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Abstract 

Sport tourism is one of the fastest growing segments in the tourism 

industry, and more and more people seek to have an active holiday. In the 

same time OCR (obstacle course race) is one of the fastest growing sports 

in the world. To sustain and develop this new phenomenon it is important 

to know why people are traveling to participate and what factors which are 

important to different groups. 

This thesis aim is to study the underlying motives underpinning for travel 
and participation in OCR races, and also link this to the destination where 
the OCR race takes place. More specifically, the study investigates if there 
are any differences in motives for traveling to participate in OCR amongst 
highly involved people and people with low involvement in OCR. The study 
is based on a questionnaire survey that have been distributed to people 
that are, more or less, involved in OCR. The study has been conducted by 
statistically analyzing data from the survey. The result showed that there 
are inner motives, such as challenge oneself, to feel connected to others 
and to create memories, rather than outer factors on the destination that 
drives people to travel to participate in OCR races. In terms of differences 
between the groups (hi and low involved people in OCR) it was social 
factors and identification that differ the most, where highly involved 
people appear to value fellowship, enjoyment and participation because of 
lifestyle to a greater degree than low involved people.   
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1. Inledning 
 
Historiskt har sport och turism betraktats som två frånskilda fenomen. 
Detta har sedan i slutet av 80-talet och början på 90-talet kommit att 
ändras då gränserna mellan sport och turism blev mindre distinkta och 
mer ihopkopplade (Bourdeau et.al, 2002). Turism och sport är två 
branscher som de senaste årtiondena har haft en snabb utveckling, och 
idag blir relationen mellan dessa två allt mer uppmärksammad av 
ekonomiska aktörer, beslutsfattare och inom samhällsvetenskapen (Dóczi, 
2009). Det finns idag en uppsjö av olika studier som identifierar sport och 
turism som en subgrupp av turism.  

 
Sportturism är en av de snabbast växande grenarna inom turism, och 
utvecklingen inom sportturism ökar drastiskt (Alexandris, & Kaplanidou, 
2014). Det är numera välkänt att sportturism kan bidra med ekonomisk 
och turistisk utveckling för platser, regioner och länder (Alexandris & 
Kaplanidou, 2014) Nya sporter och hybridvarianter av gamla sporter 
uppfinns kontinuerligt och därför krävs det att man som offentlig och 
privat aktör är mottaglig för dessa nya trender (Bohlin & Elbe, 2011). Men 
varför dyker det upp hybridformer av olika sporter, som dessutom blir 
väldigt populära? Bourdeau m.fl. (2002) menar på att nya hybridformer 
av sporter och aktiviteter kommer dels från det ökade behovet av att vara 
aktiv på sin semester, s.k. ”active tourism”. Människor vill inte längre åka 
på semester enbart för att vila upp sig, utan nu vill man vara aktiv på sin 
semester. Det kommer också ifrån uppkomsten av s.k. ”leisure sports” som 
innefattar olika typer av aktivt deltagande såsom skidåkning, 
bergsklättring, paddla kajak etc. Dessa aktiviteter motsätter sig inte längre 
kommersialisering utan är idag en del av mängder med turismprodukter 
(Bourdeau et.al, 2002)  
 
En av de absoluta största trender inom sport de senaste åren är 
hinderbanelopp, eller OCR (Obstacle course race) som är det officiella 
namnet på sporten. Fenomenet är en av de snabbast växande sporterna i 
världen och över hela världen dyker det upp nya OCR-lopp som lockar 
mängder med människor att både delta i -och att kolla på (Dailytelegraph, 
2016). 2013 var det över 3 miljoner deltagare som korsade mållinjen i 
något OCR-lopp i USA, det är mer än alla halvmaraton och maraton 
tillsammans i USA (Beresini, 2014).  
 
Även i Sverige har denna nya trend exploderat och det finns idag en mängd 
olika OCR-lopp runt om i landet. Loppen är ofta mellan 5 och 40 km långa 
(även om det kan förekomma längre) och går genom tuff och lerig terräng. 
Längs med banan finns det olika typer av hinder som är militärt 
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inspirerade. Detta kan t.ex. vara armgång, krypa under taggtråd eller i lera, 
svinga sig i ringar, bära tunga objekt, hoppa från en planka ner i vatten, 
hoppa genom eld och att gå genom djup lera (Hawley et.al, 2017: Rawdon, 
2016). De OCR-lopp som går av stapeln i Sverige under 2017 är förlagda 
mellan februari och oktober. Av totalt 51 OCR-lopp i Sverige under 2017 
är endast 17 förlagda till de 3 sommarmånaderna juni, juli och augusti 
(Loparkalendern, 2017). I OCR går det att tävla som enskild deltagare eller 
tillsammans med andra som ett lag i både elit och amatörklass.  
 
OCR är ett relativt nytt fenomen som den tävlingsform det är idag. Ett av 
de första loppen, Tough guy, anordnades 1987 i England. Det är dock först 
det senaste årtiondet som utvecklingen på riktigt har tagit fart då det skett 
en kraftig ökning av både arrangörer och deltagare. Det har kring denna 
sport utvecklas en gemenskap och tillhörighet där människor delar 
erfarenheter och träningstips (Rawdon, 2016). 

  
Det har gjorts många studier inom de traditionella sporterna och vad det 
är som motiverar till resande för aktiva deltagare inom b.la. cykling 
(Buning & Gibson, 2015) och löpning (Getz & Andersson, 2010) samt hur 
motiven skiljer sig mellan högt och lågt involverade inom sporten. Den 
enda studien som har gjorts på OCR och motivation har Buning och 
Walker (2016) publicerat där de har jämfört motivationsfaktorer mellan 
traditionella och icke-traditionella sporter (maraton och OCR-lopp). 
Studien visar b.la. på att icke-traditionella sporter lockar människor som 
har ett större begär efter sociala aspekter såsom att känna en tillhörighet 
till andra, ha kul och träffa nya människor i förhållande till vad som 
motiverade människor i de mer traditionella sporterna (Buning & Walker, 
2016). Det saknas i dagsläget studier om vad det är som motiverar högt, 
respektive lågt involverade inom de mer moderna och trendiga sporterna 
såsom OCR och vilka skillnader det finns i motiv mellan de olika 
grupperna. Då de olika loppen inom OCR innefattar både amatörer och 
elitspringare är det viktigt att förstå och analysera om det finns några 
skillnader i preferenser och motiv för resande och deltagande inom OCR, 
och vilka dessa motiv kan vara. Det finns ett begränsat utbud av OCR-lopp 
i Sverige och de flesta är förlagda till de större städer som finns i landet 
(Loparkalendern, 2017). Detta kräver att individer som inte bor i någon av 
dessa städer, eller som vill delta i fler lopp än de som är förlagda i 
hemstaden måste resa för att kunna delta. Att använda sig av statistik 
menar Gren & Hallin (2003) kan vara ett bra sätt att få kunskap om varför 
och hur människor fattar beslut som resulterar i temporär mobilitet 
(resande). Denna studie syftar därmed att undersöka bakomliggande 
motiv för resande och deltagande i OCR-lopp, och vilka skillnader som kan 
tänkas finnas mellan högt och lågt involverade människor inom OCR. Då 
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OCR kan ses som en hybridform av löpning så är grundantagandet i denna 
studie att högt involverades motiv för resande och deltagande i OCR-lopp 
skiljer sig gentemot lågt involverade på grund av dess likheter med 
löpning.  

2. Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka resemotiv och 
destinationspreferenser hos aktiva utövare i OCR-lopp.  
Ur syftet har följande frågeställningar formulerats: 
  

• Vilka motiv är det som driver aktiva utövare att resa och delta i 
OCR? 

• Skiljer sig motiven mellan högt och lågt involverade utövare inom 
OCR till varför de reser för att delta i OCR-lopp? 

• Vilka egenskaper på destinationen där OCR-lopp arrangeras anses 
viktiga?  

 

3. Tidigare studier 
 

I denna del kommer tidigare studier som berör destination & 

sportevenemang, sportturism, aktiv sportturism och resemotivation att 

presenteras. Detta för att läsaren ska få en större förståelse för vad 

sportturism är för något och vad som kan motivera människor att resa. 

3.1 Destination och sportevenemang 

Ur ett turistiskt perspektiv så anses en destination inneha 3 olika 

fundamentala aspekter, dessa är attraktioner, infrastruktur och stödjande 

tjänster som möjliggör en vistelse på destinationen (Bohlin & Elbe, 2012). 

Idag är en ny trend inom destinationsmarknadsföring att kapitalisera 

okända, otillgängliga och icke-traditionella platser för att kunna nischa sig 

emot speciella marknader och kunder (Teodorescu et.al, 2012). 

Sportevenemang är ett verktyg destinationer använder för att 

marknadsföra sig själva. Genom att stå värd för ett sportevenemang söker 

destinationer att få en ökad medvetenhet om att destinationen finns, få en 

förbättrad image och utveckla destinationen för att i nutid och framtid få 

ett ökat inflöde av turister (Dimanche, 2003). När individer skall besöka 

ett sportevenemang eller en destination för första gången så har 

uppfattningen om ett sportevenemang och platsens image en roll i 

beslutstagandet. Det är troligare att en individ besöker ett 
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sportevenemang eller en destination som har en positiv association i 

individens medvetande, framförallt om det är första gången man skall 

besöka destinationen eller delta/besöka ett sportevenemang (Kaplanidou 

& Vogt, 2007) 

Lundmark et.al. (2011) menar på att i vissa sammanhang delas 

sportturismen upp i två olika kategorier beroendes på vilken anläggning 

som krävs för att genomföra aktiviteten, det vill säga vilket typ av 

evenemang det är och vad för typ av faciliteter som evenemanget kräver.  

Den artificiella sportturismen kräver specialbyggda anläggningar. Dessa 

evenemang sker ofta i urbana miljöer där det finns en väl utvecklad 

infrastruktur. Den andra typen av sportturismen är den naturliga 

sportturismen som sker i den naturliga miljön och inte kräver 

specialbyggda anläggningar för att genomföras. Exempel på naturlig 

sportturism är t.ex. bergsklättring, surfing, längdskidåkning etc. 

Lundmark et.al (2011) menar på att denna kategorisering blir viktig när 

sportturism ses ur ett geografiskt perspektiv och vilka skillnader som 

återfinns inom sportturism. Naturlig sportturism sker ofta i rurala miljöer 

och artificiell sportturism återfinns oftast i urbana miljöer (Lundmark 

et.al, 2011). 

Sportturism anser Müller (2007) ha stor potential för rural utveckling då 

det idag blir allt vanligare att människor söker en aktiv semester istället 

för att bara koppla av. I många landsbygdskommuner har ännu ej 

potentialen i att utveckla rena sportturismdestinationer setts då de satsar 

mer på de klassiska friluftsaktiviteter och naturupplevelser som ofta är 

förknippade med rurala destinationer (müller, 2007). Haoutbois och 

Durand (2004) menar på att sportaktiviteter utomhus kan potentiellt vara 

en stark faktor till ekonomisk utveckling, framförallt för rurala områden 

som inte har möjlighet att arrangera stora sportevenemang. Men för att få 

tillväxt inom sportaktiviteter måste de professionellas behov mötas, 

annars är risken stor att dessa söker sig till områden där deras behov blir 

tillfredsställda (Hautbois & Durant, 2004).  

