet har också 
en sekundär hemsida utöver den huvudsakliga, spring.midnattsloppet.se (se stycke 4.1.1), 
där de har synkroniserat sitt eget Instagram- och Twitterflöde tillsammans med vad som 
skrivs om loppet under hashtagen ”#midnattsloppet”, samt sponsorernas tips, 
inspiration och annonser. 

Stockholm Marathon nämner också att de har sitt Twitterflöde på TV-skärmen när 
loppet sänds, som en slags digital kommentator under loppets gång.  

Utöver de fyra sociala medierna Facebook, Instagram, Twitter och YouTube nämns 
ingen användning av andra sociala medier av enheterna.  

4.1.5 Video/trailer 
Samtliga enheter förutom Blodomloppet säger sig ha använt videor i någon av sina 
marknadsföringskanaler.  

Midnattsloppet filmar evenemanget från tidigare år och använder detta som en trailer 
inför kommande år. Denna sänds även hos samarbetspartnern Stadium på deras intern-
TV, dock i kortare variant och med extra information om loppet. Den korta versionen 
visas också på köpta reklamplatser på olika gym. De anser att det rörliga materialet är den 
av deras kanaler som bäst kan berätta om arrangemanget 

Stockholm Marathon svarade att de har gjort en del trailers och klipp men vill göra mer 
och håller på att undersöka möjligheten att köpa annonsplatser för att visa trailers via 
Google och YouTube.  
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4.1.6 Annonseringar  
Lidingöloppet svarar att de har minimalt med köpta annonser. Istället sker merparten av 
deras annonsering genom platser hos sponsorer. Detta är då både i form av tryck- och 
radio-annonser.  

Blodomloppet menar att de inte har köpt några annonser alls, inte ens genom sina 
sponsorer.  

Stockholm Marathon marknadsför sig mycket genom sin egen databas med 
kontaktuppgifter från både tidigare deltagare och deltagare från andra lopp inom 
koncernen. De säger att de även har annonserat i dagspress samt jobbar mycket med 
mässor och nummerlappsutdelningar vid andra evenemang. Detta bland annat på andra 
lopp i Sverige samt vid ett 40-tal tillfällen internationellt.  

Midnattsloppet svarar att de gör det en hel del annonsering, bland annat i tryckt media. 
De anser dock att annonsering i tryckt media är en utdöende trend och att de håller på att 
satsa mer på digitala medier. De har även arbetat med riktad marknadsföring och försökt 
synas i sammanhang där de tror att deras målgrupp finns. Bland annat genom att 
marknadsföra sig extra intensivt i Göteborg under Göteborgsvarvet. De arbetar då med 
annonser på spårvagnar och i Göteborgs Tidning för att försöka locka deltagare till 
Midnattsloppet Göteborg.  

Göteborgsvarvet annonserar genom sponsorer. Även de anser att tryckta annonser är 
utdöende och satsar därför mer på digitala medier.  

4.1.7 Unikitet  
Samtliga enheter svarar att de har en Unique Selling Point (hädanefter kallat USP) som 
marknadsföringen utgår ifrån, vissa mer framträdande än andra. USP:en är den unikitet 
som loppet använder sig av i sin marknadsföring. 

Lidingöloppet till exempel marknadsför sig som “Världens största terränglopp”, vilket de 
också är.  

Midnattsloppet menar att de är unika, förutom att de springer på natten, genom den 
gemenskap deltagarna har under loppet. Eftersom alla som deltar får en likadan 
deltagartröja så skapas automatiskt en jämlikhet mellan löparna, där alla är en del av 
något större. Eftersom Midnattsloppet också är så inriktade på gemenskapen och på 
“alla” som målgrupp (se stycke 4.2.1), så anser de sig också ha en slags unikitet i 
“Sveriges sämsta genomsnittstid”.  

Blodomloppet har sin USP i det faktum att de samarbetar med olika 
blodgivningscentraler runt om i landet, och ökar medvetenheten kring blodgivning och 
nyttan i det. Blodomloppet erbjuder också möjligheten, för både deltagare och åskådare, 
att ge blod vid start- och mållinjen. Detta är den direkta samhällsnytta som de 
marknadsför sig igenom.  

Stockholm Marathon är det absolut största maratonloppet i Sverige och deras unikitet är 
att springa mitt i Stockholm och uppleva huvudstaden i samband med loppet. De har 
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också mycket fokus på just ordet “maraton” som det ultimata kraftprovet, och lockar 
många löpare därigenom. 

USP:en som Göteborgsvarvet har är den folkfest som loppet skapar. Festen har fokus på 
hälsa och tävling och att de springer mitt i Göteborg.  

4.1.8 Cross-media  
Samtliga enheter förutom Blodomloppet svarar att de har någon typ av strategi för cross-
media. Blodomloppet svarar att de snarare satsar på igenkänning i alla sina kanaler och 
försöker använda samma färger och typsnitt.  

Lidingöloppet svarar att de försöker ha en röd tråd för igenkänning i sina olika kanaler 
men anpassar budskapet efter vilket medie det är. De menar att de inte kopierar text rakt 
av och använder i flera olika kanaler. Även Göteborgsvarvet använder olika kanaler till 
olika budskap. 

Stockholm Marathon svarar att de försöker använda sina övriga kanaler för att dra 
målgruppen till hemsidan då det är där all information finns och anmälan görs. De har 
även olika strategier för vad syftet med deras olika kanaler är. Nyhetsbrevet har ska vara 
information, inspiration och driva mot anmälan. Facebook ska vara mer lättsamt, 
engagerande och emotionellt och fokus ligger på att skapa relation till varumärket. 
Trycksaker och tryckta annonser ska ha mer fokus på att få folk att gå in på hemsidan 
och anmäla sig.  

Midnattsloppet svarar att de försöker hålla samman sina olika kanaler vad gäller det 
grafiska uttrycket men har olika budskap i olika kanaler. De säger att om de till exempel 
ska skicka ut något kul så gör de snarare det med Facebook än på webbplatsen.  

4.2 Icke tabellförda svar för Undersökning A 
Nedan presenteras de intervjusvar från undersökning A som icke kunde föras in i en tabell. 

4.2.1 Målgrupp 
När variabeln målgrupp undersöktes blev de flesta svar relativt lika. Målgruppen för 
löplopp består av tränande människor, som ofta har löpningen som centralt fokus. Det är 
jämnt fördelat mellan kvinnor och män, och åldern är allt från 1-90 år men allra vanligast 
är 29-40 år. Deltagarna har olika erfarenhet av att springa löplopp, till exempel så 
framkommer det att det är många löpare som springer sitt allra första lopp som väljer 
Midnattsloppet, medan Stockholm Marathon har fler erfarna löpare som vill ha lite mer 
utmaning. 

Midnattsloppet menar att deras målgrupp vuxit fram efter att de helt enkelt varit ett 
tillgängligt lopp, med en sträcka på en mil som en frisk person kan ta sig igenom, om än 
på olika lång eller kort tid. De säger att just tjejer runt 30 års ålder generellt sett ökar mer, 
men att de ändå är Sveriges mest jämställda lopp med cirka 50% tjejer och 50% killar.  

Det framkommer att många som springer Blodomloppet ofta springer tillsammans med 
ett lag kollegor. Hela 70% av deras deltagare springer med sina jobbarkompisar. Även 
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Midnattsloppet har flera arbetsplatslag anmälda, cirka 800 stycken företag representeras 
där.  

Stockholm Marathon har även en internationell målgrupp av maratonturister och för 
dem är destinationen Stockholm viktig. Cirka 40% av löparna är maratonturister och 
kommer till Stockholm för att uppleva den Svenska naturen och springa ett maraton i en 
storstad.  

4.2.2 Känsla  
Den känsla som enheterna förmedlar i sin marknadsföring är starkt sammankopplad med 
loppets USP (se stycke 4.1.7).  

Lidingöloppets USP är “Sveriges största terränglopp”, och de förmedlar denna med 
känslan i marknadsföringen, som de beskriver som “tuff men för alla”. De menar att 
loppet uppfattas som en rolig utmaning som skapar glädje hos deltagaren.  

