
 

 

Av: Madeleine Siggelin Alstermark & Sofia Paasila 
 
Handledare: Christian Widholm 
Södertörns högskola | Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik 
Kandidatuppsats 15 hp  
Turismvetenskap C | Vårterminen 2017 
Turismprogrammet 
 
 
 

Marknadsföring på språng  
 
En komparativ studie om hur löplopps 
marknadsföring kan referera till människans fem 
sinnen 

 

 
 
 



 

 

Förord 

Den här undersökningen är det som rundar av tre år vid Turismprogrammet på Södertörns 
högskola. Tre års utbildning som började 2014 för att nu avslutas med en studie gällande 
sinnesmarknadsföringens betydelse för löplopp. Denna studietid har gett oss en vidgad syn på 
begreppet turism, något som inspirerat och motiverat valet av detta ämnesområde. Eftersom 
utbildningen inbegripit ett möte med ett stort antal människor, som undervisat oss inom 
turismämnet, vill vi rikta ett stort tack till samtliga som på ett eller annat sätt varit del i vår 
utveckling. Vi vill dock tacka vår handledare Christian Widholm extra mycket! Han har gett 
oss god vägledning och handledning under hela arbetets gång och har kontinuerligt sått frön 
för nya sätt att tänka och se på saker. Vad gäller arbetet så står vi båda som ansvariga för 
samtliga delar då vi skrivit allt tillsammans. 
 
Ett varmt tack och vänligaste hälsningar 
Madeleine Siggelin Alstermark & Sofia Paasila 
  



 

 

Sammanfattning 
Syftet med denna undersökning är att den ska öka förståelsen kring hur referenser till 
människans fem sinnen kan se ut i marknadsföring av löplopp. Tidigare studier menar att det 
är svårt, om inte omöjligt, att stimulera vissa av dessa sinnen via sociala medier vilket också 
väcker ett intresse för hur företag arbetar för att komma i kontakt med dessa sinnen? 
Undersökningen fokuserar på fem löplopps marknadsföring. För undersökningen har en 
kvalitativ metod använts där loppens hemsidor, officiella filmer samt Facebook- och 
Instagram-inlägg studerats. För att förstå insamlade data har dels en teori om 
sinnesmarknadsföring av Hultén, Broweus och van Dijk använts men också en teori gällande 
samverkan mellan text och bild av Nordström. Dessa används vidare som verktyg vid 
analysarbetet tillsammans tidigare forskning. Resultaten av föreliggande studie visar att 
löploppens marknadsföring via Internet endast stimulerar synen samt hörseln. För lukten, 
smaken och känseln kan människan endast ha minnen till upplevelser genom just dessa 
sinnen.  
 
Sökord: emojis, eventmarknadsföring, hashtags, löpning, löpevents, marketing, 
marknadsföring, perception, sinnen, sinnesmarknadsföring.  
 

Abstract 
The purpose of this study is to increase the understanding of how references to humans five 
senses can be seen in the marketing of running races. Earlier studies highlight that it is 
difficult, if not even impossible, to stimulate some of these senses through social media, 
which also raises an interest in how companies work to get in touch with these senses? This 
study focuses on the marketing of five running races. For this study, a qualitative method has 
been used where the websites of the running races, official videos, Facebook and Instagram 
posts have been studied. In order to understand the collected data, a theory of sense marketing 
by Hultén, Broweus and van Dijk has been used, but also a theory about interaction between 
text and image by Nordström. These two theories are used as tools in the analysis work. The 
results shows that the marketing of the running races only stimulates the sight sense and the 
sense of hearing. For the smell sense, taste sense and touch sense the human being can only 
have memories of experiences through these specific senses.  
 
Keywords: emojis, event marketing, hashtags, marketing, perception, running, running 
events, senses, sensory marketing.  
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1 Inledning 
I detta avsnitt presenteras studiens bakgrund för att skapa en grundförståelse för 
undersökningens huvudsyfte och varför löplopps marknadsföring är av intresse när det 
kommer till sinnesmarknadsföring. Likaså inbegriper denna del en kortare beskrivning om 
respektive valda löplopp som insamlade data hämtats från. Avslutningsvis presenteras 
undersökningens problemformulering samt disposition som studien har sin grund i. 

1.1 Bakgrund 

Midnattsloppet är hela 10 kilometer långt med tunga backar, livlig stämning och där publiken 
dricker alldeles för mycket. Föreställ dig en regnig augustikväll. Sensommarluften är kall. 
Tusentals högljudda löpare. Det är inte som du förväntade dig. Du ser inte startlinjen för alla 
människor och startskottet skrämmer dig och får dig att hoppa till. Det är en känsla du aldrig 
glömmer och du ångrar att du betalat för att springa loppet.  
 
Blir du inspirerad av att delta i detta lopp? 

 
Midnattsloppet är 10 km, stämning, atmosfär, fest. Föreställ dig en ljummen 
augustikväll. Sensommarluften andas magi. Tusentals laddade löpare. Förväntan. Ett 
startskott och hela city exploderar. Vi garanterar att det är en känsla du inte upplever 
på något annat arrangemang (www.midnattsloppet.com, u.å). 

 
 
Hur känns det nu? Har din motivation förändrats? Upplever du nu att det vore värt pengarna 
att delta? Marknadsföringen kan ha en direkt påverkan på våra sinnen och vara avgörande vid 
beslutsfattande gällande viljan att delta. Sinnesmarknadsföring fokuserar på hur 
marknadsföringen kan beröra människans fem sinnen för att effektivt sälja exempelvis en 
upplevelse.  
 
Människans sinnen har under en längre tid blivit ignorerade inom marknadsföringen trots att 
de alltid haft en stor inverkan på människans handlande. Det är genom människans fem 
sinnen (hörsel, känsel, lukt, smak och syn) som skapar medvetenhet kring exempelvis ett 
företag, produkter och märken. Företag som är medvetna av sinnesmarknadsföringens 
betydelse kan skapa en mer personlig upplevelse knuten till de fem sinnena och skapa en 
minnesvärd bild av företaget (Hultén, Broweus & van Dijk, 2009:1). Hur arbetar löplopp med 
sinnesmarknadsföring för att genom denna referera till de fem sinnena? Det är vad denna 
undersökning i huvudsak ska handla om och nedan presenteras de fem valda loppen som 
ligger till grund för föreliggande studie. 
 
1.1.1 ASICS Stockholm Marathon 
ASICS Stockholm Marathon hålls för 39:e gången år 2017. Vid det första loppet år 1979 
deltog 2 000 löpare och 100 000 åskådare. Den klassiska distansen på en maratonsträcka är 42 
195 meter, precis som Stockholm Marathon. Loppet arrangeras av Marathongruppen 
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tillsammans med friidrottsklubbarna Hässelby SK samt Spårvägens FK 
(www.stockholmmarathon.se, u.å). I juni 2016 deltog 13 536 personer i ASICS Stockholm 
Marathon. Marathongruppen arrangerar även Minsta Maran, Mini Maran och Juniormaran 
(www.stockholmmarathon.se, u.å).  

1.1.2 Midnattsloppet 

Midnattsloppet är ett löplopp som startade år 1982. Vid dess start hade loppet 2852 
registrerade deltagare. År 2014 nådde loppet europarekord med 42 000 anmälda deltagare.  I 
augusti 2017 hålls Midnattsloppet för 36:e året i rad och förra året firade evenemanget således 
35 år. Midnattsloppet drivs av Midnattsloppet Nordic AB som huvudman och arrangeras för 
närvarande i fyra olika städer, Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors 
(www.midnattsloppet.com, u.å). Midnattsloppet Nordic AB arrangerar även andra lopp i 
samband med Midnattsloppet. Dessa är MiniMil, Lilla Midnattsloppet och Glada 
Midnattsloppet (www.midnattsloppet.com, u.å). 

1.1.3 TCS Lidingöloppet 30 

TCS Lidingölopp 30 är ett lopp som är 30 kilometer långt med ett max antal deltagare om 21 
500 personer. Det första loppet gick år 1965 och de 30 kilometerna löps på ett terrängunderlag 
på Lidingö. Loppet ingår även i En Svensk Klassiker (www.lidingoloppet.se, u.å). En Svensk 
Klassiker innebär en utmaning att lyckas utföra Engelbrektsloppet eller Vasaloppet, cykla 
Vätternrundan, simma Vansbrosimningen samt springa Lidingöloppet 
(www.ensvenskklassiker.se, 2017). Loppet löps under en helg tillsammans med andra lopp 
som Lidingöloppet arrangerar som exempelvis TCS Lidingöloppet 15 som är 15 kilometer 
långt lopp. Även Lidingö knattelopp och TCS LidingöRullet är exempel på andra lopp som 
går under samma helg. I samband med loppen finns även en del annan underhållning för 
deltagare och dess anhöriga, exempelvis arrangeras en sportmässa med syfte att inspirera 
människor till ett aktivt och hälsosammare liv. År 2017 arrangeras lopphelgen den 22-24 
september (www.lidingoloppet.se, u.å). 

1.1.4 Tjejmilen 

Tjejmilen arrangerades för första gången år 1984 och är ett 10 kilometer långt lopp och där 
banan löper runt Djurgården i Stockholm i september (www.tjejmilen.se, 2017). Loppet 
erbjuder såväl en tidtagningsklass som en så kallad Fun Run utan tidtagning. Tjejmilen är ett 
evenemang av Marathongruppen samt friidrottsklubbarna Hässelby SK samt Spårvägens FK. 
Starten går från Gärdet och det är cirka 30 000 tjejer som deltar. Tjejmilen anordnas även för 
tjejer 5-13 år och benämns då som Lilla Tjejmilen och det hålls i samband med ordinarie 
Tjejmilen (www.tjejmilen.se, 2017).  

1.1.5 VårRuset 

VårRuset är ett lopp som arrangeras i 20 svenska städer och med 110 000 deltagare 
sammanlagt. Banan i Stockholm är förlagd på universitetsområdet Frescati och arrangeras 
under två efterföljande datum i maj. Loppet är 5 kilometer långt och är precis som Tjejmilen 
ett lopp för tjejer. De som vill kan anmäla lag om 6 personer för att erhålla en picknickkorg. 
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VårRuset arrangeras alltid kvällstid och där varje deltagare kan välja att springa, jogga eller 
gå. VårRuset rekommenderar att deras deltagare är minst 13 år gamla (www.varruset.se, 
u.å).   

1.2 Problemformulering 

Barfield (2004) delar in människans sinnen i två delar där de ena verkar på distans och den 
andra på nära håll. Sinnen som stimuleras på distans är syn och hörsel men kan även utgöra 
exempel på sinnen som agerar på kortare avstånd. Ett exempel på det sistnämnda kan vara när 
någon ska titta på något väldigt litet och således måste se det på nära håll. Men i vanliga fall 
används synen och hörseln på distans och kräver ingen direkt kontakt med objekten (Barfield, 
2004:36). Dessa är också lätta att nå genom sociala medier och är således de två huvudsakliga 
sinnena som sociala medier stimulerar (Barfield, 2004:37). 
 
De tre andra sinnena, lukt, smak och känsel, klassificerar Barfield (2004) som de som kräver 
direkt kontakt. Vid flera tillfällen har en ansats till att reproducera lukter gjorts men utan 
nämnvärda framgångar. Men i framtiden tros luktsinnet vara en del av upplevelsen inom såväl 
sociala medier som på biografer, muséer och andra dylika upplevelser (Barfield, 2004:37-38). 
I jämförelse med luktsinnet så har smaksinnet samma problem men Barfield (2004) menar att 
smaken är omöjlig att stimulera via sociala medier. Det sistnämnda sinnet, känsel, kan förstås 
på tre olika sätt. Det första är den känsel som upplevs av direktkontakt med något mot huden. 
Vidare kan känsel ses som den uppfattning om former som kan fås via kontakt med händerna. 
Sist omnämns den känsla en muskel kan ha när kroppen används för att exempelvis fysiskt 
flytta på ett föremål som därigenom belastar musklerna. Texturer och former är något som är 
svårt att reproducera genom sociala medier även fast det på senare tid kommit att finnas 
teknik som skapat möjlighet till att skriva ut i 3D och dylikt. Men det är väldigt tidskrävande 
och innebär således inte något som reproduceras i realtid. För att beröra kroppens muskler 
finns diverse funktioner som gör att exempelvis musen till datorn har små piggar som rör 
fingret olika beroende på var muspekaren förs och liknande, men även denna del av 
känselsinnet är svårt att stimulera via sociala medier (Barfield, 2004:38).  
 
Eftersom framförallt tre av sinnena är svåra, nästintill omöjliga, att simulera via sociala 
medier så uppstår frågan hur företag kan arbeta med marknadsföring för att därigenom istället 
referera till sinnena? Hur kan marknadsföring bidra till att människor åtminstone kan 
föreställa sig en upplevelse genom sina fem sinnen? En studie kring detta syftas till att göra 
baserat på fem olika löplopp. Tidigare forskning (se avsnitt 3 Tidigare forskning) har 
fokuserat på hur sinnesmarknadsföring används för att stimulera människans fem sinnen i en 
miljö där direktkontakt sker mellan avsändare och mottagare (exempelvis där en frisör 
erbjuder sin kund kaffe). Denna studie ämnar komplettera dessa genom att undersöka 
huruvida det är möjligt att genom sinnesmarknadsföring referera till människans fem sinnen 
på ett sätt som istället sker genom Internet. Syftet är att genom föreliggande studie visa om 
det är möjligt att exempelvis genom sociala medier referera till samtliga sinnen och 
därigenom kunna skapa sig en föreställning om hur det vore att springa ett löplopp.  
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1.3 Disposition 

Inledningsvis presenteras i kapitlet Syfte och frågeställningar de frågeställningar som denna 
undersökning baseras på. Även studiens syfte beskrivs mer utförligt samt de avgränsningar 
som gjorts. Vidare följer ett kapitel om Tidigare forskning som inbegriper forskning som 
presenteras genom en tematisk indelning, Turismen och de fem sinnena, Marknadsföring av 
events samt Sociala medier för marknadsföring. Dessa ämnar ge läsaren en grundkunskap 
gällande aktuell forskning inom valt ämnesområde. Därefter följer ett avsnitt för studiens 
valda teorier. Teoriernas funktion för undersökningen är att de ska användas som verktyg för 
att förstå insamlade data. Dels har en teori gällande sinnesmarknadsföring valts men även en 
kompletterande teori om bilden och textens samspel. Efter teorikapitlet följer Metod och där 
presenteras valda urvals-, undersöknings- samt analysmetoder som förklarar hur denna studie 
genomförts. I samma del av studien presenteras även egen metodkritik samt hur studien tagit 
hänsyn till forskningsetik i enlighet med riktlinjer som Vetenskapsrådet tagit fram. Därefter 
följer kapitlet för Empiri där insamlade data presenteras utifrån material hämtad från 
hemsidor, filmer och Facebook samt Instagram. Avslutningsvis presenterar studien en analys 
där valda teorier används för att förstå insamlat material med syftet att kunna besvara studiens 
frågeställningar. Det allra sista som presenteras är diskussion och slutsatser. I denna del 
sammanfattas de mest huvudsakliga resultaten av studien. Undersökningen har även ett 
avsnitt avsett för fullständig källförteckning samt bifogade bilagor.   
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2 Syfte och frågeställningar 

Nedan presenteras undersökningens syfte samt de frågeställningar som ämnar uppfylla syftet. 
Även studiens avgränsningar nämns för att tydliggöra vad som mer konkret studeras. Syftet 
och frågeställningarna är det som ligger till grund för studien och som således ska vägleda 
hela undersökningen.  

2.1 Syfte 

Som tidigare betonats finns en problematik kring att stimulera människans fem sinnen via 
sociala medier. Däremot finns fragment av ansatser i företags marknadsföring till att ändå 
försöka nå människans sinnen. Huvudsyftet i denna undersökning är därför att visa hur detta 
kan ge sig i uttryck marknadsföringen på Internet. Undersökningen syftar till att synliggöra 
hur det går att åtminstone föreställa sig hur hörseln, känseln, lukten, smaken och synen kan 
uppleva ett löplopp genom referenser via sinnesmarknadsföring.  

2.2 Frågeställningar 

För att uppfylla det tidigare presenterade syftet har följande frågeställningar tagits fram: 
v Hur ger sig de fem sinnena i uttryck i löploppens marknadsföring? 
v Vilka likheter och skillnader går att identifiera mellan de olika löploppens 

marknadsföring vad gäller dess koppling till människans fem sinnen? 
 
2.3 Avgränsningar 
Undersökningen har avgränsats till att fokusera på fem löplopp som av Marathon.se (2014) 
listats högst av de lopp som har flest deltagare i Sverige, detta med undantag för 
Göteborgsvarvet som toppar den listan. Studien är av komparativ karaktär och ska således 
jämföra fem olika lopps marknadsföring (se vidare i avsnitt för 5.3 Urval). De 
marknadsföringskanaler som ska undersökas är deras respektive officiella hemsida, aktuell 
officiell löparvideo samt deras officiella Facebook-sida och Instagram. Valet av de 
sistnämnda sociala medierna motiveras genom tidigare forskning (se avsnitt 3.3 Sociala 
medier för marknadsföring) som gjorts och som visar att företag kan, genom att kombinera 
just Facebook och Instagram, optimera sin marknadsföring. Som tillägg till detta har arbetet 
avgränsats till att fokusera på de respektive loppen som tydliga officiella avsändare. Detta 
kommer givetvis inbegripa material som till viss del hänvisar till andra avsändare men där det 
inte utgör det huvudsakliga materialet (se vidare diskussion kring detta i avsnitt för 5.5 
Metodkritik).  
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3 Tidigare forskning 
I aktuellt kapitel presenteras tidigare forskning som gjorts inom ämnesområdet. Inledningsvis 
kommer ett utdrag av forskning av Agapito, Mendes och Valle samt Xiong, Hashima och 
Murphy som gjorts gällande betydelsen av människans fem sinnen i kontexten turism. Vidare 
övergår avsnittet till att se vad tidigare forskning presenterat inom marknadsföring av events 
där Zarantello och Schmitt samt Tafesse gjort nämnvärda bidrag. I samma avsnitt 
presenteras även hur sportevents marknadsförts, något som Kaplanidou och Vogt samt 
Schoenstedt och Reau undersökt. Agapito, Pinto & Mendes studie undersöker även betydelsen 
av människans perceptionsförmåga i kontexten sinnesupplevelser.  Avslutningsvis finns en 
tidigare studie inom sociala medier och marknadsföring av Hansson, Wrangmo och Solberg 
Søilen.  