 

3.2 Sportturism 

Turism och resor ses idag inte längre som något som enbart är till för att 
koppla av. Idag läggs ett allt större fokus på hälsa upplevelser i form av 
något spännande när man reser (Hudson, 2003). Det har dock inte alltid 
varit självklart att sport och turism ses som en egen subkultur, utan 
forskare och utövare har ofta skiljt på dessa två begrepp. Länken emellan 
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dessa två har de senaste årtiondena kopplats ihop mer då det framkommit 
tydliga influenser och trender. Dessa innefattar b.la. det gemensamma 
ekonomiska bidraget av både sport och turism, en ökad medvetenhet om 
träning för att få bättre hälsa och att den mediala bevakningen av 
internationella sportevenemang har ökat (Hudson, 2003). Även Gibson 
(1998) har identifierat 5 punkter som kan förklara sportturismens snabba 
utveckling.1, Internationella och nationella sportevenemang ökar alltmer 
i popularitet. 2, Det finns en bredare förståelse för hälsorelaterade fördelar 
med att delta i olika sportaktiviteter. 3, Offentliga organisationer har 
förstått de ekonomiska och politiska fördelarna med sportaktiviteter. 4, 
Det finns ett bredare utbud av sportaktiviteter året om som lockar olika 
typer av människor. 5, Idag är sportintresserade mer mobila tack vare den 
globala infrastrukturen, samt de teknologiska framstegen som gör att man 
lättare kan kommunicera med andra sportintresserade människor 
(Gibson, 1998).  
 
Definitionen av sportturism är väl debatterad då ordet sport är omtvistat. 
Generellt kan man säga att det finns två olika sorters sportturister. Det är 
dels den aktive sportturisten som aktivt deltar i sportevenemanget. Den 
andra typen är den passive sportturisten som är åskådare när andra deltar 
i ett sportevenemang. Det finns även en tredje form av sportturism där det 
är nostalgi och minnen som är den bidragande faktorn till en resa, man 
åker till en plats där det har varit ett sportevenemang för att besöka olika 
arenor etc. Gibson (2006) definierar sportturism som ”Leisure-based 
travel that takes individuals temporarily outside of their home 
communities to participate in physical activities (active sport tourism), 
to watch physical activities (event sport tourism), or to venerate 
attractions associated with physical activities (nostalgia sport tourism”) 
(Gibson, 2006. S.2)  
 
Fenomenet sportturism är dock inte ett nytt fenomen, även om man inom 
den akademiska och kommersiella världen relativt nyligen har sett dess 
potential. Att resa för att delta eller att kolla på sport kan dateras ändå bak 
till antikens Grekland då atleter och åskådare reste för att delta i den tidens 
Olympiska spel (Neirotti, 2003: Zauhar, 2003).  

3.3 Aktiv sportturism 

Definitionen denna studie kommer att följa är för den aktive sportturisten, 
d.v.s. ”Leisure-based travel that takes individuals temporarily outside of 
their home communities to participate in physical activities (active sport 
tourism)” (Gibson, 2006. S.2). 
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Aktiv sportturism innefattar all turism som sker där individen reser för att 
delta i olika aktiviteter inom sport och olika fysiska aktiviteter såsom 
bergsklättring, paddla kajak och skidåkning (Gibson, 1998). Hall (1992) 
har valt att dela upp aktiv sportturism i två olika grupper. Den ena gruppen 
benämner Hall som activity participants och är människor som deltar i 
sportrelaterade resor som en form av nöje. Den andra gruppen benämns 
som hobbyists och är amatörer inom sin sport och åker för att delta i olika 
tävlingar/evenemang inom sin specifika sport (Hall, 1992).  

3.4 Resemotivation  

Det finns gott om studier som behandlar motivation av olika slag. Murray 
(1964) beskriver motivation som en inre faktor som väcker, styr och 
integrerar en persons beteende. I ett mer turistiskt perspektiv beskriver 
Dann (1981) motivation som en meningsfull sinnesstämning som gör en 
eller flera personer tillräckligt benägna att resa. Vilka bakomliggande 
motiv som kan ligga till grund för resande kan skilja sig mycket från person 
till person. Pearce (2011) menar på att resemotivation är en del av den 
vidare mänskliga motivationen, och styrs av biologiska och kulturella 
krafter som ger värde och vägledning i val av resa, hur vi beter oss och 
upplevelsen av resan.  
 
Gray (1970) beskriver två olika typer av turister, sunlust och wanderlust. 
Motivationen bakom en resa för kategorin sunlust innebär att man söker 
efter bättre bekvämligheter än vad som finns i den miljön man lever i. 
Wanderlust är istället ett inre begär att få resa för att upptäcka nya platser, 
kulturer och människor (Gray, 1970). Att undersöka varför människor 
reser och vilka bakomliggande motiv det finns för att resa eller att delta i 
olika saker är svårt då individer har olika preferenser och anledningar till 
att man gör någonting. De allra flesta forskare är dock överens om att det 
finns både push -och pullfaktorer som kan förklara varför man reser 
(Crompton, 1979; Uysal & Hagan, 1993). Gnoth (1997) förklarar 
pullfaktorer som faktorer som “drar” en individ till en specifik destination. 
Detta är ofta kopplat till individens föreställning och kunskap om den 
specifika destinationen.  Exempel på vad olika pullfaktorer skulle kunna 
vara är en speciell strand, kulturella attraktioner, ett specifikt evenemang, 
klimatet eller en specifik anläggning för rekreation. 
 
Pushfaktorer är socio-psykologiska faktorer som är kopplat till en inre 
motivation som gör att man känner behovet av att resa iväg för att 
tillfredsställa det inre begäret. Pushfaktorer kan t.ex. vara känslan av att 
behöva komma iväg, vila upp sig, att interagera med andra människor och 
att uppleva äventyr. Generellt kan man säga att pushfaktorer förklarar 
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varför individer reser någonstans och att pullfaktorer förklarar valet av 
den specifika destinationen vid en resa (Gnoth, 1997).  
 
Det kan finnas många olika anledningar till att individer vill delta i olika 
sportevenemang. Funk, Toohey och Bruun (2007) har studerat 
internationella turisters motiv till att resa för att delta i ett löplopp i 
Australien. Studiens resultat visar på att motiven till att delta i löplopp 
främst kommer från 3 stycken huvudområden. Första motivet är tidigare 
engagemang i olika sportaktiviteter där nivå av löpning och begäran -och 
lust till att delta i olika organiserade löpevenemang ansågs mest 
betydelsefulla. Det andra motivet var den mottagande destinationens 
image i deltagarens medvetande och vilka tankar och känslor denne har 
gentemot det mottagande samhället. Vid positiva känslor och tankar ökar 
motivationen att resa för att delta. Upplevda reseförmåner är det tredje 
motivet och innefattar möjlighet till att fly vardagen, socialisering, 
prestige, att slappna av, upptäcka och lära sig om olika kulturer och lära 
sig nya saker (Funk, Toohey och Bruun, 2007). 
 
Studien visar även på att det finns skillnader mellan män och kvinnor när 
det kommer till att resa till ett annat land för att delta i löpevenemang. 
Inom tidigare engagemang i olika sportaktiviteter och destinationens 
image var skillnaderna väldigt små, om inte obetydliga. Men när det kom 
till upplevda reseförmåner angav kvinnor i högre utsträckning än män att 
en resa till Australien för att delta i löploppet mer troligt skulle ge 
möjlighet till socialisering, avkoppling och kunskap och upptäckt av nya 
kulturer (Funk, Toohey och Bruun, 2007). 

4. Teoretiskt ramverk 
 

Denna del kommer behandla tidigare teorier och studier som har varit en 

inspirationskälla för denna uppsats. Delen kommer att behandla serious 

leisure, resekarriärer, evenemangskarriärer och motivation då dessa går 

att relatera till varför motiven att resa för att delta i olika 

sportevenemang skiljer sig mellan högt och lågt involverade människor.  

4.1 Serious Leisure 

Grunden i denna studie kommer från begreppet Serious Leisure. Serious 
Leisure definieras av Stebbins (1992) som “the systematic pursuit of an 
amateur, hobbyist, or volunteer activity that is sufficiently substantial 
and interesting for the participant to find a career there in the acquisition 
and expression of its special skills and knowledge”. Serious Leisure skiljer 
sig därmed gentemot vanlig Leisure (fritid) i form av att individen är mer 
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seriös i sitt engagemang och deltagande som är kopplade till sitt intresse 
eller aktivitet. Det är 6 dimensioner som karakteriserar Serious Leisure 
(Stebbins, 1992). 
 
Första dimensionen är persevere och innebär att individer är ihärdiga, 
håller ut och fortsätter med sin aktivitet oavsett vad. Stebbins (1992) 
menar på att människor som är delaktiga i någon form av Serious Leisure 
upplever obehag eller stress av sitt engagemang och intresse av en 
aktivitet. Detta kan te sig i formen av ångest, fysiska skador, scenskräck 
etc. Stebbins menar på att trots dessa negativa upplevelser så kommer de 
positiva känslorna för sin aktivitet ifrån att man fortsätter med sin 
aktivitet trots att det ibland upplevs som obehag (Stebbins, 1992). 
 
Career (karriär) är den andra dimensionen. Individer som är engagerade 
i någon form av Serious Leisure får ofta en typ av karriär inom sitt intresse 
eller aktivitet tack vare att de håller på så mycket med det. Inom sport t.ex. 
så märker ofta löpare av att de förbättrar sina resultat tack vare att de är 
dedikerade och tränar hårt inför olika lopp (Stebbins, 1992). 
 
Den tredje dimensionen är effort, eller personlig ansträngning. Individer 
lägger ner mycket kraft och energi på att lära sig speciella kunskaper, 
färdigheter eller träning inom sitt intresseområde. Dessa färdigheter är 
ofta det som skiljer individer som sysslar med Serious Leisure från 
individer som enbart gör saker på sin fritid för att det verkar roligt. Ofta är 
dessa kunskaper och färdigheter helt självlärda utanför befintliga 
lärosäten (Stebbins, 1992). 
 
Den fjärde dimensionen som Stebbins (1992) har identifierat inom Serious 
Leisure är durable benefits, eller varaktiga fördelar, som innehåller 8 
kategorier. Dessa är självförverkligande, självberikning, självuttryck, 
förnyelse av sig själv, känslor av att ha presterat, förbättring av sin egen 
image, social integration och tillhörighet samt varaktiga fysiska produkter 
av aktiviteten. Dessa är alla signifikanta för Serious Leisure. Andra 
dimensioner som är gemensamt för både Serious Leisure och vanlig 
Leisure är självtillfredsställelse och att bara ha kul (Stebbins, 1992).  
 
Den femte dimensionen är kopplad till en speciell livssyn och en kultur 
som byggs upp runt varje enskilt intresse eller aktivitet inom serious 
leisure och benämns av Stebbins (1992) som unique ethos. Det är vanligt 
att olika subkulturer skapas i olika lokala sammanhang runt ett specifikt 
intresse där man delar syn på normer, värderingar, tro, moraliska 
principer, prestationsstandard och evenemang (Stebbins, 1992). 
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Den sista och 6:e dimensionen som är signifikant för serious leisure är 
identification, det vill säga att individer identifierar sig starkt till sitt 
intresse eller aktivitet. Dessa individer är stolta och entusiastiska över 
deras intresse och pratar ofta brett och mycket om det, samt försöker få 
andra människor att själva börja med det de själva håller på med 
(Stebbins, 1992). 
 

 
Figur 1. Relationen mellan leisure, sport och turism 

Källa: (Hinch et.al, 2005. S.143). 

 
Att delta i sportevenemang är dock inte helt friktionsfritt. Hinch et.al 
(2005) menar på att deltagande inom olika aktiviteter karakteriseras av 
olika hinder eller barriärer för att inte delta, eller att inte delta i lika hög 
grad som man skulle vilja. Figur 1 visar att sport, turism och leisure (fritid) 
är alla nära relaterade koncept, och därför har leisure constraint theory 
applicerats på sportturism av Hinch et.al (2005).  
 