Midnattsloppets förklarar att de förmedlar sin USP genom att visa på gemenskapen och 
glädjen i bilderna, som är tagna på riktiga deltagare från tidigare år och inte elitlöpare.  

Blodomloppet vill skapa en känsla av den direkta samhällsnytta de har som USP. De har 
därför hela sitt fokus på blodgivningen och vikten av den. 

Eftersom Stockholm Marathons USP är Stockholm i sig har de fokus på den vackra 
staden i bilderna, samtidigt som de vill förmedla utmaningen och skapa en känsla av 
kraftprov i marknadsföringen. På samma sätt jobbar Göteborgsvarvet med känslorna de 
vill skapa. De fokuserar på människorna, folkfesten och den utmaning som loppet 
erbjuder.  

4.2.3 Respons 
Många av enheterna menar att kombinationen av de olika medier de använt är det som 
gett positiv respons. Till exempel så är Blodomloppets huvudsakliga deltagare de som 
springer i lag för ett företag, och det är också genom word-of-mouth mellan olika företag 
och anställda som de når flest.  

Lidingöloppet däremot menar att de ser mest respons på Facebook, men att responsen 
varierar mycket beroende på inlägget de gör och att det är svårt att veta vad som ger bra 
repsons. Stockholm Marathon påstår att de tydligt vet vilken slags respons de kommer få 
beroende på vilket slags inlägg de gör på Facebook. De pratar bland annat om en bild på 
årets medalj som de lägger upp som får mycket spridning och delning, och därför är 
varumärkesbyggande. Om de istället vill ha respons i form av anmälningar till loppet 
menar de att medier så som nyhetsbrev eller olika trycksaker fungerar bäst.  

Midnattsloppet upplever att de får bäst respons genom den deltagartröja de har varje år. 
Detta eftersom den blir en slags förlängning av loppet som syns på olika gym, löparspår 
och sociala medier efter loppet ägt rum. Samtidigt påstår Göteborgsvarvet att det handlar 
om en kombination av PR, annonser samt eventet i sig, och att responsen inte kan 
härledas tillbaka till en specifik aktivitet.  
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4.2.4 Övrigt 
Andra saker som kom upp i intervjuerna som är nämnvärda och intressanta var bland 
annat den deltagartröja som Midnattsloppet använder sig av. Den skapar ett stort intresse 
och genererar också som mest respons i deras marknadsföring (se stycke 4.2.3). Den 
bidrar också till den gemenskap som finns under evenemanget och som återfinns i 
marknadsföringen (se stycke 4.2.2). Det som bidrar mest till att Midnattsloppet är så 
stolta över tröjan och det resultat den ger är det faktum att den blir en unik förlängning 
av loppet i flera månader efter det ägt rum. De menar att den blir för många en 
träningströja att ha på sig i gymmet eller i löpspåret, och den skapar därför också en ökad 
kännedom om loppet och kanske till och med en lust att vara en del av gemenskapen och 
Midnattsloppet.  

Stockholm Marathon hade också en unik taktik i att marknadsföra sig hos tidigare 
deltagare i något av koncernens andra lopp (till exempel Tjejmilen, VårRuset och 
liknande). De använder också ett vykort som de anser får en helt annan respons än ett 
vanligt nyhetsbrev och resulterar i fler anmälningar.  

Många av enheterna pratar också om nyhetsbrev som de skickar till en kontaktlista de har 
i en databas. Detta är ett vanligt sätt att få ut information om loppet till tidigare deltagare 
och kanske andra intresserade som skrivit upp sig på listan, och många upplever att det 
också ger bra respons.  

4.3 Tabellförda svar för Undersökning B 
I följande kapitel kommer resultatet av intervjuerna i undersökning B beskrivas. Svaren har förts in i 
ja/nej-form i en tabell och presenteras mer ingående under rubrikerna för varje ämne som intervjuerna 
ämnade täcka in. 

 

Figur 2 Tabell över svar från Undersökning B 
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4.3.1 Webbplats 
Samtliga enheter har någon slags närvaro på en webbplats. Tierra Arctic Ultra har dock, 
till skillnad från övriga lopp, ingen egen domän utan har informationen på varumärket 
Tierras webbplats. Ultravasans webbplats ligger på domänen ultra.vasaloppet.se vilket är 
en egen domän men den har viss funktionalitet, såsom anmälan, kopplad till Vasaloppets 
ordinarie webbplats. 

Alla tillfrågade menar att deras webbplatser i huvudsak tjänar som en plats där 
information om evenemanget ska finnas. Denna information innefattade hur anmälan 
sker, tid och plats, avgifter, arrangemangets innehåll, antal anmälda och arrangörer. Åda 
Wild Boar Race svarar att deras webbplats framförallt ska fylla de enklaste behoven och 
vara tydlig. Axa Fjällmaraton säger att deras webbplats ska vara en informationsbas som 
innehåller all tänkbar information om loppet.  

4.3.2 Sponsorer 
Precis som tabell 2 visar så har 50% av enheterna sponsorer.  

Axa Fjällmaraton säger att de inte har någon sponsor eftersom de själva, alltså Axa, är en 
såpass stor koncern att de inte behöver. Samma sak säger Tierra Arctic Ultra, men 
tillägger också att de gärna ser ett samarbete med kompletterande företag som kan 
erbjuda deltagarna sådant som inte Tierra kan. Ultravasan uttrycker tydligt sitt samarbete 
med Asics.  

Stockholm Trail har inte heller några sponsorer, men menar att det är på grund av att det 
är svårt att få några.  

Åda Wildboar Race säger att de bland annat har ett samarbete med tidningen Outside för 
annonsplatser. Även Sweden Sky Race 24 har samarbete med Outside, men påstår att de 
inte är nöjda.  

4.3.3 PR 
Resultatet av undersökningen visar att 50% av enheterna använder sig av PR i någon 
form. Ultravasan säger att de använder sig av redaktionella kanaler för att skicka ut 
nyheter och pressreleaser. Tierra Arctic Ultra säger att de skickar sitt PR-material till olika 
redaktioner, vilket också Axa Fjällmarathon gör. Dock påstår Axa Fjällmaraton att de inte 
får några omnämningar trots sina ansträngningar.  

Stockholm Trail säger att de använt sig av PR-aktiviteter förut men att de inte längre ser 
någon anledning och därför slutat. Åda Wildboar Race och Sweden Sky Race säger helt 
enkelt att de inte gjort eller har några planer på att göra det.  

4.3.4 Sociala medier och interaktion 
Som tabell 2 visar så finns alla undersökta enheter på Facebook, men endast två av sex på 
Twitter. De flesta finns också på Instagram och YouTube.  

Stockholm Trail menar att de finns på Facebook för att göra uppdateringar och synas i 
flödet hos de som följer kanalen. Ultravasan trycker på att de finns där för att interagera 
med målgruppen och svara på frågor, vilket också Sweden Sky Race 24, Tierra Arctic 
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Ultra och Åda Wildboar Race håller med om. Axa Fjällmaraton däremot menar att även 
om de svarar på frågor via Facebook så är kontot underaktivt i uppdateringar. De påstår 
att detta beror på att om man gillar deras Facebook-sida, så gillar man Åda Wildboar 
Race och det finns ingen riktig mening i att skapa massa kampanjer och tävlingar.  

Axa Fjällmaraton svarar att de finns, utöver de andra sociala medierna, på Twitter för att 
vara aktiva endast under loppet som en slags digital kommentator, men inte så mycket 
under resten av året.  

