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Sammanfattning 

Löploppen har ökat i både antal och popularitet i Sverige de senaste åren och flera 
löplopp slår nya deltagarrekord för varje år. Kommuner och städer använder sig av 
löplopp för att locka besökare och turister men det finns en kunskapslucka kring vilka 
dessa evenemangsbesökare är. Syftet med uppsatsen är att undersöka om och vilka 
löplopp som leder till en ökad turism, i vilken utsträckning löploppen kan ses som en 
primär eller sekundärattraktion samt att undersöka hur mycket intäkter olika typer av 
löplopp kan tänkas generera för en destination. Uppsatsen utgår från följande 
frågeställningar: I vilken omfattning bidrar löplopp till turistnätter och hur mycket 
intäkter genererar löplopp? Bidrar vissa typer av löplopp till mer turism än andra, och i 
så fall vilka typer av löplopp? I vilken utsträckning kan löplopp ses som en primär 
eller sekundär attraktion? 

Uppsatsen är en kvantitativ studie där 207 personer har besvarat en webbenkät om 
deras vanor och beteende vid deltagande i löplopp. Till deltagande räknas de som 
springer själva, är åskådare eller sällskap till motionärer. Totalt samlades data in från 
deltagande i 929 löplopp. Data från enkäterna har sedan sammanställts i tabeller och 
analyserats mot tidigare forskning kring sportevenemang. Resultatet av 
undersökningen visar att löplopp kan vara både en primär- och sekundärattraktion. 
Löplopp genererar i snitt 0,6 turistnätter. Utländska löplopp leder till flest turistnätter, 
bland de svenska löploppen är det maratonlopp som genererar flest turistnätter. Det är 
även under dessa löplopp deltagarna spenderar mest pengar och i snitt spenderas 959 
kronor per löplopp.  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 

Sport, framförallt stora sportevenemang, var en motivation till resande redan under 
antiken och de olympiska spelen men antalet turister som söker aktivt eller passivt 
deltagande i sportaktiviteter har ökat markant under senare tid. Globalisering och 
demokratisering har haft stor betydelse för en konsumering av sport och utvecklingen 
av sportturism. Under 80-talet började efterfrågan öka på deltagande i fritidsaktiviteter 
under semestern och trenden har växt sig starkare de senaste två decennierna. Vissa 
sporter domineras fortfarande av vissa samhällsklasser men utbudet av sportaktiviteter 
har ökat vilket lett till att sportdeltagandet når ut till fler samhällsgrupper och har ett 
lika starkt expanderande från samtliga klasser i samhället. Tillväxt av sportdeltagande 
har fått betydelse i ökningen för kortare semestrar och andra helgdagar. 
Sportturismens utveckling baseras idag på en mängd olika trender. Intresset för hälsa 
och träning har ökat markant under de senaste 40 åren i västvärlden och den 
teknologiska utvecklingen har krympt avståndet mellan sporten och konsumenterna 
och ett stort utbud av sportevenemang finns idag tillgängligt via olika tv-kanaler. 
Sportens framträdande roll i och med förnyelse av stadsbilder samt ökat antal 
idrottsevenemangsturister har lett till en ökad sportturism. 2001 bjöd World Tourism 
Organization och Internationella olympiska kommittén in ledande organisationer inom 
turism och sport till en stor konferens angående turisters efterfrågan på 
sportaktiviteter, reseindustrins svar på denna efterfrågan samt den ökande samling 
akademisk forskning och publicering inom idrottsturism. Konferensen fick en 
avgörande betydelse för erkännandet av sportens koppling till turismen (Hinch & 
Higham, 2003). Sportevenemang har brett ut sig, professionaliserats och 
kommersialiserats de senaste decennierna. Både större och mindre sportevenemang 
attraherar allt fler turister varje år och sportturismen har kommit att få en stor 
ekonomisk betydelse för industriländer (Larson & Fredriksson, 2007). Oavsett om 
evenemangen är primära attraktioner, dvs. anledningen till att resa till destinationen, 
eller sekundära attraktioner vilka kan få de som redan befinner sig på destinationen att 
stanna längre har det ett värde för turismen (Getz, 2005). Vilka sporter som är 
populära förändras i takt med nya teknologier och förändring av sociala behov. Nya 
sporter växer fram och olika former av sport kombineras till hybridsporter (Larson & 
Fredriksson, 2007). 

Löploppen har ökat i antal under de senaste åren och konkurrensen om deltagarna har 
blivit hårdare (Västmanlands läns tidning [VLT], 2014, 21 maj). Flera städer och 
kommuner arrangerar löplopp för att locka turister (se t.ex. Indalsledenloppet u.å. & 
Guldgalan u.å.). Under 2014 arrangeras 479 löplopp runtom i Sverige (Grip, 2014, 12 
januari). Löploppen i storstäderna är de största i Sverige sett till antalet anmälda 
deltagare där Göteborgsvarvet i Göteborg är det största följt av Vårruset och Tjejmilen 
i Stockholm. Göteborgsvarvet hade 53 848 personer anmälda 2009 (Springer.nu, u.å.). 
Göteborgsvarvet slår nya deltagarrekord för varje år och år 2011 blev Göteborgsvarvet 
världens största halvmaratonlopp och hade 59 417 föranmälda deltagare till löploppet 
(Lund, 2011, 19 maj). Även flera andra löplopp rapporterar om rekordhögt antal 
deltagare senaste tre åren (se t.ex. Sveriges Radio [SR], P4 Gotland, 2012, 9 juli, SR 
P4 Stockholm, 2013, 18 augusti & Runners world, 2011, 20 maj).  
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1.2 Problemformulering 
Löploppen ökar i popularitet och antalet deltagare i de olika loppen slår nya rekord för 
varje år (SR, P4 Gotland, 2012, 9 juli, SR P4 Stockholm, 2013, 18 augusti & Runners 
world, 2011, 20 maj). Ändå finns det en kunskapslucka kring deltagares efterfrågan i 
amatörmässiga sportevenemang gällande produkter, tjänster och attraktioner i 
samband med sportevenemangen (Hinch & Higham, 2003). Tidigare forskning inom 
sportevenemang berör främst den största delen av sportevenemang där en stor andel 
åskådare kommer för att se en mindre andel professionella individer tävla. Dock 
saknas det ändå kunskap kring vilka sportevenemangsturisterna egentligen är (Getz, 
2005).  

1.2.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om löplopp, sett som ett evenemang, kan leda 
till ett ökat antal övernattningar från turister (turistnätter) samt att undersöka hur 
mycket intäkter dessa löplopp kan tänkas generera för en destination. Jag ska också 
undersöka om det finns en viss typ av löplopp som attraherar mer turister än andra 
löplopp samt i vilken utsträckning löplopp kan betraktas som en primär eller sekundär 
attraktion.  

• I vilken omfattning bidrar löplopp till turistnätter och hur mycket intäkter genererar 
löplopp? 

• Bidrar vissa typer av löplopp till mer turism än andra, och i så fall vilka typer av 
löplopp? 

• I vilken utsträckning kan löplopp ses som en primär eller sekundär attraktion?  

1.3 Avgränsningar 
För att definieras som löplopp i den här uppsatsen krävs det att löploppet har en eller 
fler tydliga arrangörer. Det är en arrangerad och planerad händelse med 
tidsavgränsning där deltagarna betalar en anmälningsavgift för att få delta. Uppsatsen 
fokuserar främst på löplopp i Sverige men en separat kategori har skapats för 
utländska lopp under resultaten. Jag väljer även att avgränsa mig ytterligare i 
enkätundersökningen till de senaste tre åren gällande respondenternas deltagande i 
löplopp. Det görs delvis för att respondenterna förhoppningsvis fortfarande minns 
vilka och varför de deltog i löploppen och delvis för att inte informationen som samlas 
in blivit för gammal. 

1.4 Disposition  
Första kapitlet beskriver uppsatsens bakgrund, problemformulering och disposition. 
Andra kapitlet redogör för tillvägagångssätt och metodval för uppsatsen, i och med 
detta förs även en diskussion kring uppsatsens tillförlitlighet. I samma kapitel 
presenteras också en litteratursökning.  I kapitel tre definieras viktiga begrepp för 
uppsatsen, teori kring begreppen redogörs och tidigare forskning kring 
sportevenemang presenteras. Därefter redovisas resultatet från enkätundersökningen i 
kapitel fyra. Kapitel fem följer med en analys av resultatet .  I kapitel sex förs sedan en 
diskussion kring analysen och slutsatser baseras resultat från analysen. 
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2 Tillvägagångssätt och metodval 

Valet av metod är baserat på Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 
metoder av Holme och Solvang (1997) samt Metod helt enkelt av Larsen (2009) . Med 
dessa som bakgrund gjordes en enkätundersökning, vilket är en kvantitativ metod. En 
kvantitativ metod kan hjälpa med att urskilja gemensamma, genomsnittliga eller 
representativa egenskaper till skillnad från en kvalitativ metod där intresset ligger på 
det unika eller avvikande (Holme & Solvang, 1997). Genom att urskilja gemensamma, 
genomsnittliga eller representativa egenskaper hoppas jag sedan kunna besvara mina 
frågeställningar.  
 