Definitionen av leisure constraints lyder “factors that are assumed by 
researchers and/or perceived or experienced by individuals to limit the 
formation of leisure preferences and/or to inhibit or prohibit 
participation and enjoyment in leisure” (Hinch et.al, 2005. S.142-143). 
Leisure constraints är med andra ord vad som antas av forskare, och vad 
deltagarna upplever eller har upplevt som faktorer som hindrar individer 
från deltagande inom olika aktiviteter. De menar därpå att leisure 
constraint theory kan användas för att undersöka varför sportturister 
beter sig de gör, vilka hinder det finns för deltagande vid ett 
sportevenemang och varför vissa inte deltar alls i sportturistiska 
aktiviteter, eller att de inte deltar i så hög grad som de vill göra. (Hinch 
et.al, 2005). Gemensamt för all typ av turism, sportturism inkluderat, är 
att själva resan i sig är ett hinder. Ju mer avlägsen en plats ligger, desto 
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större hinder eller barriär är det att ta sig dit. Specifikt för aktiv 
sportturism (till skillnad från passiv sportturism och nostalgisk 
sportturism) är att de möts av ett bredare spektrum fysiska hinder i form 
av individens hälsa och fysiska status (Hithc et.al, 2005). 
 

4.2 Resekarriärer motivation 

Inom turismforskning är det många som använder Maslows behovstrappa 
som bas för sina studier vid forskning som studerar motiven bakom en 
resa. Maslow (1943) menar på att mänskliga behov kan kategoriseras i 5 
hierarkiska steg där individer vill mätta de mest grundläggande behoven 
först innan de går vidare uppåt i hierarkin. Maslow (1943) menar på att 
första steget i trappan är de mest grundläggande behoven en människa har 
såsom hunger, törst, luft, sömn och sex. Trappan går sen vidare med 
behovet för säkerhet, behovet av tillhörighet och kärlek, behovet av 
uppskattning och erkännande och det sista steget är behovet av 
självförverkligande Maslow (1943).  
 
Travel career ladder är en teori som grundar sig i Maslows behovstrappa 
men har kopplats till varför man reser. Grundidén av teorin kommer från 
Pearce (1982) arbete om turistiskt beteende. Den hierarkiska trappan eller 
stegen har som basbehov att människor behöver koppla av följt av behovet 
för säkerhet/trygghet, behovet av relationer, behovet av uppskattning och 
utveckling och det sista behovet är självuppfyllelse, d.v.s. 
självförverkligande (figur 3) (Hsu & Huang, 2007). Kärnan i teorin utgår 
ifrån att motiven att resa ändras utefter vilken erfarenhet människor har 
av att resa. Under en livstid så utvecklar individer olika resekarriärer och 
vid högre erfarenhet av resor söks tillfredsställelse högre upp i 
behovsstegen. Människor kan röra sig steg för steg i behovsstegen eller så 
stagnerar och fastnar individer på samma steg hela livet. Detta beror på 
vilka begränsningar individer har i form av fysisk hälsa och ekonomiska 
tillgångar (Lee & Pearce 2002, refererad i Hsu & Huang, 2007 s.16). 
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Figur 2. TCL (Travel career ladder) behovstrappa 

Källa: (Ryan, 1998) 

Med inspiration från TCL har en ny teori bildats kring resekarriärer. 
Denna teori kallas Travel career pattern. Teorin utgår ifrån att motivation 
för att resa kan delas upp i 3 olika lager, där varje lager består av olika 
motiv för resan. Det innersta lagret, som även är kärnmotiv till resande, 
består av de motiv som är viktigast och gemensamma för flest människor 
och består av b.la. avkoppling, att uppleva något nytt och spännande och 
förbättra relationer. Det andra lagret av motiv till resande ligger runt 
kärnlagret och är motiv som anses som viktiga, men inte lika viktiga som 
de motiv som ligger i kärnlagret. Dessa motiv kan variera från 
psykologiska motiv såsom självsjälvförverkligande till fysiska motiv, att 
uppleva vacker natur. Det yttersta lagret omsluter de två inre lagren och 
består av gemensamma motiv som inte är speciellt viktiga motiv vid resa. 
Dessa är t.ex. nostalgi, social status och behovet av isolation. Teorin slår 
fast att beroende på vilken erfarenhet man har av att resa så är det olika 
resemotiv som anses viktiga. Individer som inte är så långt gångna i sin 
resekarriär har inre motiv till att resa, såsom tillhörighet, kärlek och 
självständighet som främsta motiv till att resa. Individer som istället har 
mycket erfarenhet av resor och är långt gångna i sin resekarriär anser 
istället att det är yttre faktorer som ligger till grund för resemotiven. Detta 
är t.e.x utveckling av sig själv genom att bli involverad i det mottagande 
samhället och att man söker fin natur (Pearce och Lee, 2003, refererad i 
Hsu & Huang 2007 s.18). 
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4.3 Sportevenemangskarriärer och motivation 

 
Utifrån teorier av b.la. serious leisure, social worlds, engagemang och 
resemotivation har Getz och Andersson (2010) studerat hur 
amatörlöpares preferenser och motiv till att delta i olika löplopp ändras ju 
mer involverad och intresserad man är av löplopp och löpning. Utifrån 
serious leisure så är hypotesen i studien att högt involverade människors 
motiv till att delta skiljer sig markant gentemot lågt involverade 
människor. Detta har studerats utifrån teorin ”Event-tourist career 
trajectory”. Teorin utgår ifrån att människor som på något sätt blir 
involverade i deltagande sportevenemang tenderar att utveckla en form av 
sportevenemangskarriär och att motivationen ändras och utvecklas över 
tid. Denna karriär utvecklas över 6 dimensioner, vilka är; Motivation, 
Resestil, Temporära flöden (säsongsbaserat resande), Rumsliga flöden, 
Typ av evenemang och Faktorer vid val av evenemang och destination. 
Studien visar att människor som är högt involverade har andra 
beteendemönster och motiv till att resa för att delta i olika löplopp 
gentemot de individer som är lågt involverade inom löpning (Getz & 
Andersson 2010). 
 
Studien visar på att motiven och preferenser för att delta i löplopp ändras 
över tid. Att delta för att utmana sig själv var viktigt både för högt 
involverade och för lågt involverade, men de som var högt involverade 
ansåg att de var viktigare än de som var lågt involverade. Temporära 
flöden (säsongsbaserat resande) ansågs av högt involverade mindre viktigt 
och de som är lågt involverade i löpning reser ofta under högsäsong. Högt 
involverade deltar, och planerar att delta, i fler sportevenemang än lågt 
involverade. De är beredda att resa längre och det är mer troligt att dessa 
människor också reser med sina familjer och vänner för att delta i olika 
sportevenemang. Destinationen för deltagande väljs då ofta efter familjens 
önskemål att åka dit. Även de rumsliga flödena ändrades ju mer 
involverade respondenterna var av löpning. De som var högt involverade 
visade en större benägenhet att resa långt och internationellt för att delta 
i löplopp än vad de lågt involverade gör. De högt involverade människorna 
visade också en större benägenhet att delta i stora och kända 
löploppsevenemang (Getz & Andersson, 2010). 
 
Buning och Gibson (2015) har studerat ASETC (Active-sport event-travel-
career) utifrån ett Social world perspektiv. Social world syftar på att det 
tenderar att skapas en subkultur kring en specifik aktivitet eller intresse 
bland individer, och ses som en komponent till Serious Leisure (Buning & 
Gibson, 2016). Genom att kvantitativt studera olika motiv för till att resa 
för att delta i olika cykellopp menar Buning och Gibson (2016) på att 
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motiven skiljer sig mellan människor som är högt involverade inom en 
Social world och människor som är lågt involverade. Social worlds och 
ASETC är nära relaterat, har man kommit långt i sin ASETC är det troligt 
att man också har ett högt deltagande inom en Social World (Buning och 
Gibson, 2015) 
 
Social world karakteriseras av fyra dimensioner av engagemang; frivillig 
identifikation, delvis involverad, multipel identifikation och förmedlande 
interaktion. Att vara en del i, eller att dra sig ur en Social world är oftast 
helt frivilligt. Det kan ibland dock krävas att individer innehar vissa 
egenskaper eller kunskaper för att få vara en del av en Social world. Social 
worlds kan ha ett stort antal medlemmar och breda ut sig över stora 
områden, så en individ är oftast bara delaktig i en liten del av den Social 
world som råder. Individer är sällan, om inte aldrig, delaktig i enbart en 
Social world, utan ens sociala liv innefattar flera olika intresseområden. 
Därmed identifierar sig individer olika beroendes på vilken sammanhang 
de befinner sig i. Social worlds är även begränsad av kommunikation, 
snarare än platsen för “medlemskapet” i den sociala världen. Det är 
därmed vanligt inom Social worlds att kommunicera medlande (Buning & 
Gibson, 2015) 
 
I studien slog Buning och Gibson fast att t.e.x. sociala motiv till att delta i 
olika cykellopp ansågs av människor som inte var delaktiga i en Social 
world som relativt oviktiga, medan det för människor med ett medlemskap 
inom en Social world ansågs väldigt viktigt. Även motiv som rörde 
intellekt, hög kunskap, att ge tillbaka, och att tävla mot andra sågs som 
mer viktigt ju mer involverade individer var i en Social world med 
anknytning till cykling (Buning & Gibson, 2015) 

5. Metod 
 
Denna studie bygger på en webbaserad enkätundersökning som har 
skapats, distribuerats och analyserats för att besvara syfte 
frågeställningar. För att få en bra kunskapsbas och därmed en bra 
utformning av frågeformuläret har även tidigare studier studerats. Detta 
är studier inom områden för vad sportturism är för något, varför man reser 
för att delta i sportaktiviteter, vilka beteenden som skiljer högt involverade 
människor från lågt involverade människor från att delta i olika 
sportevenemang, samt vilka hinder och barriärer det finns från att kunna 
delta. 

5.1 Forskningsstrategi 
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Denna studie utgår med ett kvantitativt förhållningssätt för att undersöka 
om det finns någon skillnad i motiv till resande för människor som är högt, 
respektive lågt involverade inom OCR. För att kunna generalisera och se 
tendenser i bakomliggande motiv så ansågs det lämpligt att kvantitativt 
undersöka dessa frågor med hjälp av en surveyundersökning i form av ett 
webbaserat frågeformulär.  
 
Att använda sig av en surveyundersökning är fördelaktigt då det bedrivs 
småskalig samhällsvetenskaplig forskning som syftar till att ställa frågor 
till människor (Denscombe, 2016). Surveyundersökningar kan användas 
när empirisk forskning bedrivs som går ut på att granska en företeelse eller 
en plats. Därmed söker forskare efter människor som antas vara relevanta 
för föremålet som skall studeras (Denscombe, 2016).  
 
Det är också användbart att använda sig av surveyundersökningar när 
man undersöker ett fenomen vid en tidpunkt och förklarar hur det ser ut 
just nu, snarare än att undersöka utvecklingen över tid. Detta är 
användbart när man skall uppdatera information och kunskap om ett 
specifikt fenomen eller en plats (Denscombe, 2016). 
 
Surveyundersökningar fångar också ofta upp ett brett spektrum av 
människor för att få en bra överblick över det nuvarande läget inom ett 
specifikt område. Detta brukar göra att undersökningarna blir omfattande 
sett till hur många respondenter som deltar i undersökningen. Dessa 
brukar sammanställas kvantitativt med hjälp av olika statistikprogram och 
används vanligtvis för att studera trender och utbredning av olika 
företeelser i samhället (Denscombe, 2016). 

5.2 Webbaserat frågeformulär 

Enkäten i denna studie är gjord via webbenkater.com, ett kommersiellt 
företag som erbjuder lättanvända och estetiskt tilltalande enkäter. Att 
använda sig av ett företag likt detta ger vissa fördelar. Det blir lätt att 
utforma enkäten på ett bra sätt med hjälpfunktioner som finns tillhands. 
Genom de design -och layoutfunktioner som finns tillhands så ökar 
intresset för respondenterna att ägna tid åt att svara på de frågorna 
enkäten innehåller. Den mänskliga faktorn reduceras också då svaren från 
enkäten överförs direkt från formuläret till en datafil som går att exportera 
in i excel eller Spss. Detta moment är också oerhört tidsbesparande för 
forskaren (Denscombe, 2016). 
 