4.3.5 Video/trailer 
Som tabell 2 visar så har alla undersökta enheter en videotrailer eller liknande för sitt 
lopp. Stockholm Trail förklarar att videon fungerar som en provtitt på banan, där någon 
som sprungit på den filmat. Meningen med det är att deltagarna ska få en bild av naturen, 
som i slutändan ska få dem att vilja springa loppet. Ultravasan däremot menar att trailern 
fungerar som en inblick i historien bakom loppet. Eftersom loppet tar plats på samma 
spår som Vasaloppet, så är historian om Gustav Vasa vital. Trailern har också syftet att 
visa delar av banan och den varierande naturen för att locka målgruppen att anmäla sig. 
Även Åda Wildboar Race menar att trailern ska visa på den svenska naturen och locka 
deltagarna.  

Sweden Sky Race 24 förklarar istället att deras video är en vintervariant av loppet, för att 
visa deltagarna att de kan springa även på vintern. De har också filmer som visar att 
kortare sträckor för barn också finns.  

Axa Fjällmaraton har en annan vinkling på sin film, de förklarar att de under dagen filmar 
höjdpunkterna och klipper ihop för att sedan premiärvisa på banketten (se stycke 4.3.7). 
Därefter laddas videon upp på YouTube och fungerar som en trailer för nästkommande 
år. 

4.3.6 Annonseringar  
När det kommer till annonsering för undersökningsenheterna så ser det i tabell 2 väldigt 
tunt och utspritt ut i vilka kanaler de använder. Varken Axa Fjällmaraton eller Stockholm 
Trail har någon form av annonsering, och Axa Fjällmaraton trycker tydligt på att de 
aldrig betalat för marknadsföring eller annonsering alls.  

Ultravasan menar att de har någon enstaka tryckt annons, men att de istället satsar på att 
synas under andra lopp så som Stockholm Marathon, Chamonix och Vasaloppet.  

Åda Wildboar Race satsar på annonsering av olika slag, utöver affischer så har de en stor 
annons på en ljustavla utefter E4:an. De använder sig också av TV-annonser på 
pendlingsbussarna i närområdet.  

Sweden Sky Race 24 uttrycker det som att de själva inte har några resurser att lägga på 
annonsering, men att de tillsammans med sponsorer och samarbetspartners bland annat 
fått in en annons i tidningen Outside.  

Tierra Arctic Ultra, Stockholm Trail och Axa Fjällmaraton säger att de satsar mer på 
mässor i allmänhet, och Tierra Arctic Ultra lägger till att de också delar ut flygblad och 
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har digitala annonser. De nämner att de hade en tryckt annons förra året, men inte satsar 
på det i år.  

4.3.7 Unikitet  
Alla enheter svarar att de har en USP och att den är till hjälp för att locka deltagare.  

Åda Wildboar Race till exempel har sin USP i att loppet tar plats i vildsvinets 
ursprungliga näste, och att löparen är en besökare i vildsvinets natur. Även Tierra Arctic 
Ultra, Axa Fjällmaraton och Sweden Sky Race 24 säger att miljöerna där loppen tar plats 
har en unikitet som de marknadsför sig på. Tierra säger också att just Kungsleden, som 
loppet går efter, är väldigt berömd och eftertraktad. Samtidigt har de en unikitet i att 
säkerheten är väldigt hög, med tillgång till helikopter för eventuell sjuktransport, och att 
löparna därför kan våga ta ut sig mer.  

Axa Fjällmaraton säger att de har mycket fokus på den familjära stämningen och 
atmosfären, och att den bankett som hålls efteråt bidrar till denna USP.  

Sweden Sky Race 24 svarar att eftersom loppet tar plats så långt norrut är just solen 
dygnet runt en USP av stor vikt för deltagarna, eftersom loppet tar lång tid att springa 
men att det trots de sena timmarna alltid finns sol.  

Ultravasan däremot menar att naturen lockar de internationella deltagarna, men att den 
nationella USP:en är utmaningen i att just springa Vasaloppet, eftersom det är så känt. 
Samtidigt pratar Stockholm Trail om unikiteten i att loppet hålls mitt i Stockholm. 
USP:en de använder sig av är att loppet startar vid Globen, men att det ändå är ett trail 
run-lopp som går igenom den typiskt svenska naturen. 

4.3.8 Cross-media  
Alla utom av av enheterna i undersökning B svarade att de inte medvetet använt några 
cross-media-aktiviteter eller planer för sambandet mellan deras olika kanaler. Samtliga 
lopp förutom Sweden Sky Race 24 svarade att de strävar efter att uttrycket och 
informationen ska vara densamma i alla kanaler. Åda Wildboar Race, Tierra Arctic Ultra 
och Axa Fjällmaraton menar att informationen gärna ska kunna synkroniseras och 
kopieras rakt av till flera olika kanaler. Ultravasan förklarade att de kan anpassa mängden 
information som ska skickas ut efter vilket medie det är, men att huvudbudskapet ska 
vara detsamma.  

4.4 Icke tabellförda svar 
Nedan presenteras de intervjusvar från undersökning B som inte kunnat föras in i en tabell.  

4.4.1 Målgrupp 
Den målgrupp som enheterna i undersökningen har består av ungefär lika många kvinnor 
som män, med en ålder på ungefär 30-50 år. Målgruppen tränar regelbundet och har en 
viss vana av att springa i skog och terräng.  
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Både Stockholm Trail, Ultravasan, Sweden Sky Race 24 och Tierra Arctic Ultra menar att 
de som springer loppet är löpare som vill ha mer utmaning och upplevelse, de är lite mer 
extrema löpare.  

Tierra Arctic Ultra menar dessutom att loppet startades på grund av ett behov. De som 
var med i Fjällräven Classic, som är ett vandringsevent, ville springa sträckan istället. De 
säger också att de finner sin målgrupp hos kunderna för Tierras kläder, och att de som 
köper högpuls-kläderna ofta är de som också springer loppet.  

Stockholm Trail menar att många av de som orienterar också springer trail run medan 
Ultravasan säger att det är maratonlöpare och Axa Fjällmaraton påstår att det ofta är 
personer som kör Vasaloppet. Åda uppskattar att åldern på cirka 50% av målgruppen 
ligger på 35-45 år.  

Stockholm Trail menar också att många springer med vänner eller kollegor och erbjuder 
därför möjligheten att anmäla ett lag till loppet. 

4.4.2 Känsla 
Den känsla som loppen vill spegla i sin marknadsföring är tydligt kopplad till deras USP 
(se stycke 4.1.7). Till exempel så reflekteras Sweden Sky Race 24s unikitet i vad de 
beskriver som “soluppgångsfärger” som ska representera att det är sol dygnet runt.  

Stockholm Trail vill förmedla känslan av “ett lopp utöver det vanliga” för att trycka på 
USP:en, och använder sig av bilder från både stadsmiljö och natur.  

Axa Fjällmaraton vill snarare förmedla den familjära känslan i kanalerna de använder sig 
av och hur de agerar mot målgruppen mer än uttrycket i bilder och färger. Tierra Arctic 
Ultra trycker på loppets längd och natur med en liten informativ “tag”, det vill säga lapp, 
som återfinns i olika format i deras olika kanaler.  

Ultravasan och Åda Wildboar Race trycker båda på känslan av närhet till naturen i 
marknadsföringen, medan Ultravasan också har lite mer fokus på historian och känslan 
av tradition.  

4.4.3 Respons  
Det som ger bäst respons för de undersökta enheterna är enligt svaren från intervjuerna i 
hög grad Facebook, och sociala medier över huvud taget. Både Axa Fjällmaraton och 
Sweden Sky Race 24 säger att hög procent av målgruppen väljer att interagera med dem 
och varandra på Facebook. Tierra Arctic Ultra menar att konkret fakta på sociala medier 
är det som ger bäst respons, medan Sweden Sky Race 24 pratar om videor som ger 
spridning. De pratar också om en kombination av olika medier, precis som Ultravasan.  

Stockholm Trail menar att det flygblad de delade ut på en mässa (se stycke 4.4.4) har gett 
bäst respons i just anmälningar.  