3.1 Turismen och de fem sinnena 

Tidigare forskning visar de fem sinnenas betydelse för turismen. Agapito, Mendes och Valle 
(2013) menar att människans sinnen är viktiga för den individuella upplevelsen från såväl att 
ett beslut fattas kring att genomföra ett köp till att konsumera det. Genom sinnena kan en 
individuell uppfattning kring ett specifikt företag eller en organisation skapas (Agapito, 
Mendes och Valle, 2013:64). I undersökningen Exploring the Conceptualization of the 
Sensory Dimension of Tourist Experiences undersöks sinnenas betydelse inom olika 
discipliner, bland annat turism, genom såväl kvalitativa som kvantitativa metoder, beroende 
på vilket syfte undersökningen haft inom respektive ämnesområde (Agapito, Mendes och 
Valle, 2013:63-65). Resultatet av deras undersökning visar att en individs kännedom om en 
specifik plats och omgivning är kopplad till vad denna person har för kroppslig erfarenhet av 
kontexten. Exempelvis är den totala uppfattningen en summering av inte bara vad som 
upplevts med synen utan även vilka signaler hörseln, känseln, lukten och smaken sänt 
(Agapito, Mendes och Valle, 2013:69). Studien presenterar även det faktum att inom just 
turism har fokus till stor del legat på just vad turister upplever med sitt synsinne och den 
hänvisar till the tourist gaze - turistblicken. Turistblicken har ofta studerats genom att forska 
kring vad turister väljer att fotografera men även vad destinationer fokuserar på att 
marknadsföra rent visuellt. En turist upplever mycket på en destination, vilket kan inkludera 
allt från souvenirer, mat och transport (Agapito, Mendes och Valle, 2013:65-66). Därför visar 
undersökningen hur viktigt det är inom destinationsmarknadsföring att inte enbart fokusera på 
synen utan att förstå att människans alla fem sinnen samverkar och skapar individens 
helhetsupplevelse (Agapito, Mendes och Valle, 2013:70).   
 
Som ovan nämnd tidigare forskning så visar även Jia Xiongs, Noor Hazarina Hashims samt 
Jamie Murphys (2015) studie Multisensory Image as a Component of Destination Image att 
sinnen samverkar och påverkar varandra, att inte ett sinne står för sig själv utan skapar en 
uppfattning tillsammans. Denna studie betonar också att det inte enbart är den direkta 
upplevelsen som påverkas utan också individens totala image av den (Xiong, Hashim & 
Murphy, 2015:34). Denna studie gjordes genom 16 djupintervjuer med turister i Phoenix som 
ligger i provinsen Hunas i Kina (Xiong, Hashim & Murphy, 2015:39). De tillfrågade 
turisterna fick beskriva sin upplevelse av Phoenix utifrån sina fem sinnen. De fick svara på 
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frågan “When you think of Phoenix, do you have sensory images in your mind, such as 
pleasant or unpleasant visions, sounds, smells, tastes and touch?” (Xiong, Hashim & Murphy, 
2015:38). Resultatet från dessa 16 informanter visar att deras upplevelse hade påverkats 
främst genom synen, detta i kontrast till hörseln och känseln som enligt studien ska ha 
influerat i minst utsträckning. Studien sammanfattar att den totala imagen baseras på 
människans alla sinnen. Detta kan skapa såväl en positiv som negativ image av en destination 
där exempelvis en vacker vy kan attrahera men en obehaglig lukt kan ge motsatt effekt 
(Xiong, Hashim & Murphy, 2015:39). 
 
Denna del av den tidigare forskningen syftar till att bidra med bakgrundsförståelse kring hur 
sinnena kan skapa och påverka en helhetsupplevelse och där sinnenas samverkan betonas. 
Således nämns också att synen inte är det enda sinnet som en människa upplever genom trots 
att mycket många upplevelser varit inriktade på det sinne, en kunskap som är viktig för det 
fortsatta arbetet av denna studie.   

3.2 Marknadsföring av events 

Lia Zarantonello och Bernd H. Schmitt (2013) skriver i artikeln The impact of event 
marketing on brand equity att eventmarknadsföring är ett relativt nytt fenomen då det fick ett 
uppsving på 1980-talet. De använder i sin artikel en definition från 1993 där marknadsföring 
av event beskrivs som “the practice of promoting the interests of an organisation and its 
brands by associating the organisation with a specific activity” (Zarantonello & Schmitt, 
2013:256). Syftet med undersökningen är i huvudsak att förstå vilken funktion ett event kan 
fylla för ett företags varumärke. Detta vill de göra ur ett bredare perspektiv där fokus inte 
enbart ligger på hur företaget kommunicerar utan också vilken roll eventet kan ha för 
företagets totala kapital (Zarantonello & Schmitt, 2013:256). Metoden de använder är 
hypotesprövning av olika hypoteser som berör effekten av att delta i events. Studien innefattar 
dels litteraturstudier men också en kvantitativ undersökning där de gjort en komparativ studie 
av effekter före kontra efter deltagande i event. De har dock inte fokuserat på ett specifikt 
event utan eventen har utgjorts av såväl sponsrade som icke sponsrade, däribland ett 
citymaraton sponsrat av Gatorade (Zarantonello & Schmitt, 2013:263). Vidare skriver 
författarna att event är ett fenomen som kan uppstå i olika former, exempelvis konferenser, 
pop-up-shops och street-events. Eventmarknadsföring kan bland annat också skapa 
förutsättningar för nya samarbeten mellan olika företag men också hjälpa ett företag att 
positionera sig (Zarantonello & Schmitt, 2013:257). Tidigare studier hade visat att 
eventmarknadsföring gav en effekt inom vissa områden medan denna föreliggande 
undersökning menar att hela varumärkeskapitalet påverkas av deltagandet i event. Andra 
resultat visar också bland annat att det inte hade någon betydelse om eventet var sponsrat eller 
inte utan det kan ha en nämnvärd effekt oavsett. Avslutningsvis betonar studien att för att 
mäta effekten av ett event för ett varumärke bör en komparativ studie genomföras där just 
attityder före respektive efter eventet mäts (Zarantonello & Schmitt, 2013:271).  
 
Wondwesen Tafesse (2016) har som huvudsyfte i sin undersökning Conceptualization of 
Brand Experience in an Event Marketing Context att utveckla ett begrepp som fungerar för 
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varumärkeserfarenhet i en kontext för marknadsföring av event. Undersökningen baseras på 
data från en motorshow i Genéve, Schweiz, genom flertalet olika metoder (Tafesse, 2016:39). 
Valet av att ha en motorshow som undersökningsobjekt motiveras genom att ett dylikt event 
bygger på deltagarnas kunskap om specifika bilmärken samt erfarenheten av dessa. Vidare 
beskrivs att för undersökningen har forskaren fokuserat på fyra större asiatiska bilmärken. För 
att uppfylla syftet användes diverse metoder, bland annat observationer, videoupptagning, 
bilder samt anteckningar men också sekundära data, så som pressreleaser och offentliga 
videos. Forskaren genomförde även intervjuer med managers från respektive märke (Tafesse, 
2016:40). I och med flertalet använda metoder så presenteras också en mängd resultat. 
Exempelvis nämns att en samverkan mellan människans fem sinnen skapar en 
helhetsupplevelse och där forskaren refererar till “experience is the simultaneity with which 
people see, hear, feel, taste and smell [brands]” (Tafesse, 2016:41). De fyra bilmärkena hade 
på sina respektive utställningsområden stora bildskärmar, spelade stämningsfull musik samt 
hade dofter av nyproducerade bilar, något som många bilentusiaster triggades av. Genom att 
alla sinnen stimulerades på olika sätt så skapades en långvarig och minnesvärd upplevelse för 
besökarna (Tafesse, 2016:42). Det är inte endast interaktionen mellan varumärket och 
individen som skapar upplevelsen utan även hur det fysiska och sociala området på plats är 
format. Forskaren menar också att människor får olika upplevelser av ett företag och ett 
varumärke då de väljer att interagera med olika delar av företaget och på olika sätt (Tafesse, 
2016:46).  

3.2.1 Sportevents och marknadsföring 

Studien The Meaning and Measurement of a Sport Event Experience Among Active Sport 
Tourists syftar till bland annat att skapa förståelse kring hur sportturister uppfattar sportevent 
(Kaplanidou & Vogt, 2010:544). För att uppfylla undersökningens syfte har forskarna valt en 
kombination av kvalitativ och kvantitativ metod som genomfördes efter det aktuella 
sporteventet. För den kvalitativa delen har de haft diskussioner kring specifika frågor med två 
fokusgrupper. Som komplement till detta har de haft den kvantitativa metoden som inneburit 
webb- samt mailenkäter (Kaplanidou & Vogt, 2010:548). Sportevent utgör turistprodukter för 
destinationer och dess storlekar kan variera. Med hjälp av media kan sportevent skapa en 
image för en destination. Det kan även ha en direkt inverkan hos en individ där eventen lockar 
turister till att uppleva dem på plats. Likaså kan ett sportevent ha en djupare mening för en 
individ. Kaplanidou och Vogt (2010) menar att eventen även bidrar ekonomiskt till 
värddestinationen. Vidare förklaras att event kan mätas i storlek (små eller stora), 
sportturisterna definieras utifrån hurudvida de är aktiva eller passiva samt resan diskuteras om 
det utgör pre trip, during eller post trip. I pre trip-fasen påverkas deltagaren av diverse olika 
faktorer, så som medier, word of mouth samt andra erfarenheter som härleder till 
destinationen eller sporteventet. Den aktuella studien har haft fokus på den aktiva 
sportturisten, det vill säga den deltagande (Kaplanidou & Vogt, 2010:545). Resultatet av 
studien visar bland annat att flera delar av ett sportevent bidrar till den totala upplevelsen och 
där den fysiska aktiviteten, den sociala aspekten samt den emotionella delen utgör exempel på 
detta (Kaplanidou & Vogt, 2010:559).  
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Även löpning som event och marknadsföring av det har ägnats viss forskning. Studien 
Running a Social-Media Newsroom: A Case Study of the Cincinnati Flying Pig Marathon av 
Linda J. Schoenstedt samt Jackie Reau (2010) problematiserade det faktum att när sport 
rapporteras via klassisk media så förekommer viss fördröjning för exempelvis publicering av 
bilder och dylikt. Däremot har utvecklingen av sociala medier, så som Twitter, YouTube och 
Facebook, möjliggjort bland annat marknadsföring samt att få en uppfattning gällande respons 
av eventet. Detta menar Schoenstedt och Reau (2010) är en funktion som inte nämnvärt 
många sportevents valt att nyttja, varför studien även motiveras. För att undersöka sociala 
mediers betydelse i en sådan kontext valde forskarna att skapa det de omnämner som en 
Social-media plan och som inkluderar diverse plattformar på Internet. Målet med planen var 
att så småningom skapa en ledande hashtag på Twitter (#flyingpig samt #runflyingpig) samt 
på YouTube (#FlyingPigMarathon) (Schoenstedt & Reau, 2010:378). Forskarna kom fram till 
att sociala medier inte nödvändigtvis når ut till den stora massan men att det är ett viktigt 
forum då livsstilen hos deltagarna vid dylika event korrelerar med livsstilen för användare av 
sociala medier. Undersökningen visar att det generellt sett handlade om människor från unga 
till medelåldern, högutbildade samt hälsointresserade. Avslutningsvis bidrog studien till 
fördelar för såväl destinationen som eventet i sig men också sponsorer och deltagare 
(Schoenstedt & Reau, 2010:381).  

För att få ett bredare perspektiv gällande hur andra event använt sig av marknadsföring så har 
denna del av den tidigare forskningen valts. Detta eftersom den presenterar event som är både 
mer eller mindre av denna undersöknings studieobjekts karaktär, något som skapar en bredd 
när det kommer till förkunskapen gällande forskningsfältet.    

3.3 Perception och människans sinnen 
I studien Tourists’ memories, sensory impressions and loyalty: In loco and post-visit study in 
Southwest Portugal menar Dora Agapito, Patrícia Pinto och Júlio Mendes (2016) att ju mer 
upplevelser stimulerar människans sinnen desto mer långvariga minnen kan skapas. Vidare 
syftar studien till att undersöka om stimulansen av människans fem sinnen skapar 
minnesvärda erfarenheter på destinationer för turister. De undersöker även sambandet mellan 
det långsiktiga minnet och destinationslojalitet. För studien besökte författarna Portugal där 
de studerade en grupp som hade som avsikt att besöka sydvästra Portugal med målet att 
övernatta där. De gjorde två enkätundersökningar varav ena utfördes på plats och den andra 
skickades ut 6 månader efter besöket på destinationen. Dessa enkätundersökningar inbegrep 
181 godkända enkäter av 204 som skickades ut (Agapito, Pinto & Mendes, 2016:111).  
 
Författarna förklarar att stimulans av sinnena kan ha en gynnsam effekt på destinationer om 
fokus läggs på detta. Vidare förklarar författarna att människans fem sinnen har en avgörande 
påverkan på en individs uppfattning, minne och beteende. Minnet är en samverkan av delar i 
människans hjärna som gör att människan skapar sig en förmåga att ”lära sig av det förflutna 
och förutsäga framtiden” (Agapito, Pinto & Mendes, 2016:108-109). Agapito, Pinto och 
Mendes (2016) talar även om det som benämns som sensation men också perception. 
Författarna menar att sensation är det påverkar sinnena direkt genom att dessa stimuleras, det 
kan handla om exempelvis vibrationer. Därefter sänds signaler till hjärnan och en tolkning av 
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sinnesintrycken görs, bland annat med hjälp av minnet (Agapito, Pinto & Mendes, 2016:109). 
Förhållandet mellan sensation och perception är att sensation är den inledande fasen i en 
perceptionsprocess. Denna process är föränderlig då minnen och erfarenheter exempelvis kan 
förändras med varandra, det vill säga ett minne kan förändras i takt med att nya erfarenheter 
görs (Agapito, Pinto & Mendes, 2011).       

Agapito, Pinto och Mendes (2016) menar med denna studie att stimulansen av hörseln, 
känseln, smaken och lukten har en större påverkan på minnet av turistupplevelser än vad 
stimulansen av synen har. Författarna betonar att en känslomässig upplevelse har en 
betydande roll för ett positivt turistbeteende för destinationer. De menar även att de 
organisationer som arbetar med att marknadsföra och utveckla destinationer kan använda 
sensoriska beskrivningar för att locka besökare, exempelvis kan ord som ”fågelsång”, ”lokal 
mat” och ”känslan av sanden” användas för att skapa en image och positionera sig gentemot 
andra destinationer (Agapito, Pinto & Mendes, 2016:116).  

3.4 Sociala medier för marknadsföring 
I undersökningen Optimal Ways for Companies to use Facebook as a Marketing Channel 
diskuterar forskarna Linnea Hansson, Anton Wrangmo samt Klaus Solberg Søilen (2013) hur 
Facebook kan användas som en källa för såväl positiv som negativ information om ett företag. 
Därmed är syftet att studera hur företag kan maximera sin användning av Facebook för 
marknadsföring (Hansson, Wrangmo & Solberg Søilen, 2013:112). För studien gjordes 
enkätundersökningar i Halmstad där 350 skickades ut och 158 besvarades. De undersökte 
vilka funktioner på Facebook de tillfrågade Facebook-användarna såg som de viktigaste 
(Hansson, Wrangmo & Solberg Søilen, 2013:118-119). Resultatet visade att ett företags 
statusuppdateringar, bilder och graden av professionellt språk var bland de viktigaste 
komponenterna. Kombinationen av text och bilder syftade till att motivera och inspirera 
kunder. Samtidigt är det av betydelse från företagets sida att ha ett tydligt syfte med det som 
de väljer att sända ut såväl skriftligt som visuellt (Hansson, Wrangmo & Solberg Søilen, 
2013:125). Hansson, Wrangmo och Solberg Søilen (2013) menar att företag kan använda 
Facebook i kombination med exempelvis Instagram för att komplettera med ett forum som 
främst kommunicerar genom bilder.  

3.5 Sammanfattning 

Tidigare forskning visar sammanfattningsvis hur de olika delarna marknadsföring, event och 
sinnen sällan kan förstås för sig själva utan där respektive del har en betydelse för en annan. 
Inledningsvis nämndes hur turism och människans fem sinnen är sammanlänkade. Många 
aktiviteter inom turism har riktats till just synsinnet men där tidigare forskning visar att 
samtliga sinnen är viktiga att beröra. En upplevelse förstärks om fler sinnen stimuleras 
samtidigt, något som även gör upplevelsen minnesvärd. De studier som presenterats inom 
ämnesområdet eventmarknadsföring används inte bara i syfte att nå ut till befintliga och 
potentiella kunder utan kan även hjälpa företaget ifråga att positionera sig på den aktuella 
marknaden. Vidare visas även hur ett event kan påverkas och dra nytta av aktiviteter som är 
riktade till människans fem sinnen. Avslutningsvis nämns att sociala medier är en stor 
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marknadsföringskanal för diverse företag men där det ännu är ett relativt outforskat 
ämnesområde inom många discipliner och där mer forskning efterfrågas. Sist nämns också 
perceptionens betydelse för turistupplevelser och där studien som omnämns presenterar hur 
sinnesupplevelser och minnen är sammanlänkade.  
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Följande avsnitt ämnar visa undersökningens valda teorier. Inledningsvis presenteras Bertil 
Hulténs modell som berör sinnesmarknadsföring. Vidare beskrivs Gert Z Nordströms teori 
gällande betydelsen av bilden och textens samverkan. Syftet med de valda teoretiska 
utgångspunkterna är att de ska utgöra stöd vid analysen av insamlade data. Teorierna ska 
ligga till grund för analysarbetet och således vara det som styr tolkningen av det insamlade 
materialet.    