För att på enklaste sätt nå ut till min målpopulation och få en geografisk spridning på 
resultaten valde jag att göra en webbenkät. Därför har jag även använt Couper (2008) 
Designing Effective Web Surveys för att skapa en förståelse kring webbenkäters 
användning och utformning. Enkäten i denna uppsats, precis som många webbenkäter, 
utgår inte från någon specifik urvalsram. Enkäten klassas som en underhållningsenkät, 
vilket innebär att den är baserad på ett icke-sannolikhetsurval där alla inom 
målpopulationen uppmanas att svara på enkäten. Målpopulationen för enkäten var 
personer som under de senaste tre åren deltagit som löpare, åskådare eller sällskap till 
löpare i ett eller fler löplopp i Sverige. Med ett icke-sannolikhetsurval vid en 
enkätundersökning är det inte möjligt att generalisera resultaten i samma utsträckning 
som vid ett sannolikhetsurval där respondenterna är framslumpade. Däremot kan 
resultaten vara överförbara. Vid den här typen av icke-sannolikhetsurval är deltagarna 
självrekryterade och karakteriseras som särskilt intresserade av enkätens ämne samt 
personer med datorvana. I den sistnämnda kategorin hamnar framförallt högutbildade 
yngre personer med god inkomst, främst män. Den effekt det kan ha på resultat och 
slutsatser måste kunna bedömas. Trovärdigheten för resultaten höjs dock av ett högre 
antal respondenter men allt för långtgående slutsatser baserat på sådana enkäter bör 
undvikas. Enkäten till denna uppsats riskerar alltså att få en överrepresentation av män 
med stort löpintresse och svaren kommer i så fall endast kunna generaliseras till den 
populationen (Couper, 2008). I de fall då grupperingar görs i en webbenkät bör det 
vara ca 30 respondenter i varje kategori för att den ska anses representativ (Larsen, 
2009).  
 
För att skapa webbenkäten använde jag mig av hemsidan webbenkäter.se. Enkäten 
lades ut under fem dagar på två internetforum för löpningsintresserade: Jogg.se och 
alltomlopning.se. Troligast är dock att dessa sidor besöks av löpare själva med ett 
större löpintresse än hos vardagsmotionärer. För att nå ut till fler löpare och också 
åskådare eller sällskap till motionärer publicerades även enkäten på facebook. Då 
rampopulation saknas och deltagarna är självrekryterade går det inte att tala om något 
bortfall, alltså människor som inte lämnade något svar (Larsen, 2009). Innan enkäten 
publicerades genomfördes en pilotenkät där fem personer deltog. Därefter gjordes 
vissa förbättringar i enkäten för att göra den mer lättförståelig. Pilotenkäter görs för att 
säkra att frågorna leder till relevant data samt data som är analyserbar och 
behandlingsbar. Pilotenkäter ger även en chans att se att frågorna är ställda på rätt sätt 
för att minska risken för feltolkning (Holme & Solvang, 1997). För att minska risken 
att inte enkäten fullföljs bör den inte ta längre än 10-15 minuter att besvara (Couper, 
2008). Beroende på hur många löplopp respondenten deltagit i beräknades denna enkät 
ta mellan 2-5 minuter.  
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Enkäten besvarades av 207 personer. Under varje enkät kunde respondenterna fylla i 
de fem senaste löploppen de deltagit i samt i vilken stad dessa genomfördes. De fem 
senaste löploppen gjorde det möjligt att med 207 respondenter få en representation av 
929 löplopp. Vid sammanställning av data delades de olika loppen in i sju olika 
kategorier. Landsvägslopp, stadslopp, terränglopp, maratonlopp, tjejlopp, stafetter 
samt utländska lopp. Som nämnt i kapitlet 1.3 avgränsningar fokuserar uppsatsen 
främst på svenska löplopp. Respondenterna angav dock utländska löplopp i 
webbenkäten. För att skilja de utländska löploppen från de svenska skapade jag då en 
separat kategori till dessa. Att det endast var svenska löplopp jag undersökte kunde 
framgått tydligare i webbenkäten.  Löploppens olika kategorier redogörs mer ingående 
senare i uppsatsen. Därefter har tabeller och diagram arbetats fram i Microsoft Excel. 
Analysen bygger på skillnader mellan de olika typerna av löplopp samt koppling till 
teori och tidigare forskning.  

2.1 Litteratursök 
Forskningsmaterialet i uppsatsen har hämtats genom att söka i databaserna Taylor and 
Francis Online, Google books, Diva och Summon. Sökorden Event, Sport event, Sport 
tourism och Sport tourist var de som gav relevanta träffar. Det förekommer även 
material från tidigare använd kurslitteratur samt material refererat i redan funna källor. 
De teorier som uppsatsen utgår ifrån är av kända forskare som omnämns i flertalet 
böcker och artiklar. Deras teorier har i vissa fall ställts mot andra forskares teorier för 
att ge en beredare bild av ämnet. 
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3 Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
3.1 Definitioner och begrepp 

3.1.1 Turism och turist 
I uppsatsen används tillväxtverkets definition på turist och turism. 

”Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför 
sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften.”  

För att definieras som turist krävs det att personen övernattar på platsen. En besökare 
som inte övernattar klassificeras som en dagsbesökare. Vistelsetiden för turister anges 
i antal nätter medan dagsbesökares vistelsetid anges i timmar. (Turistdelegationen, 
1995) 

3.1.2 Sportturism och sportturist  
Det finns en mängd olika definitioner för sportturism. I den här uppsatsen används 
definitionen från Standeven och De Knop (1999), vilka definierar sportturism som alla 
former av aktivt eller passivt engagemang och deltagande i en sportaktivitet, 
organiserad eller icke kommersiell, vilken kräver resande till annan ort än den för 
bostad eller arbete.  

En annan definition, som dock inte används i denna uppsats, är den av Gammon och 
Robinson (1997). De skiljer på sportturism och turismsport där sportturism kräver att 
den primära anledningen till resan är aktivt eller passivt deltagande i en sportaktivitet 
medan turismsport innebär att sportdeltagande är en sekundär eller en icke planerad 
aktivitet under resan. 

Ett flertal definitioner av sportturist baseras på att personen stannar minst 24 timmar 
på platsen (Nogawa, Yamaguchi & Hagi, 1996). Uppsatsen förhåller sig dock till 
samma definition som ovan för turist från turistdelegationen där det är övernattningen 
som avgör huruvida personen är en sportturist eller dagsbesökare och inte antalet 
timmar. Många definitioner för sportturist menar även att det primära syftet med resan 
ska vara någon form av deltagande i en sportaktivitet och inte destinationen i sig 
(Hinch & Higham, 2003). Gammon och Robinson (1997) skiljer däremot inte vid 
definitionen av sportturist huruvida det är den primära eller sekundära anledningen 
som utgörs av sportaktivitet och det kommer inte heller denna uppsats att skilja på vid 
användningen av detta begrepp. 

3.1.3 Primära och sekundära attraktioner 
Turisters dragningskraft till en destination utgörs av attraktioner. Weaver och Lawton 
(2006) skiljer på primära och sekundär attraktioner. Primära attraktioner utgör den 
huvudsakliga dragningskraften för en destination medan de sekundära attraktionerna 
besöks av turister efter de väl anlänt till destinationen. En destination kan ha flera 
primära attraktioner vilka också varierar mellan individer (Weaver & Lawton, 2006). 
Tertiära attraktioner är, för turisten, inte kända innan resan utan upptäcks på plats 
(Bohlin & Elbe, 2011).  

3.1.4 Evenemang 
Page och Connell (2009) definierar ett evenemang som en arrangerad och planerad 
händelse skapad för nöje eller för en specifik målgrupp. Varje evenemang är en unik 
kombination i fråga om var det är arrangerat, dess tema och konstruktion samt dess 
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deltagare, publik och arrangörer. Evenemang är inte permanenta utan har en 
tidsavgränsning, ett evenemang går endast att uppleva en gång. Detta betyder dock 
inte att evenemang endast sker en gång utan de kan vara återkommande (Larson & 
Fredriksson, 2011).  

3.1.5 Olika typer av evenemang 
Det finns en mängd olika typer av evenemang så som kulturella (festivaler, karnevaler, 
parader, religiösa evenemang), konst och underhållning (konserter, utställningar), 
företags- och handelsevenemang (möten, konferenser, kongresser) samt 
sportevenemang för vilket det ges en mer ingående förklaring senare i kapitlet.  
Beroende på evenemangets storlek kan de delas in i olika kategorier. Mega-
evenemang attraherar stora mängder turister och får mycket uppmärksamhet i media, 
dessa förekommer oftast i större städer. De bidrar till stora ekonomiska effekter för 
destinationen samt ger prestige. Hallmark-evenemang är däremot något mindre men 
ändå av stor betydelse för destinationer då de skapar konkurrensfördelar samt kopplas 
till stadens varumärke. Hallmark-evenemang är oftast återkommande. Sedan finns det 
så kallade små evenemang, vilka främst besöks av lokalbefolkning. Små evenemang 
kan ses som komplement till Mega-evenemang eller Hallmark-evenemang och kan få 
en destination att framstå som en plats med mycket aktivitet (Larson & Fredriksson, 
2011).  