4.4.4 Övrigt 
I övrigt kom det upp ytterligare punkter under intervjuerna Bland annat berättade 
Stockholm Trail om ett flygblad som de delade ut på en mässa de deltog i. Flygbladet 
innehöll information om loppet och även en rabattkod som drog av 20% av kostnaden 
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för anmälan om den användes inom två veckor. Det visade sig att detta gav bra respons 
för Stockholm Trail som fick ett ökat antal anmälningar efter mässan. Dock användes 
inte koden för någon av anmälningarna, utan antalet anmälningar ökade bara och de som 
anmälde sig betalade ordinarie pris. 

Åda Wildboar Race pratade också om att loppets intäkter till stor del doneras till 
välgörenhet. År 2014 gick hela vinsten till det ändamålet, men 2015 skulle en procentsats 
gå tillbaka till evenemanget.  

Axa Fjällmaraton tryckte mycket på vikten av den bankett de anordnar för deltagarna i 
samband med loppet. Den hålls på kvällen efter loppet och deltagarna får mingla och 
prata om dagens höjdpunkter. Under banketten visas också en film med klipp från 
dagens lopp, som är mycket uppskattad av löparna. Denna bankett menar Axa 
Fjällmaraton bidrar till den familjära känsla de vill uppnå med loppet.  
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5 Analys 
Följande kapitel ger svar på arbetets frågeställning genom att behandla insamlad empiri och teori. Först 
analyseras empirin med koppling till det teoretiska ramverket. Sedan besvaras undersökningens 
frågeställning genom att de direkta applikationerna av resultatet för John Bauer Trail Run presenteras.  

5.1 Sammankoppling mellan empiri och teori 
Under följande kapitel analyseras empirin från de två genomförda undersökningarna och 
sammankopplas med det teoretiska ramverket. Alla variabler presenteras under egna rubriker. 

5.1.1 Webbplats 
Den största generella skillnaden mellan webbplatserna hos undersökningsenheterna från 
undersökning A och B var resurserna som var investerade. I undersökning A svarade 
majoriteten att webbplatsen var av stor vikt för hela marknadsföringen, medan svaren i 
undersökning B lutade mer åt att webbplatsen skulle tillhandahålla den mest nödvändiga 
informationen om loppet. Detta kan bero på de stora löploppens större omsättning, 
eftersom de ofta anordnats fler år och har fler trogna deltagare. De stora löploppen har 
dessutom mer satsning på inspiration och utbildning på webbplatsen till målgruppen än 
trail run-loppen. Den här typen av innehåll är det som Ahn (2009) framhåller som viktigt 
för en sportwebbplats framgång. Han menar att den bör ha innehåll som tillfredställer 
besökarens informationsbehov samt är till användning för den.  

Av löploppens webbplatser hade dessutom Midnattsloppet ytterligare en webbplats 
utöver den ordinarie, där de samlar inspiration och utbildning för målgruppen. Även 
detta är ett exempel på en mer genomtänkt webbstrategi och mer omfattande budget. 
Detta ger också besökaren möjligheten att välja om den vill besöka webbplatsen som 
bara innehåller ren information om loppet eller om de vill besöka den mer 
inspirationsinriktade webbplatsen med bilder och sociala medie-flöden. Denna typ av 
interaktivitet och möjlighet till personlig anpassning av innehållet menar Ahn (2009) 
direkt påverkar besökarens attityd till webbplatsen positivt. Det ska dock nämnas att 
författarna till denna undersökning upplever det svårt att ta sig till sekundärwebbplatsen 
från den ordinarie vilket förhindrar denna valmöjlighet.  

Det verkar finnas en ambition hos flera av loppen i undersökning A att deras webbplats 
ska fylla en funktion utöver informationsplats om loppet för besökarna. Lidingöloppet 
pratade om att de har en målsättning att kunna publicera råd och tips om träning, 
skadeförebyggning och kost på sin webbplats. Liknande information återfinns på 
samtliga övriga lopps hemsidor också.  

De likheter som ändå kunde konstateras är framförallt att många enheter från båda 
undersökningarna menar att ett av deras webbplatsers viktigaste syften är att fungera som 
informationsbasen för loppet. Det innehåll som ansågs vara viktigt att ha med där var 
också i stort sett samma för båda undersökningarna. Saker som nämndes var tid och 
plats, anmälan, information om avgifter och liknande.  
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5.1.2 Sponsorer 
När det kommer till sponsorer så är det stora skillnader mellan undersökning A och B. 
Alla enheter i undersökning A har sponsorer, medan endast 50% i undersökning B har 
det. Sponsorer väljer evenemang utifrån det faktum att de vill sprida medvetenhet om 
företaget (Meenaghan, 2001), och därför kanske de mindre loppen, som trail run-loppen 
faktiskt är, inte ses som intressanta att sponsra. 

Det har också visat sig att vissa av enheterna i undersökning B inte anser sig behöva 
någon sponsor och vissa anser att det är svårt att få några. Att enheterna i undersökning 
B inte anser sig behöva någon kan bero på att vissa av dem anordnas av en så pass stor 
koncern att de har resurser till att täcka alla kostnader. Varför de tycker det är svårt att få 
någon sponsor kan bero på att sporten i sig är så pass okänd och extrem. I undersökning 
A är det många sponsorer som är etablerade varumärken, till exempel RixFM och 
Stadium. Dessa stora sponsorer kan tänkas gärna samarbeta med ett väletablerat lopp för 
att få ut mycket av samarbetet, och därför skulle ett lopp med relativt få deltagare, som 
loppen i undersökning B, inte vara intressant.  

Två av de som svarar att de har sponsorer i undersökning B nämner tidningen Outside. 
Tidningen är riktad mot personer som utövar utomhussporter och därför blir ett 
samarbete med trail run-lopp gynnsamt för båda parter. Som Meenaghan (2001) menar 
blir företaget, i det här fallet tidningen Outside, uppfattat som positivt i deltagarnas ögon. 
Loppet i sig får annonser i tidningen och når direkt ut till sin målgrupp, samtidigt som 
tidningen syns under loppets gång och på så sätt får uppmärksamhet av ultralöpare som 
kanske inte redan är läsare.  

5.1.3 PR 
Den stora skillnaden mellan undersökningarna angående variabeln PR är hur många som 
använder sig av det. I undersökning A använder sig alla enheter av någon slags PR, 
medan hälften av enheterna i undersökning B har det. Av de enheter i undersökning A 
som använder PR är det fyra av fem som använder MyNewsDesk, vilket ingen av 
enheterna i undersökning B gör. De i undersökning B som faktiskt använder sig av PR 
anger inte någon en specifik kanal. Istället pratar flera om att de skickar material till 
redaktioner med olika bra respons. Bland dessa har till exempel Axa Fjällmaraton och 
Tierra Arctic Ultra fått väldigt olika respons. Axa Fjällmaraton som säger sig ha meddelat 
lokal press om ändringar för sitt evenemang och liknande men aldrig lyckats få dem att 
publicera något om loppet. Tierra Arctic Ultra å sin sida säger sig ha lyckats få både 
tidningen Outside samt redaktioner i både Japan och Australien att skriva om dem. Detta 
är alltså vad Chaffey och Ellis-Chadwick (2012) kallar förtjänad marknadsföring och vad 
som avgör framgången för sådana pressreleaser är svårt att veta. Man skulle kunna tänka 
sig att kännedomen om loppet eller varumärket bakom hos redaktionen som kontaktas 
kan påverka huruvida de kommer skriva om det eller ej. Detta förklarar varför det är 
lättare för de större loppen att få förtjänad marknadsföring än de mindre. Det skulle även 
förklara varför Tierra Arctic Ultra har fått mer förtjänad media än Axa Fjällmaraton trots 
att de båda är av liknande storlek. Tierra Arctic Ultra tjänar då på kännedomen om 
friluftsvarumärket Tierra. 
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De som inte använder PR av enheterna i undersökning B menar att de antingen gjort det 
men att det har dött ut, eller menar att de aldrig känt behov av det. Detta kan bero på 
den dåliga respons som ansträngningarna givit, och om loppet är relativt litet upplever de 
sig inte ha tillräckliga resurser för att lägga ned tiden som krävs.  