4.1 Sinnesmarknadsföring 

4.1.1 Människans fem sinnen och marknadsföring 

Ett sätt för företag att göra sig igenkännbara och skapa en image är genom så kallad 
sinnesmarknadsföring. Bertil Hultén, Niklas Broweus och Marcus van Dijk (2009) menar att 
genom att beröra människors sinnen med marknadsföringen så kan det skapa en upplevd 
identitet, livsstil och personlighet hos människor, något som kan kopplas till ett specifikt 
företag. Sinnesmarknadsföringen fokuserar på att beröra hjärnan och de fem sinnena hörsel, 
känsel, lukt, smak och syn (Hultén, Broweus & van Dijk, 2009:6).  

4.1.2 Hörselsinnet 

Ljud är något som ständigt existerar, en del ljud är individen medveten om att denne påverkas 
av medan andra ljud påverkar utan individens medvetenhet. Allt fler företag får en förståelse 
för hur ljudet påverkar minnet och använder sig därför mer och mer av olika sorters ljud i 
marknadsföringen, som musik, röster och loggor med ljudeffekter (Hultén, Broweus & van 
Dijk, 2009:67-68). Människan föds med hörselsinnet och där fostret redan innan födseln 
lyssnar till sin moders hjärtslag. Efter födseln tar människan hjälp av sin hörsel för att skapa 
en identitet. Hörseln kompletterar och förstärker människans fysiska uttryck. Exempelvis 
genom att lyssna på musik kan en individ få utlopp för sina känslor eller genom musiken hitta 
gemenskap med andra (Hultén, Broweus & van Dijk, 2009:68-69).    

4.1.3 Känselsinnet 

Erfarenheter av tidigare upplevelser kan påverkas av människans känselsinne. Känseln kan 
komplettera andra sinnen när de andra sinnena inte kan användas för sig själva. Exempelvis 
kan synen ge sken av att något ser ut att kännas på ett specifikt sätt men inte förrän känseln 
upplevt hur det faktiskt känns så kan det bekräftas eller dementeras. Det kan finnas en 
diskrepans mellan hur något upplevs med något av de andra sinnena i jämförelse med den 
faktiska känslan. Känseln är ett sinne som företag inte lagt så mycket vikt vid. Känselsinnets 
betydelse har varit underskattat inom marknadsföring men där företag istället borde se det 
som en fördel att beröra just känseln. Interaktion är det som ligger till grund att känselsinnet 
påverkas (Hultén, Broweus & van Dijk, 2009:134). Känselsinnet inkluderar såväl den direkta 
hudkontakten en människa kan ha med en produkt, där huden utgör människans största organ, 
men också människas inre känslor (Hultén, Broweus & van Dijk, 2009:137). Sådant som kan 
påverka en människas känsel är bland annat produkters material, yta, temperatur, vikt, form 
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och dylikt. Sådana egenskaper påverkar människors syn på företaget (Hultén, Broweus & van 
Dijk, 2009:139). Temperatur är också, som nämnts, en viktig bidragande faktor till känseln 
och där värme och kyla påverkar erfarenheten av en upplevelse. Därför finns också ett intresse 
hos företag att påverka just temperaturen, där exempelvis uteserveringar nyttjar infravärme 
vid lägre temperaturer (Hultén, Broweus & van Dijk, 2009:141). 
 
4.1.4 Luktsinnet 
Redan sedan forntiden har individens egna doft haft en stor betydelse för människors identitet, 
något som kommit att karaktärisera den personen och exempelvis dess hem (Hultén, Broweus 
& van Dijk, 2009:45). Människan minns mer än 10 000 olika lukter. Luktsinnet liksom övriga 
sinnen är viktiga för människans erfarenheter och minnen från en upplevelse (Hultén, 
Broweus & van Dijk, 2009:42). Tidigare studier visar att 80% av alla män och 90% av alla 
kvinnor associerar en lukt till en specifik händelse. Lukter kan ha en inverkan på både 
atmosfären och en människas känslor och endast en hint av en särskild lukt kan få en 
människa att koppla lukten till en viss kontext (Hultén, Broweus & van Dijk, 2009:43). 
Lukter kan användas för att marknadsföra en specifik produkt, något som också påverkat 
utbudet av produkter med dofter. Idag finns doftande ljus, sprayer och oljor att tillgå som kan 
användas för att öka försäljningen. Forskning visar att exempelvis apelsinförsäljningen i en 
butik ökade genom att sprida konstlad apelsindoft (Hultén, Broweus & van Dijk, 2009:42). 
Men de är inte endast kemiska dofter som påverkar människans luktsinne utan även naturliga 
lukter från vardagen är viktiga och har en inverkan på luktsinnet (Hultén, Broweus & van 
Dijk, 2009:44).   

4.1.5 Smaksinnet 

Att tillfredsställa smaksinnet är något som sällan uppfattas som en medveten och aktiv 
handling från företaget. Däremot är det ett viktigt sinne att beröra för att skapa en minnesvärd 
upplevelse (Hultén, Broweus & van Dijk, 2009:112). Exempelvis erbjuder många bilförsäljare 
och frisörsalonger en kopp kaffe till sina kunder för att inkludera smaksinnet i upplevelsen, en 
gest som många andra branscher inte utnyttjar trots att det skulle gynna deras image (Hultén, 
Broweus & van Dijk, 2009:113). En vuxen person har cirka 10 000 smaklökar och dessa 
sänder signaler till hjärnan och som gör att individen kopplar smaken till något specifikt, som 
resulterar i en antingen positiv eller negativ upplevelse (Hultén, Broweus & van Dijk, 
2009:114). Humöret är något som också kan påverka aptiten och smakupplevelsen (Hultén, 
Broweus & van Dijk, 2009:116). 
 
4.1.6 Synsinnet 
Synsinnet är det av människans fem sinnen som sinnesmarknadsföring fokuserar på mest 
(Hultén, Broweus & van Dijk, 2009:1). En människas beslutsfattande i vardagen baseras till 
stor del av det som uppfattas genom synen. Exempelvis det en person ser av ett företag utgör 
ofta den första uppfattningen denne får av det specifika företaget. Synsinnet kan hjälpa ett 
företag att skapa en klarare bild av dess identitet och värderingar. Apple är ett företag som kan 
exemplifiera detta då deras logga förknippas med uppskattad design vilket inkluderar stilrena 
färgval, så som svarta och vita produkter (Hultén, Broweus & van Dijk, 2009:87-88). Genom 
specifika visuella uttryck kan företag särskilja sig från företag inom samma bransch. En stark 
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visuell image, en specifik logga eller stil, kan hjälpa företag att marknadsföra sig och göra 
människor medvetna om företaget ifråga (Hultén, Broweus & van Dijk, 2009:88). Varje ny 
bild en person skapar genom synen av en specifik kontext ställs i direkt jämförelse med bilder 
från tidigare erfarenheter av liknande situationer. Dessa bilder förstärks om personen ifråga 
även har möjlighet att uppleva situation genom sitt känselsinne (Hultén, Broweus & van Dijk, 
2009:90). 
 
4.2 Bild och text i symbios 
Semiotik är den vetenskap som studerar tecken och syftar till att undersöka dess egenskaper 
och funktioner (Nordström, 2003:115). Gert Z Nordström (2003) talar om ett fenomen inom 
medieföretag som omnämns som iscensättning. Det första steget som sker är att exempelvis 
en redaktion får ta del av en nyhet och måste då ta beslut om den ska publiceras. När en nyhet 
väljs för publicering modifieras den för att passa för ändamålet. Sista steget är det som kallas 
iscensättning. Detta steg inbegriper en förmåga att skapa dramaturgi. Iscensättningen handlar 
om att sätta en ton på det som publiceras men också i vilken form det ska uttryckas. Målet är 
att skapa en spänning som ska göra den hållbar i flera akter. Iscensättningen består av två 
delar, dels en verbal del men också en bildlig del och där de tillsammans kan utgöra en scen. 
Det verbala språket inom iscensättningen kan vara bland annat rubriker och ordval. 
Bildspråket kan uttrycka distans och närhet men också symboler och metaforer (Nordström, 
2003:62).  
  
Text och bild, det vill säga det verbala språkets interaktion med det bildliga språket samt vice 
versa, påverkar varandra. Dessa kan såväl förstärka som försvaga de olika uttryckssätten. En 
rubrik kan exempelvis visa en detalj i något som uttrycks genom bild. Samtidigt kan fokus 
ändras genom en rubrik. En iscensättning kan även utgöras av en berättelse precis som en 
berättelse kan bestå av två eller flera iscensättningar (Nordström, 2003:62). Formen inom 
iscensättning kan skapa förståelse för exempelvis sådant som är återkommande och således 
inte utbytbart (Nordström, 2003:63). Nordström (2003) har kategoriserat fyra typer av 
iscensättningar och dessa är dramatisk, lyrisk, didaktisk samt episk. Dessa olika kategorier 
förstås sällan ensamma men däremot har händelser märkbara drag från en specifik kategori 
(Nordström, 2003:63).  
  
Den dramatiska iscensättningen kan inbegripa information som ses som överraskande eller 
chockartad. En annan egenskap som denna iscensättning har är också att mottagaren kan 
“bara ana, förfaras och förskräckas. Ingen vet hur händelseförloppet kommer att utvecklas” 
(Nordström, 2003:63). Den lyriska iscensättningen följer ofta efter den dramatiska och kan stå 
för det lugn som följer efter exempelvis en dramatisk händelse. Detta kan handla om 
minnesstunder och begravningar eller glädjescener när något dramatiskt slutat bättre än väntat 
(Nordström, 2003:64). Målet med didaktisk iscensättning är att beskriva faktiska förhållanden 
som råder, exempelvis beskriva ett händelseförlopp (Nordström, 2003:64).  
  
Den episka iscensättningen berör att en nyhet framställs som en större händelse, något som 
passerat men som också pågår men även att det har en personlig och subjektiv anknytning. 
Det som uttrycks ska förmedla en känsla av att vara närvarande trots att det råder en distans i 
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realiteten. För att det som förmedlas ska upplevas som pålitligt är det fördelaktigt om 
avsändaren är en person som är bekant eller uppfattas trovärdig. Episk iscensättning har ofta 
dolda funktioner, så som att ta fram “speciella hjältar” från kontexten (Nordström, 2003:64). 
Den episka iscensättningen är den del som vid analysarbetet för denna studie kommer kunna 
fungera som verktyg för att förstå det outtalade sambandet mellan den skrivna samt den 
visuellt illustrerade marknadsföringen hos löplopp och således ges inget utrymme åt de andra 
typerna av iscensättning.  
  
4.3 Sammanfattning 
Hultén, Broweus och van Dijks teori berör såväl avsändare som mottagare och behandlar det 
mest centrala i denna studie, sinnenas betydelse för hur människor påverkas av dessa. Syftet 
med att använda denna teori är att skapa en förståelse för hur marknadsföringsstrategier kan 
se ut i praktiken som refererar till sinnena. Detta för att i analysarbetet kunna läsa ut vilka 
delar i den presenterade empirin som faktiskt påverkar människans sinnen och för att slutligen 
därigenom besvara studiens syfte. Teorin används som en bas till att förstå människans fem 
sinnen i kombination med marknadsföring. 
  
I nästkommande metodkapitel menar Highfield och Leaver att det finns relativt lite forskning 
om bildanalys i kontexten sociala medier. Men bildanalys har studerats inom andra 
ämnesområden och där teorier, relevanta för sammanhanget, påträffats. Nordströms teori 
gällande iscensättning inom semiotik syftar till att användas som verktyg för att förstå 
framförallt studiet av kombinationen mellan text och bild i undersökningen och där den episka 
iscensättningen kan användas för att förstå vissa uttrycksmedel i loppens marknadsföring. 
Även om Nordströms teori i sig inte berör sinnen så visar den vikten av att studera 
kombinationen av text och bild då det är just text och bild som förmedlar referenserna till 
människans fem sinnen i denna studie. Nordström skriver också att exempelvis text kan 
komplettera en bild och förstärka den och vice versa. Därigenom kan även stimuleringen av 
ett sinne förstärkas alternativt försvagas beroende på hur just text och bild samspelar. Därför 
blir denna teori ett viktigt och kompletterande verktyg för att förstå sinnesmarknadsföring. 
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5 Metod  
I följande avsnitt presenteras undersökningens tillvägagångssätt, från den metod som använts 
för att samla in data till analysmetod. Metodkapitlet inkluderar även en presentation av 
undersökningens urval men också kritik mot det egna metodvalet. Avslutningsvis diskuteras 
rådande forskningsetiska principer samt hur hänsyn till dessa tagits i föreliggande arbete.   

5.1 Datainsamlingsmetod 

Som presenterats i kapitlet 4 Tidigare forskning finns det relativt lite forskning vad gäller 
datainsamlingsmetoder för sociala medier. Men utifrån den tidigare forskning samt de 
metoder som omnämns vidare i detta metodkapitel är tanken att det ska gälla som en 
metodologisk utgångspunkt för föreliggande studie.  
 
Undersökningens trovärdighet kan bedömas utifrån om resultaten som presenteras är rimliga 
utifrån aktuella insamlade data samt om liknande slutsatser kan göras även av den som inte 
utfört undersökningen (Hjerm, Lindgren och Nilsson, 2014:84). En del av undersökningen har 
även bestått i att presentera den i enlighet med de forskningsetiska principerna för att stärka 
trovärdigheten. Även detta metodkapitel syftar till att visa arbetets gång för att presentera 
vägen från frågeställning till resultat. Studien ägnar utrymme åt det som på såväl hemsida som 
i video och Facebook samt Instagram berör löploppet och löparen direkt. En notering gällande 
exempelvis musiken i respektive officiell video kommer också göras samt andra intryck som 
de olika plattformarna ger.  

5.2 Analysmetod 

När materialet för studien hade samlats in påbörjades analysarbetet. I föreliggande 
undersökning användes en kvalitativ analysmetod, baserad på det som Hjerm, Lindgren och 
Nilsson (2014) benämner som kodning. Efter insamlade data från respektive lopps hemsida, 
filmer, Facebook samt Instagram gjordes materialet mer hanterbart genom att kodning 
tillämpades. Kodningen syftar till att skapa en förståelse för materialets innehåll utan att något 
förutfattat antas på förhand. Tillsammans utgör samtliga valda koder grunden för det fortsatta 
analysarbetet. I materialet påträffades diverse avsnitt som har olika tematiska innehåll. Dessa 
specifika delar kallas kategorier som i sin tur får en slags etikett, koder. I denna studie har 
kategorier identifierats och som refererar till människans fem sinnen och där de fem sinnena 
därigenom utgör koderna (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014:45-50).  

5.3 Urval 
Undersökningen är en komparativ studie där fem olika lopp som hålls i Stockholm en gång 
per år valts. Dessa är ASICS Stockholm Marathon, Midnattsloppet, TCS Lidingöloppet 30, 
Tjejmilen och VårRuset. Viktigt att tillägga är att det är de ordinarie loppen som studeras och 
exempelvis inte MiniMil eller Lilla Tjejmilen. Loppen har valts då Marathon.se (2014) listat 
de som Stockholms fem största lopp sett till antalet deltagare. För undersökningen valdes fem 
lopp då det material som samlats in från dessa bedömdes ha gett undersökningen teoretisk 
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mättnad. Den teoretiska mättnaden innebär att fler studieobjekt inte längre bidrar med ny 
information. Så länge nya infallsvinklar inom aktuellt ämnesområde uppkommer vid 
undersökningen så är studien inte fulländad (Hjerm, Lindgren och Nilsson, 2014:154). 
Däremot menar Trost (2010) att ett alldeles för stort material inte nödvändigtvis är 
fördelaktigt då det kan bidra med för många detaljer som är svårhanterade vid analysarbetet.  
 
Fokus ligger även på respektive lopps marknadsföring inför nästkommande lopp. Men en stor 
del av marknadsföringen bygger på användandet av material från föregående år, varför det 
blir aktuellt att även inbegripa detta. Eftersom studien ämnar undersöka hur marknadsföringen 
på respektive sociala medier kan referera till människans fem sinnen så är det data som kan 
besvara detta som används som primärt material. 
 
Vidare sker undersökningen baserad på information hämtad från loppens egna officiella 
hemsidor, officiella filmer, Facebook-sidor samt Instagram. Tidigare studier visar att 
kommentarer på sociala medier kan ses som en del av ett publicerat inlägg. Highfield och 
Leaver (2015) menar dock att det kan vara problematiskt att studera kommentarer (se avsnitt 
5.4 Samla in data genom sociala medier) och för undvika dessa svårigheter har det 
ursprungliga inlägget i föreliggande studie studerats istället, så som det publicerats, exklusive 
kommentarer. När det gäller undersökningens del där empiriska data hämtats från Facebook 
och Instagram så studeras de två senaste inläggen på respektive officiella sidor. Med de två 
senaste åsyftas från den stunden det empiriska materialet samlats in, detta eftersom sociala 
medier ofta uppdateras kontinuerligt. 
 
Vad gäller undersökningen av specifikt TCS Lidingöloppet 30:s Instagram-sida så går att 
notera att de har ett gemensamt konto för att marknadsföra sina diverse lopp. Således går inte 
att studera de två senaste inläggen då deras flöde för närvarande till största delen består av 
bilder och information gällande ett cykellopp de precis arrangerat. Eftersom denna studie inte 
ägnar utrymme åt cykling så har en alternativ metod använts för att identifiera de två senaste 
inläggen som är aktuella för föreliggande undersökning. Istället har en aktiv sökning gjorts för 
att hitta de två senaste inläggen som tydligt kan kopplas till löpning. Detsamma gäller 
Lidingöloppets Facebook-sida.  