Goldblatt (1990) ger en definition till vad han kallar specialevenemang (eng. special 
events). Dessa är alltid planerade och skapar alltid förväntningar. Denna definition 
innebär att det finns något unikt och speciellt med evenemang som tilltalar andra 
motiv än de som vanligtvis är förknippade med vardagliga fritidsaktiviteter. Det visar 
att evenemang är någonting väldigt subjektivt samt på betydelsen av evenemang för att 
skapa något som lockar fram nyfikenhet hos besökare och en ökad känsla av aktivitet 
(Page & Connell, 2009).   

För att göra ett evenemang speciellt är ett flertal faktorer avgörande. Många 
evenemang är beroende av att besökarna ser det som något unikt som ”måste ses” eller 
en ”once in a lifetime” upplevelse. Specialevenemang uppnår också ett flertal av de 
mål som är relaterade till evenemang (t.ex. ekonomiska, turistiska, sociokulturella, 
miljömässiga (Larson & Fredriksson, 2011). Speciella evenemang ökar chanserna att 
skapa en festlig stämning. Atmosfären på dessa ska uppmuntra till glädje och fest samt 
skapa en känsla av frihet från vardagens rutiner. Alla grundläggande behov samt fritid 
och resebehov kan tillgodoses genom evenemang och specialevenemang ska leda till 
att ett större antal av dessa behov är tillfredställda. Dålig kvalitet kan förstöra 
evenemangets chanser att bli lyckat och specialevenemang förväntas istället överträffa 
kundernas förväntningar. Evenemang som är byggda kring inhemska kulturella värden 
och egenskaper blir naturligt unika, det är då viktigt för turister att de får en känsla av 
autenticitet och deltagande, det viktiga för evenemang är att lyckas få varje besökare 
att känna sig speciell. Evenemangsbesökaren kan uppleva att ett evenemang är 
speciellt tack vare dess omgivande faktorer så som kultur, gästvänlighet och naturliga 
resurser. Olika teman kan användas för att förstärka känslan av ett unikt evenemang 
och användning av ritualer eller symboler kan tillföra en festlig stämning och ge 
evenemang en annan betydelse än dess huvudsyfte. Evenemang som är ekonomsikt 
överkomliga och erbjuder fritid, utbildning, sociala och kulturella upplevelser kommer 
vara speciella för stora delar av befolkningen vilka inte har möjlighet att betala för 
andra alternativ. Evenemang ger möjligheter till spontana fritids- och sociala 
aktiviteter vilket har kommit att bli allt viktigare i en arbetsorienterad och stressig 
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värld. Många evenemang blir till slut en tradition och ses som en del av platsen vilket i 
sig blir en anledning till besök (Getz, 2005).  

3.1.6 Evenemangs betydelse för turismen 
Evenemang gynnar turismen på ett flertal olika sätt. De bidrar till ett ökat antal 
besökare, de kan hjälpa till att skapa en image för en viss destination, lockar till 
återkommande besök samt ökar besökantalet under lågsäsong (Page & Connell, 2009). 
Trots att många turistorganisationer fokuserar mycket på att locka utländska besökare 
är evenemang främst beroende av lokal och regional publik och deltagare. Evenemang 
kan också bidra till att människor boende på destinationen stannar hemma och 
spenderar pengar inom regionen istället för att resa någon annan stans. Oavsett om 
evenemang är skapade som primära attraktioner för att locka nya turister eller 
sekundära attraktioner för de som redan befinner sig på destinationen att stanna längre 
har det ett värde för turismen (Getz, 2005) 

3.1.7 Sportevenemang  
Största delen av sportevenemang består av de sportevenemang då en stor andel 
åskådare kommer för att se en mindre andel professionella individer tävla, t.ex. 
Olympiska spelen, fotbolls VM och Formel 1 Grand Prix. Det är även inom detta 
område det finns mest forskning. Det är inte alltid det är själva sporten som är den 
primära anledningen till att besöka vissa tävlingar utan den primära anledningen kan 
likväl vara faktorer så som tradition, kulturellt och socialt värde eller affärer (Hinch & 
Higham, 2003). Det finns en kunskapslucka när det gäller vilka 
sportevenemangsturisterna egentligen är (Getz, 2005). Sportevenemang delas in i två 
kategorier, amatör- och professionella evenemang. Sportevenemang för amatörer 
attraherar en mindre publik än de professionella. Dock lockar ofta 
amatörsportevenemang publik som familj och vänner till deltagarna (Larson & 
Fredriksson, 2011). Vissa sportevenemang inkluderar både deltagare på professionell- 
och amatörnivå så som London, New York och Boston maraton vilket också leder till 
en bred publik (Hinch & Higham, 2003). 

3.1.8 Sportturismens värdeskapande   
I de allra flesta fall är målet med sportturism att generera positiva förmåner så som 
ekonomiska, sociokulturella eller kommersiella för en destination. Vilka 
sportturismprodukter som genererar dessa förmåner finns det många modeller kring, 
dock är det svårare att mäta och förstå efterfrågan som skapas utav ett 
idrottsevenemang (Dickson, Benson & Blackman, 2011). 

Att det är svårt att mäta efterfrågan skapad utav ett idrottsevenemang visar sig tydligt 
genom t.ex. Olympiska spelen och Paralympisk. Dessa är två utav världens största 
idrottsevenemang som äger rum i några av världens främsta stadsturismdestinationer.  
Investeringar i dessa på runt 15 miljarder dollar motiveras idag med positiva 
ekonomiska effekter, ökad turism, kulturellt mångfald och stadsförnyelse (Dickson et 
al., 2011). Det har under senare år blivit svårare för värdstäderna att motivera dessa 
stora utgifter som krävs för att arrangera spelen under ett fåtal veckor. Inför sommar 
OS i London 2012 motiverades investeringarna även med att de skulle leda till ett ökat 
deltagande inom idrotten över hela landet och med ambitioner att inspirera en ny 
generation till att välja idrott.  Att genom spelen få mer människor att idrotta kräver 
ytterligare investeringar vilket ledde till Mass Participation Legacy Plan 2 där stora 
investeringar lades på nya idrottsanläggningar, spelplaner, idrottsledare och andra 
möjligheter till sport. Dock fanns ingenting med i planen om hur Olympiska spelen 
och Paralympics faktiskt skulle användas till att uppmuntra människor att idrotta. Att 
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ett ökat utbud även innebär en ökad efterfrågan är ett orimligt antagande (Weed, 
2008). 

3.1.9 Amatörmässiga sportevenemangs betydelse för turismen 
Deltagares efterfrågan i amatörmässiga sportevenemang skiljer sig från de som deltar i 
större sportevenemang på elitnivå. Dock finns det endast lite tidigare forskning kring 
deltagares efterfrågan i amatörmässiga sportevenemang men denna marknad ger stora 
möjligheter för andra affärsmöjligheter och turistattraktioner på samma destination 
(Hinch & Higham, 2003). God och snabb service, många valmöjligheter och hög 
komfort är en viktig faktor för besökare av någon form av sportevenemang. För de 
aktiva deltagarna, de som själva utövar sporten både de amatörmässiga och 
professionella, är det viktigt att de har en fungerande tillgång till arenan där sporten 
ska utövas. Motiv till aktivt deltagande handlar delvis om socialisering och identitet 
och det blir därför också viktigt att kunna få tillgång till andra turistaktiviteter och 
möjligheter till att turista med vänner och bekanta under vistelsen (Larson & 
Fredriksson, 2011).  

3.1.10 Utgiftsbaserad segmentering 
Turisters utgifter har stor betydelse för den ekonomiska effekten av turismnäringen för 
en destination. Det kan därför vara värdefullt att segmentera turister utifrån deras 
utgifter. Förutom att veta vilken typ av turist som spenderar mest pengar på 
turistprodukter och tjänster kan det vara intressant för destinationer att även veta 
längden på besöken hos turisterna. En förståelse i vilka de högspenderande turisterna 
är, vad som påverkar sådant beteende samt turisters önskemål och preferenser på en 
destination är värdefull i den långsiktiga planeringen och utvecklingen för en 
destination. Informationen kan användas som komplement till tjänster som 
komplement till turisternas behov och önskemål i utvecklingen av 
marknadsföringsstrategier, turistprodukter och tjänster (Tsiotsou & Goldsmith, 2012). 