De PR-aktiviteter som enheterna pratar om är i huvudsak nyheter och meddelanden om 
nya sponsorer, och i något fall något mindre PR-evenemang. Det nämns inte mycket 
kring rent “skryt” om det som organisationerna gör bra.  

5.1.4 Sociala medier och interaktion 
Loppen i båda undersökningar har en relativt stor närvaro på sociala medier. Facebook är 
det överlägset vanligaste då samtliga enheter från båda undersökningarna finns 
närvarande där. Många enheter ur båda undersökningarna svarar dessutom att de anser 
sig ha mycket interaktion på sina Facebook-sidor, både på inlägg som organisationen 
själva skickar ut och även organisk interaktion mellan följarna.  

Det finns en skillnad i hur loppen i de olika undersökningarna pratar om denna 
kommunikation. Många kallar det en dialog med följarna men både Midnattsloppet och 
Lidingöloppet kallar denna interaktion för kundtjänst. Hur de än interagerar med sin 
målgrupp är det tydligt att de sociala medierna skapar den dialog som Leigert (2013) 
menar är essentiell. Lidingöloppet pratar om att denna kommunikation håller på att ta 
över från mailkundtjänsten och att detta är fördelaktigt då det här kan besvara fleras 
frågor på samma gång. Detta kan bero på att dessa större lopp troligtvis har lagt mer 
resurser på kundtjänst tidigare och därför märker av att den har förflyttats till Facebook 
mer.  

Övrig sociala medier-närvaro var större bland loppen i undersökning A där flera fanns 
representerade på även Instagram, Twitter och YouTube. Det verkade även finnas en 
större variation av sätt att använda medierna på bland loppen i undersökning A än i 
undersökning B, vilket McDonald & Meldrum (2013) anser är bland det viktigaste att ta 
hänsyn till eftersom medierna är menade för olika användningsområden. Till exempel 
pratade Stockholm Marathon om att de har lagt upp en bild på årets medalj och skrivit 
“Worth running for?” som bildtext och med detta fått stor spridning. Detta är ett 
exempel på att lyckas uppnå spridning och interagera med målgruppen på ett sätt som 
väcker deras intresse och inte direkt upplevs som marknadsföring (Leigert, 2013). Bilden 
på medaljen får en stor spridning eftersom det är beviset på att deltagarna varit med i 
loppet, och de kan nästan se den i sina händer. Som Evans (2008) uttrycker det har den 
vunnit i mediebruset tack vare den trovärdighet som Stockholm Marathon byggt upp. 
Även Midnattsloppet använde sig av denna taktik och nämnde sin deltagartröja som ett 
exempel på detta.  

Generellt så verkar loppen från undersökning A vara mer aktiva på sociala medier än de 
från undersökning B. Både vad gäller interaktion, antal medier de använder samt sättet att 
använda dem på. Detta kan tänkas bero på att de helt enkelt har mer tid resurser att lägga 
på sin närvaro på sociala medier.  



Analys 

35 

5.1.5 Video/trailer 
Det främsta anmärkningsvärda vad gäller video/trailer är att alla lopp i båda 
undersökningarna med undan tag för Blodomloppet använder sig av videomaterial i sin 
marknadsföring. Detta visar att loppen är medvetna om den nytta som videoklippet 
spelar i marknadsföringen, som Lindskog Lindell (2013) beskriver som en unik makt.  

Midnattsloppet beskriver sin video som en trailer som används inför kommande år, men 
som också finns som kortare version för reklam på Stadiums intern-TV och på olika 
gym. Även Ultravasan från undersökning B trycker på att videon är en trailer, som ger en 
inblick i historien samt utmanar tittaren att springa loppet.  

Axa Fjällmarathon menar istället att videons första syfte är att fungera som en 
sammanfattning av loppet och dess höjdpunkter för de som deltog, men också blir en 
trailer inför nästkommande år.  

Sweden Sky Race 24 använder istället sin film för att visa bland annat en vintervariant av 
loppet, för att locka deltagare specifikt till det loppet. De kan tänkas anse att de redan har 
tillräckligt med deltagare i sommarloppet och att det är så pass etablerat som de vill, att 
de istället vill utöka till ett nytt segment.  

Även om det finns vissa skillnader i användningen av videomaterialet är det en tydlig 
trend att använda sig av det på något sätt. Till exempel säger Stockholm Marathon att de 
vill satsa mer på det och just nu kollar på möjligheter att annonsera med videomaterial på 
Google och YouTube.  

Eftersom alla undersökta enheter är närvarande på Facebook kan detta tänkas vara det 
medium som i störst utsträckning, utöver webbplatsen, används för att sprida videoklipp. 
Detta menar Lindskog Lindell (2013) är näst intill det viktigaste mediet medan Stefansky 
(2012) säger att det är viktigt att synas på fler ställen för att nå maximal spridning. 

5.1.6 Annonseringar  
Vad gäller annonseringar så var skillnaderna stora mellan de två undersökningsgrupperna. 
I undersökning A svarade alla lopp förutom Blodomploppet att de använt någon form av 
annonsering. För undersökning B har flera stycken gjort olika typer av annonsering men 
det är mindre konsekvent och flera har ingen betald annonsering alls.  

Bland loppen i undersökning A är det vanligt förekommande att annonsera i samband 
med andra lopp. Detta har då skett både i form av nummerlappsutdelningar samt lokal 
annonsering i samband med andra lopp, så kallad ambush marketing (Meenaghan, 1996). 
Många av enheterna i undersökning A ingår i koncerner med flera olika lopp och de tar 
då ofta möjligheten att marknadsföra sig sinsemellan. Bland loppen i undersökning B så 
är både Åda Wildboar Race och Stockholm Trail med på Salomon Trail Tour, men ingen 
av dem pratade om att de brukar använda sig av marknadsföring sinsemellan bland andra 
lopp som är med i touren. 

En variant av att synas i samband med andra evenemang använder sig Midnattsloppet av. 
De satsar på att synas i Göteborgs Tidning och på spårvagnar i Göteborg för att synas 
när löpare är där för att springa Göteborgsvarvet. Denna typ av marknadsföring kallas 
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Ambush Marketing (Meenaghan, 1996) och handlar om att stjäla uppmärksamhet från en 
konkurrent. Trots att det är riskabelt på grund av lagar och etik så är det effektivt när det 
lyckas.  

Stockholm Marathon menade att de har fokus på den ägda median, men även annonserar 
i dagspress för att nå ut ytterligare. Detta är två av de tre typer av media som Chaffey och 
Ellis-Chadwick (2012) anser ska finnas med i marknadsföringen. Då de även använder sig 
av PR-aktiviteter (se stycke 5.1.3) så täcker de in alla tre; ägd media, förtjänad media och 
betald media.  

Bland de traditionella annonstyper som nämndes var print den vanligaste, även om flera 
lopp även pratade om att den typen av annonsering troligtvis blir mindre och mindre 
viktig i förmån för digital annonsering. Brasel (2012) menar att den digitala median håller 
på att ta över helt, och att annonsering i traditionella tryckta medier därför är utdaterade. 
Detta innebär dock också en utmaning att konkurrera med annat brus om målgruppens 
uppmärksamhet. Om man lyckas sticka ut är detta medium mer effektivt i form av 
respons eftersom annonseringen inte nödvändigtvis uppfattas som reklam, utan mer som 
ett personligt meddelande (McDonald & Meldrum, 2013).  

Huruvida annonseringen betalas för eller sker genom sponsorer skiljer sig en hel del, 
även bland loppen i samma undersökning. Lidingöloppet till exempel säger att de har 
minimalt med köpta annonser utan att merparten sker genom samarbetspartners. 
Stockholm Marathon å sin sida säger att de annonserar en hel del i dagspress samt har 
flera nummerlappsutdelningar både internationellt och i Sverige. I undersökning B skiljer 
det sig ännu mer där Åda Wildboar Race pratar om flera olika betalda 
marknadsaktiviteter och både Sweden Sky Race 24, Axa Fjällmaraton och Stockholm 
Trail svarar att de inte köpt några annonser alls. Beroende på vad enheterna vill uppnå 
med sin marknadsföring är dessa beslut rätt. Som Chaffey och Ellis-Chadwick (2012) 
uttrycker det ska alla marknadsföringsaktiviter vara väl genomtänkta och komplettera 
varandra för att tillsammans uppnå de mål organisationen har, och om en aktivitet inte 
gör detta på ett tydligt sätt så behöver den alltså inte genomföras.  