5.4 Samla in data genom sociala medier 

Sociala medier har kommit att bli ett forskningsfält som intresserat diverse discipliner, allt 
från politik till hälsa. A Methodology for Mapping Instagram Hashtags presenterar 
forskningsmetoder för att studera Twitter men där det nämner att dessa även går att applicera 
på andra sociala medier också (Highfield & Leaver, 2015). Highfield och Leaver (2015) 
nämner problematiken kring att analysera sociala medier eftersom de erbjuder stora mängder 
data. Det finns diverse dataset som används för att hantera sådana data av kvantitativ karaktär 
men som istället missar information kring exempelvis människors beteenden på sociala 
medier (Highfield & Leaver, 2015). Vidare är det viktigt att vid studiet av exempelvis 
Instagram ta hänsyn till såväl publicerad bild som text samt se vad dessa kommunicerar. Text 
har dominerat forskningen inom sociala medier men bild är även viktigt att studera men är 
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desto svårare och mer abstrakt menar Highfield och Leaver (2015), varför de också menar att 
det finns ett behov av en utveckling av metoder för att kunna studera detta. 
 
Highfield och Leaver (2015) skriver att Instagram i huvudsak har studerats genom analys av 
foton som tagits av specifika platser. Det som mer konkret har studerats är exempelvis vem 
som publicerat inlägget, tidpunkt för inlägget, kommentarer och vilka som kommenterat samt 
vilken text som skrivits till aktuell bild. Instagram möjliggör även för dess användare att 
publicera rörligt material. Kommentarer är något som påverkar det inlägg som lagts ut. Dessa 
påverkar i den grad att den ger inlägget en ny skepnad och där kommentarer kan påverka 
uppfattningen om det ursprungliga inlägget. För forskning blir detta aningen problematiskt 
eftersom forskaren här måste besluta huruvida kommentarer ska analyseras eller inte. Beslutet 
kan dels ligga i om kommentarerna över huvud taget ska ingå i studien. Väljer forskaren att ta 
med dessa så följer nästa diskussion som berör var gränsen ska dras för vilka kommentarer 
som ska tas med i undersökningen. Forskaren måste då besluta om exempelvis endast de tio 
första kommentarerna ska studeras eller samtliga (Highfield & Leaver, 2015). Highfield och 
Leaver (2015) presenterar en lösning på detta och det handlar om att studerar det ursprungliga 
inlägget så som det publicerades inklusive bild, text och hashtags (Highfield & Leaver, 2015).  

5.4.1 Hashtags och emojis 

Hashtags kan ses som indelning av olika communities. Det som förenar ett community i denna 
kontext är liknande intressen och ett medvetet engagemang kring något specifikt. Vidare 
används hashtags mer som ett sökverktyg för att hitta inlägg av liknande karaktär inom 
samma ämnesområde men utan att ett individuellt svar förväntas (Bruns & Burgess, 2011:5). 
Hashtags kan definieras som “brief keywords or abbreviations, prefixed with the hash symbol 
‘#’” (Bruns & Burgess, 2011:2). Vidare går det inte att garantera att en person som använder 
en specifik hashtag gör det medvetet för att bli sammanlänkad med andra som använt den 
hashtagen. Vissa använder en hashtag för att beskriva bilden de lägger upp medan samma 
hashtag kan vara kopplad till ett specifikt event. Den som skapat en hashtag kan ha haft andra 
intentioner med den specifika hashtagen än vad en annan person har som använder den 
därefter (Highfield & Leaver, 2015). Emojis är ett annat uttrycksmedel som David Marengo, 
Fabrizia Giannotta och Michele Settanni (2017) menar har utvecklats genom människans 
användande av exempelvis mobiltelefoner och e-post. Detta har skapat olika och mer 
nyanserade sätt att kommunicera. Ett relativt nytt kommunikationssätt är just emojis som är 
olika uttryckssymboler som framförallt används av unga för att förmedla känslor på ett 
informellt och snabbt sätt (Marengo, Giannotta & Settanni, 2017:74).    

5.5 Metodkritik 

Som nämnts i föregående avsnitt i detta metodkapitel så finns svårigheter med att studera 
sociala medier då exempelvis inlägg är i ständig förändring i och med möjligheten till att 
bland annat kommentera dem. Kommentarer är något som påverkar inläggets betydelse. Men 
utifrån det Highfield och Leaver nämner, om att istället utesluta kommentarer helt, så har en 
ansats till att undvika denna problematik gjorts genom att exkludera studiet av kommentarer 
på samtliga valda sociala medier. Något annat som kan ha inverkan på denna studie är det 
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faktum att endast de två senaste inläggen från respektive lopps Facebook samt Instagram 
studerats. Troligtvis har inläggen olika innehåll beroende på hur nära det är till att respektive 
loppet arrangeras och där en mer aktiv marknadsföring torde ske ju mer loppets start närmar 
sig.  
 
En annan kritik som går att belysa i denna studie är det faktum att det finns en efterfrågan på 
utvecklade metoder för att studera sociala medier och där det i skrivandets stund således råder 
brist på detta i viss utsträckning. Men en förståelse kring detta har funnits genom hela studien 
och även nämnts i flera delar av undersökningen för att visa att hänsyn till detta tagits i största 
möjliga mån. I och med detta kan framtida undersökningar ge utvecklade resultat för liknande 
studier när undersökningsmetoder anpassade för diverse sociala medier tagits fram. Med detta 
menas vidare att när en metod för att undersöka exempelvis Twitter inte längre behöver 
användas som en slags universell undersökningsmetod för alla sociala medier.  

5.6 Forskningsetik 

I denna undersökning har en medvetenhet kring Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska 
principer funnits närvarande och hänsyn till dessa har tagits utifrån vald undersökningsmetod. 
En av de punkter som Vetenskapsrådet (2011) nämner är kravet på kvalitet inom forskning. 
Detta innebär att en undersökning ska generera ny och värdefull kunskap. I förarbetet för 
denna studie gjordes en bred insamling av material från tidigare forskning inom områden som 
såväl varit direkt kopplade till denna studie samt även till angränsande forskningsfält. Detta 
för att på så vis hitta var det finns ett behov av forskning och för att därigenom formulera ett 
syfte anpassat efter kvalitetskravet med huvudsakligt mål att bidra med ny kunskap till fältet.  
 
Vidare presenterar Vetenskapsrådet (2011) viktiga punkter att ha i åtanke när undersökningar 
görs. Det kan handla om en skyldighet att vara sann genom hela studien, vilket haft fokus i 
denna undersökning då arbetet haft som syfte att kontinuerligt visa läsaren hur 
undersökningen genomförts, vilket inbegriper presentation av valda metoder samt vad dessa 
givit för resultat men även kritik mot dessa. Vetenskapsrådet (2011) förutsätter även att 
forskarna förhåller sig objektivt till studien. I denna undersökning har valen av studieobjekten 
varit av selektiv karaktär. Men i och med detta har medvetenheten kring det bidragit till en 
ökad reflektion. 
 
Avslutningsvis bör även Vetenskapsrådets (2011) individskyddskrav omnämnas. Detta krav 
syftar till att skydda enskilda individer från ”skada och kränkning”. Eftersom denna 
undersökning inte varit i direkt kontakt med några enskilda individer utan där undersökningen 
gjorts på redan publicerat material så har detta inte varit föreliggande studies 
huvudproblematik. Dock kan nämnas att även i det publicerade materialet har individer 
omnämnts, exempelvis kända personer som fyllt en särskild funktion för de diverse loppen. 
Men detta material har behandlats med individskyddskravet i särskild åtanke. Personerna 
ifråga har under inga omständigheter presenterats på ett negativt sätt utan beskrivningen av 
dessa har berört exempelvis vilket konkret yrke de har och där deras respektive kändisskap 
varit central i sammanhanget. Detta är även information som framgår i det insamlade 
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materialet och som inte på något sätt syftar till att skada personen ifråga. Vidare finns även 
referenser till samtliga inlägg, hemsidor samt filmer.   
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6 Empiri 
I detta empirikapitel sammanfattas insamlade data som hämtats från loppens hemsida, 
officiell video samt Facebook och Instagram. Material från varje lopp presenteras för sig och 
där de olika plattformarna utgör de olika delarna. Empirin är det som sedan analyseras i 
efterföljande analyskapitel med hjälp av valda teorier som presenterats i ett tidigare avsnitt.   

6.1 ASICS Stockholm Marathon 

6.1.1 Stockholmmarathon.se 

Vid första anblick på Stockholmmarathon.se möts läsaren av ASICS Stockholm Marathons 
logga på en vit och ljus bakgrund samt ett bildspel på fem olika bilder som även innehåller 
information med tillhörande länkar. Information om loppet i text är också tillgängligt under 
bildspelet. Den första bilden visar starten på loppet med informationen “sista chansen att 
springa vår klassiska tvåvarvsbana”. Vidare visar nästa bild en fokuserad kvinna med armarna 
i kors med både grönska och vattendrag i bakgrunden. På bilden står även ett citat av kvinnan 
där hon förklarar att “smärtan och den galna tröttheten är lite av tjusningen”. Den tredje 
bilden visar mannen som är huvudpersonen i deras officiella video med en klickbar länk till 
filmen. Även den kommande bilden innehåller hänvisar till filmen och på bilden visas 
deltagarna vid vätskekontrollen, huvudfokus är på en kvinna “in action” som precis passerat 
kontrollen. Den sista bilden i bildspelet är på ett flertal deltagare som ser fokuserade ut vid ett 
grönområde (www.stockholmmarathon.se, u.å). 
 
Under rubriken Om loppet på Stockholmmarathon.se går att läsa:  
 

Lördagen den 3 juni 2017 går ASICS Stockholm Marathon för 39:e gången i 
ordningen. Att springa ett maraton, 42 195 meter, på Stockholms gator är något du 
helt enkelt måste göra någon gång i ditt liv. För utmaningen. För känslan. 
Välkommen! (www.stockholmmarathon.se, u.å). 

 
Citatet ovan presenteras i direkt anknytning till ett rullande bildspel med levande foton från 
loppet. Flera av bilderna representerar glada och utmattade löpare precis innan målgång. 
Vidare beskrivs Stockholm Marathon som “årets tuffaste folkfest och roligaste kraftprov”. De 
beskriver även loppet som en av världens vackraste maratonbanor. Banan är en så kallad 
tvåvarvsbana vilket innebär att löparna springer banan två varv. Publiken omnämns också 
som en del av eventet där den enligt hemsidan skapar stämning. Maraton är något som 
sprungits sedan 1896 och började i Aten för att tre år senare även finnas som lopp i 
Stockholm. På Stockholmmarathon.se går även att läsa att under loppet passeras sevärdheter, 
så som Dramaten, Stockholms slott, Stockholms stadshus samt Centralstationen 
(www.stockholmmarathon.se, u.å). 
 
Dagen innan loppet anordnas det som benämns som Pastaparty i samband med 
nummerlappsutdelningen på Östermalms IP. På pastapartyt bjuder arrangörerna alla löpare på 
bland pasta, bröd och mineralvatten. Under tävlingsdagen erbjuder Stockholm Marathon 
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utöver själva löpningen  andra aktiviteter längs med loppet. Bland annat ingår 17 
vätskekontroller där såväl vatten som sportdryck serveras men också druvsocker och frukt. 
Även underhållning förekommer i form av musik. Efter mållinjen bjuds det på bananer, 
bullar, kaffe, korv med bröd, läsk, alkoholfri öl och annat. För den som önskar finns även 
massörer på plats. På Östermalms IP anordnas en after run där det bjuds på förfriskningar 
efter loppet. Arrangemanget har även så kallade farthållare som gör att löparna kan hålla sig 
till en farthållare som håller en hastighet efter önskemål. De löpare som fullföljer loppet in i 
mål får en så kallad Finisher T-shirt men också en “exklusiv ASICS Stockholm Marathon-
medalj” (www.stockholmmarathon.se, u.å).   
 
Banan beskrivs utförligt på Stockholm Marathons hemsida och där banans olika sekvenser 
beskrivs dels hur den är för löparen samt hur löparen bör planera sin löpning när det specifika 
partiet passeras. Men löparen får även en kortare beskrivning av platsens historia och 
sevärdheter som kan noteras under löpningen. Detta kan exemplifieras genom partiet 
Norrmalmstorg - Skeppsbron som beskrivs enligt följande: 
 

När vi svänger vänster, in till Kungsträdgården, ökar adrenalinhalten. Den stimmiga 
publiken, den lätta nedförsbacken, storstadens höga puls – det är en majestätisk känsla 
att forsa fram! Plötsligt övergår den folkliga stämningen till monumental storhet. 
Kungsträdgårdens myller av människor ersätts av Kungliga Slottets vördnadsbjudande 
silhuett. Än en gång finns det anledning att besinna sin löpariver. Det själsliga rus som 
de två senaste kilometerna gett upphov till, kan orsaka en rejäl baksmälla ett par 
timmar senare om tempot ökat markant. Lägg märke till: Kungsträdgården är stadens 
äldsta park, förmodligen anlagd på 1400-talet. Det var länge en lustgård omgärdad av 
murar. Dessa revs först i slutet på 1700-talet och allmänheten fick tillträde till den 
kungliga marken (www.stockholmmarathon.se, u.å). 

 
Under rubriken Foto finns det en även underrubrik som heter #stockholmmarathon där de 
uppmanar deras besökare till att lägga upp bilder med deras hashtag. Instagramflödet med 
hashtagen visas även på hemsidan under rubriken (www.stockholmmarathon.se, u.å).  

6.1.2 Video 

ASICS Stockholm Marathons hemsida presenterar deras The official movie som är på 2 
minuter och 29 sekunder. Det första som syns i videon är ASICS Stockholm Marathons logga 
tillsammans med en trång gränd i skymningen. I videon får tittaren följa en manlig löpare 
genom ett ASICS Stockholm Marathon. Under loppet spelas låten Redo att dö med Daniels 
Adams Ray (för komplett låttext, se Bilagor). Under filmen följs mannen i två parallella 
löpturer som visas växelvis. Den ena turen är då han springer loppet själv och då har ingen 
nummerlapp. Under den andra turen springer han med tusentals andra löpare, då med 
nummerlapp. Banans miljö skildras som en blandning av stadsmiljö och naturområden med en 
kombination av klassiska sevärdheter i Stockholm och mycket växtlighet och vattendrag. 
Under loppet passerar mannen sevärdheter, så som Stockholms slott och Stockholms stadshus 
i solnedgången en sommarkväll. Mannen upplevs vara runt 35 år, han bär kläder som ger 
uttryck av att vara en icke elitlöpare. Hela loppet följs mannen när han springer såväl ensam 
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som med loppets alla andra tusentals deltagare. Videon presenterar inte loppet i kronologisk 
ordning. Ungefär i mitten av videon visas startskottet som tycks gå under dagtid och tittaren 
får se när den enorma folkmassan springer iväg. Människorna som springer ASICS 
Stockholm Marathon tycks vara en blandning av män och kvinnor och allt från motionärer till 
elitlöpare. Videon filmas såväl uppifrån som med närbilder från loppet där löparnas uttryck 
kan noteras, exempelvis går att se att mannen som följs i videon både är svettig och ser ut att 
få kämpa hårt emellanåt. Stockholms stadssilhuett skildras vid flertalet tillfällen under filmen. 
Deltagarna passerar olika stadsdelar av Stockholm och även diverse vätskekontroller och 
tittaren kan se hur en löpare greppar en mugg vatten i slowmotion. Publiken skildras som en 
stor massa med människor där alla ser glada ut och har diverse rekvisita för att heja på 
löparna. Mannen följs ända in i mål och målgången är på Stockholms Stadion. Han sträcker 
upp armarna efter att ha gått i mål, därefter har han en medalj runt halsen, svenska flaggan 
vajar i bakgrunden och hans ansikte uttrycker lycka. Videon avslutas med att mannen står och 
blickar ut över Stockholms Stadion i solnedgången och tänker tillbaka på sin prestation och 
där tillbakablickarna skildras genom olika sekvenser från en löptur utan nummerlapp. Sedan 
visas deras logga återigen (www.stockholmmarathon.se, u.å).  
 

6.1.3 Facebook och Instagram 

Den 8 maj 2017 publicerade ASICS Stockholm Marathon ett inlägg på Facebook 
(@stockholmmarathon.se) där skriven text kombinerats med sex olika bilder. Texten förklarar 
att ett flertal löpare provsprang loppets andra varv på 26 kilometer tillsammans i olika 
startgrupper under söndagen den 8 maj 2017. På bilderna syns deltagarna som var med under 
provlöpningen. Den första bilden visar flertalet löpare som springer på rad under en allé. Den 
andra bilden är av samma karaktär där en av löparna tittar in i kameran och ser lycklig ut, 
miljön är på denna bild i ett grönområde. Vidare visar bild nummer tre när löparna springer 
förbi Kaknästornet. Deltagarna ser fokuserade ut, några sträcker upp armarna mot himlen och 
ser glada ut. Nästa bild illustrerar deltagarna vid vätskekontrollen där en del svettiga deltagare 
med rosiga kinder och trötta uttryck stannar och dricker, andra är på väg att ta den röda 
pappersmuggen och någon är på väg därifrån. Den sista bilden visar en rad glada löpare som 
springer över en bro med händerna i luften.  
 
ASICS Stockholm Marathon publicerade även ett inlägg på Facebook den 7 maj 2017. Detta 
inlägg innehåller både skriven text och en stillbild där de presenterar Veckans löpare. I 
inlägget intervjuas mannen som fått utnämningen där han bland annat får frågor om hur 
många maraton han sprungit och varför han springer. Mannen har sprungit tre maraton 
tidigare, varav två har varit ASICS Stockholm Marathon. Vidare nämner han att han tycker att 
löpningen är rogivande och att han gillar att utmana sig själv. Det bästa med just ASICS 
Stockholm Marathon menar han är stämningen, som bland annat publiken och de andra 
deltagarna bidrar till. På bilden som publicerades tillsammans med den skrivna texten 
illustreras mannen iförd löparkläder med svarta shorts, en svart långärmad tröja med en grön 
T-shirt över. På T-shirten syns även en nummerlapp. Han ser koncentrerad ut och ser ut att 
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vara mitt i ett löpsteg. Mannen springer på en gångväg gjord av asfalt där en annan löpare 
syns i bakgrunden.  
 