3.1.11 Olika typer av löplopp 
 Hedman (24 mars 2005) beskriver sex olika typer av löplopp och vad som skiljer dem 
åt. Landsvägslopp, stadslopp och terränglopp bygger alla på var de är arrangerade 
medan andra typer av löplopp: maratonlopp, tjejlopp och stafetter baseras på andra 
kriterier. Ett löplopp kan därför passa in i flera av typkategorierna. Landsvägslopp löps 
till stora delar på asfalt men även grusvägar kan förekomma. Landsvägsloppen har 
ingen specifik längd utan kan variera från ett par kilometer upp till tre mil. Stadslopp 
arrangeras centralt inne i städer. De lockar ofta mycket publik och i samband med 
loppen förekommer ofta andra jippon och live musik. Terränglopp arrangeras till 
största del under vår och höst. De genomförs på mjukt underlag i skogen eller parker 
där det är grusstigar, gräs eller varierande terräng. Maratonlopp är de längsta loppen 
med en längd på 42 195 meter, 4,2 mil. Maratonloppen löps på asfalt och arrangeras i 
de flesta stora städer i världen men förekommer även på mindre orter. Stafetter riktar 
sig oftast till kompisgäng och företag. Antalet sträckor är minst fem men kan vara fler. 
Längden på sträckorna varierar från några kilometer till maratondistans. Löplopp 
enbart för tjejer kallas tjejlopp. Under tjejloppen är det ofta upplevelsen i sig som är i 
fokus och deltagarna kan välja på att springa, jogga, lunka eller promenera, endast 
vissa av tjejloppen har tidtagning. Underlaget är asfalt, parkväg eller enklare kupering 
och sträckan mäter mellan 5-10 km. 
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3.2 Tidigare forskning  

3.2.1 Segmentering av evenemangsbesökares utgifter 
Dixon, Backman S. Backman K. och Norman (2011) kom i studien Expenditure Based 
Segmentation of Sport Tourists fram till att utgiftsbaserade segment kan vara ett 
mycket användbart verktyg för att förstå efterfrågan inom sportturism. Resultaten 
visade att för varje utgiftsbaserat segment (låg, medium och hög) såg 
efterfrågeprofilen olika ut vad gäller konsumtionsmönster, resans egenskaper samt 
preferenser under resans gång. Hushållets totala årsinkomst påverkade resultatet men 
däremot gick det inte att urskilja mönster angående segment som varifrån besökaren 
kom, ålder, kön eller utbildning. Studien utgjordes av besökare av PGA-touren the 
Heritage Golf Tournament i South Carolina men resultatet är enligt Dixon överförbart 
till andra PGA-turneringar och andra sportevenemang. Resultaten kan användas för att 
öka vinsten för sportevenemang samt öka de ekonomiska fördelarna för en destination.  
 
Högspenderande turister utmärkte sig i denna studie genom att de köpte 
klubbmedlemskap online över tre månader i förväg. Det kan i sin tur användas för att 
rikta marknadsföringen till denna målgrupp genom att t.ex. skicka ut 
marknadsföringsmaterial via email. Turister som använder sig av 
destinationsinformation (t.ex. besökarguider och paketlösningar) tenderar att stanna 
längre, delta i fler aktiviteter, ha högre utgifter och ha en högre avsikt att återvända till 
destinationen. På så sätt kan besökarguider och paketlösningar generera nya 
intäktsströmmar genom sponsrings- och marknadsföringsrelationer med lokala företag. 
Informationen i dessa paket skulle innehålla shopping, boende, matställen, utbud av 
det lokala nattlivet och golfmöjligheter. Då högspenderande turister visade på vikten 
av en naturligt fin och kustnära miljö i Hilton Head Island, South Carolina, i sitt beslut 
att delta i turneringen skulle ett samarbete mellan destinationsmarknadsförare och 
evenemangsarrangörer vara till nytta.  Högspenderande turister var också mer benägna 
att inom två år återvända till Hilton Head Island på semester. PGA-turneringarna kan i 
sin marknadsföring då framhäva destinationens miljö och marknadsföringen för 
destinationen kan använda PGA- turneringen som en del av områdets turistattraktion i 
olika reklamkampanjer . Högspenderande turister identifierade andra möjligheter till 
att spela golf som ett viktigt skäl för att delta i turneringen. Andra alternativ för att öka 
de ekonomiska intäkterna från turneringen skulle då vara att främja andra 
golfaktiviteter i det lokala närområdet eller möjlighet för enskilda spelare att efter 
turneringen kunna spela exakt samma bana. Sådana aktiviteter skulle kunna förlänga 
vistelsen på destinationen och öka turisters utgifter (Dixon et al., 2011). 
 
Heldt och Olofssons rapport (2012) Svenska Skidspelen 2012 - Förstudie kring 
ekonomisk effekt- och konsumtionsmätning inför Skid-VM i Falun 2015 visar 
uppskattningar av Skidspelens ekonomiska betydelse, bl.a. med hjälp av turist- 
boende- och ålderssegmenteringsmodell. Rapporten visar att turister spenderar mer än 
icke-turister vilket är ett ganska självklart resultat då turister rest längre (i denna 
rapport över 10 mil) samt att de i och med detta även då kan behöva spendera pengar 
på övernattning. Denna studie kommer, precis som flertalet andra, fram till att turister 
även har en högre dygnskostnad såväl runt om som inom evenemangsområdet. 
Förstagångsbesökare på Skidspelen spenderar i genomsnitt mer än de som besöker 
evenemanget för fjärde gången. En förklaring till detta kan vara att en större andel 
förstabesökare också är turister. Utifrån boendesegmentering svarar hotellgäster för 
den största andelen av konsumtionen, besökare som bor på vandrarhem står för den 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Backman%2C+S)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Backman%2C+K)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Norman%2C+W)
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näst högsta och besökare som bor hos vänner och bekanta står för den lägsta andelen. 
Studien visar att utifrån ålderssegmentering påträffas den högsta genomsnittliga 
konsumtionen hos gruppen 28-37 år. Det är även denna grupp som besöker 
evenemanget under längst tid. Med undantaget för åldersgruppen 28-37 år, stiger 
besökarnas utgifter med åldern.  
 
Liknande resultat återfinns även Heldts och Olofssons (2011) arbetsrapport Peace & 
Love 2011 Uppskattning av festivalens ekonomiska betydelse via 
segmenteringsansatsen. Även denna rapport visar att hotellboende i genomsnitt 
spenderar mest i samband med evenemanget. Även i denna studie spenderar 
förstagångsbesökarna i genomsnitt mer pengar än återkommande besökare och det blir 
därför viktigt att locka nya besökare till festivalen för att öka de ekonomiska 
effekterna.  
 
I studien Cykelturism och effekter på lokal, regional och nationell nivå – En 
litteraturgenomgång samt fallstudie på cykelturister i Varberg och på Gotland 
konstaterar Heldt (2013) att nationella turismeffekter endast uppstår då svenska 
turister väljer att avstå från cykelturism utomlands och stannar i Sverige. Däremot 
skapar nationella cykelturister turistekonomiska effekter på regional nivå. Heldts 
studie visar även att det inte endast är viktigt att ha kunskap om hur många 
cykelturister som besöker destinationerna utan också vilken typ av cykelturist som 
besöker destinationerna. Beroende på vilken typ av cykelturist som besöker 
destinationerna spenderas mellan 466 kr – 1233 kr per dygn och turist, vilket gör att 
den ekonomiska cykelturistiska effektens storlek kommer variera. Generellt är längre 
cykelleder eftertraktade och det finns en betalningsvilja per turist på ca 50 öre för varje 
ökad kilometer. Vid valet av destination är det dock inte bara längden på cykellederna 
som är viktiga för turisterna utan även kvalité på boende samt restaurangutbud är av 
minst lika stor betydelse. Det finns även en betalningsvilja hos turisterna för ett utökat 
utbud och förbättring på aktiviteter att göra efter dagens cykling på destinationen. 
 
En studie gjord under The National Sports Festival for the Elderly i Japan visade att 
människor som reser för att aktivt delta i amatörmässiga sportevenemang är mer 
benägna att även delta i andra turistaktiviteter på platsen, då främst sightseeing och 
spa-besök (Chogahara & Yamaguchi, 1998, refererat i Hinch & Higham, 2004 ). 

Alla dessa studier har genomförts på plats under evenemangen.  