Att använda sig av webbaserade frågeformulär innebär både fördelar och 
nackdelar. Några av fördelarna är att de är kostnadseffektiva, det vill säga 
att för en liten kostnad av tid, pengar och material kan man få ut mycket 
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data. De ger respondenten möjlighet att själv välja när och var de vill svara 
på enkäten, samt att alla respondenter får exakt samma frågor 
(Denscombe, 2016).  
 
Nackdelarna med ett webbaserat frågeformulär är att svaren är förkodade 
och att detta kan ge upphov till frustration hos respondenterna. Risken 
finns att respondenterna känner sig begränsade i sina svarsmöjligheter 
och att detta leder till att enkäten ej blir fullföljd (Denscombe, 2016). För 
att motverka detta har en helt öppen fråga lagts till i slutet av enkäten där 
de som ville fick möjlighet att skriva om andra motiv till att delta i OCR än 
de som redan hade nämnts.  
 
Genom att använda sig av en webbaserad enkätundersökning så är inte 
studien platsbunden, utan det går på ett enkelt sätt få en bredare 
geografisk utbredning. Det är även skonsamt för miljön då det inte trycks 
upp papper eller görs resor för att fånga upp respondenternas svar 
(Denscombe, 2016). Negativt med en webbaserad enkätundersökning är 
att det är svårt att kontrollera att svaren blir ärliga och korrekta då det inte 
går att vara närvarande vid besvarandet av enkäten.  

5.3 Utformning av enkäten 

Frågorna i enkäten är av varierad karaktär med flervalsfrågor, 
rangordningsfrågor samt en öppen fråga i slutet. Att enkäten är uppbyggd 
av varierad karaktär av frågor gör att enkäten blir mer intressant och 
respondenten har inte lika stor risk att bli uttråkad när denne svarar på 
frågorna (Denscombe, 2016).  
 
För att skapa en tydlighet i vad enkäten handlar om, i vilket syfte studien 
görs, vem som står bakom studien och hur enkäten skall genomföras 
skrevs en bakgrundsinformation i början av enkäten (Se bilaga 1). I denna 
information skrevs bland annat ut att ett krav på respondenterna är att de 
skall ha rest utanför sin hemkommun för att delta i ett OCR-lopp minst en 
gång då resandet är en stor del i studien. Annan viktig information såsom 
att enkäten är helt frivillig, hur informationen från de svar som kommer 
in kommer presenteras och ungefärligt hur lång tid enkäten tar att 
genomföra skrevs in här.   
 
Efter de inledande frågorna som är generell information såsom ålder och 
kön, samt fem stycken flervalsfrågor som behandlar destinationens 
betydelse, hur långt respondenterna är beredda att resa och vilket sällskap 
de senast reste med etc, så följer 36 stycken påståenden. Dessa gick att 
besvara på en skala mellan 1-5 (1 = Stämmer inte alls, 2 = Stämmer lite, 3 
= Stämmer delvis, 4 = stämmer mycket, 5 = stämmer helt), samt ”vet ej”.  
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Då enkäten skickades ut till norska, danska och svenska facebookgrupper 
som är relaterade till OCR så gjordes även enkäten på både svenska och 
engelska. Detta gjordes för att undvika språkliga missar vid besvarande av 
enkäten, och respondenterna fick själva välja vilket språk de ville ha i 
början av enkäten.  
 
För att kontrollera att enkäten var lättförstådd och att alla frågor gick att 
förstå, samt hur de skulle besvaras gjordes en mindre pilotstudie där 
vänner och familj fick testa enkäten och se om några oklarheter dök upp. 
Dessa svar har sedan tagits bort från analysen för att inte få ett 
missvisande resultat.  

5.4 Urval 

Då denna studie omfattar människor som har mer eller mindre erfarenhet 
av OCR-lopp har det medvetet gjorts ett icke-sannolikhetsurval där målet 
är att explorativt utforska individens preferenser och motiv till att resa och 
delta i OCR-lopp. Den främsta kontakten har tagits via olika 
Facebookgrupper som är kopplade till OCR. Anledningen till detta är att 
det i dessa grupper finns människor som är helt nybörjare till att vara 
elitsatsande människor som försöker nå EM och VM. De grupper som 
enkäten har distribuerats till är: MIT Tough team, OCR Westervik, OCR 
Oskarshamn, Lynx multisport Team, Oslo OCR, OCR Odense, Danish 
obstacle course racers – racers to racers, Never back down – OCR 
Stockholm & OCR runner Sweden. Anledningen till att enkäten har 
skickats till danska och norska Facebook-grupper som är relaterade till 
OCR var för att få ett bredare underlag med fler respondenter till studien. 
Genom att kolla på tidigare års resultatlistor från olika OCR-lopp, och där 
fokuserat på lagnamn så har mailadresser till dessa lag kunnat nås och 
därigenom ytterligare respondenter. Det bör även tilläggas att vissa av 
dessa grupper även fungerar som lag i tävlingssammanhang. 
 

5.5 Bortfall 

Begreppet bortfall kan gälla flera olika typer av bortfall. Det kan vara 
bortfall att respondenter har valt att inte svara på hela enkäten, men det 
kan också vara att respondenter har valt/missat att svara på en enskild 
fråga i enkäten. Även ”Vet ej” svar ses som bortfall då dessa inte ger någon 
information (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen 2003). 
 
Bortfallet vid denna enkätundersökning är ett okontrollerbart bortfall då 
enkäten har spridits främst i olika grupper på Facebook och därmed är det 
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ovisst hur många som faktiskt har sett länken till enkäten. I tabell 1 
redovisas vilka facebookgrupper enkäten har delats i, samt hur många 
medlemmar grupperna har.  
 
 
Tabell 1. OCR-grupper och medlemmar 

OCR-grupper på Facebook 
Antal 
medlemmar 

MIT Tough Team 612 

OCR Westervik 289 

OCR Oskarshamn 222 

Lynx multisport Team 352 

Oslo OCR 146 

OCR Odense 59 
Danish obstacle course racers - racers to 
racers 931 

OCR runner Sweden 593 

Never back down - OCR Stockholm 23 

Totalt 3,227 

Totalt respondenter 120 

 
Totalt har enkäten kunnat nå ut till 3,227 människor i dessa grupper. 
Bortfallet enbart i dessa grupper är 3,107 individer. Utöver detta bortfall 
så har även enkäten delats vidare av personer i dessa grupper, vilket gör 
det näst intill omöjligt att veta hur stort det faktiskt bortfallet är. På grund 
av tidsbrist, samt att få tag på tillräckligt många respondenter för att 
kunna genomföra studien så har ändå detta tillvägagångssätt valts.  
 
Antalet som svarade ”Vet ej” varierade. I tabell 3, 5 & 6 redovisas vilka 
frågor som hade ”vet ej” svar och hur många respondenter som har svarat 
vet ej. Dessa svar har inte haft något värde vid sammanställningen av alla 
svar vilket har gjort att de inte har påverkat resultatet i någon missvisande 
riktning.  
 
På ett påstående har en respondent helt missat att svara. Det var på frågan 
”det är viktigt att det finns boendemöjligheter på destinationen. På denna 
fråga är det 94 svarande för HI istället för 95.  

5.6 Reflexivitet 

Vid studier av andra människors livsstil och beteenden så bör forskaren 
vara objektiv. Detta är dock i princip omöjlig då ens egna erfarenheter, 
sociala bakgrund och kultur spelar roll vid tolkning av andra människors 
tankar, handlingar och preferenser. Forskaren blir därför sällan helt 
neutral i sin tolkning av forskningen (Denscombe, 2016). Denna studie 
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bygger främst på en enkätundersökning där olika påståenden och frågor 
ligger till grund. Då jag själv har ett intresse av OCR, och har egna motiv 
och preferenser till vad jag anser är viktigt så har dessa försökts bortses 
ifrån. Det ä möjligt att påståenden som av andra anses mycket viktiga helt 
har uteslutits i denna studie på grund av min erfarenhet och vad jag anses 
är viktigt. Ambitionen har dock hela tiden varit att försöka vara så objektiv 
som möjligt genom hela studien för att få ett så trovärdigt resultat som 
möjligt.  

5.7 Analys av data 

Svaren från enkätstudien har analyserats i statistikprogrammet SPSS och 
Excel. Vid gruppering av lågt involverade och högt involverade människor 
inom OCR gjordes ett antagande att de människor som deltagit 1-2 gånger 
är lågt involverade, och de människor som deltagit 3 eller fler gånger är 
högt involverade inom OCR. Detta grundar sig i antagandet att första och 
andra gången individer deltar i ett OCR-lopp är det mer för att testa på, att 
se om det är kul. Fortsätter man efter detta har ett intresse bildats och 
antagandet är därmed att dessa människor blir mer involverade inom 
OCR. Grupperna namngavs HI (högt involverade) och LI (lågt 
involverade). Utifrån dessa grupper delades svaren upp och ställdes emot 
varandra för att kunna mäta olika nivåer av motivation utifrån olika 
faktorer.  
 
För att kunna mäta de olika motivationsnivåerna så drogs medelvärdet 
ifrån alla rangordningsfrågor ut för HI, respektive LI och ställdes emot 
varandra. Dessa medelvärden har sedan genomgått ett så kallat 
independent t-test. Detta test görs för att mäta om det finns en statistisk 
signifikans mellan olika medelvärden och grupper, det vill säga om det 
finns en skillnad som går att generalisera till en större population inom 
grupperna (HI och LI). X-variablerna som lades in var alla påståenden 
som gick att rangordna, och y-variabeln var HI och LI. För att få fram om 
det finns en statistisk signifikans mellan gruppernas medelvärde på varje 
påstående så identifierades om F-värdet var signifikant eller inte, och 
detta bestämde om variansen i de olika grupperna var lika eller inte. 
Beroende på om F-värdet var signifikant eller inte så lästes Sig (2-tailed) 
värdet (även kallat p-värde) på raden för ”equal variances assumed” eller 
”equal variances not assumed”. P-värdet bestämmer sannolikheten i att 
ett resultat skulle bero på tillfälligheter eller inte. Är p-värdet < 0,05 kan 
man med 95 % säkerhet säga att resultatet inte bestäms av tillfälligheter 
utan att det faktiskt finns en signifikant skillnad i svaren (Djurfeldt, 
Larsson och Stjärnhagen 2003). Statistikunderlaget har sedan bearbetats 
i Excel för att producera lättförståeliga och enkla tabeller och figurer.  
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Den sista frågan i enkäten som är helt öppen har kvalitativt analyserats 
genom att använda sig av Braun & Clarkes (2006) 6 steg för tematisering. 
Det första steget innebär att lära känna materialet genom att transkribera 
och läsa igenom texten som finns till förfogande flera gånger. Det andra 
steget är att ta ut kodord som anses centrala i textmaterialet. I steg tre 
används dessa kodord för att kopplas samman och bilda olika teman. Steg 
fyra innebär att man reviderar de teman som har analyserats fram genom 
att ta bort de teman som inte har tillräckligt mycket dataunderlag för att 
vara ett tema. Det kan också vara flera teman som är liknande som kan 
slås ihop till 1 tema. I steg fem definieras temana, vad det egentligen är de 
handlar om, samt att de namnges sitt slutgiltiga namn. I steg sex 
produceras resultatet från analysen (Braun & Clarke, 2013).  
 