ASICS Stockholm Marathons (@stockholm_42195) senaste inlägg på Instagram är detsamma 
som de publicerat den 8 maj 2017 på Facebook där de berättar genom text kombinerat med 
sex olika bilder att loppets andra varv har provsprungits tillsammans med en grupp löpare. 
Instagram-inlägget publicerades även samma dag som Facebook-inlägget. På Instagram har 
däremot hashtags använts som inte finns med på Facebook, dessa är #asics, 
#stockholmmarathon och #tsmrunning. 
 
Den 4 maj 2017 publicerade ASICS Stockholm Marathon på deras Instagram en bild och en 
text där de frågar följarna hur det går med träningen och om de är redo för starten om 30 
dagar samt att de längtar till loppets startdag. På bilden står det “30 days left” i en vit stor text 
och i bakgrunden syns en stor mängd löpare vid startlinjen. Vita ballonger med siffror syns i 
luften och de flesta deltagarna har färgglada träningkläder. Hashtags som används här är, 
#stockholmmarathon, #asicsstockholmmarathon, #countdown och #running.  

6.2 Midnattsloppet 

6.2.1 Midnattsloppet.com 

Det första som Midnattsloppets hemsida visar är Midnattsloppets logga, foton och rörliga 
bilder mot en mörk bakgrund från Midnattsloppet 2016. Startelden tillsammans med löparna 
som har likadana turkosa tröjor och kollar rakt in i kameran med stora leenden illustreras på 
dessa bilder. Några gör segertecknet med fingrarna och vissa gör tummen upp. Längre ned på 
startsidan finns deras egna hashtag, #Midnattsloppet och länkar till Midnattsloppets olika 
konton på sociala medier, så som exempelvis Facebook och Instagram. Vid ett klick vidare in 
på specifikt Midnattsloppet i Stockholm så går följande att läsa “Den 19 augusti 2017 
arrangeras största och häftigaste löplopp. Spring de 10 kilometerna på  Södermalm till 
rytmerna av samba och känn pulsen i sommarens stora publikfest.” Under denna text finns 
själva knappen för anmälan. De skriver även på hemsidan att det var få som från början trodde 
att Midnattsloppet skulle vara så uppskattat och menar att “Midnattsloppet älskas långt 
utanför Stockholm”. Ytterligare en beskrivning av loppet är “Midnattsloppet är så mycket mer 
än bara ett lopp – det är en upplevelse” (www.midnattsloppet.se, u.å).    
 
Den som besöker hemsidan kan även läsa att Midnattsloppet är ett unikt lopp tack vare den 
sena starttiden. Vidare beskrivs att de erbjuder många kringarrangemang längs med loppet 
och att stämningen och atmosfären bidrar till loppets unikhet. Utöver kringarrangemangen 
ingår i startavgiften även en tröja, dryck, banan och kexchoklad. De nämner även att såväl 
deltagare som publik bidrar till det som de benämner som “midnattsloppsfesten”. Vidare 
betonar de på hemsidan att det inte har någon betydelse i vilken fysisk form deltagarna är i 
utan loppet passar såväl nybörjare som motionär och elit (www.midnattsloppet.se, u.å). 
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6.2.2 Video 

På Midnattsloppets hemsida går att finna en video filmad under Midnattsloppet 2016. Filmen 
är 3 minuter och 15 sekunder och inleds med sekvenser från MiniMil och Lilla 
Midnattsloppet. Under hela filmen spelas låten Run Run Run med Junge Junge (låttexten finns 
att tillgå i Bilagor). Längs med loppet står människor i alla åldrar och hejar på. Till en början 
filmas ett speakerbås och följs åt av glada vuxna samt andra som ser fokuserade ut och 
förbereder sig inför loppet. De presenterar även människor som kopplar av vid Runners 
Corner (deltagarområde i nära anslutning till såväl start som mål). Människor tar selfies, vissa 
är utklädda och barnen som deltagit tidigare under dagen äter glass. Mycket fokus i filmen 
ligger på leenden och skratt. Därefter följer filmen några människor till startlinjen och sedan 
visas starten som lyses upp av eld i mörkret. Vidare kan tittaren se hur tusentals människor, 
iklädda likadana tröjor, tar sina första steg av Midnattsloppet filmat från ovan. Även löparnas 
interaktion med publiken skildras genom high fives, hejarop, gester och annan kontakt 
sinsemellan. Publiken är också väldigt glad och taggad. Under loppet får deltagarna ta del av 
underhållning av olika slag, bland annat DJs, cheerleading och körsång. Loppet springs i 
mörker men lyses upp av naturlig stadsbelysning men även anordnade ljuskällor. Filmen visar 
även hur löparna passerar vätskekontroller men också att de springer förbi exempelvis barer 
där människor sitter och kopplar av och tar del av eventet. Efter målgång syns hur människor 
tar selfies med sina medaljer, kramar varandra och ser glada ut över sina respektive 
prestationer. Det sista tittaren möts av är Midnattsloppets logga innan videon når sitt slut 
(www.midnattsloppet.se, u.å).  

6.2.3 Facebook och Instagram 

Midnattsloppets Facebook-sida heter Midnattsloppet (@midnattsloppet). Den 9 maj 2017 
lades ett inlägg upp som publicerades i samband med Match, en datingsida online. Under 
Midnattsloppet 2017 kommer de ha en egen särskild startgrupp i Stockholm, Malmö och 
Göteborg för singlar. Syftet är att singlar ska mötas och springa tillsammans och där inlägget 
länkar vidare till anmälan. De erbjuder även tillträde till ett särskilt singelmingel som 
anordnas före samt efter loppet. Inlägget avslutas med “Så vad väntar du på? Anmäl dig nu, 
du har hela sommaren på dig att träna.” Texten kombineras med en bild där löpare iklädda 
Midnattsloppets tröjor från 2016 syns diffust i bakgrunden, bakom ett mönster av olika färger.  
 
Den 4 maj publicerades ett inlägg på Facebook av Midnattsloppet som berörde startgrupperna 
i Stockholm inför kommande lopp, att de börjar bli fulla. Vidare preciseras vilka grupper som 
är fulla samt en uppmaning om att “[...] säkra din plats på startlinjen i årets stora löparfest!”. 
De nämner även att Midnattsloppets andra städer börjar få påfyllda grupper och att de som 
önskar en särskild startgrupp bör anmäla sig snarast möjligt. Till detta inlägg bifogas även en 
bild som är fotad vid startlinjen 2016. Tusentals löpare syns med Midnattsloppets tröjor, 
startlinjen med massa eld syns i bakgrunden, en starteld som lyser upp i mörket. På bilden 
syns även texten “I vilken startgrupp springer du?”.  
 
På Midnattsloppets Instagram @midnattsloppet är det senaste publicerade inlägget precis 
detsamma som lagts upp på Facebook och även från samma datum, 9 maj 2017. Däremot har 
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textrutan i inlägget på Instagram kompletterats tre stycken hashtags. #midnattsloppet, 
#midnattsloppet2017 samt #löpning. Den 8 maj publicerade @midnattsloppet två bilder samt 
en text:  

Bättre sent än aldrig. Gå in på min blogg på midnattsloppet.com/löparguiden klicka er 
fram till mig och läs mitt senaste inlägg där jag berättar om 1 av 3 mål jag satt upp 
detta år [...] / Midnattsloppsambassadör (@midnattsloppet).  

 
I detta inlägg finns även sex stycken hashtags. #midnattsloppet2017, 
#midnattsloppetgöteborg, #stadium, #adidas, #runacadamy samt #accessrehab. De två bilder 
som visas i samband med detta inlägg är dels en bild på en asfalterad väg som går genom en 
skog med skog på båda sidor om vägen. Längre fram böjer sig vägen och solen skiner mellan 
träden. Den andra bilden är en selfie på den nämnda midnattsloppsambassadören. Han står på 
en asfalterad väg, iklädd blå löparjacka, keps samt hörlurar. Mannen ser ut att vara strax över 
40 år och hans hår och jacka ser svettiga ut. Bakom mannen syns grönska och en allé av träd.  
 

6.3 TCS Lidingöloppet 30 

6.3.1 Lidingoloppet.se 

På Lidingoloppet.se möts besökaren av TCS Lidingöloppet 30:s hemsida på en vit bakgrund 
med relativt färgglada detaljer. Ett bildspel visar två olika bilder och tar upp den största delen 
av det första besökaren ser på hemsidan. Den första bilden visar hur deltagare springer i en 
stor massa, samtliga med nummerlappar, linnen och shorts med ansikten som uttrycker vilja 
och fokus. De springer på en grusväg omgiven av en grön miljö av skog och gräs. På bilden 
finns även en klickbar länk, “Läs mer om TCS Lidingöloppshelgen”. Den andra bilden i 
bildspelet berör Lidingöloppets Vårhelg 2017. Längre ner på förstasidan finns även klickbara 
bilder till de olika evenemangen Lidingöloppet arrangerar. TCS Lidingöloppshelgen visar en 
bild där ett antal löpare ser ut att närma sig mål, de flesta ser glada och trötta ut. Två 
deltagande kvinnor håller händerna i luften med stora leenden. Det går att finna Nyheter 
längre ned på sidan samt länkar till deras sociala mediekonton (www.lidingoloppet.se, u.å).  

När Lidingoloppet.se beskriver loppet själva så ser det ut enligt följande:  

Denna tuffa och vackra bana är sedan starten 1965 en av landets största 
löparutmaningar, ett riktigt kraftprov för alla löpare, elit som amatör. Eliten kanske 
kämpar om seger och ära, men detta lopp är också till för dig som vill utmana dig 
själv. För att ge dig ut på denna kuperade 30 km-bana bör du vara fysiskt och mentalt 
tränad, fullt friskt och utrustad med en rejäl dos envishet (www.lidingoloppet.se, u.å). 

I samband med TCS Lidingöloppet 30 anordnas även diverse andra lopp (som nämnts i 
avsnitt för Bakgrund). Dessa samtliga lopp skapar tillsammans det som de omnämner som 
Lidingöloppshelgen och som de därigenom vidare beskriver som “Välkommen till årets stora 
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löparfest för hela familjen. Stora som små, elitlöpare som motionär. Alla är välkomna – till 
fots eller på hjul” (www.lidingoloppet.se, u.å).  

Under loppets 30 kilometer finns 6 vätskekontroller och där det då bjuds på vatten och 
sportdryck men även bullar, bananer och saltgurka. Efter målgång kan deltagarna dricka 
blåbärssoppa och kaffe. Dagen innan loppet anordnas alltid en “energigivande pastaladdning” 
på Lidingövallen där det även arrangeras underhållning samt intervjuer. Detta event kostar 70 
kr för deltagarna (www.lidingoloppet.se, u.å).  

Under loppet får deltagarna ta del av flertalet arrangemang, bland annat cheerleading, musik, 
liveband och gospelkör. Vidare betonas på Lidingöloppets hemsida betydelsen av att ha en 
egen hejarklack och uppmuntrar därmed deltagarna till att ta med sin egen. Där framgår även 
att publiken kan följa loppet via storbildsskärmar. Alla som närvarar kan även få chans till 
provsmakning och shopping, spela på lyckohjul eller delta i andra aktiviteter. De uppger även 
att diverse serveringar finns tillgängliga där mat och dryck finns att tillgå 
(www.lidingoloppet.se, u.å). 

6.3.2 Video 

På Lidingoloppet.se finns en video som de kallar Lidingöloppshelgen - något för alla och som 
ligger till grund för detta avsnitt. Videon är sammanlagt 2 minuter och 44 sekunder och börjar 
i en svartvit skala. Inledningsvis får tittaren se fyra vuxna personer iklädda tjockare 
träningskläder, så som vindjacka och vindbyxor samt löparskor. De sitter på en tunnelbana 
med fokuserade uttryck, det ropas ut i högtalarna att de är i Ropsten och där kliver de fyra 
personerna av. På perrongen syns även ett större antal andra människor, också iklädda 
funktionella kläder. Vidare visas hur vuxna i olika åldrar kliver av en buss med en skylt med 
Lidingöloppet som slutdestination. Olika personer filmas och alla har träningskläder. De går i 
samma riktning, något som visas i slowmotion.  
 
Efter 14 sekunder övergår filmen från svartvit till färg. En tjej med en stram inbakad fläta 
visas och som ser ut att knyta skorna. Vidare syns sponsorer och deras representanter och när 
de förbereder sina respektive tält och reklamskyltar. Fyra glada barn står och säljer festisar 
och annat på något som kan uppfattas som en lokal gata. Därefter går att se hur ett stort antal 
deltagare går genom entrén in till tävlingsområdet. Tittaren får även ta del av förberedelserna 
deltagarna gör inför loppet, bland annat en som fäster sin nummerlapp på tröjan och två män 
som sitter och ser ut att vara redo för start medan de småpratar. En tjej och en kille tar en 
selfie tillsammans och ler stort medan några står vid ett bord och studerar ett papper som kan 
tolkas som en bankarta. Vid startområdet har människorna nu mindre kläder än vad de hade 
på vägen dit, exempelvis löparlinne och shorts.  
 
Vidare visas hur en grupp människor står och gör någon form av gemensam uppvärmning, 
vissa har promenadstavar som de gör olika rörelser med medan andra värmer upp på egen 
hand med hörlurar. Tittaren får även se flera högar med medaljer, hur startpistolen förbereds 
samt de laddade deltagarna vid startlinjen. Flera står och väntar vid start på att sätta igång sina 



 

 
28 

egna tidtagare på respektive klockor och mobiltelefoner. Startpistolen höjs mot himlen i 
slowmotion för att åtföljas av en sekvens när löparna tar sina första steg över startlinjen. Även 
starten för loppen som arrangeras för barnen visas. Därefter följs såväl de vuxna som yngre 
deltagarna genom loppet, förbi skog och vattendrag. Tävlingsområdet filmas från ovan och 
det går att se ett större antal människor men också de diverse sponsorerna och deras tält. De 
visar även underhållning i form av uppträdanden som en del av arrangemanget. En artist 
uppträder och applåderar med människor dansandes omkring sig med medalj runt halsen. 
Efter loppet filmas också bland annat en check på den summa pengar de lyckats samla in till 
bland annat Cancerfonden.  
 
Under filmen får tittaren även se hur deltagarna tar emot vätska och energi från funktioner vid 
vätskekontrollerna. Publiken visas också där vissa är utklädda och små barn sitter på vuxnas 
axlar. Andra ligger på marken och får benmassage medan vissa springer och ger uttryck av att 
vara trötta. Vid målområdet filmas publiken i slowmotion. En blond kvinna, iklädd svensk 
folkdräkt och med flätat hår, bär på en stor krans samtidigt som medaljerna staplas och 
förbereds. Publiken applåderar och fotar när loppets två första löpare är på väg in i mål i en 
jämn slutspurt och där vinnaren får kransen efter målgång. Vidare får alla andra löpare som 
tar sig i mål en medalj runt halsen och det går även att se glädjen hos löparna när de närmar 
mål. Här visas målgången från de olika loppen som arrangeras under Lidingöloppshelgen. 
Även kringaktiviteterna från arrangemanget utgör del i filmen och där bland annat skytte finns 
att testa. Genom den del av filmen som presenteras i färg spelas någon form elektronisk musik 
utan sång. Dessförinnan, under den svartvita sekvensen, hörs naturliga ljud från den kontext 
den filmats i. Det allra sista tittaren ser i videon är TCS Lidingöloppets logga 
(www.lidingoloppet.se, u.å).  

6.3.3 Facebook och Instagram 

På TCS Lidingöloppet 30:s (@lidingoloppet) Facebook-sida publicerades ett inlägg med 
texten “Glad påsk önskar vi er alla! Ut och njut i naturen och ladda inför årets utmaningar” 
tillsammans med sex olika bilder. Detta inlägg publicerades den 13 april 2017. På den första 
bilden visas en massa löpare som springer på en grusväg i ett grönområde. De flesta löparna 
ser trötta och fokuserade ut och är iförda lättare träningskläder så som T-shirt och shorts eller 
löpartights samt nummerlapp. Vidare på nästa bild visas deltagare som springer på en grusväg 
i en skogsmiljö med vatten på ena sidan. På denna bild är en kvinna iförd rosa linne med 
nummerlapp och svarta tights i huvudfokus med andra deltagare tätt bakom. Samtliga 
deltagare ser fokuserade ut och har rosiga kinder. På tredje bilden visas en kvinna iförd i 
folkdräkt som sätter en grön vinnarkrans med en blågul rosett runt en kvinnlig deltagares hals, 
båda ler och ser ut att röra sig. Bakom de två kvinnorna skymtas en löpare iförd rött linne och 
svarta shorts. Nästa bild i inlägget har fokus på en skylt där det står Grönsta backen och vid 
sidan av skylten syns deltagare som kämpar sig upp för backen. Vid sidan av backen syns en 
avspärrning och bakom den syns publiken. Samtliga ser glada ut, en del ser ut att heja på 
deltagarna och har mobiltelefoner i händerna. På den femte och sista bilden i inlägget syns 
glädje och fokus. Deltagare med nummerlappar och lätta träningskläder löper förbi ett par 
cheerleaders med rosa T-shirts och accessoarer. Samtliga har en fokuserad blick och rosiga 
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kinder. En deltagare räcker upp händerna i luften och ser ut att skrika glatt till 
cheerleadertjejerna som i sin tur ser ut att sprida glädje tillbaka till deltagarna.   
 
Den 7 Februari 2017 publicerades TCS Lidingöloppet 30:s officiella film tillsammans med en 
skriven text på Facebook. I texten ställer de frågan “Vad inspirerar dig?” och “vilka drömmar 
vill du uppfylla?”. Samtidigt betonar de att sedan 1965 har det uppfyllts drömmar på Lidingö 
under sista helgen i september. För beskrivning av den 2 minuter och 44 sekunder långa 
videon, se avsnitt 6.3.2 Video.  
 
På Lidingöloppets (@lidingoloppet) Instagram publicerades den 14 april 2017 en bild och en 
text där de önskar följarna en Glad påsk samtidigt som de frågar om följarna har börjat 
löpträna ännu. Bilden visar ett par blå löparskor som är täckta med mossa i skogen bland 
kvistar och löv, såväl bruna som gröna. På inlägget på Instagram används även hashtags som 
#lidingöloppet, #löpning, #TCSlidingöloppet, #LidingöloppetMTB, #LidingöUltra, 
#Vårmilen och #rosabandetloppet. 
 