5.1.7 Unikitet 
Det gemensamma för alla lopp i undersökningen är att alla uttrycker att de har en USP. I 
undersökning A är USP:arna mer åt det familjära hållet, som till exempel folkfest, 
blodgivning och samhörighet. Dock är Lindingöloppet lite mer utstickande med sin 
“Sveriges största terränglopp” och Stockholm Marathon med sin profilering som 
Sveriges största maratonlopp och det ultimata kraftprovet.  

Deras USP har stor koppling till målgruppen som enheterna i undersökning A vänder sig 
mot, vilket är mer familjer och gemene löpare som vill springa ett tävlingslopp. Till 
skillnad från enheterna i undersökning B som har en lite mer extrem målgrupp, vilket 
också syns i deras USP:ar. 

Sweden Sky Race 24, Tierra Arctic Ultra och Ultravasan har alla en USP som pekar på 
utmaningen att springa i extrema förhållanden. De övriga enheterna i undersökning B har 
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också naturen i fokus och Åda Wildboar Race trycker extra på att löparna springer i 
vildsvinets naturliga miljö.  

Axa Fjällmarathon däremot har en likhet med enheterna i undersökning A i det att de 
fokuserar på den familjära stämningen och säljer in den med den bankett de anordnar för 
deltagarna efter loppet.  

Eftersom Midnattsloppet också är så inriktade på gemenskapen och på “alla” som 
målgrupp (se stycke 4.2.1), så har de också en slags unikitet i “Sveriges sämsta 
genomsnittstid”. Detta fenomen förklarar Schwarz och Hunter (2008) som ett tillstånd av 
“trogna förlorare”. Det de menar är att eftersom inga höga förväntningar finns att leva 
upp till kan de inte heller göra deltagarna besvikna och deras löpare är trogna ändå.  

Eftersom trail run-loppen dessutom tar plats i naturen är det mycket det som trycks på i 
USP:arna. Det sätt som majoriteten av enheterna i undersökning B sätter USP:ar på sina 
lopp kan kopplas ihop med den identifikation som Shilbury, Quick och Westerbeek 
(1998) menar att en sport har. Trail running är en tuff sport och de som springer känner 
sig också tuffa därefter.  

För att ett sportevenemang, eller lopp i det här fallet, ska vara framgångsrika är det viktigt 
att uppfylla konsumenternas behov och önskemål bättre än konkurrenterna, men också 
att skapa sig en framstående unikitet (Swayne & Dodds, 2011). Av alla undersökta 
enheter är Lidingöloppet kanske mest framstående med “Världens största terränglopp”, 
och kan genom det också anses tillfredsställa marknaden. 

5.1.8 Cross-media 
Vad gäller cross-media var skillnaderna mellan de två undersökningsgrupperna tydlig. 
Samtliga enheter i undersökning A förutom Blodomloppet hade medvetet strategier för 
samspelet mellan deras olika medier och ingen av enheterna i undersökning B hade det. 
Flera av de tillfrågade i undersökning B visste precis vad cross-media innebär men 
svarade att de helt enkelt inte har resurser till att kunna ha en strategi för det. De tyckte 
att det är mer kostnadseffektivt att kunna skicka ut samma meddelanden i flera olika 
kanaler. 

Många av enheterna i undersökning B pratade om vikten av igenkänning mellan olika 
kanaler och detta omnämndes även som viktigt av flera i undersökning A. Enligt 
Voorveld och Valkenburg (2014) är det dock oklart på vilket sätt igenkänning mellan 
kanaler faktiskt påverkar effekten på mottagaren. Enligt deras studie blir mycket 
igenkänning negativt för hur väl mottagaren minns företaget men positivt för intrycket av 
hela kampanjen. De menar att anledningen till att mycket igenkänning kan vara negativt 
är ansträngningen som en annons kräver av betraktaren. Om denne har sett en likadan 
eller väldigt liknande annons innan krävs inte samma mentala ansträngning och därmed 
memoreras den heller inte lika bra. Därför är det viktigt att göra en avvägning rörande 
vilken nivå av igenkänning marknadsföringen bör ha om man vill nyttja cross-media bäst. 
Lidingöloppet var en av enheterna som menade att igenkänning är viktigt men de 
framhöll även vikten av att inte kopiera meddelanden mellan olika kanaler utan anpassa 
meddelandet efter kanalen istället. De verkar därmed inte anse att olika användning av 
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olika kanaler behöver stå i vägen för igenkänningen. Även Midnattsloppet som har en 
tydlig känsla som förmedlas i deras marknadsföring har trots det olika syften med olika 
kanaler. Båda dessa lopp verkar därmed ha gjort en god avvägning för nivån av 
igenkänning i deras marknadsföring.  

Assael (2011) menar att det i marknadsföring med cross-media är viktigare att satsa på att 
få målgruppen att interagera med företaget än att nå ut till så många som möjligt. Detta 
stämmer särskilt vad gäller löplopp då de är beroende av att målgruppen vill interagera 
och delta i loppen. Stockholm Marathon verkade ha en tydlig tanke om detta med sin 
cross-mediamarknadsföring i och med att de menar att samtliga av deras 
marknadsföringskanaler ska dra till webbplatsen där anmälan görs. Detta görs dock på 
olika sätt. Vissa kanaler har som specifikt syfte att få mottagaren att anmäla sig till loppet 
direkt och andra kanaler ska istället vara mer relationsbyggande och öka 
varumärkeskännedomen. Detta är vad Voorveld, Neijens och Smit (2011) kallar för 
“forward encoding”, att förbereda mottagaren för framtida kontakt med varumärket. Det 
är en av de psykologiska processer som de menar är anledningen till cross-
mediamarknadsföringens framgång. Denna marknadsföring ska alltså förbereda för och 
skapa interaktion med ett mer långsiktigt perspektiv.  

5.1.9 Målgrupp 
Den största likheten mellan de båda undersökningsgrupperna är åldern på målgruppen. I 
såväl undersökning A som B verkar den typiska löparen vara 30-45 år, och fördelningen 
mellan kvinnor och män är väldigt jämn. Många av löparna är också internationella och 
kommer för att uppleva den svenska naturen genom att springa ett lopp. En intressant 
iakttagelse är att det framförallt var de längre loppen från båda undersökningarna som 
pratade om att de har många internationella deltagare. Bland dessa var Stockholm 
Marathon, Tierra Arctic Ultra och Ultravasan framstående. Detta kan tänkas bero på att 
löpträningsturister inte tycker att det är värt att resa till ett annat land för att springa ett 
lopp om det inte är en längre och mer utmanande sträcka. 

I båda undersökningarna visar det sig också vanligt att målgruppen söker en utmaning. 
Detta trycker både Lidingöloppet och Stockholm Marathon från undersökning A på, 
samt Ultravasan, Tierra Arctic Ultra och Stockholm Trail i undersökning B. Detta visar 
på att det är tydligt att trail run-lopp anses vara mer av en utmaning än vanliga löplopp, 
och därför blir målgruppen aningen mer begränsad. Som Funk (2008) beskriver det 
framkommer målgruppen ur demografiska faktorer, psykologiska faktorer, förmåner och 
kombinationen av dessa. Han menar att det är viktigt att hitta en nyckelmålgrupp som 
identifierar nuvarande såväl som potentiella segment, så som till exempel Stockholm Trail 
gjort i orienterare eller som Ultravasan gjort i marathonlöpare.  