Då texten som analyserats redan var nedskriven behövdes ingen 
transkribering, utan arbetet med att analysera börjades med att läsa 
igenom de svar som fanns till förfogande. Genom att läsa igenom svaren 
ett antal gånger gick det att urskilja att vissa svar var likartade.  
 
Det gjordes också ett val vid början av analysen, och det var att sära på 
svaren från HI och LI. Detta gjordes för att LI enbart hade 3 stycken svar 
att analysera, och därmed ett väldigt tunt underlag som inte skulle bli 
trovärdigt.  
 
De svar som var av liknande karaktär grupperades ihop och centrala 
kodord som ansågs vara ”kärnan” i meningarna plockades ut och sattes i 
en lång lista av ord. De ord som ansågs hänga samman och relatera med 
varandra plockades sen ut från listan av centrala kodord och grupperades 
ihop. Utifrån dessa kodord skapades de första temana. Dessa var 
Samhörighet, OCR för att se nya platser, elit, välorganiserade lopp & 
fysisk utmaning.  
 
Vid en revidering av temana slogs elit & välorganiserade lopp ihop och 
blev ett tema och fysisk utmaning togs helt bort då det inte tillförde någon 
ny information från tidigare påståenden i enkäten. Samhörighet ändrades 
till ordet gemenskap för att lättare förstå vad temat handlar om. De 
slutgiltiga temana som blev är Gemenskap, OCR för att se nya platser & 
välorganiserade lopp, och dessa har enbart analyserats fram från svaren 
HI angav. I tabell 7,8 & 9 i resultatet redovisat de olika temana med de 
olika kodorden. 
 
LI:s svar redovisas för sig, och där gick det inte att urskilja något tema, 
utan de tre svar som inkommit har alla redovisats i sitt ursprungsformat.  

5.8 Etiska överväganden 
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Vid insamling av data från och om människor krävs det som forskare att 

ta hänsyn till att inga människor kan ta skada av den insamlade 

informationen. Frågeformulär är ofta en av de forskningsmetoder som 

granskas av etikprövningsnämnder. Speciell uppmärksamhet får 

forskning som kan utsätta sårbara grupper eller behandla känsliga ämnen. 

Detta innefattar t.ex. barn, människor med inlärningssvårigheter, sexuella 

& religiösa frågor, att studien genomförs utan deltagarnas samtycke, 

studien kan orsaka psykologisk stress och vilseledande agerande vid 

studiens genomförande (Denscombe, 2016) Frågorna i denna studie har 

undvikit att innefatta frågor som kan anses stötande eller orsaka någon 

form av stress. Respondenterna är informerade om studiens syfte och 

resultaten av formuläret har redovisats i form av enbart statistik eller 

figurer så det inte ska gå att spåra informationen till en enskild individ. 

Frågeformuläret är även anonymt, vilket gör att respondenterna är 

oidentifierbara direkt, utan möjlighet till spårning ifrån forskaren.  

Denna studie har följt riktlinjerna för de grundläggande forskningsetiska 

huvudprinciper som skall följas vid samhällsvetenskaplig forskning. Enligt 

Denscombe (2016) är dessa: 

- Skydda deltagarnas intressen 

- Garanterar att deltagande är frivilligt och baserat på informerat 

samtycke 

- Undviker falska förespeglingar och bedrivs med vetenskaplig 

integritet 

- Följer den nationella lagstiftningen 

6. Resultat 
 

Denna studie är grundad i en enkätundersökning som har distribuerats ut 

till olika grupper som på olika sätt är engagerade inom OCR. Tabell 2 visar 

generell fakta om respondenterna. Totalt är det 120 stycken individer som 

har svarat på enkäten varav 69 är män och 51 är kvinnor. 95 av dessa 

räknas som högt involverade inom OCR och 25 räknas som lågt 

involverade inom OCR. Medelvärdet på åldern var 32,69 år och 

medianåldern var 33 år bland de som svarade. Den yngsta respondenten 

var 15 år och den äldsta var 54 år. Gruppen LI (lågt involverade) innefattar 

individer som har deltagit i ett OCR-lopp 1-2 gånger, och HI (högt 
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involverade) innefattar individer som har deltagit i ett OCR-lopp 3 eller 

fler gånger.   

Tabell 2. Fakta om respondenterna 

Fakta om respondenterna   

n (antal svar) 120 

Män 69 

Kvinnor 51 

Högt involverade 95 

Lågt involverade 25 

Medelålder 32,69 

Medianålder 33 

Yngst 15 

Äldst 54 

 

6.1 Inre motivation 

Tabell 3 visar hur HI (Högt involverade) och LI (Lågt involverade) har 

svarat på frågor om inre motivation för att resa och delta i olika OCR-lopp. 

Tabellen visar hur många som har svarat i respektive grupp, medelvärde 

av alla svaren inom respektive grupp och om det finns en statistisk 

signifikans i dess olika svar. Alla respondenter har fått svara på frågorna 

och ranka dessa utifrån en skala 1-5 Där 1 = stämmer inte och 5 = stämmer 

helt. Ju närmre ett medelvärde är 5 ju mer stämmer påståendet för 

gruppen som har svarat, och tvärtom.  

Att utmana sig själv, bevisa för sig själv att man klarar det, att ha kul 

och att skapa minnen är alla bakomliggande motiv som har ett 

medelvärde över 4 bland både HI och LI och är därmed de faktorer som i 

båda grupperna anses som mest betydande. De faktorer som anses ha lägst 

betydelse bland både HI och LI är utomstående påtryckningar 

(grupptryck) och att få uppmärksamhet av andra som alla har ett 

medelvärde under 2.  

De bakomliggande inre motivationsfaktorer som har en signifikant 

skillnad mellan HI och LI är: söka gemenskap med andra, söka 

självförverkligande, att ”fly” vardagen, att söka spänning, att uppfattas 

som en aktiv människa, att ha kul, att förbättra sin fysiska status och att 

man deltar för att man anser att det är en del av sin livsstil. Alla dessa 

motivationsfaktorer har ett sig 2 – tailed värde på under 0,05 vilket bevisar 

att det går att med 95% säkerhet att säga att det är en skillnad mellan 
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grupperna och hur viktiga de anser att dessa motiv är. HI är den grupp 

som anser att alla dessa bakomliggande faktorer är mer viktiga än LI.  

Överlag har HI ett högre medelvärde på de flesta frågor som rör inre 

motivation. Endast 3 av 16 frågor har LI ett högre medelvärde. Dessa är: 

Jag vill fly vardagen, vill bevisa för mig själv att jag klarar det och 

utomstående påtryckningar (grupptryck). Dessa motivationsfaktorer 

saknar dock statistisk signifikans, vilket gör det omöjligt att säkerställa att 

det faktiskt finns en skillnad.   

Tabell 3. Medelvärden och signifikansnivåer för HI respektive LI om inre motivation 

Inre motivation   
Bortfall 
(st) Medelvärde 

Sig 2-
tailed 

Jag vill utmana mig själv Lågt involverade  4,52 
0,352 

  Högt involverade  4,67   

Jag söker gemenskap med andra Lågt involverade  2,48 0,009** 

  Högt involverade  3,32   

Jag söker självförverkligelse Lågt involverade 2 2,6 
0,005* 

  Högt involverade 3 3,43   

Jag vill "fly" vardagen Lågt involverade  1,44 0,000** 

  Högt involverade 2 2,41   

Vill bevisa för mig själv att jag klarar det Lågt involverade  4,16 0,960 

  Högt involverade  4,15   

Vill bevisa för andra att jag klarar det Lågt involverade  2,32 0,234 

  Högt involverade  2,67   

Utomstående påtryckningar (grupptryck) Lågt involverade  1,44 
0,666 

  Högt involverade 1 1,36   

Jag vill få uppmärksamhet av andra Lågt involverade  1,64 
0,312 

  Högt involverade  1,86   

Jag söker spänning Lågt involverade  3,75 0,015* 

  Högt involverade  4,29   

Jag vill uppfattas som en aktiv människa Lågt involverade  2,56 0,018* 

  Högt involverade  3,26   

Jag vill ha kul Lågt involverade  4,44 
0,041* 

  Högt involverade  4,79   

Jag vill komma i form Lågt involverade  3,92 0,368 

  Högt involverade  4,12   

Jag vill skapa minnen Lågt involverade  3,88 0,119 

  Högt involverade  4,24   

Jag vill förbättra min fysiska status Lågt involverade  3,12 0,012* 

  Högt involverade  3,79   

Jag deltar för att göra något ovanligt Lågt involverade  3,12 0,160 

  Högt involverade  3,53   
Jag deltar för att jag anser att det är en del av 
min livsstil Lågt involverade  2,76 

0,000** 
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  Högt involverade  4,11  ***LI1n 

6.2 Temporärt resande  

Tabell 4 redovisar samma sak som tabell 3, det vill säga hur det olika 

grupperna (HI och LI) har svarat i form av medelvärde, samt om det finns 

en signifikant skillnad mellan grupperna. Påståendet respondenterna har 

fått svara på är om de anser att det är viktigt att OCR-loppen är förlagda 

till sommarmånaderna. Medelvärdet visar att HI anser att det är lite 

mindre viktigt att det är förlagt till de varma sommarmånaderna än vad LI 

gör då HI har ett medelvärde på 2,51 och LI 2,76. Det går inte att 

säkerhetsställa detta då signifikansen (sig 2- tailed) inte visar ett värde på 

under 0,05 vilket skulle innebära att det finns en statistisk signifikans. 

Tabell 4. Medelvärden och signifikansnivå för HI respektive LI om temporärt resande 

Temporärt resande   Bortfall Medelvärde 
Sig 2- 
tailed 

Viktigt att loppet är förlagt till de varmare 
sommarmånaderna 

Lågt 
involverade  2,76 0,358 

  
Högt 
involverade  2,51   

 

6.3 Rumsligt resande 

Figur 3,4,5 & 6 redovisar hur Hi, respektive LI transporterar sig och hur 

långt de är beredda att resa för att delta i olika OCR-lopp. Resultaten av 

dessa frågor redovisas enbart i % för att se skillnaderna och belyser enbart 

fakta om det senaste loppet respondenterna deltog i. Figur 3 & 4 visar på 

hur de olika grupperna har svarat på hur de transporterar sig till loppen. 

Det går i dessa figurer att se att bil är det dominerande transportmedlet 

för de båda grupperna där 61,1 % av HI har angett att de transporterade 

sig med bil, och 80,0% av LI har angett att de har transporterat sig med 

bil till dess senaste OCR-lopp. 22,1 % av HI har även angett att de har 

transporterat sig med flyg, där motsvarande siffra för LI är 4 %, det vill 

säga att en liten del av LI har använt sig av flyg för att ta sig till det senaste 

OCR-lopp de har deltagit i. 6,3 % av HI har använt sig av cykel där 

motsvarande siffra för LI är 12 % för att ta sig till sitt senaste lopp. 3,2 % 

av HI ha angett att de använt sig av annat fordon, i dessa fall betyder det 

                                                           
* P värde < 0,05 
**  P värde < 0,01 
n LI = 25 
n HI =95 
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att respondenterna har använt sig av en kombination av olika 

transportmedel. Övriga fordon har inte använts alls eller till mycket liten 

del. De fordonstyper som inte har använts alls är motorcykel och båt.  