Den 3 april 2017 publicerade Lidingöloppet (@lindigoloppet) en bild med tillhörande text på 
Instagram. De beskriver att de laddar upp inför höstens lopp med ett möte tillsammans med 
120 av de 2 500 funktionärer som skapar Lidingöloppets helg. På bilden syns både män och 
kvinnor som sitter på träfärgade stolar med blåa sittdynor, alla vända åt samma håll. De ser ut 
att lyssna på någon som inte syns i bilden med intresserade och fokuserade ansiktsuttryck. De 
hashtags som används i detta inlägg är #Lidingöloppet och #TCSlidingöloppet.  

6.4 Tjejmilen 

6.4.1 Tjejmilen.se 

Tjejmilen.se är en hemsida som främst är rosa och vit. På första sidan visas deras logga och 
ett bildspel med fem bilder. Dessa bilder byts av sig själv utan att besökaren aktivt behöver 
klicka på något. Den första bilden föreställer ett suddigt foto av ben och fötter iklädda 
löparbyxor och löparskor. Här står även texten “Över 30 000 tjejkrafter - Kom och känn 
energin” inklusive en vidarelänk för den som önskar mer information. Vidare följer en andra 
bild som föreställer tre tjejer varav två gör någon form av situps. Tjejerna har träningskläder 
på sig och ser glada ut. Bildtexten där lyder “Spring Tjejmilen! 2 september kl 13:00” med en 
länk till anmälan. Den tredje bilden i bildspelet illustrerar tre tjejer med badrock, uppsatt hår 
och ansiktsmask. Alla tre ler samtidigt som de tar en selfie med en mobiltelefon. Där 
informeras “Unna dig en tjejhelg i lyxförpackning - Välj spahelg eller partyhelg” samt en 
knapp för bokning. Den fjärde bilden gäller Lilla Tjejmilen och det framgår genom text att det 
loppet är för “springglada tjejer” mellan 5 och 13 år. På bilden syns två tjejer springa, iklädda 
löparkläder. De håller handen och springer på upploppet på väg mot mål. Längs med kanterna 
syns en engagerad publik som fokuserat tittar på de unga löparna och gör rörelser med sina 
armar. I bild syns även flera av Tjejmilens sponsorer. Den avslutande bilden i bildspelet syns 
rubriken “Det här är tjejmilen - Se filmen från Tjejmilen 2016” och där finns även en länk till 
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filmen. I bild syns två tjejer och de båda tjejerna ser fokuserade ut och har hörlurar och 
uppsatt hår. De springer i linne respektive T-shirt och i bakgrunden syns grönskande träd.  
Den första information som deltagaren får under rubriken Info på Tjejmilens hemsida är 
(www.tjejmilen.se, 2017): 
 

Den 2 september 2017 är det dags för Tjejmilen – Sveriges största event bara för 
tjejer. För 34:e året i rad samlas tusen och åter tusen tjejer på Gärdet i Stockholm för 
att springa 10 kilometer. Och för att uppleva något riktigt mäktigt när hela Stockholm 
vibrerar av tjejkraft. Välkommen till en dag laddad med energi, glädje och 
tävlingsnerver (www.tjejmilen.se, 2017).  

 
Under loppet förekommer 4 vätskekontroller i form av vatten, sportdryck samt någon form av 
energikälla. Vid beskrivningen av banan framgår att den löper längs med en del sevärdheter, 
så som Kaknäs träningsanläggning (Djurgårdens allsvenska fotbollslags träningsplats) samt 
Sveriges högsta byggnad med sina 155 meter, Kaknästornet. Vidare går att läsa att banan går i 
naturmiljö där den passerar vattendrag, så som Saltsjön och genom en allé av ekar. Under 
loppet passerar deltagarna även Nordiska muséet och Thielska galleriet.  
 
Tjejmilens hemsida betonar även att det är ett lopp som passar alla. De betonar möjligheten 
till att välja om löparen önskar springa med eller utan tidtagning. Vidare skriver de även “[...] 
Första start är kl 13.00. En perfekt tid - vare sig du är sjusovare, har en sen fredagskväll eller 
reser till Stockholm på lördag morgon.” Loppets sponsorer är bland andra Frödinge samt 
Chiquita och de skriver att “Och vi lovar - att alla våra samarbetspartners satsar på att ge dig 
en extra fin upplevelse av Tjejmilen.” 
 

6.4.2 Video  

Tjejmilens officiella video från 2016 går att finna på deras hemsida men även på YouTube 
under titeln Tjejmilen 2016 med Stockholm Marathongruppen som avsändare. Filmen är 2 
minuter och 58 sekunder lång och inleds med en naturbild där växtlighet och en gångbana 
syns och det står “Tjejmilen” i blå text. Under filmen spelas elektronisk musik och där 
sekvenser av naturliga ljud från diverse kontexter framträder. Videon börjar med 
uppvärmningen inför Tjejmilen där ett stort antal tjejer står och värmer upp tillsammans med 
instruktörer och musik från ett DJ-bås. Därefter filmas tävlingsområdet som är fullt med 
människor. Vissa knyter sina skor och förbereder sig inför loppet på olika sätt medan andra 
verkar startklara och sitter och småpratar på filtar. Vid start står människor och hoppar och 
klappar i takt med händerna höjda mot himlen. Vissa förbereder sig för start genom att stoppa 
in sina hörlurar i öronen. Startskottet skjuts och deltagarna med sina respektive nummerlappar 
lämnar startlinjen. I filmen visas även publik som står längs med banan och hejar på. Vissa 
deltagare springer medan andrar promenerar och där en del även har barnvagn med sig. Längs 
med loppet spelas livemusik, DJs spelar och löparna passerar vätskekontroller. Banan utgörs 
av naturmiljö med olika underlag, såväl asfalt som grus och gräs, även vattendrag syns till i 
omgivningen. Vädret är relativt molnigt med solen som skymtas emellanåt. Deltagarna 
passerar även Kaknästornet under loppet. En man med två små barn springer utanför banans 
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avgränsning och följer en deltagande kvinna som uppfattas som nära anhörig. Även 
cheerleaders står och hejar på deltagarna. Vissa i publiken har med sig picknick och sitter vid 
sidan av banan där de interagerar på olika sätt med deltagarna. Exempelvis kramar en 
deltagare en person i publiken medan andra gör high fives och vinkar.  
 
När löparna närmar sig mål ändras filmens musik till en lugnare variant. Slutspurten går i 
slowmotion och löparnas fokuserade uttryck skildras. En man i kostym bär vinnarkransen och 
springer efter Tjejmilens vinnare in i mål. Löparna ser glada ut, vissa sträcker upp armarna, 
när de närmar sig mål. Väl i mål så delar funktionärer ut medaljer till deltagarna och många 
ser trötta ut när de slutfört sitt lopp. I mål poserar människor framför kameror, de kramas, har 
picknick och skålar med varandra. Vissa deltagare blir intervjuade efter loppet. Även 
Tjejmilens goodiebags och pokaler filmas. Filmen avslutas med samma bild som den inleds 
med, en naturbild med texten “Tjejmilen”.  

6.4.3 Facebook och Instagram  

Tjejmilens Facebook finns under @tjejmilen. Det senaste inlägget publicerades den 8 maj och 
är i huvudsak en vidarelänk till en sida där tips ges för hur människor kan tänka när de ska 
lära sig att springa en mil. I inlägget skriver de “Känns det omöjligt att springa en mil? Tveka 
inte - här får du tips hur du fixar Tjejmilen.” På den sida som Facebook-inlägget hänvisar till 
står Nutrilett som avsändare, en av Tjejmilens sponsorer. Några tips handlar exempelvis om 
att springa en viss tid istället för en viss sträcka och att se på löpningen som en upplevelse där 
den som löptränar hinner se mer än den som promenerar. De rekommenderar även löparna att 
se löpning som “lyxig egentid” och “något du unnar dig” (www.nutrilett.se, u.å).  
 
Det näst senaste inlägget publicerades den 4 maj 2017. Detta inlägg visar på ett samarbete 
som Tjejmilen har med Heja Livet!, en Facebook-grupp som syftar till att samla kvinnor i 
olika åldrar och där utrymme ges för att vara sig själv. Gruppens huvudsyfte är att människor 
ska kunna peppa varandra, inspirera samt stötta. Den ska även förena kvinnor och inte ställa 
kvinnor mot varandra. Vidare visar inlägget på att den som anmäler sig via Heja Livet! går en 
viss summa av Tjejmilens anmälningsavgift direkt till Plan Sverige, en organisation som 
arbetar för unga flickors rättigheter i hela världen. Avslutningsvis länkas till gruppens 
Facebook-sida. I inlägget publiceras även en bild. På bilden syns tre glada kvinnor i 
träningskläder. Kläderna de bär är i olika färger förutom deras svarta skor samt vita strumpor. 
Bakgrunden är vit och till höger syns såväl Tjejmilens logga som den logga Heja Livet har.  
 
Senast Tjejmilen (@tjejmilensthlm) publicerade något på Instagram var den 29 april 2017. Då 
la de upp en bild på en kvinna med blont hår, uppsatt i en stram inbakad fläta. Hon spänner 
sin arm och visar tydligt sina vältränade biceps. Hon syns i profil och hon ler på bilden. 
Bakgrunden är ljusgul och till höger syns Tjejmilens logga. Av texten att döma så är det den 
kända personliga tränaren Lovisa Sandström på fotot. Texten till bilden lyder: 

 
@lofsans och Tjejmilen = sant! Under våren och sommaren kan alla ni som följer 
Tjejmilen vänta er mängder av tips och inspiration från en av Sveriges största profiler 
när det kommer till träning. Självklart kommer Lovisa finnas på plats också under 
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Tjejmilen-helgen! Någon annan som är lika pepp som vi? #tjejmilen #lofsan #löpning 
(@tjejmilensthlm). 

 
Ett annat inlägg som publicerades av @tjejmilensthlm på Instagram var den 6 april 2017. 
Fotot föreställer en oändlig mängd tjejer som kommer springandes mot kameran. De bär 
färgglada kläder och nummerlappar på tröjorna. Många springer i kortärmat och shorts men 
vissa har även långbyxor. Runt om i omgivningen syns grönskande träd. Till bilden skriver de 
“Minns ni energin vid förra årets lopp? Tusentals tjejer som dundrade fram längst med 
gatorna. [...] Vilka av er ser vi på startlinjen i år? #tbt #tjejmilen”. 
 

6.5 VårRuset 

6.5.1 Varruset.se 

Det första besökaren möts av på Varruset.se är en vit bakgrund med Vårrusets logga till 
vänster, ett rött hjärta i mitten och Barncancerfondens logga till höger. Klickbara länkar med 
information finns även tillgängligt, bland annat till deras Instagram och Facebook, samt 
nämns deras hashtag (#VARRUSET). Under de båda loggorna och hjärtat finns en bild som 
har huvudfokus på en kvinnlig löpare. Hon har svarta tröja med nummerlapp och svarta tights. 
Kvinnan lutar sig mot kameran med ett stort leende på läpparna och armarna utåt. Andra 
löpare syns även i bakgrunden som även de bär träningskläder. Bilden är ljus och illustrerar 
ett grönområde i form av skog och gräs. Under bilden finns information om alla de enskilda 
20 loppen som de arrangerar. Gällande loppet i Stockholm skriver de enligt följande: 
 

Välkommen till Vårruset i Stockholm. Här får du tillsammans med tusentals andra 
tjejer springa, jogga eller gå fem kilometer i det vårsköna parkområdet vid 
Fiskartorpet/Stora skuggan (www.varruset.se, u.å). 

 
Tävlingsområdet beskrivs som en “festplats” med DJs som spelar “skön musik”. Blossom 
Tainton Lindquist, känd svensk sångerska och dansare, finns där för att peppa deltagarna och 
hon står även för intervjuer och underhållning på scen. VårRusets samarbetspartners finns 
även på området med diverse tävlingar och där deltagarna får möjlighet till provsmakning och 
shopping. Vidare skriver de på hemsidan “Kom hit i tid och njut av stämningen.” 
(www.varruset.se, u.å).  
 
Banan beskrivs som att till störst del innefatta partier med asfalt men även grus och gräs under 
kortare sträckor. I övrigt beskrivs banan som relativt flack med ett mindre antal backar. “På 
några ställen längs banan finns orkestrar som bidrar med pepp och skön musik så att du ska ha 
kul och känna dig stark under loppet.” När det gäller deltagandet i VårRuset så går överskottet 
till respektive arrangörsklubbar som har diverse idrottsverksamheter för såväl ungdomar som 
seniorer och motionärer (www.varruset.se, u.å). 
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Låt Vårruset bli en kul grej med kompisarna, en formkoll eller början på ditt nya 
träningsliv. Vårruset är ett lopp för alla tjejer - gammal som ung, nyss uppstigen ur 
soffan, som riktigt vältränad (www.varruset.se, u.å). 

 
Längs med banan finns två vätskekontroller och “schysst musik” spelas. De deltagare som går 
i mål får VårRusets medalj och även sponsrade produkter. De som anmält lag om 6 personer 
erhåller även en picknickkorg från huvudsponsorn Coop. Picknicken varierar från år till år 
men år 2017 inkluderar den bland annat tortillabröd, hummus, Ramlösa, proteinpudding, 
salladsost samt sallad (www.varruset.se, u.å).  

6.5.2 Video  

Vårruset har flera filmer på sin hemsida men följande empiri baseras på den film som de 
kallar Det här är VårRuset. VårRusets video är 33 sekunder och har en elektronisk musik som 
bakgrundsmusik hela videon igenom. Inledningsvis visas loppets namn “VårRuset” och 
övergår sedan till en sekvens där deltagarna värmer upp tillsammans. Samtidigt visas en 
remsa med information längst ner i filmen där det under uppvärmningen står “110 000 tjejer”. 
Därefter går start och samtidigt finns informationen “20 städer” att tillgå i bild. Löparna är 
tjejer och klädda i svala träningskläder, så som linnen och shorts. Omgivningen utgörs av 
solsken och grönska. Löparna har nummerlappar under hela loppet och samtidigt som 
löparnas deltagande syns i bild visas även informationen gällande loppets längd “5 km”. 
Medaljerna zoomas därefter in, några tjejer tar selfies med sina medaljer om halsen. Parallellt 
med detta informeras tittaren om “Anmäl ett lag - Coop bjuder på picknick”. Några av 
deltagarna är även utklädda under sitt deltagande. Efter målgång får deltagarna en påse med 
dryck och något ätbart. Inom tävlingsområdet syns även sponsorer och underhållning i form 
av musik och uppträdande. Videon avslutas med samma bild som den inleds, med texten 
“VårRuset”.   

6.5.3 Facebook och Instagram  

Den 8 maj 2017 kombineras en skriven text tillsammans med en bild i ett inlägg på VårRusets 
(@varruset.se) Facebook. I inlägget berättar de att det är en ny vecka och att VårRuset 
kommer att besöka nya städer. De skriver också “handen upp alla vi får träffa och som ska 
springa eller promenera i Göteborg, Vänersborg, Växjö eller Kalmar”. Bilden de publicerat i 
samband med texten illustrerar ett antal löpare som springer på rad. Alla utom en löpare har 
nummerlapp på tröjan och samtliga har lättare träningskläder. En kvinna gör tummen upp till 
kameran samtidigt som hon ler, andra löpare ser fokuserade ut. De springer på en grusväg där 
vatten syns på ena sidan av vägen och träd på andra sidan.  
 
Samma dag uppdaterade de även ett annat inlägg på deras Facebook. Det var en bild på ett par 
guldiga skor med rosa skosnören som någon har på sig i en bil. Skon syns vid ett bilfönster 
och utanför fönstret syns en bilväg och två andra bilar. De ser ut att åka på en landsväg. I 
inlägget står det även “Nu tjejer är vi på väg mot Göteborg. Hoppas vi ses, ikväll är det 
partyyy” i slutet av texten är det även emojis som föreställer tre löpare. 
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På Instagram publicerade VårRuset (@varruset) en bild tillsammans med en text där de 
förklarar att startskottet precis har gått och tjejerna har börjat springa. Bilden publicerades den 
9 maj 2017 och tillhörande texten finns även emojis i form av explosion, pistol och en löpare. 
Bilden illustrerar startlinjen med massa deltagare samt en man som avfyrar startpistolen. 
Löparna har på sig olika färger på kläderna och de står på gräs omringat av träd. Banan är 
avgränsad med staket och på andra sidan staketet syns publiken. Det är molnigt och inga 
ansiktsuttryck går att se på bilden.  
 
Den 9 maj 2017, samma dag som inläggen ovan publicerade de ett inlägg på Instagram där de 
skriver “Feeling hot hot hot �	  �	  �	  �	  �	  �.	  Musikquiz med Blossom och Johan på scen, starten 
bara några minuter bort #VårRuset #Vänersborg#girlpower”. På bilden syns sedan ett antal 
deltagare som interagerar med varandra på olika sätt, en del pratar och gestikulerar medan 
andra ser ut att vara i rörelse. Någon håller i ett papper och en penna, de flesta är klädda i 
varmare träningskläder så som en tjocktröja och löpartights. Framför deltagarna står en scen 
som, utifrån bildtexten klargör att det är Blossom och Johan som är på scenen. Scenen är 
placerad på gräs, vilket även deltagarna står på. Scenen är utsmyckad med lampor som går i 
lila, blått, gult, blått och grönt, samt rök som omringar scenen.  
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7 Analys 

Följande avsnitt syftar till att koppla samman empiri med teori. Valda teorier, av Hultén, 
Broweus och van Dijk gällande sinnesmarknadsföring samt Nordströms teori om texten och 
bildens samverkan, syftar till att bidra till en analys av insamlade data och skapa en 
förståelse för fenomenet. I kapitlet kommer även presenterade tidigare studier diskuteras.  