En skillnad mellan svaren från undersökningarna är att fler lopp i undersökning B menar 
att deras målgrupp är personer som är ute efter en mer extrem utmaning. Detta beroende 
på att många av loppen i undersökning B har längre distanser än dem i undersökning A. 
En specifik målgrupp framkommer just genom att en organisation riktar in sig på en 
specifik faktor som de avser att tillfredsställa för att skapa en starkare marknadsposition 
(Kotler & Armstrong, 2013).  
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Bland loppen i A är det istället vanligare med kortare distanser och en vinkling mot 
familjer och att alla eller många ska kunna genomföra loppet. Detta innebär således att 
enheterna i undersökning A använder sig i större grad av odifferentierad marknadsföring 
(Kotler & Armstrong, 2013) som innebär att tillmötesgå den stora marknaden till kostnad 
av att inte få en lika stark marknadsposition.   

I undersökning A svarar också många att loppet fungerar som en friskvårdsaktivitet för 
företag och därför är företag ytterligare en målgrupp. Även om undersökning A är de 
som i huvudsak pratar om laganmälan finns det undantag i undersökning B. 

5.1.10 Känsla  
I båda undersökningarna syns en tydlig koppling mellan den USP som loppet har och 
den känsla som de vill förmedla i marknadsföringen. Vanligast USP hos enheterna i 
undersökning A är den familjära känslan, samhörighet och gemenskap. Liknande USP 
använder sig också Axa Fjällmaraton av, men förmedlar istället budskapet genom kanaler 
som de väljer att synas i i samband med hur de tillmötesgår målgruppen. Detta menar 
Leigert (2013) är det viktigaste vid förmedlande av budskap och personlighet för en 
organisation. 

Få marknader har den personliga identifikationen mellan kund och varumärke som 
sportmarknaden har menar Shilbury, Quick och Westerbeek (1998). Denna identifikation 
och relation var något som kom fram i intervjuerna med flera lopp och då särskilt 
Midnattsloppet och Axa Fjällmaraton. Känslorna som båda dessa lopp försöker förmedla 
är trots loppens stora olikheter snarlika. Båda pratade mycket om känslan av 
sammanhållning och gemenskap som deras lopp har och att de märker av att detta är 
ömsesidigt mellan både organisationen och deltagarna.  

En hel del enheter från undersökning B använder sig av naturen som den främsta 
USP:en, vilket också Stockholm Marathon gör. För att förmedla känslan av natur 
använder sig Stockholm Marathon av bilder medan till exempel Sweden Sky Race 24 
fokuserar mycket på färgerna i helheten. Blodomloppet vill förmedla känslan av 
samhällsnyttan de representerar och gör detta genom fokus på just blodgivningen och 
färgen röd i sin marknadsföring, vilket blir en kombination av både Stockholm 
Marathons taktik och Sweden Sky Race 24:s taktik. 

De olika loppen förmedlar känslor och USP:ar i sin marknadsföring på olika sätt. 
Vanligast är genom bilderna, men de som verkligen lyckats tänker också noga igenom 
färgvalet därtill och kanske även ytterligare aktiviteter. Till exempel förstärks 
Midnattsloppets känsla av samhörighet med hjälp av deltagartröjan och Ultravasans 
känsla av tradition förstärks av trailern med fokus på historian bakom. 

5.1.11 Respons 
Responsen enheterna får skiljer sig åt mellan de båda undersökningarna. I undersökning 
A menar många på att det är kombinationen som avgör och i undersökning B säger 
många att de viktigaste verktygen är Facebook och sociala medier.  
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Lidingöloppet från undersökning A svarar också att det är Facebook som ger mest 
tillbaka, och Stockholm Marathon pratar om att det bara ger respons i form av spridning 
och varumärkesbyggning, men inte direkta anmälningar. Axa Fjällmarathon, Sweden Sky 
Race 24 och Åda Wildboar Race menar på att interaktionen med målgruppen som 
Facebook erbjuder ger bäst respons. Just den interaktion i vardagen som sociala medier 
och framförallt Facebook möjliggör kan vara det som gör att totalt sett flest undersökta 
enheter tycker att det ger bäst respons. Även om deltagarna inte anmäler sig direkt via 
loppet Facebook-sida, får de snabba svar på de frågor de har och blir på så sätt 
övertygade att anmäla sig. Leigert (2013) menar att denna typ av indirekta reklam via 
sociala medier är ett bra sätt att kringgå den reklamtrötthet som många människor annars 
kan uppleva. Om mottagarna istället för att få se en traditionell annons kan interagera 
och ta del av intressant innehåll självmant så är chansen stor att de inte ens uppfattar att 
de utsätts för marknadsföring. Sannolikt är det därför som många av enheterna har sett 
bäst respons på just den typen av marknadsföring.  

Loppen i undersökning A pratade oftare om olika typer av respons, både den typen som 
leder direkt till anmälan samt den mer relationsbyggande responsen. Gemensamt för 
båda undersökningsgrupperna är att de marknadsföringskanaler som erbjuder mottagaren 
att kunna interagera är de som har visat sig ge bäst respons. Assael (2011) menar att detta 
har blivit allt vanligare i och med den större mängden kanaler som finns att välja bland 
idag. Dessa nya, ofta digitala, kanaler har dessutom bättre möjlighet till att se responsen 
direkt till skillnad från traditionella kanaler. Detta uppfattades även i intervjuerna där de 
tillfrågade ofta hade konkreta exempel eller siffror på vilka specifika 
marknadsföringsaktiviteter som gett bäst respons. Till exempel så kan Midnattsloppet se 
hur exakt många som publicerar en bild på deltagartröjan på Instagram med hjälp av 
hashtaggen “#midnattsloppet”. Lidingöloppet vet exakt hur många som följer deras 
nyhetsbrev samt kan se hur många som klickar sig vidare från det.  

5.1.12 Övrigt  
Utöver de variabler som i förväg togs fram pratade några lopp om andra intressanta 
aktiviteter de haft. Något som stack ut extra mycket var Midnattsloppets deltagartröja. 
Eftersom deras unikitet är samhörigheten är tröjan en unik förlängning och förstärkning 
av det. Även efter loppet använder deltagarna tröjan på gymmet och i löparspåret, och 
känslan av samhörighet lever kvar när de möter varandra. Denna marknadsföring är ett 
nytänkande sätt att förlänga sin marknadsföring och sprida varumärket. Detta är den 
extra ansträngning som Swayne och Dodds (2011) menar är essentiell för att sticka ut 
och också få en deltagarbas. Eftersom få om ens några andra använder sig av den 
aktiviteten är det helt deras egen plattform att marknadsföra sig på. Man kan säga att 
tröjan är ett tydligt exempel på hur Midnattsloppet lyckats sticka ut ur mängden, de 
skapar något som fångar uppmärksamheten hos målgruppen (Leigert, 2013).  

Från undersökning B sticker Stockholm Trails flygblad ut som en givande 
marknadsaktivitet som de är ensamma om. Tanken med flygbladet var att locka deltagare 
genom en rabattkod, och trots att antalet deltagare ökade efter att flygbladet delats ut 
användes inte koden i en enda anmälan. Detta kan bero på att deltagarna inte var så 
priskänsliga för anmälan och helt enkelt struntade i koden, eller att de glömde bort den. 
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Syftet med flygbladet uppnåddes ändå eftersom anmälningarna ökade, vilket helt enkelt 
kan orsakas av att medvetenheten om loppet ökade och att mottagarna av flygbladet blev 
nyfikna nog för att testa springa. 

En sorts marknadsföring som Stockholm Marathon också använde sig av var så kallad 
familjemarknadsföring (Marvel, 2012), som innebär att de marknadsför loppet i samband 
med den andra loppen anordnade av samma organisation, bland annat VårRuset och 
Tjurruset.  

Andra marknadsaktiviteter som enheterna använt sig av är varierande, men har på något 
sätt skapar respons och uppmärksamhet. En extra aktivitet utöver vanlig annonsering 
och liknande kan därför anses som essentiell för att väcka intresse och öka antalet 
anmälningar. 