 

Figur 3. Hur reste du till ditt senaste OCR-lopp? (högt involverade) 

 

 

Figur 4. Hur reste du till ditt senaste OCR-lopp? (lågt involverade) 

 

Figur 5 & 6 visar hur långt de båda grupperna är beredda att resa för att 

delta i ett OCR-lopp. Figurerna visar att HI överlag är beredda att åka 

längre än LI. 38,9 % av Hi är beredda att resa över hela världen för att delta 

i ett OCR-lopp medan motsvarande siffra för LI är 8 %. Att resa inom 

Europa för att delta har även där HI en högre svarsfrekvens än LI då 28,4 
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% har svarat att de är villiga att resa inom Europas gränser för att delta, 

medan samma siffra för LI är 16 %. När det handlar om att resa det 

kortaste avståndet 0–20 mil så är det endast 4,2 % av Hi som angett att de 

är beredda att resa så långt för att delta, för att jämföra med LI där 40 % 

av de svarande har angett att de är beredde att resa 0–20 mil för att delta 

i ett OCR-lopp. Slår man ihop de två längsta avstånden, d.v.s. att resa inom 

Europa och att resa över hela världen så har totalt 67,3 % av HI angett att 

de är beredda att resa dessa avstånd för att delta i dessa lopp. Motsvarande 

siffra för LI är 24 %. Slår man istället ihop de kortaste avstånden 0–20 mil 

och 21–40 mil så har 14,7 % av HI svarat att det är beredda att resa det 

avstånd, och motsvarande siffra för LI är 52 %.  

 

Figur 5. Hur långt är du beredd att resa för att delta i ett OCR-lopp? (högt involverade) 

 

Figur 6. Hur långt är du beredd att resa för att delta i ett OCR-lopp? (lågt involverade) 
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6.4 Destinationen 

Tabell 5 visar olika faktorer som är kopplade till destinationen där OCR-

loppet äger rum. Respondenterna har fått svara på olika påståenden och 

ranka dessa efter hur viktigt de anser dessa faktorer vara utifrån en skala 

på 1-5 där 1 är ”stämmer inte alls” och 5 är ”stämmer helt”. Tabellen visar 

HI och LI ochmedelvärdet i dessa svar, samt om det finns någon statistisk 

signifikans i skillnad mellan gruppernas medelvärde. Ju närmre ett 

medelvärde är 5 ju mer stämmer påståendet för gruppen som har svarat, 

och tvärtom. 

Den faktorn som anses ha mest värde när det kommer till destinationen 

där OCR-loppet är förlagt är att det ska vara lätt att ta sig dit där HI har 

ett medelvärde på 3,62 och LI har ett medelvärde på 3,64. Även möjlighet 

till boende på destinationen har ett relativt högt medelvärde för HI på 

3,54, samma siffra för LI är 3,16. Även att det ska kännas tryggt på 

destinationen visar på relativt höga medeltal där Hi har 3,49 och LI 3,6. 

De faktorer som anses ha lägst betydelse på destinationen där OCR-loppet 

äger rum för både HI och LI är ett brett nöjesliv på destinationen och 

viktigt med andra aktiviteter än bara OCR-loppet på destinationen. 

Dessa både faktorer har ett medelvärde på under 2.0 för båda grupperna.  

Den enda faktorn som statistiskt går att säkerställa att det finns en skillnad 

mellan grupperna är att man helst deltar i ett OCR-lopp som är förlagt till 

landsbygd. Där har HI ett medelvärde på 2,74 och LI 2,16. Det är med 

andra ord fler HI som är intresserade av att delta i lopp som är förlagda 

ute på landsbygd än LI. Resten av faktorerna som rör destinationen går 

inte att statistiskt säkerställa att det faktiskt finns en skillnad i gruppernas 

svar då signifikansnivån inte ligger under 0,05.  

Tabellen visar också att det överlag är relativt låga medeltal för alla 

faktorer om destinationen då inget påstående har ett medelvärde över 4. 

Många av påståenden har ett medelvärde som ligger under 3, vilket 

tenderar att dra åt att det är mer oviktigt än vad det är viktigt. På 9 av 12 

frågor har LI ett medelvärde under 3, och motsvarande siffra för HI är 7 

av 12.  

Genom att bara kolla på medelvärdet hur människor har svarat inom de 

olika grupperna så visar det att HI anser att b.la. vacker natur, 

boendemöjligheter och att resa till nya platser är viktigare än vad LI anser. 

LI anser istället att b.la. närhet till hemorten och att det ska kännas säkert 

på destinationen är mer viktiga aspekter än vad HI gör.  
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Tabell 5. Medelvärden och signifikansnivå för HI respektive LI om destinationen 

Pull / Destinationen  

Bortfall 
(st) Medelvärde 

Sig 2-
tailed 

Det är viktigt att det är nära hemorten Lågt involverade  2,6 
0,081 

 Högt involverade 2 2,04 
 

Viktigt med brett nöjesliv på destinationen Lågt involverade  1,64 
0,570 

 Högt involverade  1,77 
 

Viktigt med vacker natur på destinationen Lågt involverade  2,32 0,124 

 Högt involverade  2,76 
 

Viktigt att det är lätt att ta sig till destinationen Lågt involverade  3,64 0,944 

 Högt involverade  3,62 
 

Viktigt med andra aktiviteter än bara OCR på destinationen Lågt involverade  1,6 0,147 

 Högt involverade  1,93 
 

Deltar helst i OCR-lopp förlagt i stad Lågt involverade 1 2,04 0,772 

 Högt involverade 2 2,12 
 

Deltar helst i OCR-lopp förlagt på landsbygd Lågt involverade 1 2,16 0,048* 

 Högt involverade 2 2,74 
 

Viktigt med boendemöjlighet på destinationen Lågt involverade  3,16 0,159 

 Högt involverade  3,54 
 

Viktigt att det känns säkert på destinationen Lågt involverade  3,6 0,734 

 Högt involverade 1 3,49 
 

Kombination av destination och evenemang ska vara attraktiv Lågt involverade  2,84 0,103 

 Högt involverade 2 3,29 
 

Reser helst till destinationer jag känner till väl Lågt involverade 1 2,48 0,755 

 Högt involverade  2,39 
 

Reser helst till nya platser Lågt involverade  2,92 0,176 

 Högt involverade 1 3,28 
***nn 

 

6.5 Övriga motivationsfaktorer 

I tabell 6 går det att utläsa hur de olika grupperna har svarat på 7 stycken 

påståenden som är mer generella om resande och deltagande i OCR-lopp. 

Svaren har gått att ranka på en skala från 1-5 där 1 är inte alls viktigt och 5 

är mycket viktig. Tabellen visar de olika grupperna, medelvärde av deras 

svar, samt om det finns någon signifikant skillnad i deras svar.  

Högst medelvärde för båda grupperna har ”Jag vill delta tillsammans med 

vänner/familj” där HI har ett medelvärde på 4,04 och LI 3,69. Lägst 
                                                           
* P-värde <0,05 
** P-värde < 0,01 
n LI = 25 
n HI = 95 
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medelvärde för båda grupperna har ”Viktigt att det är ett stort och känt 

lopp jag deltar i” där HI har 2,0 och LI har 1,8 på en 5-gradig skala. 

Tabellen visar att det inte finns någon statistisk signifikans i något av 

påståenden mellan grupperna då sig -2tailed värdet inte visar ett värde på 

under 0,05. Därmed går det inte att fastställa att det finns någon skillnad 

mellan grupperna. 

Genom att bara kolla på medelvärdet så visar det att HI anser att viktigt 

att mina vänner/familj är närvarande och kollar, jag måste vara i bra 

fysiskt form för att delta, viktigt att visa upp på sociala medier att jag 

deltagit, deltar helst i OCR-lopp med många deltagare och publik, samt 

viktigt att det är ett stort och känt lopp jag deltar i är viktigare än vad LI 

anser. Den största skillnaden i medelvärde visar sig i påståendet 

”anmälningsavgiften spelar stor roll för deltagande” där skillnaden i 

medelvärde ligger på 0,37. 

Tabell 6. Medelvärden och signifikansnivå för HI respektive LI om övriga faktorer 

Övrigt   
Bortfall 
(st) Medelvärde 

Sig 2-
tailed 

Jag vill delta tillsammans med vänner/familj Lågt engagerade  4,04 0,180 

  Högt engagerade  3,69   

Viktigt att mina vänner/familj är närvarande och kollar Lågt engagerade  1,92 0,321 

  Högt engagerade  2,18   

Jag måste vara i bra fysisk form för att delta Lågt engagerade 1 3,36 0,341 

  Högt engagerade  3,62   

Viktigt att visa upp på sociala medier att jag deltagit Lågt engagerade  2,68 
0,127 

  Högt engagerade  3,16   

Anmälningsavgiften spelar stor roll för deltagande Lågt engagerade  3,24 0,217 

  Högt engagerade 1 2,87   

Deltar helst i OCR-lopp med många deltagare och publik Lågt engagerade  2,28 0,456 

  Högt engagerade 3 2,49   

Viktigt att det är ett stort och känt lopp jag deltar i Lågt engagerade  1,8 
0,383 

  Högt engagerade  2  nn 

 

 

 

 

 

                                                           
n LI = 25 
n HI = 95 
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6.6 Topp 5 motivationsfaktorer för HI och LI 

figur 7 och 8 visar en sammanställning av topp 5 motivationsfaktorer för 
både HI och LI av alla påståenden i denna studie. Figur 5 visar att den 
motivationsfaktor till att delta i OCR för HI som var av störst betydelse är 
att individer vill ha kul, med ett medelvärde på 4,79. Denna följs av jag vill 
utmana mig själv, jag söker spänning, jag vill skapa minnen och vill 
bevisa för mig själv att jag klarar det. 

 

Figur 7. Högt involverade, topp 5 motivationsfaktorer 

 

Figur 8 visar topp 5 motivationsfaktorer för LI där den största 
motivationsfaktorn till deltagande i OCR är jag vill utmana mig själv med 
ett medelvärde på 4,52. Detta följs av jag vill ha kul, vill bevisa för mig 
själv att jag klarar det, jag vill delta tillsammans med vänner/familj och 
jag vill komma i form.  
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Figur 8. Lågt involverade, topp 5 motivationsfaktorer 

6.7 Tematisk analys av öppen fråga 

Alla respondenter hade i slutet av enkäten möjlighet att med egna ord 
beskriva vad det är som motiverar till deltagande inom OCR. Av 120 
respondenter hade 30 stycken valt att svara på den öppna frågan. Av dessa 
30 var det 27 som räknas som HI och 3 som räknas som LI som hade 
svarat. Dessa svar har tematiserats och nedan kommer dessa teman att 
presenteras. De första 3 temana innehåller enbart svar ifrån HI. LI:s svar 
redovisas som en egen kategori som en sista rubrik.   

 

6.7.1 Gemenskap  

 

I tabell 8 presenteras de centrala kodord som har lett fram till temat 
gemenskap. Återkommande i de öppna svaren var att människor ansåg att 
inom OCR så hjälper man varandra, och att detta skiljde sig mellan 
klassiska löpartävlingar där man ser varandra som motståndare. Inom 
sporten så finns det en annan typ av glädje där man tävlar mot sig själv 
och inte mot andra. ”Jag älskar den familjära känslan som finns mellan 
deltagarna på OCR lopp. Man hjälper varandra, hejar på varandra. Inte 
som i många andra sporter där man tycker illa om motståndaren. OCR 
lopp för mig är glädje!”. Respondenterna menar på att det inom OCR 
finns en annan gemenskap gentemot andra typer av sporter, och att hela 
konceptet med OCR är att man ska hjälpa varandra komma igenom 
hinderbanan. ”For meg er det veldig motiverende at det er en sport hvor 
det er forventet at folk hjelper hverandre, noe som gjør løpene til helt 
spesielle opplevelser. Det er en veldig positiv sport som handler om 
samhold og ha det gøy, med mange forskjellige utfordringer!”.  
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4,16 4,04 3,92
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https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=891119&f_rid=34068799
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=891119&f_rid=34068799
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=891119&f_rid=34068799
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=891119&f_rid=34068799
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=891119&f_rid=34341108
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=891119&f_rid=34341108
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=891119&f_rid=34341108
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=891119&f_rid=34341108
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Tabell 7. Centrala kodord för temat Gemenskap 

Gemenskap 

Familjärt 

Hejar på varandra 

Hjälper varandra 

Roligt 

Plats för alla 

Kul 

Hjälpa varandra 

Sammanhållning 

Klubbtillhörighet 

Annorlunda mot andra sporter 

 

6.7.2 OCR för att se nya platser 
 

I tabell 9 presenteras de centrala kodord som tillslut blev temat OCR för 
att se nya platser. OCR används som ett slags verktyg för att åka och 
upptäcka nya platser. De svar som handlade om att se nya platser menade 
på att de ofta valde olika OCR-lopp beroendes på var de låg någonstans, 
och att de valde lopp utifrån plats/land de ville besöka. ”I often choose 
races based on places and countries I want to see, and make it a 
vacation”. Att tävla i olika lopp inom OCR i olika länder ger möjlighet att 
komma bort från vad som anses som ”det vanliga” på destinationen, man 
får se en ny och annorlunda sida av ett land/destination om man i 
kombination med en resa också deltar i ett OCR-lopp. ”I do races in other 
countries/travel to country side venues, to experience another side of the 
"usual" travel destinations”.  