7.1 Ett visuellt lopp  
Det visuella tillfredsställer det som människor upplever med synsinnet. Hultén, Broweus och 
van Dijk menar att människors beslut främst baseras på det visuellt upplevda. Empirin visar 
att foton är det första som syns direkt när de respektive loppens hemsidor besöks. Bilderna 
representerar ofta löpare med nummerlappar alternativt tävlingströjor som Midnattsloppet 
tillhandahåller, träningskläder och har stora leenden. Situationerna presenteras i en kontext 
från respektive lopp och föreställer ofta stora massor av löpare med några få undantag. Dessa 
är exempel på symboler för en aktiv livsstil, glädje och gemenskap. Tävlingsmiljön illustreras 
ofta genom grönområden, solsken, vattendrag, kända sevärdheter i Stockholm men även 
publik utgör en stor del av den visuella presentationen. Detta är medel som är återkommande i 
samtliga lopps marknadsföring inom de respektive plattformarna.  
 
På Midnattsloppets hemsida möts besökaren av en mörk bakgrund som skapar ett fokus på 
deras turkosa tröjor samt eld som används vid start. Till skillnad från detta har de andra 
loppens hemsidor bakgrunder av ljusare karaktär. Hultén, Broweus och van Dijk menar att 
specifika visuella uttryck gör att företag kan differentiera sig från andra företag inom 
branschen. Bakgrunden på de olika loppens hemsidor kan tolkas som en färg som 
representerar den tidpunkt de arrangeras på under dygnet. Midnattsloppet har sin start på 
kvällen och där en svart bakgrund kan förstås som natt medan de andra loppen hålls under 
dagtid, dagen som vanligtvis är ljusare än natten.  
 
Vidare menar Hultén, Broweus och van Dijk att en “stark visuell image” kan skapas genom 
en logga, något som ökar medvetenheten kring ett specifikt företag. Något som noterats vid 
insamlandet av empiriska data är också att de samtliga loppens loggor är de första som syns 
när en hemsida besöks. Vad gäller loggorna så förekommer de även i filmerna. ASICS 
Stockholm Marathon, Tjejmilen och VårRuset har loggan i såväl början som slutet av sina 
filmer medan Midnattsloppet och TCS Lidingöloppet 30 har loggan i slutet. Det filmerna 
illustrerar är en slags sammanfattning av respektive lopp där deltagare, publik, start, mål och 
tävlingsområde filmas från ovan en illustration av prisutdelningen. TCS Lidingöloppet 30 
visar även när deltagarna reser till loppet med olika färdmedel inom kollektivtrafiken. ASICS 
Stockholm Marathon följer en enskild löpare från träning till tävling medan de andra loppens 
filmer skildrar löpare i allmänhet.  
 
ASICS Stockholm Marathons huvudperson tränar och tävlar parallellt genom filmen som 
presenteras i icke kronologisk ordning. Hur dessa sekvenser kan urskiljas är genom att han i 
vissa scener springer utan nummerlapp och i andra med. Nummerlappen är en symbol för 
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deltagande i lopp. Även tidpunkten illustreras i filmen genom att han springer solnedgången. 
Loppet arrangeras dagtid och således springer löparna under loppet inte i solnedgången utan i 
dagsljus, något som också bekräftas genom att mannen i filmen inte har nummerlapp när han 
springer i solnedgången. Precis som fotona på hemsidan, som omnämnts ovan, visar filmerna 
natursköna miljöer samt autentiska bilder från själva loppen. Hultén, Broweus och van Dijk 
skriver att människor ständigt skapar nya bilder genom synen av en specifik situation och 
dessa bilder jämförs med andra bilder från liknande sammanhang. Utifrån detta torde de som 
sprungit ett lopp uppleva marknadsföringen på ett annat sätt än de som inte sprungit ett lopp. 
Detta kan även kopplas till människans perception, som Agapito, Pinto och Mendes talar om. 
De menar att minnena av liknande situationer, något som skulle kunna vara ett annat lopp, 
kommer skapa en individuell uppfattning gällande allt det visuella som presenteras, baserat på 
den personens tidigare erfarenheter. Vidare skriver Agapito, Pinto och Mendes att minnena 
kan hjälpa en människa att lära av det som redan upplevts för att lättare tolka framtiden. Detta 
torde innebära att de som har positiva sensoriska upplevelser av löploppssituationer, likt så 
som de illustreras rent visuellt hos de olika loppen, kommer också styra individernas 
uppfattning. De personer som på något sätt befunnit sig i en kontext av löplopp, antingen som 
deltagare eller publik kan visualisera situationen annorlunda i jämförelse med de som endast 
upplevt ett lopp via marknadsföring. Synsinnet förstärks när den kompletteras med situationer 
möjliga att upplevas genom känselsinnet menar Hultén, Broweus och van Dijk, något som 
analyseras vidare i punkt 7.5 Ett känsloladdat lopp. 
  
När det kommer till loppens Facebook- samt Instagram-konton finns en tendens till att 
samtliga valda lopp önskar inspirera till en hälsosam livsstil. Exempelvis ges tips kring hur 
löparna ska träna för att bli bättre löpare och klara av att springa ett helt lopp, något som 
Tjejmilens Facebook hänvisar till. TCS Lidingöloppet 30 presenterar en bild som visar ett par 
mossiga löparskor. Objekt blir symboliskt mossiga av att stå länge utan att användas, vilket 
framgår av bilden som uppmanar till att börja löpträna igen. Dessa är placerade i skogsmiljö 
vilket ger en uppfattning om att ge sig ut i naturen för att springa och naturen är den miljö 
som TCS Lidingöloppet 30 arrangeras i då de marknadsför sig själva som ett terränglopp. 
Nordström talar om iscensättning som inbegriper en kombination av bild och text och menar 
att kombinationen såväl kan förstärka som försvaga ett uttryck. Enbart bilden av de mossiga 
skorna skulle kunna uppfattas som att löpning är något tråkigt och att de således står och blir 
mossiga. Även här har perceptionen en avgörande betydelse och vad de som tar del av 
marknadsföringen associerar bilderna till kommer påverka effekten av det som kommuniceras 
genom text och bild. Men i kombination med bildtexten “Glad påsk! Har du plockat fram 
skorna från vinterförvaringen? #lidingöloppet #löpning #TCSLidingöloppetMTB 
#LidingöUltra #Vårmilen #rosabandetloppet” förklaras bilden och den syftar till att 
uppmuntra till att börja löpträna igen efter ett vinteruppehåll. Vinterförvaringen är samtidigt 
också ett ord som förutsätter att de använts innan vintern eftersom de varit på förvaring. Alltså 
inte att löpning är något negativt som bilden utan text skulle kunna tolkas som. De hashtags 
som används skapar också en förståelse för att bildtexten riktas till deltagare av samtliga lopp 
som Lidingöloppet arrangerar. Gemensamt för valda hashtags är också att de syftar till att ha 
en anknytning till träning.  
 



 

 
37 

Nordström beskriver även att en bildtext kan flytta fokus i en bild. Exempelvis Instagram-
bilden publicerad av VårRuset från 9 maj visar ett foto av människor som interagerar med 
varandra med en scen i bakgrunden. Utan texten påminner bilden om en typisk 
konsertkontext. Men genom bildtexten framgår att det handlar om ett musikquiz och det gör 
att en person med papper och penna uppmärksammas och det som i första anblick ser ut som 
en dans till musik kan utgöra vilken typ av interaktion som helst. Här blir perception än en 
gång en viktig del i hur bilden uppfattas. Exemplet visar även att när text kompletteras till en 
bild samt vice versa så kan det påverka den sensoriska upplevelsen och vidare även den totala 
tolkningen av exempelvis en bild. Agapito, Pinto och Mendes nämner att erfarenheter har en 
avgörande betydelse för hur en individ uppfattar en specifik situation. Vidare torde det som 
Nordström säger, att bildtext kan flytta fokus, har en direkt koppling till just perception. 
Eftersom bildtexten kan bidra med kompletterande information som inte går att utläsa av 
enbart den aktuella bilden så kommer det också kunna påverka den totala uppfattningen. Den 
kompletterande skriftliga bildtexten kan inbegripa information som aktiverar andra sensoriska 
upplevelser. Det kan därmed tolkas att hashtags (se nedanstående avsnitt) fungerar på 
liknande sätt.  
 
Till bilden används även “#VårRuset #Vänersborg#girlpower”. Dessa ger ytterligare 
information om bilden som exempelvis var de befinner sig samt att det tyder på ett 
arrangemang för tjejer av den sista hashtagen att döma. Med tanke på Nordströms tankar 
kring text som kompletterar bild så finns idag även möjligheten till att inbegripa visuella 
tecken i form av emojis i bildtexten. Som i denna bild används dansande tjejer och eld för att 
illustrera ett uttryck. Valet av tjejer kan kopplas till loppets deltagare. Dans visar på rörelse 
och fest. Elden kan stå för en het och/eller explosiv stämning. Summan av såväl foto som text 
och emojis samt hashtags skapar en helhetsuppfattning om vad som händer i den aktuella 
bilden.  
 
Samtliga filmer visar människor som tar selfies och andra bilder. Detta kan tyda på en önskan 
om att föreviga situationerna genom foto. Detta är intressant då Agapito, Pinto och Mendes 
studie gjord i Portugal visar att synsinnet har minst påverkan på långtidsminnet när det 
kommer till turistupplevelser. Gemenskapen är något som på olika sätt uttrycks genom 
plattformarna. Folkmassorna illustrerar gemenskap men även kramar, närhet, gester, så som 
high fives, samt människor som skrattar tillsammans eller håller hand medan de springer 
uttrycker den löparfest som flera av loppen uttryckligen genom det skrivna språket önskar 
marknadsföra. Här uttrycks löparfesten genom text och bild, vilket Nordström menar är en 
effektfull kombination där de kan styrka uppfattningen om loppet som just en löparfest.  
 
Inom episk iscensättning talar Nordström också om att ett vanligt sätt att iscensätta en 
berättelse är genom att ta fram en hjälte. ASICS Stockholm Marathons film utgör ett exempel 
på detta där en löpare följs från träning till målgång. Eftersom denna man inte ger uttryck av 
att vara en elitlöpare så blir han också representativ för den stora massan. Han framstår som 
det som Nordström beskriver som just en hjälte då han filmas genom loppet men där fokus 
hela tiden ligger på honom. Tittaren får se hans glädje men också hur han kämpar.   
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Iscensättningen handlar också enligt Nordström om att “skapa en spänning som ska hålla i 
flera akter”. Detta kan dels tolkas in i respektive lopps film som är olika sammansättningar av 
sekvenser från loppen. Men även hemsidorna kan ses som en rad olika scener utifrån de olika 
möjligheter de erbjuder till att navigera på sidan. Även flöden på såväl Facebook som 
Instagram skapar gemensamt en visuell helhet. Det kan vara av betydelse att varje inlägg 
väcker intresse för att människor inte ska sluta följa sidan, en slags spänning som bidrar till 
återkommande besökare på sidorna.  
 
Nordström menar också att bilder kan uttrycka metaforer och symboler för något annat. Alla 
delar som på olika sätt visuellt uttrycks i respektive marknadsföring skapar en bild av löplopp. 
Sponsorer som syns, publik längs med banan, kringaktiviteter, löpare iklädda träningskläder 
och nummerlapp, vätskekontroller, medaljer, vinnarkransar, priser, startskott, glädje, 
folkmassor, gemensam uppvärmning, funktionärer, avspärrade områden, fokuserade 
ansiktsuttryck, svettiga löpare och målgång är några exempel på detta som synsinnet kan 
uppfatta vid studiet av loppens marknadsföring.  
 
Agapito, Pinto och Mendes visar dock genom sin studie att stimulera hörsel, känsel och smak 
är oerhört viktigt för turistupplevelser och där det anses ha en mer långvarig effekt än att 
exempelvis stimulera synen. Men som studier visat så är det just det visuella som 
marknadsföring fokuserar främst på och varför mer fokus inte läggs på exempelvis smak i 
marknadsföring via sociala medier är för att det idag inte är möjligt att stimulera smaken 
därigenom. 
 
7.2 Ett doftande lopp  
 
Empirin som samlats in från de olika löploppens plattformar har ingenting som direkt kopplar 
på luktsinnet. Barfield (se avsnitt 1.3 Problemformulering) menar att det är nästintill omöjligt 
att reproducera lukter via exempelvis sociala medier men att det i framtiden kan komma att 
vara möjligt att närma sig detta. Hultén, Broweus och van Dijk skriver att sinnen ofta 
samspelar och att de kan förstärka varandra. De tillägger även att naturliga lukter från 
vardagen har stor påverkan på luktsinnet. Även om det inte finns några reproducerade dofter i 
den studerade marknadsföringen så går det att hitta referenser till luktsinnet inkluderande 
lukter som löparna kan uppleva på plats. Detta kan handla om sådant som genom de visuella 
uttrycken går att ta del av. Exempelvis miljöskildringarna skapar tillsammans en slags 
iscensättning, som det som Nordström talar om, genom att tidigare erfarenheter från liknande 
situationer sätts samman. Summan av detta blir perceptionen som Agapito, Pinto och Mendes 
tar upp. Dess betydelse i sammanhanget är att individen som ser en bild av exempelvis en 
skog kommer genom sin perceptionsförmåga att minnas tillbaka till en liknande situation. 
Därefter kan en personlig uppfattning skapas, något som kan vara ett positivt eller negativt 
minne för luktsinnet. Luktsinnet i sig stimuleras inte av undersökta lopps marknadsföring men 
med hjälp av minnet så kan hjärnan hjälpa till att påminna individen om hur en liknande 
tidigare situation luktat. Därigenom kan individen skapa sig en uppfattning om hur en 
framtida situation kan upplevas, i detta fall genom luktsinnet, men där det alltså är minnet av 
en lukt och inte en faktisk lukt det handlar om.  
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De flesta loppen springs i miljöer som människor vistas i till vardags. För att återkoppla detta 
till Hultén, Broweus och van Dijk gällande dofterna från vardagen och dess betydelse kan 
tänkas att exempelvis skog, träd och grönska men även stadsmiljö och andra mer eller mindre 
svettiga deltagare har en påverkan på hur dessa situationer föreställs med hjälp av minnet av 
lukter, precis som skrevs tidigare i enlighet med Agapito, Pinto och Mendes. Exempelvis 
Tjejmilen har en video som kan exemplifiera detta. Hela filmen utspelar sig en mulen 
sommardag. Troligtvis har de flesta människor upplevelser av en situation från liknande väder 
med vattendrag närvarande vilket på så vis gör att människor kan minnas lukten av detta, 
beroende på vilka egna referenspunkter varje individ har. Agapito, Mendes och Valle samt 
Xiong, Hashim och Murphy tar i sina respektive studier upp att alla fem sinnen samverkar för 
en total bild av något. Exempelvis menar Xiong, Hashim och Murphy att en fin utsikt kan 
uppskattas medan om en obehaglig lukt adderas skulle upplevelsen av den vackra vyn 
försämras. Miljöbeskrivningarna kommer därigenom påverka om människan som ser 
exempelvis en video eller en bild upplever den situationen som positiv eller negativ. Detta 
beroende på tidigare erfarenheter, precis som nämnts vid flertalet tillfällen ovan.  

7.3 Ett auditivt lopp 

På VårRusets Instagram publicerades en bild där bildtexten beskriver att startskottet har 
avfyrats och att deltagarna precis gett sig iväg. Som komplement till den skrivna texten 
används emojis i form av en explosion, en pistol samt en löpare. Bilden illustrerar det 
avgränsade startområdet med löpare på ena sidan och publik på andra men där fokus ligger på 
en hand med en startpistol. Här kan vi se exempel på olika sätt att genom att komplettera bild 
och text, precis som Nordström menar förstärker ett uttryck, så refereras till människans 
hörselsinne utan att ljud används. Här används inte bara själva fotot som en bildlig illustration 
utan också symboler i form av emojis fungerar som symboler för specifika ljud. Men även 
exempelvis Midnattsloppets marknadsföring beskriver ljud genom ren text “Ett startskott och 
hela city exploderar.” Här är det människans perceptionsförmåga som aktiveras. Eftersom 
bilden, pistol-emojin samt den skriftliga beskrivningen i sig inte stimulerar hörselsinnet på 
något vis genom ett faktiskt ljud så kan den ändå bidra till att en människa får ett minne av ett 
pistolskott. Agapito, Pinto och Mendes nämner att minnet av ett skott kan leda till olika 
uppfattningar gällande starten för loppet. Om minnet av ljudet är obehagligt så kan också 
föreställning om det aktuella loppets start vara av negativ karaktär men även vice versa.    
 
Viktigt att beröra är även det faktum, som exempelvis ett foto från det rullande bildspelet på 
Tjejmilens hemsida visar, att det finns löpare som har hörlurar och troligtvis lyssnar på något 
självvalt. I och med detta går mycket av loppens arrangerade och naturliga ljud förlorade. 
Detta leder ofrånkomligt till en reflektion kring huruvida detta påverkar individens 
helhetsupplevelse då individen aktivt väljer att lyssna på något annat än det som annars kan 
ses som en stor del av upplevelsen, så som publik och kringaktiviteter. 
 
Kringaktiviteter är något som alla loppen på ett eller annat sätt nämner i sin marknadsföring. 
Det kan gälla allt från rörliga bilder som visar hur band spelar längs med banan eller 
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cheerleaders som hejar på löparna, så som visas på TCS Lidingöloppet 30:s hemsida. TCS 
Lidingöloppet 30 uppmuntrar även deltagarna till att ta med en egen hejarklack, något som 
skapar en personlig auditiv upplevelse. Hultén, Broweus och van Dijk menar att ljud kan 
bidra till att människor får utlopp för sina känslor och där en hejarklack syftar till att motivera 
löparna att orka lite extra. Nordström nämner gällande den episka iscensättningen att det är 
fördelaktigt om avsändaren för ett budskap är bekant då det skapar mer trovärdighet. 
Därigenom kan tänkas att den egna hejarklacken upplevs som mer riktad, personlig och 
genuin än andra som hejar, något som också kan styrkas genom perceptionens betydelse för 
hur en situation tolkas. Den kan i enlighet med Agapito, Pinto och Mendes vara individuell 
och baseras helt på individens erfarenheter av tidigare löplopp och vad som motiverar löparen 
mest till att orka lite extra baseras också på det.  
 