3.2.2 Framgångsfaktorer för maratonlopp  
Kruger och Saaymans (2012) forskningsrapport Creating a Memorable Spectator 
Experience at the Two Oceans Marathon fastställer fyra kritiska framgångsfaktorer till 
att skapa en minnesvärd upplevelse för åskådarna på Two Oceans Marathon i 
Sydafrika. Att fastställa kritiska framgångsfaktorer är viktigt då åskådare genererar 
betydande ekonomiska intäkter för att aktivt följa en sport, lag eller idrottsman. 
Rapporten bidrar, enligt författarna, i hög grad till förståelsen av sportåskådare vid ett 
maratonlopp. Resultaten visar tydligt att åskådare är en komplex marknad och 
klassificeringen av åskådare på ett maraton kan delas in i ytterligare kategorier så som 
åskådare som stödjer en enskild deltagare, de som stöder loppet av nyfikenhet och de 
som stöder evenemanget som en sekundär orsak. Författarna betonar också vikten av 
att Two Oceans Marathon är ett individuellt sportevenemang där åskådarna skiljer sig 
från åskådare på lagsporter.    
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Identifierade framgångsfaktorer var bekvämligheter, komfort, synlig marknadsföring 
samt personal och tjänster. Bekvämligheter och synlig marknadsföring var de 
viktigaste framgångsfaktorerna, detta kan dock variera beroende på form av 
sportevenemang. Bekvämligheter innebar främst parkering, informationsspridning och 
hygieniska faciliteter och komfort innebar bekväma sittplatser utspritt på 
evenemangsområdet. Tjänster syftade på att erbjuda en mängd olika faciliteter och 
restauranger på platsen samt ett brett och billigt utbud av dessa. Åskådare betraktar 
marknadsföring, personal och tjänster betydligt viktigare vid maratonevenemang än på 
andra sportevenemang. Under maratonlopp är det ofta åskådarna som transporterar 
löparna till och från start och mål samt ordnar med de logistiska aspekterna. De är 
därför mycket mer beroende av information angående t.ex. boende, datum, plats, tider 
och transportmöjligheter än åskådare under andra sportevenemang. Det innebär att 
arrangören måste ge tillräcklig information angående loppet genom marknadsföring 
och media både före, under och efter loppet. Även trevligt bemötandet och en känsla 
av tydlig organisering ses som en viktig aspekt för att åskådarna ska trivas. Tiderna för 
ett halv- samt ultramaraton är tre respektive sju timmar vilket medför en lång väntetid 
för åskådarna medan deltagarna tävlar och därför blir komfort och synlighet en viktig 
faktor för åskådaren. Arenan bör ha bekväma och lämpliga sittplatser och åskådare bör 
även ha god sikt över idrottarna. 
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4 Resultat av enkätundersökning 
4.1 Bakgrundsvariabler 

Totalt besvarade 207 personer webbenkäten. Eftersom ingen fråga var obligatorisk (de 
behövde inte besvaras för att kunna genomföra enkäten) varierar antalet svar på 
frågorna mellan 170 till 207 svar. Därför bortfaller en person från tabell 1 där varken 
ålder eller kön besvarats. Tabell 1 visar att de flesta av respondenterna som var mellan 
31 och 50 år gamla. I kategorin 20 och yngre var det endast två personer som besvarat 
enkäten. Det fanns även fler män än kvinnor som besvarade enkäten.  Det finns en stor 
geografisk spridning över hela landet bland respondenterna. Löploppen 
respondenterna deltagit i är däremot mer geografiskt koncentrerade, främst till de 
större städerna i Sverige. (se bilaga 2). 

Tabell 1 Respondenternas fördelning av ålder och kön 

Ålder Kvinna Man Totalt Män procent 
-20 2   2 0,0 % 

'21-30 15 24 39 61,5% 
'31-40 25 50 75 66,7% 
'41-50 18 44 62 71,0% 
51+ 10 18 28 64,3% 
Totalt 70 136 206 66,0% 

Källa: Egen webbenkät 

4.2 Typ av deltagande 
Tabell 2 samt figur 1 visar att 175 av respondenterna, 85 procent, har själva varit 
aktivt deltagande i ett eller flera löplopp de senaste tre åren. Av de aktiva deltagarna 
har 79 personer, 45 procent, deltagit i mer än tio löplopp. 28 personer, 13 procent, har 
både aktivt deltagit och varit åskådare eller sällskap i löploppen. Även i denna kategori 
hade de flesta av respondenterna deltagit i över tio löplopp. Fyra av de 207 
respondenterna uppgav att de under de senaste tre åren endast deltagit i löplopp som 
åskådare eller i sällskap till motionär. Bland dessa respondenter varierade antalet 
löplopp. 
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Tabell 2 Antal genomförda löplopp och antal aktiva deltagare  

 
Figur 1 Typ av deltagande hos respondenterna 

 

Källa: Egen webbenkät 

 

 

4.3 Typer av löplopp 
Tabell 3 visar en indelning av de löplopp som genomförs i Sverige under 2014 (Grip, 
2014, 12 januari). Indelningen av löploppen är gjord utefter Hedmans (24 mars 2005) 
kategorisering: landsvägslopp, stadslopp, terränglopp, maratonlopp, tjejlopp och 
stafetter. Tabell 4 visar fördelningen över de typer av löplopp som respondenterna 
deltagit i under de senaste tre åren. Eftersom respondenterna blev ombedda att fylla i 
deras fem senaste löplopp kunde data över ett större antal löplopp, 929 stycken, samlas 
in. Utöver de befintliga kategorierna landsvägslopp, stadslopp, terränglopp, 
maratonlopp, tjejlopp och stafetter har jag även skapat en kategori för utländska lopp 
för att skilja dessa från de svenska löploppen. Som Hedman (24 mars 2005) skriver så 
kan ett lopp passa in i flera kategorier. Alla maratonlopp, oavsett var i Sverige de 
genomförs, klassificeras i den här uppsatsen som maratonlopp. I samma kategori 
placerar jag även in längre lopp som ultralopp och tidslopp då deltagarna oftast 
springer längre än en maratonsträcka. Stafetter och tjejlopp kan även delas in i 
kategorierna landsvägslopp, stadslopp eller terränglopp, i den här uppsatsen har de 
dock egna kategorier. Totalt har respondenterna deltagit i minst 929 löplopp de senaste 
tre åren. Då fördelningen av löplopp i Sverige endast visar de som arrangeras under år 
2014 går det inte att göra exakta jämförelser då respondenterna besvarat löplopp som 
berör de tre senaste åren. Ett antagande görs dock i denna uppsats att fördelningen av 
olika typer av löplopp inte skiljer sig drastiskt under år 2014 från de tre tidigare årens 
fördelning, även om vissa löplopp säkerligen blivit mer populära än andra och nya 
ständigt dyker upp.  
 
De mest förekommande löploppen i Sverige under år 2014 är stadslopp, 209 stycken, 
som står för 43, 6 procent av löploppen. Det är även de löplopp som är mest 
förekommande bland respondenterna. 51 procent av deltagandet i löplopp under de 
senaste tre åren var i stadslopp. 133 terränglopp, 27,8 procent, genomförs i Sverige år 

Aktiv 
deltagare 
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Sällskap 
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1 7 
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5 8 
6 13 
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8 9 
9 6 
10 11 
Fler än 
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2 
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2014 och är den näst mest förekommande löploppstypen. Även deltagandet bland 
respondenterna är näst vanligast och står för 22 procent av löploppen under de tre 
senaste åren. Minst förekommande, både som arrangeras under år 2014 och som 
deltagits i av respondenterna är stafetter. Endast 2,5 procent av de löploppen som 
arrangeras under år 2014 är stafetter och de stod endast för 2 procent av de 
genomförda löploppen, 16 stycken. Även tjejlopp ligger på en jämn fördelning av 
utbudet under år 2014 och deltagandet under de senaste tre åren hos respondenterna, 
6,1 procent respektive 4 procent. De löplopp som skiljer sig mest i utbud under 2014 
och deltagande bland respondenterna under de senaste tre åren är maratonlopp och 
landsvägslopp. Landsvägsloppen under 2014 står för 12,1 procent av de svenska 
löploppen medan deltagande hos respondenterna i landsvägslopp står för fyra procent. 
Det arrangeras 38 maratonlopp i Sverige under år 2014, 7,9 procent. Deltagandet i 
maratonlopp hos respondenterna under de senaste tre åren ligger dock på 17 procent.  
 
Tabell 3 Fördelning av svenska löplopp under 2014 samt deltagandet under de senaste tre åren 

Typ av 
löplopp 

  Lopp 
under 
2014 

Procent Genomförda 
svenska 

lopp 

Procent 

1 Landsvägslopp 58 12,10% 37 4% 
2 Stadslopp 209 43,60% 437 51% 
3 Terränglopp 133 27,80% 191 22% 
4 Maratonlopp 38 7,90% 147 17% 
5 Tjejlopp 29 6,10% 34 4% 
6 Stafett 12 2,50% 16 2% 
Totalt   479 100 862 100 

 
Källa: Grip, 2014, 12 januari & egen webbenkät 
 

Tabell 4 Respondenternas deltagande i löplopp de senaste tre åren 

Typ av lopp  Antal 
genomförda 

lopp 

Procent 

1 Landsvägslopp 37 4% 
2 Stadslopp 437 47% 
3 Terränglopp 191 21% 
4 Maratonlopp 147 16% 
5 Tjejlopp 34 4% 
6 Stafett 16 2% 
7 Utländska 

lopp 
67 7% 

Totalt  929 100% 
 
Källa: Egen webbenkät 
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4.4 Turistnätter vid löplopp 
Tabell 5 visar deltagarnas fördelning av övernattning på löploppets destination. Noll 
nätter betyder att ingen natt spenderades på destinationen eller att löploppet 
genomfördes på hemort, vilket inte genererar i någon turistnatt. 7 nätter är ett 
uppskattat värde då svarsalternativet i enkäten var mer än 5 nätter. I denna kategori har 
det gjorts 11 övernattningar.  668 av de 928 löploppen har inte bidragit till någon 
turistnatt. Då turister har övernattat på destinationen var det vanligast att övernatta två 
nätter vilket har skett 110 gånger. Tabell 6 visar antalet turistnätter per typ av löplopp. 
Utländska löplopp genererar i snitt 3,2 nätter. Av de svenska löploppen genererar 
maratonlopp flest antal turistnätter, 0,9 per löplopp. Stadslopp, landsvägslopp och 
stafetter genererar minst turistnätter per löplopp, 0,3 turistnätter. I genomsnitt 
genererar löplopp 0,6 turistnätter.  Endast svenska löplopp genererar i genomsnitt 0,4 
turistnätter.   