5.2 Hur kan John Bauer Trail Run marknadsföras med med 
hjälp av cross-media för att bli ett framstående trail running 
lopp i Sverige? 
Baserat på analysen av empirin och kopplingarna till litteraturen har en strategi för hur 
John Bauer Trail Run (hädanefter kallat JBTR) bör använda sig av cross-media i sina 
olika marknadsföringsaktiviteter framkommit. 

Det viktigaste för en lyckad cross-mediastrategi är att hitta en balans för samspelet och 
likheten mellan olika marknadsföringsaktiviteter och kanaler. Detta gäller både i avseende 
känsla, utformning och vilken information som presenteras. JBTR bör därför ha olika 
kanaler som har olika syften, vissa som ska bygga varumärket JBTR och målgruppens 
relation till det samt vissa som satsar mer på att dra direkt till anmälan.  

Webbplatsen bör innehålla all nödvändig fakta om loppet och även innehålla information 
och inspiration som skapar ett mervärde för besökarna. Det är där som anmälan görs och 
annonsering ska länka dit. På det sättet driver även annonser direkt till anmälan. Dessa 
ska dessutom vara i huvudsak digitala och göras framförallt genom sponsorers och 
JBTR:s egenägda kanaler. Förutom nyttjande av sponsorers kanaler kan även de 
sponsorer som har ett starkt eget varumärke hjälpa JBTR att stärka sitt varumärke. Att ha 
starka varumärken som sponsorer kan även i sin tur inverka positivt på medias vilja att 
tala om loppet när pressmeddelanden släpps. Pressmeddelandena ska publiceras med 
hjälp av MyNewsDesk och ska vara informativa och handla om uppdateringar om loppet 
och banan, nya sponsorer och aktiviteter.  

Alla marknadsföringsaktiviteter som görs ska främja positiva attityder mot JBTR:s 
varumärke, samt förstärka den unikitet och känsla som de har. För ett trail run-lopp som 
JBTR är det att rekommendera att denna USP har riktning åt det lite tuffare hållet, men 
ändå vara tillgängligt för alla. Detta kan effektivt göras på sociala medier. De sociala 
medier som ska användas är Facebook, Instagram, YouTube och Twitter. Medierna 
används på olika sätt för att förstärka JBTR:s USP, bygga relationer samt trycka till 
webbplatsen. Till exempel används Instagram för inspirerande bilder medan Facebook 
används för information och interaktion med målgruppen samt länkningar till intressant 
innehåll på webbplatsen.   
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Även en video bör användas i marknadsföringen för att också förmedla känslan. Den 
laddas upp på de olika sociala medierna i olika form, till exempel en kortare variant på 
Instagram som en liten förhandsvisning och en lång variant på Facebook och YouTube. 
Videon fungerar som en trailer för loppet och förmedlar också det mervärde och den 
känsla som loppet har för sina deltagare.  

Utöver dessa marknadsföringsaktiviteter bör JBTR också ha en extra aktivitet kopplat till 
USP:en för erbjuda ett mervärde utöver loppet för deltagarna. Beroende på vilken USP 
de använder sig av påverkas aktivitetens karaktär. Tanken är att aktiviteten ska vara en 
förstärkning av USP:en och befästa JBTR:s position som ett unikt trail run-lopp i Sverige. 
Aktiviteten bör också kunna uppmana till interaktion och spridning på sociala medier hos 
deltagarna och på det sättet lever varumärket kvar efter loppet.  
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel redogörs arbetets resultat, implikationer och begränsningar. Även slutsatser och 
rekommendationer tas upp och kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning. 

6.1 Resultat 
Syftet med denna undersökning var att utreda hur man lockar deltagare från hela Sverige 
till JBTR och öka kännedomen om loppet med hjälp av en genomtänkt cross-
mediastrategi. Detta har gjorts med hjälp av kunskap hämtad från ett urval av Sveriges 
största löplopp samt ett urval av trail run-lopp. Kunskapen hämtades genom att intervjua 
marknadsföringsansvariga från de olika loppen utifrån ett antal variabler i 
marknadsföringen. Detta har resulterat i någon slags standard för användingen av de 
olika variablerna som kan appliceras på marknadsföringen av ett lopp.  

Då denna undersökning har haft en kvalitativ datainsamlingsmetod och resultatet 
kommer från tolkningar av intervjuer finns alltid en möjlighet till feltolkning och 
feluppfattning av svaren. Detta har undvikits i största möjliga mån genom att forskarna 
har lyssnat igenom intervjuerna enskilt och jämfört varandras intryck av intervjuerna 
samt lyssnat på dem flera gånger för att få en bättre tolkning av svaren.  

Det finns också en möjlighet att svaren som givits under intervjuerna är överdriva för att 
enheterna vill låta bra och som att de har koll på alla variabler i marknadsföringen. Ett 
kritiskt förhållningssätt till svaren har därför hållits i samband med den objektiva synen.  

Om ytterligare en metod vävts in i undersökningen, eller om undersökningen skulle 
gjorts från en annan synvinkel, hade resultatet möjligen sett annorlunda ut. Målgruppens 
uppfattning om vart de vill hitta information om loppet hade i stor utsträckning kunnat 
påverka rekommendationerna för JBTR i både användning av olika medier samt 
utformningen av dem.  

Trots eventuella snedheter anser författarna datan vara bra och korrekt. Resultatet av 
studien har uppfyllt syftet och gett tydliga riktlinjer för hur en cross-mediastrategi kan 
utformas för JBTR.  

6.2 Implikationer 
Resultatet av denna undersökning har framkommit med syftet att göra JBTR till ett 
framstående trail run-lopp i Sverige, men detta utesluter inte resultatets validitet även 
utanför domänen. Andra lopp kan använda sig av samma riktlinjer för att nå liknande 
mål. Det finns sannolikt även delar av resultatet och analysen som kan vara av intresse 
även för löplopp med andra inriktningar och mål eller till och med för andra 
sportevenemang i stort. 

6.3 Begränsningar 
Den största begränsningen för arbetet var resurserna som fanns tillgängliga i form av tid 
och tillgänglighet. Eftersom undersökningen har ägt rum under en begränsad tid har 
endast organisationernas synvinkel kunnat undersökas, istället för att också få med 
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målgruppens vinkel. Det hade kunnat ge en bredare bild av vart målgruppen faktiskt 
hittar loppet och hur aktiva de är angående interaktion.  

En annan begränsning var också den möjlighet tiden gav till ytterligare arbete med en 
tydlig marknadsplan samt faktiskt grafiskt arbete med JBTR. Detta hade också kunnat 
leda till ett test av den framtagna strategin för att se effekten av den och i vilken grad den 
påverkar målgruppen.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer till vidare forskning 
Denna studie har kommit fram till ett förslag till en strategi för användningen av cross-
media för trail run-loppet JBTR. Nyckelpunkterna som framkommit är att de bör ha 
olika syften för sina olika kanaler, vissa ska vara varumärkesbyggande och andra dra mer 
till anmälan. Dessa syften ska tas i hänseende varje gång en publikation ska göras i 
kanalen och innehållet ska anpassas efter det.  

Vidare forskning skulle kunna bidra med mer information om ämnet, både i ett bredare 
perspektiv och även genom mer detaljinriktade studier. En fortsättning på 
undersökningen som testar den framtagna strategin på målgruppen med en mer 
kvantitativ ansats för att utreda dess effektivitet vore intressant. Man skulle då sannolikt 
behöva ta fram en grafisk profil, unikitet samt strategi för kanaler och innehåll för ett 
lopp och sedan göra exempel på marknadsföring baserade på detta. Ett urval av 
målgruppen skulle sedan kunna ta del av dessa och bedöma dem i en enkät.  

Det vore intressant att göra en studie av effekterna av olika specifika delar av 
marknadsföringen för löp- eller trail run-lopp. Till exempel att jämföra skillnaden mellan 
effekterna av traditionell annonsering mot förtjänad media eller sociala medier. Denna 
skulle då göras med målgruppen för loppet som undersökningspersoner för att utreda 
vilket som ger mest positiv respons hos dem.  
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