 
Tabell 8. Centrala kodord för temat OCR för att se nya platser 

OCR för att se nya platser 

See new places 

Chose race based on places 

Make it a vacation 

Livsstil 

Combined vacation 

Combine travel and competition 

 

6.7.3 Välorganiserade lopp 

 

I tabell 10 redovisas de centrala kodord som har lett fram till temat 
välorganiserade lopp. En viktig aspekt för att resa för att delta i OCR-lopp 
var för ett antal respondenter att loppet skall vara välorganiserat. Det är 



37 
 

för HI viktigt att organisatören har tänkt igenom genomförandet av loppet 
på ett bra sätt där de vet hur man ska anordna ett säkert lopp, har en bra 
plan för hur man ska hantera det höga antalet deltagare utan att det blir 
för mycket kö etc. ”It is important that the races are managed 
professional […] the people managing the race know how to manage the 
high number of participants".  Att ha ett gott rykte om att vara ett 
välorganiserat lopp kan även generera långväga resande för att delta, och 
vise versa, man kan låta bli att resa för att delta i ett OCR-lopp ifall loppet 
har ett dåligt rykte. ”When I look at travelling long distances for a race, I 
look at the reputation of the race mostly”.  

 

Det var även tydligt att det inom HI finns en rad människor som gör en 
elitsatsning, det vill säga att de tävlar och deltar i olika OCR-lopp för att 
nå EM/VM i OCR. Det är alltså en elitsatsning som ligger till grund för 
resande och deltagande för dessa människor, och det är då viktigt att 
loppen är kval-lopp för att kunna ta sig till EM/VM. ”Jag elitsatsar inom 
OCR och tävlar på vissa kvalificerande lopp för att kunna delta på 
VM/EM.”, ”European and World Championship qualifying races”. En 
aspekt som ansågs viktig vid dessa kvallopp var att man kunde kvalificera 
sig till EM eller VM i olika åldersgrupper. ”Viktig å Kunne kvalifisere seg 
til EM og VM i aldersgrupper”.  
 

Tabell 9. Centrala kordord för temat Välorganiserade lopp 

Välorganiserade lopp 

Reputation 

Seriöst 

Kunna kvalificera sig 

Professional 

Bra hinder 

Åldersgrupper 

Säkerhet 

Manage high number of participants 

Kvala till andra OCR-lopp 

 

6.7.4 LI:s svar 

 

Nedan följer en fullständig utläggning av vad LI svarade på den öppna 
frågan om motivation till deltagande inom OCR. Totalt var det 3 svar som 
kom in från LI. 

 

 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=891119&f_rid=34273325
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=891119&f_rid=34273325
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=891119&f_rid=34273325
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=891119&f_rid=34387939
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=891119&f_rid=34344942
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=891119&f_rid=34344942
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1. Ville inte vara sämre än min polare! 
   PS, loppet gick av 2 mil hemifrån i grannkommunen. 

2. Jag gör det för att det är kul! Man mår bra av att klara utmaningarn 

3. Ocr kräver både styrka, kondition och mod. Överraskningar nya 
situationer. 

 

Ur dessa svar går det inte att hitta några återkommande teman som LI har 
gemensamt. Det som går att urskilja är att det handlar om glädje, att ha 
kul, att klara av en utmaning, att överraskningsmomentet inom OCR är 
positivt och att tävla emot vänner ses som en motivationsfaktor.  

7. Diskussion 

 

Totalt har 120 människor svarat på enkätundersökningen, där enbart 25 
personer ansetts som LI.  Det är därför av vikt att vara försiktig vid 
tolkning av resultatet i denna studie då underlaget för LI är i underkant. 
Det går att urskilja signifikansnivåer mellan grupperna, men att 
generalisera det till en större population bör göras med försiktighet, om 
ens alls.  

 

Med inspiration tagen ifrån Getz och Andersson (2010), Buning och 
Gibson (2016), samt Stebbins (1992) har denna studie undersökt 
bakomliggande motiv till resande och deltagande i olika OCR-lopp, samt 
skillnader i dessa motiv för HI och LI. Studiens grundantagande var att 
motiven för resande och deltagande i OCR-lopp skulle skilja sig för HI 
gentemot LI. Detta grundantagande har delvis bekräftats då det inom en 
rad olika påståenden kunnat urskilja en tydlig skillnad mellan de båda 
grupperna. Men resultatet har också visat en avsaknad av skillnader där 
det i liknande forskning inom andra sporter funnits skillnader.  

 

Ett exempel på detta är temporärt resande, eller säsongsbaserat resande, 
där det inom liknande forskning har visat på att lågt involverade 
människor inom b.la. löpning tenderar att vara mer beroende av att det är 
högsäsong för resande och deltagande i olika löplopp än vad högt 
involverade människor är (Getz & Andersson, 2010). En förklarande 
faktor till varför det inte finns någon signifikant skillnad mellan HI och LI 
i denna studie skulle kunna ligga i vad ett OCR-lopp egentligen innehåller. 
Utifrån att många OCR-lopp har inbyggda hinder i form av isbad, kräla i 
lera etc. kan detta komma att spela in i respondenternas svar. Jag tror att 
OCR kan vara relativt okänsligt för vädrets påverkan och kyla då en stor 
del av att delta i OCR-lopp handlar om att bli just kall och lerig. ”Jag vill 
utmana mig själv” är en av de bakomliggande faktorer som fått högst 

https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=891119&f_rid=34125561
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=891119&f_rid=34125561
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=891119&f_rid=34273127
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=891119&f_rid=34284572
https://www.webbenkater.com/?url=result_det&uid=891119&f_rid=34284572
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medelvärde av alla påståenden i enkäten bland både HI och LI. Även detta 
tror jag kan kopplas till nyss nämnda resonemang. Utmaningen i OCR 
ligger dels i att klara av en fysisk ansträngning i form av hinder och 
löpning. Men det ligger också i en psykisk utmaning i form av att bada i 
isvatten, kräla i lera och få elstötar. Det kan helt enkelt vara så att ett för 
behagligt klimat inte är önskvärt när man skall delta i ett OCR-lopp. Av 
totalt 51 OCR-lopp i Sverige under 2017 är enbart 17 förlagda till 
sommarmånaderna juni, juli & augusti (loparkalendern, 2017). Detta kan 
ge en fingervisning av att både producent och konsument inom OCR 
föredrar ett lite mer kyligt och utmanande klimat för att det skall bli en 
upplevelse, och att de därmed är beredda att resa även utanför turismens 
högsäsong under de varma sommarmånaderna.  

 

Generellt kan man säga att de faktorer och påståenden som behandlar inre 
motivation som visar på en signifikant skillnad mellan HI och LI också går 
att hitta i tidigare nämnda studier gjorda om resekarriärer, social worlds 
och serious leisure. Eftersom en deltagare inom OCR har möjlighet att 
både tävla enskilt, men också i lagform kan påståenden såsom jag vill ha 
kul, jag söker gemenskap med andra, jag deltar för att jag anser att det 
är en del av min livsstil, och jag vill uppfattas som en aktiv människa 
kopplas ihop med det stebbins (1992) kallar identification och det som 
Buning & Gibson (2016) benämner social worlds. Då enkäten b.la. har 
delats på Facebook-grupper som också fungerar som lag vid 
tävlingstillfällen (MIT tough team, LYNX multisport team etc.) är en 
möjlig slutledning att dessa lag kan ses som social worlds, och att dessa 
social worlds innefattar identification. Det ter sig därför rimligt att de 
människor som är högt involverade inom OCR också på något sätt är 
involverade i högre utsträckning i en social world inom OCR än vad lågt 
involverade är.  Stebbins (1992) menar på att ett av kännetecknen för att 
en individ starkt identifierar sig med sin aktivitet är att man gärna vill 
prata mycket om sin sport. I den öppna frågan på slutet av enkäten så var 
det totalt 30 svar, varav 27 kom från gruppen HI, vilket kan ses som ett 
tecken på att de som är högt involverade inom OCR identifierar sig i högre 
utsträckning till sporten än lågt involverade.  

 

Vidare i studien går det att se att HI är mer benägna att resa längre för att 
delta i olika lopp. En orsak till detta skulle dels kunna förklaras med att 
det inom gruppen HI finns ett antal individer som gör en elitsatsning inom 
OCR för att nå EM och VM, och därmed måste resa längre sträckor för att 
kunna delta i de lopp som är kvalificerande för dessa mästerskap. Men det 
går också att dra paralleller till tidigare studier om evenemangskarriärer. 
Getz och Andersson (2010) menar på att högt involverade inom löpning är 
mer benägna att resa långt jämfört med lågt involverade. Samma mönster 
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går att urskilja i denna studie och inom sporten OCR. Även i val av 
transportmedel till OCR-lopp visade resultatet på olikheter mellan de båda 
grupperna där HI använde sig av flyg i mycket högre utsträckning än LI 
som inte alls använde sig av flyg (se figur 3 & 4). Det bör dock poängteras 
att denna fråga handlar om transportmedel till det senaste OCR-loppet 
individerna reste till, d.v.s. att det kan vara tillfälligheter. Men genom att 
koppla ihop hur långt de olika grupperna är beredda att resa och 
transportmedel så ter det sig logiskt att HI använder sig av flyg i högre 
utsträckning än vad LI gör. Hinch et.al (2005) menar också på att en av de 
mest framträdande barriärer som finns för resande för att delta i någon 
form av leisure är själva avståndet i sig. Ju längre ifrån ett en aktivitet eller 
evenemang ligger, ju större blir barriären. Att LI är beredda att resa ett 
kortare avstånd än HI för att delta i OCR är i sig inte speciellt konstigt, 
men är ändå värt att nämna. Resultatet går helt i linje med det resultat 
som Getz & Andersson (2010) kom fram till, d.v.s. att högre involverade 
tenderar att resa längre, och att lågt involverade därmed blir mer känsliga 
för avståndet till ett evenemang än högt involverade.  

 

Studien visar att det inom OCR handlar om inre motivation som den 
starkast drivande faktorn för resande och deltagande, snarare än 
destinationens olika attribut och faktorer. De topp 5 motivationsfaktorer 
för både HI och LI av alla påståenden i enkäten (se figur 5 & 6) var alla s.k. 
pushfaktorer som rör inre motivation. De faktorer på destinationsfrågorna 
som hade högst medelvärden var grundläggande saker såsom trygghet, 
tillgänglighet (att det ska vara enkelt att ta sig dit) och boendemöjlighet på 
destinationen. Genom att ställa dessa påståenden mot de påståenden som 
hade lägst medelvärde på destinationsfrågorna (viktigt med andra 
aktiviteter på destinationen och ett brett nöjesliv på destinationen) går det 
att urskilja att destinationen i sig inte anses särskilt viktig i OCR-
sammanhang, utan det är OCR-loppet som är den primära attraktionen. 
Gnoth (1997) beskriver att pushfaktorer kan vara t.ex. att känna behovet 
att interagera med andra människor och att uppleva äventyr. Genom att 
ha kvalitativt analyserat svaren ifrån den öppna frågan så har ett tema om 
gemenskap analyserats fram. Det i relation med att det högst medelvärden 
som uppmättes i studien handlar om att söka spänning, ha kul, skapa 
minnen etc. så går att argumentera för att det är pushfaktorer som är det 
drivande i OCR-deltagande och resande.  