Tabell 5 Respondenternas fördelning av övernattningar 

Nätter 0 1 2 3 4 5 7 Totalt 
Typ av 
lopp 
1 35 0 0 0 0 1 1 37 
2 371 23 32 6 3 0 1 436 
3 138 22 21 7 1 0 2 191 
4 81 18 37 11 0 0 0 147 
5 26 2 4 2 0 0 0 34 
6 12 4 0 0 0 0 0 16 
7 5 6 16 16 6 11 7 67 
Totalt 668 75 110 42 10 12 11 928 

 
Källa: Egen webbenkät 

Tabell 6 Antal turistnätter per typ av löplopp 

Typ 0 1 2 3 4 5 7 Totalt Nätter 
av /lopp 
lopp   
1 0 0 0 0 0 5 7 12 0,3 
2 0 23 64 18 12 0 7 124 0,3 
3 0 22 42 21 4 0 14 103 0,5 
4 0 18 74 33 0 0 0 125 0,9 
5 0 2 8 6 0 0 0 16 0,5 
6 0 4 0 0 0 0 0 4 0,3 
7 0 6 32 48 24 55 49 214 3,2 
Totalt 0 76 222 129 44 65 84 598 0,6 

 

Källa: Egen webbenkät 
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4.5 Turistnätter i samband med löplopp 
182 personer besvarade frågan angående övernattningsalternativ vid löploppen. 
Vistelse på hotell var det vanligaste alternativet bland respondenterna vilket figur 2 
visar. 82 respondenter har vid ett eller flera tillfällen övernattat på hotell på 
destinationen i samband med löploppet. Även övernattningar hos familj eller vänner 
var vanligt vilket 63 av respondenterna någon gång gjort. Respondenterna hade också 
möjlighet att ange andra svar än de alternativ som redan fanns. Här var andra 
övernattningsalternativ bl.a. omklädningsrum, utomhus, färja och klubbrum.  

 

Figur 2 Respondenternas fördelning av logi under löplopp 

Källa: Egen webbenkät 

4.6 Besökarnas utgifter vid löplopp 
Nedanstående tabeller 7 och 8 visar hur mycket pengar deltagarna har spenderat i 
samband med loppen på t.ex. logi, mat, transport mm. Anmälningsavgiften är inte 
inkluderad eftersom den endast berör aktiva deltagare. Tabell 7 visar fördelningen av 
turisters utgifter i samma kategorisering som i enkäten medan utgifterna i tabell 8 är 
kategoriserade efter svarsalternativens klassmitt. 8000 kronor är en godtycklig 
uppskattad summa då svarsalternativet var över 5000 kronor 8000 kronor är alltså 
högst osäker men används här ändå för att kunna ge en uppfattning. Som tabell 7 visar 
var det vanligast att deltagarna spenderat under 500 kronor per löplopp. Detta var 
fallet vid 593 av 882 löplopp. Minst vanligt var att spendera mellan 4001-5000 kronor 
vilket endast skett vid 16 av 882 löplopp. Tabell 8 visar att deltagarna totalt spenderat 
845 750 kronor på de 882 löploppen. Mest pengar har spenderats i samband med 
utländska löplopp, i genomsnitt 4422 kronor per löplopp. Respondenterna har 
spenderat i genomsnitt 959 kronor per löplopp. Under de svenska löploppen 
spenderades i genomsnitt 674 kronor per löplopp. Denna summa kan tyckas något låg 
ställt mot tabell 6, antalet turistnätter, som visar på 0,6 turistnätter per löplopp. Den 
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låga summan skulle kunna förklaras av att det näst vanligaste övernattningsalternativet 
var hos släkt eller vänner. 

Tabell 7 Respondenternas fördelning på utgiftsklasser och typ av löplopp 

Typ 
av 
lopp 

Utgifter i SEK             

  Under 
500 

501-
1000 

1001-
2000 

2001-
3000 

3001-
4000 

4001-
5000 

Mer än 
5000 

Totalt 

1 33 1 0 0 0 0 0 34 
2 333 32 21 6 14 2 1 409 
3 126 20 16 14 6 2 0 184 
4 59 31 27 11 7 4 0 139 
5 23 5 1 1 2 0 1 33 
6 12 1 3 0 0 0 0 16 
7 7 2 8 10 8 8 24 67 
Totalt 593 92 76 42 37 16 26 882 

 

Källa: Egen webbenkät 

Tabell 8 Summerade utgifter per klassmitt och typ av löplopp 

 Typ  
av  
lopp 

Utgifter i SEKn4  Kolumn7 Kolumn8 

 250 750 1500 2500 3500 4500 8000 Totalt Utgifter 
 /lopp 
1 8250 750 0 0 0 0 0 9000 265 
2 83250 24000 31500 15000 49000 9000 8000 219750 537 
3 31500 15000 24000 35000 21000 9000 0 135500 736 
4 14750 23250 40500 27500 24500 18000 0 148500 1068 
5 5750 3750 1500 2500 7000 0 8000 28500 864 
6 3000 750 4500 0 0 0 0 8250 516 
7 1750 1500 12000 25000 28000 36000 192000 296250 4422 
Totalt 148250 69000 114000 105000 129500 72000 208000 845750 959 

 
Källa: Egen webbenkät 

4.7 Löplopp som primär eller sekundär attraktion 
Tabell 9 visar att för 173 av de 197 deltagarna som besvarat frågan var löploppen 
alltid den främsta anledningen till att de besökte destinationen. 70 av dessa deltagare 
besökte ändå något annat evenemang eller turistattraktion på destinationen i samband 
med löploppet.  För 101 av respondenterna som hade löplopp som den främsta 
anledningen till besöket på destinationen gjordes inte något besök på annat evenemang 
eller turistattraktion. . Totalt har 82 deltagare någon gång besökt ett annat evenemang i 
samband med löploppet. Av de sju personer som aldrig besökt destinationen med 
löplopp som främsta anledning var det fem deltagare som inte besökte något annat 
evenemang eller turistattraktion heller och två som gjorde ett eller flera andra besök. 
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Tabell 9 Löplopp som primärattraktion samt respondenternas besök på andra evenemang och turistattraktioner 

  Besök på annat 
evenemang/turistattraktion 

  

Lopp som främsta anledning Ja Nej Vet ej Totalt 
 till besök på destination 
Ja, under alla lopp 70 101 2 173 
Nej, under inget lopp 2 5   7 
Under minst ett lopp men ej alla 10 6  16 
Vet ej   1   1 
Totalt 82 113 2 197 

 
Källa: Egen webbenkät 

4.8 Motivationsfaktorer 
Sista frågan i enkäten hade ett öppet svarsfält där respondenterna ombads att skriva 
den främsta anledningen till att de deltagit i ett eller flera löplopp. De två vanligaste 
svaren kan sammanfattas till att ha ett mål att träna mot och hålla motivationen uppe 
samt för nöjets skull. Dessa svar uppgavs av över 75 procent av respondenterna och 
förekom många gånger i kombination med varandra.  Bland flertalet av de som 
svarade för nöjets skull nämndes även jippon och bra stämning runtom löploppet. Två 
andra återkommande svar var att få tävla mot andra eller stötta sin partner. Ett fåtal 
respondenter uppgav att de valde löplopp i olika städer för att få resa iväg, både 
ensamma eller med familj/ vänner. De som tog med familj passade även på att besöka 
andra evenemang eller turistattraktioner.  
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5 Analys 

Som Couper (2008) nämner så riskerar webbenkäter vid självselektion främst att 
besvaras av personer med ett större intresse för webbenkätens ämne. Att det är fallet 
även vid denna webbenkät framgår tydligt i resultaten. 45 procent av respondenterna 
har deltagit i fler än 10 löplopp de senaste tre åren (tabell 2) och endast 2 procent av 
respondenterna deltog som åskådare eller sällskap under löploppen (figur 1). Som 
tabell 1 visar så var det fler män än kvinnor, 66 procent män, som deltog i 
webbenkäten vilket också är vanligt vid webbenkäter (Couper, 2008). Vid en 
jämförelse mellan utbudet av typer av löplopp under 2014 och respondenternas 
deltagande i löplopp de senaste tre åren i tabell 3 går det att se tendenser som tyder på 
att deltagarna för denna enkät har ett större löpintresse. Resultaten av stadslopp och 
terränglopp matchar varandra där stadslopp är det mest förekommande löploppet och 
även det som deltagits i flest gånger följt av terränglopp. Däremot skiljer sig siffrorna 
gällande maratonlopp. 7,9 procent av löploppen 2014 är maratonlopp men deltagandet 
i maratonlopp hos respondenterna under de senaste tre åren ligger på 17 procent. De 
personer som aktivt deltar i maratonlopp kan antas ha ett större löpintresse. Som 
tidigare nämnt går det inte att göra exakta jämförelser då siffrorna gäller för olika årtal.  
 
Resultaten för denna undersökning kommer alltså främst att avspegla löpintresserade 
personers löploppsvanor, vilket bör tas i åtanke vid läsning av analys och 
slutdiskussion. Som tabell 1 visar är det en spridning bland respondenterna i ålder. Det 
är endast två personer som var 20 år eller yngre som besvarade enkäten. Bortsett från 
den ålderskategorin finns det tillräckligt många respondenter i resterande 
ålderskategorier för att räkna dessa som representativa (Larsen, 2009). Desamma 
gäller spridningen mellan könen där 136, 66 procent, av respondenterna är män och 70 
personer kvinnor. Resultaten gällande antalet turistnätter samt spenderade kronor i 
tabellerna 5,6,7 & 8 bör tydas med viss försiktighet då sju nätter är en uppskattad 
summa av svarsalternativet fler än fem nätter och 8000 kronor är en uppskattad 
summa av svarsalternativet mer än 5000 kronor. 

Målet med sportturism är oftast att generera ekonomiska, sociokulturella eller 
kommersiella förmåner till en destination (Dickson, Benson & Blackman, 2011). 
Evenemang gynnar turismen (Page & Connell, 2009) och flera städer och kommuner 
använder sig av löplopp för att öka turismen (Indalsledenloppet u.å. & Guldgalan u.å.). 
Som tabell 6 visar lyckas löplopp med detta. Löploppen bidrar till turism. Deltagarna 
spenderade i snitt 0,6 turistnätter på destinationen vid varje löplopp och 0,4 turistnätter 
i enbart de svenska löploppen. I de flesta fall hade deltagarna valt att spendera 
turistnätterna på hotell (figur 2). Turismförmånerna skapas på regional nivå om inte 
löploppsdeltagarna väljer att delta i löplopp i Sverige istället för att delta utomlands, 
då skapas turismförmånerna istället på nationell nivå (Heldt, 2013). Den här 
undersökningen tyder på att det är under de utländska löploppen deltagarna spenderar 
mest pengar. Därför skulle det kunna vara ekonomiskt gynnsamt att locka utländska 
löploppsdeltagare till svenska löplopp. Då enkäten endast gått ut till svenska deltagare 
utesluts intäkter från utländska löploppsdeltagare. Intäkterna för löplopp underskattas 
alltså och svenska löplopp genererar egentligen mer intäkter i snitt än vad som syns i 
tabell 8.  

Turister har en högre dygnskostnad på destinationen än icke-turister eftersom de 
övernattar samt att turisters utgifter ökar i samband med antalet turistnätter (Heldt & 
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Olofsson, 2012). Det visar även resultaten för denna undersökning. Undersökningen 
tyder på att utländska lopp samt maratonlopp är de typerna av löplopp som genererar 
flest turistnätter, 3,2 respektive 0,9 turistnätter per löplopp (tabell 6). De är också de 
typerna av löplopp som respondenterna spenderat mest pengar i samband med (tabell 
8). Landsvägslopp, stadslopp och stafett var de löploppen som gav minst antal 
turistnätter, endast 0,3 per löplopp. Även de löploppen har ett samband med utgifter 
vilka var lägst hos dessa tre. Som tabell 3 visar hade stafettloppen ett litet antal 
respondenter, 16 stycken, vilket ökar risken för att svaren inte skapar en representativ 
uppfattning (Larsen, 2009). Samma tabell visar dock att stafettloppen står för 2,5 
procent av svenska löplopp under 2014 och 2 procent av de löplopp respondenterna 
deltagit i under de tre senaste åren vilket ändå kan tyda på en representativ bild av 
deltagande.  

Varför deltagarna spenderat mest pengar vid maratonlopp (tabell 8) av de svenska 
löploppen skulle kunna förklaras av att de kan pågå i upp till sju timmar vilket gör att 
åskådarna och sällskap till motionärerna är i större behov av restauranger och andra 
tjänster under väntetiden (Kruger och Saayman, 2012). Tidsaspekten skulle också 
kunna bidra till det högre antalet turistnätter på maratonlopp (tabell 6). Eftersom 
maratonloppen pågår under en längre tid har de troligtvis tidigare eller/och senare 
start- och sluttid. För de som reser till destinationen för maratonloppet kan de tänkas 
innebära en tidigare dit- och senare hemresa där övernattning kan bli ett bekvämare 
alternativ. Det kan antas att de aktiva deltagarna behöver vara mer utvilade innan 
längre distanser samt återhämta sig under en längre tid efter löploppet än de som 
sprungit kortare distans vilket kan komma att kräva övernattning. Maratonlopp 
arrangeras ofta i större städer (Hedman, 2005, 24 mars). Större städer har mer 
evenemang och turistattraktioner (Larson & Fredriksson, 2011) vilket kan bidra till 
längre vistelse (Heldt, 2013) och då i sin tur till att turister spenderar mer pengar. I 
resultatet av enkäterna framgår att respondenter i och med löploppet tog med familj 
för att besöka andra evenemang eller turistattraktioner på destinationen. Därför kan 
maratonlopps närhet till sekundärattraktioner också vara en bidragande faktor till ett 
högt antal turistnätter.  
 
En annan teori är att de tre löplopp som genererar minst turistnätter: landsvägslopp, 
stadslopp och stafettlopp inte är lika unika som övriga löplopp. Många evenemang är 
beroende av att besökarna ser det som något unikt som ”måste ses” eller en ”once in a 
lifetime” upplevelse (Larson & Fredriksson, 2011) Reseviljan för att ta sig till löplopp 
som arrangeras i flera städer kan då tänkas minska. Även om stadslopp genererar det 
minsta antalet turistnätter bland löploppen är det ändå det respondenterna deltagit mest 
i vilket visas i tabell 3. Samma tabell visar att just stadslopp är de mest förekommande 
löploppet under 2014 och även landsvägslopp är vanligt. Stafetter är däremot mindre 
förekommande och står endast för 2,5 procent av löploppen 2014 medan terränglopp 
som förekommer i större utsträckning (21 procent) har fler turistnätter (0,5) (tabell 6). 
Då terränglopp varierar i underlag, bana (Hedman, 2005, 24 mars) och då även 
svårighet kan det tänkas finnas vissa terränglopp som är mer unika än landsvägslopp 
vilka alltid arrangeras på landsvägar (Hedman, 2005, 24 mars).  

Enligt Hinch och Higham (2003) är det inte alltid sporten i sig som är den primära 
anledningen till att besöka vissa tävlingar utan det kan vara faktorer så som tradition, 
kulturellt och socialt värde eller affärer. Flertalet evenemang blir till slut också en 
tradition och del av platsen vilket i sig blir en anledning till besök (Getz, 2005). 
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Utifrån sådana resonemang kan resultaten tyda på att dessa faktorer återfinns i högre 
utsträckning på de löploppen med högre antal turistnätter.  

Varje person spenderar i snitt 959 kronor per löplopp (tabell 7). Denna summa kan 
som tidigare nämnt tyckas en aning låg i förhållande till antalet turistnätter. En 
förklaring till den låga summan kan vara att många övernattningar skett hos familj/ 
vänner och också andra mindre kostsamma alternativ som t.ex. omklädningsrum och 
utomhus. Förstagångsbesökare spenderar i snitt mer pengar vid evenemangsbesök än 
de som besöker evenemanget för fjärde gången. (Heldt & Olofsson, 2011, 2012). Det 
skulle kunna vara en förklaring till den lägre summan för denna webbenkät då de 
flesta av respondenterna var vana och återkommande löploppsdeltagare. Hade fler av 
respondenterna varit förstagångsbesökare finns alltså chansen att de skulle spenderat 
mer pengar i snitt vid ett löplopp.  Ålder eller kön har ingen betydelse för hur mycket 
pengar besökare spenderar (Dixon et al., 2011) Överrepresentationen av män i 
undersökningen får alltså ingen betydelse för deltagarnas utgifter enligt Dixon m.fl. 
(2011). Enligt Heldt & Olofsson (2012) spenderar dock besökare mer pengar ju äldre 
de är med undantag för åldern 28-37.  
 