 

OCR-loppen i Sverige är framförallt förlagda till de större städer som finns 
runt om i landet. Själva banan är dock ofta förlagda till naturliga miljöer 
såsom större parker, stränder, ängsmark etc. Lundmark et.al. (2011) 
menar på att det går att dela upp sportturism i två olika kategorier, 
artificiell sportturism och naturlig sportturism. Då OCR består av en 
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blandning mellan naturliga miljöer och uppbyggda hinder är det rimligt 
att se fenomenet som en blandning av artificiell sportturism och naturlig 
sportturism. Detta till trots så är de flesta loppen förlagda till städer och få 
lopp återfinns i rurala områden. Dieter (2007) menar på att sportturism 
kan fungera som ett verktyg för rural utveckling och Hautbois & Durant 
(2004) att sportevenemang utomhus kan vara en faktor för ekonomisk 
utveckling, framförallt i rurala områden. Det enda påstående som hade en 
signifikant skillnad när det gällde destinationen var deltar helst i ett OCR-
lopp förlagt till landsbygd där HI visade på ett större intresse att delta på 
lopp förlagda till rurala områden. Detta kan ge indikationer på att 
geografin på platsen spelar en viss roll, framförallt för högt involverade 
inom OCR. Detta blir intressant ur ett platsperspektiv, vart loppen hålls. 
En svaghet i denna studie är att det saknas information om vart 
respondenterna bor, i en stad eller på landsbygd. Om det är en majoritet 
av de svarande som bor i städer är det möjligt att dessa har en större 
benägenhet att ta sig ut i rurala områden då det blir mer ”exotiskt” och vice 
versa. OCR har alla förutsättningar för att bli ett fenomen som även tar 
plats ute på landsbygden då det inte krävs stora bebyggda anläggningar för 
att arrangera sporten och därmed också kunna bidra till en ekonomisk 
utveckling även ute på landsbygden.  

 

Denna studie har bidragit med en ökad kunskap om fenomenet och 
trenden OCR och dess bakomliggande motiv för resande och deltagande. 
Genom att ha granskat olika motivationsfaktorer, både inre och yttre 
(destinationen) har det kunnat konstateras att det finns en skillnad för HI 
och LI inom ett antal olika faktorer. Resultatet, kopplat till tidigare teorier 
om resekarriärer, social worlds och serious leisure, har dock påvisat på en 
mindre skillnad i motiven än vad som var förväntat. En förklaring till detta 
kan vara att ifrågasätta grupperingen av HI och LI i denna studie då det 
har gjorts ett antagande att de människor som deltar 1-2 gånger är lågt 
involverade och de som har deltagit 3 eller fler gånger är högt involverade 
inom OCR. Det kan mycket väl vara så att de som har deltagit två gånger 
är minst lika mycket, eller lite involverade i OCR som de som har deltagit 
tre gånger. Ett alternativ för att få en mer distinkt skillnad mellan HI och 
LI hade kunnat vara att ta bort ”mellanskiktet”, det vill säga de som t.ex. 
har deltagit 3-6 gånger och på så vis kunnat få en mer distinkt skillnad 
mellan de båda grupperna. Anledningen till att detta inte valts i denna 
studie är för att underlaget att göra en studie hade blivit allt för litet då 
antalet respondenter hade blivit för lågt. Genom att göra en större studie 
och få in ett större antal svarande skulle det gå att uppnå säkrare 
uppdelning av grupperna, och således också få ett säkrare resultat.  
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7.1 Framtida forskning 

Då denna studie har en otydlig gruppering mellan HI och LI vore det i 
framtiden intressant att göra en studie där skillnaderna är mer distinkta 
för att se om resultatet blivit annorlunda. Det vore också intressant att 
studera den ekonomiska påverkan ett OCR-lopp och dess deltagare kan ha 
på en destination, framförallt i rurala områden. Genom att forska på den 
ekonomiska påverkan ett OCR-lopp kan ha på en rural destination skulle 
det kunna ge indikationer om OCR-lopp kan fungerar som ett verktyg för 
att få en ekonomisk tillväxt. Genom att innefatta på ett mer förklarande 
sätt vilka respondenterna är, d.v.s. boendeort, yrke och inkomst skulle det 
kunna gå att se ett samband mellan demografi och geografiskt 
rörelsemönster till de olika OCR-loppen.  
 

8. Sammanfattning 
 

Denna uppsats har undersökt vilka motiv som ligger till grund för resande 
och deltagande i olika OCR-lopp, vilka skillnader det finns mellan högt och 
lågt involverade människor inom OCR och vilka faktorer på destinationen 
som anses viktiga vid val av OCR-lopp. Grunden i studien har varit en 
enkätundersökning som har spridits via olika Facebook-grupper som är 
kopplade till OCR, och har sedan statistiskt analyserats.  

 

Resultatet av studien visar att det är inre motivationsfaktorer, snarare än 
yttre faktorer som är den drivande orsaken till resande och deltagande 
inom OCR. Utmana sig själv, söka spänning, ha kul och bevisa för sig själv 
är några av de motiv som fått ett högst värde och är således de motiv som 
värderas högst i form av motivation. Studien påvisar också att det finns 
skillnader i hur de båda grupperna värderar olika aspekter av deltagande 
och resande. Högt involverade värderar sociala faktorer och identifikation 
såsom att söka gemenskap, ha kul och deltagande på grund av att 
individen ser det som en livsstil högre än vad lågt involverade människor 
gör. Vidare så är högt involverade människor beredda att resa längre, och 
använder i högre utsträckning flyg som transportmedel än vad lågt 
involverade gör.  

 

De faktorer på destinationen där OCR-loppet äger rum som ansågs mest 
betydelsefulla var grundläggande faktorer såsom tillgänglighet (att det är 
lätt att ta sig dit), boendemöjligheter och att det skall kännas säkert på 
destinationen. 
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Bilagor 
 

Enkäten 

Hej, mitt namn är Niklas Björnander och jag läser nu min 6:e och sista termin på 

turismprogrammet vid Umeå Universitet. Enkäten nedan är en del i min kandidatuppsats 

som handlar om bakomliggande motiv till att resa för att delta i OCR-lopp, samt om platsens 

betydelse vid val av OCR-lopp. Jag vill därför att de som svarar på enkäten skall ha rest 

utanför sin hemkommun minst en gång för att delta i ett OCR-lopp. OCR-lopp syftar till 

hinderbanelopp, toughest, tough viking etc. Om ni har deltagit i fler än 1 lopp så ber jag dig 

att tänka på det senaste loppet du deltog i när du svarar på frågorna. Denna enkät kommer 

att vara helt anonym och resultaten kommer att presenteras som statistik och diagram. Alla 

frågor är helt frivilliga, så om du känner dig obekväm att svara på en fråga är det bara att 

hoppa över den. Enkäten tar cirka 5 minuter att genomföra och det skulle verkligen hjälpa 

mig om ni tog er tid att svara på denna.  
 

Stort tack på förhand!  
 

//Niklas Björnander 

1. Kön? 

 Man 

 Kvinna 

 Vill ej uppge 

2. Ålder? _____ 

3. Hur många gånger har du deltagit i ett OCR-lopp? 

 1-2 ggr 

 3-4 ggr 

 5-6 ggr 

 7-8 ggr 

 9 eller fler 

4. Hur viktig anser du att destinationen är vid val av OCR-lopp? 

 Inte alls viktig 

 Lite viktig 

 Ganska viktig 

 Mycket viktig 
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 Helt avgörande 

  

5. I vilket sällskap reste du senast till ett OCR-evenemang? 

 Ensam 

 Familj 

 Partner 

 Vänner 

 Kolleger 

 Andra__________? 

6. Hur reste du till detta evenemang? 

 Bil 

 Tåg 

 Flyg 

 Buss 

 Kollektivtrafik 

 Cykel 

 Motorcykel 

 Båt 

 Annat________? 

7. Hur långt är du beredd att resa för att delta i ett OCR-lopp? 

 0-20 mil 

 21 - 40 mil 

 41 - 60 mil 

 Hela Sverige 

 Skandinavien 

 Europa 

 Hela världen 
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8. Nedan följer en rad faktorer som handlar om inre motivation för att delta i OCR. Skalan går 

från 1-5. (1 = Stämmer inte alls, 2 = stämmer lite, 3 = stämmer delvis, 4 = stämmer mycket, 5 

= stämmer helt) 

 1 2 3 4 5   Vet ej 

Jag vill utmana mig själv       

Jag söker gemenskap med andra       

Jag söker självförverkligande       

Jag vill "fly" vardagen       

Jag vill bevisa för mig själv att jag 

klarar av det       

Jag vill bevisa för andra att jag 

klarar av det       

Utomstående påtryckningar 

(grupptryck)       

Jag vill få uppmärksamhet av andra       

Jag söker spänning       

Jag vill uppfattas som en aktiv 

människa       

Jag vill ha kul       

Jag vill komma i form       

Jag vill skapa minnen       

Jag deltar för att förbättra min 

fysiska status       

Jag deltar för att göra något ovanligt       

jag deltar för att jag anser att det är 

en del av min livsstil       

 

9. Nedan följer en rad påståenden som handlar om destinationen där OCR-loppet äger rum. Skalan 

går från 1-5. (1= stämmer inte alls, stämmer lite, 3 = stämmer delvis, 4 = stämmer mycket, 5= 

stämmer helt) 

 1 2 3 4 5  Vet ej 

Det är viktigt att det är nära till 

hemorten       

Det är viktigt att det finns ett brett 

nöjesliv på destinationen       

Det är viktig att det finns vacker natur 

på destinationen       

Det är viktigt att det är lätt att ta sig till 

destinationen       
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Det är viktigt med andra aktiviteter på 

destinationen än bara OCR-loppet       

Jag deltar helst i ett OCR-lopp som är 

förlagt i en stad       

jag deltar helst i ett OCR-lopp som är 

förlagt ute på landsbygden       

Det är viktigt att det finns 

boendemöjligheter på destinationen       

Det är viktigt att det känns säkert på 

destinationen       

Kombinationen av destination och 

evenemang ska vara attraktivt       

 

10. Nedan följer en rad påståenden som skall besvaras utefter skalan 1-5 (1 = Stämmer inte alls, 2 = 

Stämmer lite, 3 = Stämmer delvis, 4 = stämmer mycket 5 = stämmer helt) 

 1 2 3 4 5 Vet ej 

Jag vill delta tillsammans med 

vänner/familj       

Det är viktigt att mina vänner/familj är 

närvarande och kollar när jag springer       

Jag måste vara i bra fysisk form för att 

delta       

Jag reser helst till destinationer jag känner 

till väl       

Jag reser helst till nya platser       

Det är viktigt att visa upp på sociala 

medier att jag har deltagit i ett OCR-lopp       

Anmälningsavgiften spelar stor roll för 

deltagande       

Det är viktigt att loppet är förlagt till de 

varmare sommarmånaderna       

Jag deltar helst i OCR-lopp med många 

deltagare och stor publik       

Det är viktigt att det är ett stort och känt 

OCR-lopp jag deltar i       

 

11. Finns det någon annan motivationsfaktor bakom ditt deltagande i ett OCR-lopp som ännu ej har 

nämnts? Isåfall vilket?  