Som i studien Expenditure Based Segmentation of Sport Tourists (Dixon et al., 2011) 
skulle intäkterna till destinationer tänkas kunna ökas genom att skicka ut t.ex. 
besökarguider och paketlösningar i samband med tidiga anmälningar till löplopp, 
vilket har visat sig leda till längre besök och deltagande i andra aktiviteter på 
destinationerna. Både Heldt (2013) och Tsiotsou & Goldsmith (2012) pekar på vikten 
av att segmentera turister utifrån deras utgifter. Resultatet för den här undersökningen 
tyder som tidigare nämnts på att det är utländska löplopp samt maratonlopp turisterna 
spenderar mest pengar på. Vidare forskning utifrån andra segment hos 
löploppsbesökare skulle därför också vara intressant då en förståelse i vilka de 
högspenderande turisterna är och vad som påverkar sådant beteende är värdefull i den 
långsiktiga planeringen och utvecklingen (Tsiotsou & Goldsmith, 2012). Annan vidare 
forskning skulle kunna vara att fastställa vad Kruger och Saayman (2012) kallar 
kritiska framgångsfaktorer för olika typer av löplopp. Att fastställa sådana kan vara 
gynnsamt då åskådare genererar betydande ekonomiska intäkter för att aktivt följa en 
sport eller idrottsman. 

Oavsett om evenemang är skapade som primära attraktioner för att locka nya turister 
eller sekundära attraktioner för de som redan befinner sig på destinationen att stanna 
längre har det ett värde för turismen (Getz, 2005). Den här undersökningen tyder på att 
löplopp kan ses som en primärattraktion. För 173 av de 197 deltagarna var löploppen 
alltid den främsta anledningen till att de besökte destinationen (tabell 8). Vad som 
konstaterats tidigare är dock att respondenterna i denna undersökning har ett extra stort 
löpintresse vilket kan ha påverkat resultatet. Tillgången till sekundära attraktioner och 
möjligheter till att turista med vänner och bekanta under vistelsen är viktigt då motiv 
till deltagande delvis handlar om socialisering och identitet (Larson & Fredriksson, 
2011) Tabell 8 visar även att 70 personer som angett löploppet som primärattraktion 
besökte en sekundärattraktion vilket tyder på att det även gäller i denna undersökning. 
Ett fåtal respondenter bekräftade även löplopp som en motivation till resande då de av 
den anledningen valde löplopp i olika städer eller passade på att ta med familj för att 
även besöka andra evenemang eller turistattraktioner på destinationen. Karta 1 samt 
karta 2 (se bilaga 2) visar att respondenterna har en stor geografisk spridning över hela 
Sverige men löploppen de deltagit i är främst koncentrerade till de större städerna. 
Detta resultat kan vara en indikation på var de flesta löplopp arrangeras men de kan 
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också tyda på att respondenterna valt löplopp med närhet till andra attraktioner vilka 
det finns fler av i större städer.  

I Heldts (2013) studie fanns en betalningsvilja hos turisterna för ett utökat utbud och 
förbättring på aktiviteter att göra efter dagens cykling på destinationen. Resultaten från 
denna undersökning kan tyda på att en sådan betalningsvilja existerar även under 
löplopp. Personer som reser för att aktivt delta i amatörmässiga sportevenemang är 
mer benägna att delta i andra turistaktiviteter på platsen. Under The National Sports 
Festival for the Elderly var dessa turistaktiviteter främst sightseeing och spa-besök 
(Chogahara & Yamaguchi, 1998, refererat i Hinch & Higham, 2004 ). Därför skulle 
vidare forskning av löpturisters önskemål och preferenser för sekundärattraktioner 
under löplopp vara intressant.  

De två vanligaste svaren till varför personerna deltog i löplopp var att ha ett mål att 
träna mot och behålla motivationen samt för nöjets skull. Bland flertalet av de som 
svarade för nöjets skull nämndes även jippon och bra stämning runtom löploppet. 
Jippon och bra stämning är just vad stadslopp försöker bidra till (Hedman, 2005 24 
mars) vilket kan vara en anledning till stadsloppens popularitet (tabell 3). Två andra 
återkommande svar var att få tävla mot andra eller stötta sin partner. Jippon och 
tävlingsmomentet i löploppen kan bidra till att löplopp kan betraktas som ett 
specialevenemang. Specialevenemang tilltalar andra motiv än de som vanligtvis är 
förknippade med vardagliga fritidsaktiviteter (Goldblatt 1990). 
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6 Slutdiskussion och slutsats 

Att mäta och förstå den efterfrågan som skapas utav idrottsevenemang är svårt 
(Dickson, Benson & Blackman, 2011) och ett ökat utbud innebär inte en ökad 
efterfrågan (Weed 2008). Vad som dock står klart är att både antalet löplopp (VLT, 
2014, 21 maj) och antalet deltagare ökar för varje år (SR, P4 Gotland, 2012, 9 juli, SR 
P4 Stockholm, 2013, 18 augusti & Runners world, 2011, 20 maj). Det finns bristande 
kunskaper kring vilka deltagarna är och deras efterfrågan i amatörmässiga 
sportevenemang (Hinch & Higham, 2003).  

Svenska löplopp bidrar till turism och ökade intäkter för destinationerna. Varje 
löplopp genererar 0,6 turistnätter och 0,4 turistnätter enbart för svenska löplopp (tabell 
6). Resultatet av enkäten tyder på att turister spenderar fler turistnätter (tabell 6) på 
utländska löplopp samt mer pengar på destinationen (tabell 8) för löploppet än i de 
svenska löploppen. Med det argumentet kan resultatet 0,4 vara en underskattning av 
turistnätter då inga utländska löploppsdeltagare deltagit i enkäten. Svenska löplopp 
genererar i snitt 674 kronor per löplopp. Även den summan kan då vara underskattad. 
Sker övernattning på destinationen i samband med löplopp är det vanligast att 
turisterna spenderar två nätter. Av de svenska löploppen genererar maratonlopp flest 
turistnätter och det är även under maratonloppen deltagarna spenderar mest pengar 
(tabell 8). Vidare forskning kring vilka segment som spenderar mer samt preferenser 
hos deltagarna kan vara intressant och ge möjlighet att utveckla löploppens 
attraktionskraft samt genererande av inkomster. 

Löplopp kan vara både en primär och sekundärattraktion. Många gånger besöks även 
andra evenemang eller turistattraktioner på destinationen i samband med löploppet 
(tabell 9). Resultatet för denna undersökning tyder på att bland personer med 
löpintresse är löplopp främst en primärattraktion.  

Metodvalet med en webbenkät är tid- och kostnadseffektivt men kan leda till en ojämn 
representation av populationen. Genom att välja ett annat tillvägagångssätt och likt 
bl.a. Heldt och Olofsson (2011) utföra en enkätundersökning på plats under olika typer 
av löplopp skulle det gå att fånga upp fler respondenter som är åskådare eller sällskap 
till motionär samt utländska deltagare och resultaten kan då bli mer representativa för 
löploppsdeltagare. Att utföra enkätundersökningen på plats kan också minska risken 
för missförstånd. Uppsatsen har visat att det finns kunskapsluckor kring löplopp och 
dess deltagare. Därför anser jag att vidare forskning av löpturisters önskemål och 
preferenser för sekundärattraktioner kan vara intressant samt forskning kring vilka de 
högspenderade löploppsbesökarna är.  
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Bilaga 1 Enkät 
Enkätfrågor till dig som deltagit (sprang själv, som åskådare eller sällskap till motionär) i 
någon form av löplopp de senaste tre åren i Sverige. 

1. Ålder? 
- 20  
21-30 
31-40 
41-50 
51+ 

2. Kön? 
Man 
Kvinna 

3. Bostadsort? 

4. Hur många löplopp har du deltagit i (sprungit själv, åskådare eller sällskap till motionär) 
de senaste tre åren? 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Fler än 10 

5. Som? 
Aktiv deltagare 
Åskådare/ Sällskap 
Båda 

6. Vilka lopp? Ange de fem senaste i tidsföljd, börja med senaste. 

7. I vilka städer gick loppen du deltog i? Ange de fem senaste i tidsföljd, börja med det 
senaste. 
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8. Hur många nätter spenderade du på respektive destination i samband med loppet? (om 
annan än bostadsort) 
Ingen 
1 
2 
3 
4 
5 
Fler än 5 

9. Utöver avgifter för loppet hur mycket pengar beräknar du att du spenderade på 
destinationen (inkl. logi, mat, transport)? Ange de fem senaste i tidsföljd, börja med 
senaste.  
Under 500kr 
 501-1000kr  
 1001-2000kr 
2001-3000kr 
3001-4000kr 
4001-5000kr 
Mer än 5000 kr 
Ingen uppfattning 
Vill inte svara 

10. Hur bodde du? Fler alternativ möjliga 
Hotell 
Vandrarhem 
Camping 
Hyrde stuga/ lägenhet/ hus 
Hos familj/ vänner 
Minns ej 
Annat 

11. Besökte du under något av dessa lopp något annat evenemang eller en turistattraktion 
på platsen 
Ja 
Nej 
Vet ej 

12. Var loppen den främsta anledningen till att du besökte destinationerna? 
Ja, under alla lopp 
Nej, under inget lopp 
Under minst ett lopp men ej alla 
Vet ej 
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13. Vilket var det främsta motivet till att du deltog (sprang själv, som åskådare eller 
sällskap till motionär) i löploppet? 
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Bilaga 2 Kartor  
Karta 1. Karta över respondenternas boendeort 
Karta 2. Karta över respondenternas senaste löplopp 
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