Vidare nämner Hultén, Broweus och van Dijk att ljuden kan förstärka människornas fysiska 
uttryck, vilket såväl musik och påhejande av cheerleaders som publik kan bidra till. Även det 
sorl som skapas i stora folkmassor är ett ljud som tyder på interaktion och gemenskap. 
Speakers och de ljud som kommer ut genom högtalarna är något som också illustreras i 
loppens marknadsföring. Just speakers är ofta kopplade till tävlingssituationer. Precis som 
tidigare nämndes gällande vikten av att ha bekanta avsändare för ett visst uttryck så har 
exempelvis VårRuset Blossom Tainton på scen och utifrån Nordström torde det fylla 
funktionen av att göra det hon säger mer trovärdigt eftersom hon är känd, oavsett om det 
gäller som speakerfunktion, underhållning eller uppvärmning.  
 
När det kommer till marknadsföringen av loppen så är det inte enbart de naturliga 
kontextberoende ljuden som framträder och skapar en bild av löploppet ifråga. Även musiken 
i de respektive filmerna har en påverkan. Hultén, Broweus och van Dijk menar att företag blir 
alltmer medvetna om hur ljud påverkar människor och av valda låtar att döma går att notera 
att dessa är medvetet valda av avsändaren. Även Nordström talar om det verbala språket i en 
iscensättning där bland annat rubriker och ordval kan vara av stor vikt. Detta kan 
exemplifieras i till exempel låttiteln Run Run Run av Junge Junge från Midnattsloppets video 
som direkt vid första anblick refererar till löpning. Låten i sig har en text som, utan analys av 
eventuella djupare betydelser, handlar om att löpning är ett tillstånd då ingen rädsla finns “I 
only lose fear when I run run run”, och ett sätt att fly verkligheten “When the children play 
it’s fun fun fun, But I must go must run run run”. Hultén, Broweus och van Dijk menar att 
musik kan ta fram människors känslor. ASICS Stockholm Marathon har en låt i sin officiella 
video som heter Redo att dö av Daniel Adams Ray. Låtens refräng betonas genom samtidiga 
visuella inslag, med det menas att i takt med att låten blir alltmer dramatisk ju mer den lider 
desto mer dramatisk blir även videon där de båda delarna förstärker den andra. Som Hultén, 
Broweus och van Dijk säger så kan sinnen som samverkar förstärka varandra. Likaså förstärks 
videons visuella delar med musiken och där den kan bygga upp en känsla av förhöjt adrenalin. 
Refrängen i Redo att dö handlar vid första anblick om att vara beredd att dö för att känna sig 
levande. Detta kan kopplas till en intervju som gjorts på ASICS Stockholm Marathons 
Facebook-sida. I detta inlägg presenterar de Veckans löpare, en man som nämner att han 
springer för att det ger honom ro och där löpning är ett sätt för honom att utmana sig själv. Att 
vara beredd på att ge allt för att få känna “att jag lever” är något som genom ASICS 
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Stockholm Marathons video i samverkan med låten byggs upp. Hultén, Broweus och van Dijk 
nämner också att hörseln är en del av människans identitetsskapande process. När de nämnda 
låtarna spelas ökar adrenalinet och i kombination med att mannen i ASICS Stockholms 
Marathons video, som följs från träning till mål, inte är en elitlöpare så kan en större mängd 
människor känna att ett maratonlopp är möjligt att klara även för icke elitlöpare. Viktigt att 
betona i sammanhanget är dock att även om en låt tolkas ha ett syfte att motivera människor 
till löpning, så kan perceptionen, minnet, precis som Agapito, Pinto och Mendes skriver, göra 
att en låt får totalt motsatt effekt än vad det var tänkt från början. Detta exempelvis om en 
individ har negativa minnen till den specifika låten som spelats.   
 
De andra loppens bakgrundsmusik i filmerna är av mer opersonlig karaktär och saknar text, 
något som inte ger samma effektfulla intryck som Midnattsloppets samt ASICS Stockholm 
Marathons video. Även detta kan förstås utifrån Nordström som menar att trovärdigheten ökar 
med bekanta avsändare och såväl Junge Junge som Daniel Adams Ray är kända artister. Även 
om de inte är avsändare för själva loppet så blir de budbärarna av låtarna.   

7.4 Ett kryddat lopp 

Smaken är inget sinne som genom marknadsföringen på Internet kan stimuleras. ASICS 
Stockholm Marathon samt TCS Lidingöloppet 30 har en tillställning dagen innan de 
respektive loppen där de erbjuder en “pastaladdning” för deltagarna. Hultén, Broweus och van 
Dijk menar att smaken är ett sinne som inte nödvändigtvis medvetet stimuleras av företag. 
Däremot menar de att det är fördelaktigt att stimulera smaksinnet för att skapa en minnesvärd 
upplevelse. Likaså betonar Agapito, Pinto och Mendes i sin studie att smaksinnet har en större 
effekt på långtidsminnet än vad exempelvis synen har. Utifrån deras tankar kring sensoriska 
upplevelser och minnet så kan människan minnas om något smakat gott eller inte. De 
studerade loppens marknadsföring stimulerar inte smaksinnet via sociala medier. De 
stimulerar smaksinnet på plats, vilket framgår genom text. Men sociala medierna inklusive 
bilder och texter kan göra att de som tar del av marknadsföringen kan minnas andra 
situationer när de ätit något specifikt. Minnet av diverse smaker kan i sin tur bidra till 
huruvida individen upplever exempelvis texten ”pastaladdning” men som sagt kan ingen 
direkt fysisk smakupplevelse ges via Internet. 
 
Även om det inte framgår i denna studie huruvida valet av exempelvis att anordna ett 
pastaparty är en medveten handling för att stimulera smaksinnet under det faktiska fysiska 
loppet så påverkar det deltagarnas totala upplevelse, vilket baseras på det Hultén, Broweus 
och van Dijk menar ovan. Pastapartyt kanske endast syftar till att bidra med en fysisk 
kolhydratladdning inför de relativt påfrestande loppen, en analys som görs baserat på att just 
ASICS Stockholm Marathon samt TCS Lidingöloppet 30 är denna studies lopp med längre 
distanser och där förberedelser vad gäller kost och träning är av större vikt än vid exempelvis 
VårRuset där banan är 5 kilometer. Oavsett om ett pastaparty är en medveten eller omedveten 
handling för att stimulera smaksinnet så kan det bidra till att skapa en minnesvärd upplevelse 
för den som springer loppet.  
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Vidare skriver Hultén, Broweus och van Dijk att en människa har runt 10 000 smaklökar. 
Dessa skickar signaler till hjärnan, vilka leder till att personen ifråga kopplar det till något 
som kan upplevas antingen positivt eller negativt. Även om marknadsföringen inte direkt 
aktiverar smaklökarna så torde en text eller en bild av något ätbart kunna fungera på liknande 
sätt och få individen att föreställa sig antingen hur gott något är eller tvärtom. Likaså kan 
humöret ha en inverkan på aptiten samt hur smakupplevelsen blir. Ett foto på både ASICS 
Stockholm Marathons Facebook samt Instagram illustrerar hur några av de som provsprungit 
maratonbanan stannar upp vid en vätskekontroll och dricker. Deras trötta och svettiga uttryck 
tyder på en hård prestation och som skapar ett behov av vätska.  
 
Hultén, Broweus och van Dijk nämner att vissa branscher, så som bilförsäljare och frisörer, 
erbjuder kaffe till sina kunder för att inbegripa smaksinnet, då det kan gynna deras image. 
Likaså är sådant som ska förtäras inte en förutsättning för arrangerandet av ett löplopp men 
däremot erbjuder samtliga lopp i denna studie något att dricka och/eller äta i samband med de 
respektive tävlingarna. Till att börja med har de respektive loppen flertalet vätskestationer där 
det bjuds på vatten och ibland även sportdryck och energikällor. Det längre loppet ASICS 
Stockholm Marathon erbjuder även bland annat bullar längs med banan. Vid målgång delar 
Midnattsloppet ut kexchoklad, banan och dryck. VårRuset har en sponsrad picknickkorg med 
diverse mat och dryck för deltagare som anmält sig i grupp. Dessa produkter är inget som kan 
konsumeras genom exempelvis datorskärmen men för den som tar del av detta i 
marknadsföringen i sociala medier så kan minnen istället aktiveras i enlighet med Agapito, 
Pinto och Mendes studie. Minnet av en situation där en individ ätit en kexchoklad eller en 
banan. En positiv minnesupplevelse torde ge marknadsföringen en positiv effekt och vice 
versa.   
 
Tjejmilen är det lopp som inte uttryckligen, utifrån de plattformar denna studie gjorts på, 
erbjuder deltagarna något att äta utöver det som serveras vid de respektive vätskekontrollerna. 
Däremot nämner de att bland andra Frödinge samt Chiquita sponsrar loppet samt att “Och vi 
lovar - att alla våra samarbetspartners satsar på att ge dig en extra fin upplevelse av 
Tjejmilen.” Baserat på denna information går att ana att dessa sponsorer, som nämns ovan, 
tillhandahåller deltagarna med något ätbart eftersom de är företag som framställer livsmedel. 
Däremot bör tilläggas att det inte nödvändigtvis är så. ASICS Stockholm Marathon anordnar 
även en after run för deltagarna på Östermalms IP där det bjuds på förfriskningar. Alla dessa 
exempel är dock riktiga smakupplevelser, endast för den som upplever loppet i verkligheten. 
För den som endast tar del av marknadsföring via sociala medier kommer således inte få 
fysisk smakupplevelse med loppet som avsändare.  

7.5 Ett känsloladdat lopp 

Även om Hultén, Broweus och van Dijk menar att känseln är ett sinne som inte fått så mycket 
fokus inom marknadsföring så läggs ändå relativt stor vikt på just känselsinnet inom de valda 
loppens marknadsföring. ASICS Stockholm Marathon skriver följande på sin hemsida: 
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Lördagen den 3 juni 2017 går ASICS Stockholm Marathon för 39:e gången i ordningen. Att 
springa ett maraton, 42 195 meter, på Stockholms gator är något du helt enkelt måste göra 
någon gång i ditt liv. För utmaningen. För känslan.  

 
Ovan beskrivs känslan utifrån flera aspekter. Dels att de trycker på att loppet arrangeras för 
39:e gången, vilket skapar en känsla av tradition. Även distansen som uttrycks i meter betonar 
något extraordinärt som de flesta inte utför dagligen. Den geografiska beskrivningen skapar 
även en rumslig föreställning som har någon form av uppfattning om Stockholm. Även 
begreppet “utmaningen” och “känslan” är två laddade uttryck som spelar på såväl det som 
Hultén, Broweus och van Dijk benämner som den fysiska delen av känselsinnet men också de 
inre känslorna. En utmaning kan stå för såväl fysiska som psykologiska aspekter, då loppet 
dels utmanar kroppens fysiska förmåga men även den psykiska påfrestningen som ett maraton 
utsätter dess löpare för när de springer så långt under en längre tid. “Känslan” kan också 
utgöras av känslan som infinner sig under loppets alla delar. Dels spänningen innan 
startskottet, den fysiska direktkontakten med andra människor som bland annat illustreras på 
Midnattsloppets hemsida men också adrenalinkicken av all publik som befinner sig på plats. 
Även alla foton som presenterar de olika loppens målgångar på de olika plattformarna visar 
på en enorm blandning av total utmattning och total glädje.   
 
Viktigt att betona vid studiet av marknadsföringens förmåga att aktivera en människas känslor 
är att det är kopplat till människans perceptionsförmåga som Agapito, Pinto och Mendes 
nämner i sin studie gällande just minnets betydelse för en upplevelse. Även allt som står i 
föregående stycke är exempel på hur något kan upplevas. Individer med olika minnen och 
erfarenheter kan uppleva uttryck olika. Exempelvis ”Utmaning” kan uppfattas negativt 
beroende på vad individen själv associerar begreppet till och på samma sätt fungerar det för 
allt som kommuniceras människor emellan, såväl genom text och bild, som rörligt material, 
ljud och dylikt.  
 
Vidare skriver Agapito, Pinto och Mendes i studien att så kallade sensoriska beskrivningar 
kan dels fungera som ett slags sätt att positionera sig jämfört med konkurrenter men också att 
attrahera besökare. Sensoriska beskrivningar är ett av de sätt de olika loppen använder för att 
skapa någon form av inre känsla hos individerna. Ett tydligt exempel på detta är denna 
undersöknings inledning, där ett citat används och Midnattsloppet ber läsaren föreställa sig en 
specifik kontext med  beskrivningar som ”en ljummen augustikväll” och ”sensommarluften 
andas magi”. Just dessa ord som Midnattsloppet valt inbegriper även ord som ”kväll” och 
”sensommar” vilka tyder på det specifika loppets egenskaper som kan ses som den 
positionering Agapito, Pinto och Mendes talar om eftersom Midnattsloppet (inklusive namnet 
själv) har den egenskapen att, till skillnad från de andra studerade loppen, arrangeras på 
kvällen och natten.  
 
Som Nordström nämner är betydelsen av att kombinera text med bild för att göra det ena mer 
effektfullt viktigt. Exempelvis till texten “I vilken startgrupp springer du?” adderas ett foto 
från startlinjen, med startelden som lyser upp mörkret samt alla de tusentals löpare som har 
likadana turkosa tröjor. Bilden visar ”löparfesten” som kan leda till en tanke och en känsla om 
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hur det vore att vara på plats, beroende på vilka minnen som aktiveras samt vad dessa 
associeras till. I deras marknadsföring talar de mycket om en “löparfest” och när de frågar 
vilken startgrupp hemsidans besökare springer i så ger de uttryck av att de som inte har 
anmält sig att eventuellt missar något genom att inte ha en startgrupp. Samtidigt så finns de 
som får en känsla av att vara lättad av att inte delta i loppet medan andra har positiva minnen 
av att springa lopp och därigenom kan uppleva viss önskan om att få vara en del av detta. 
 
Hultén, Broweus och van Dijk tar även upp att temperaturen är en viktig faktor för hur 
erfarenheten av en upplevelse blir. Temperaturen är även något som vissa av löploppen 
använder sig av för att marknadsföra sig. Ett tydligt exempel på det går att läsa på 
Midnattsloppets hemsida: “Föreställ dig en ljummen augustikväll. Sensommarluften andas 
magi.” Det syftar till att skapa en positiv bild av loppet men å andra sidan kan Midnattsloppet 
inte garantera vilket väder det kommer vara den dag då loppet arrangeras. Om vädret inte 
motsvarar förväntningarna kan deltagaren istället få en negativ erfarenhet. Vidare menar 
Hultén, Broweus och van Dijk att temperatur är en bidragande faktor till företagets image. 
Precis som nämnts vid flertalet tillfällen så är det även här av vikt, precis som Agapito, Pinto 
och Mendes skriver, att den individuella perceptionen avgör vad som uppfattas som en 
behaglig kontra obehaglig temperatur. 
 
De andra sinnena är också kopplade till känselsinnet och Hultén, Broweus och van Dijk 
menar att till exempel synsinnet kan ge en visuell uppfattning om hur något känns men det är 
först när känselsinnet upplevt det som en faktisk bedömning görs. Det kan råda en viss 
skillnad i en förutfattad mening i jämförelse med den faktiska känslan, menar Hultén, 
Broweus och van Dijk.  
 
Som nämnts gällande de andra sinnena så kan, enligt Nordström, en bildtext förstärka eller 
försämra en bilds uttryck. Hashtags används ibland som bildtext och kan exemplifieras genom 
följande från Tjejmilens Instagram-konto: 
 

@lofsans och Tjejmilen = sant! Under våren och sommaren kan alla ni som följer 
Tjejmilen vänta er mängder av tips och inspiration från en av Sveriges största profiler 
när det kommer till träning. Självklart kommer Lovisa finnas på plats också under 
Tjejmilen-helgen! Någon annan som är lika pepp som vi? #tjejmilen #lofsan #löpning 

 
Dels förklaras genom texten att det inte är vem som helst på bilden utan en representant för 
träning, den personliga tränaren “Lofsan”. Eftersom hon är känd för träning så kan även 
trovärdigheten kring loppet styrkas, precis i enlighet med vad Nordström säger kring 
betydelsen av att ha bekanta som avsändare. Eftersom hon är insatt inom träning och 
uppenbarligen valt att samarbeta med Tjejmilen så kan det skapa en positiv uppfattning kring 
loppet om det finns ett intresse för träning hos personen ifråga. Vidare får bilden även en 
betydelse som gäller för framtiden då texten kompletterar med att det kommer finnas 
möjlighet att träffa henne under Tjejmilen. De använder även hashtags som exempelvis 
#tjejmilen, #lofsan och #löpning  i detta inlägg och Bruns och Burgess menar att hashtags 
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möjliggör att andra med liknande intressen kommer hitta till detta inlägg. Till exempel de som 
intresserar sig för ämnet löpning kommer hitta till bilden via den hashtag som nämns sist.  
 
Vidare talar Nordström om att en iscensättning kan utgöra en berättelse som består av två eller 
flera iscensättningar. Ett typexempel på detta är ASICS Stockholm Marathons video som med 
olika medel illustrerar att löparen adrenalin ökar genom hela videon. Videon består av flera 
scener som presenteras i en icke kronologisk ordning. Genom att presentera en löpare som 
inte ser ut att vara elitlöpare så kan det uttrycka att maraton är fullt möjligt att klara för 
gemene man. Nordström menar även att ordval inom iscensättning kan utgöra den verbala 
delen av ett uttryck. Just när det kommer till videon från dels ASICS Stockholm Marathon 
men också Midnattsloppet blir relationen mellan musikvalet i kombination med valda vyer 
och bilder än mer effektfulla tack vare texten i de respektive låtarna. Solnedgången, “jag är 
redo att dö för att känna att jag lever”, slowmotioninslagen, mannen i videons ansiktsuttryck, 
såväl under träning som under loppet men också glädjen i mål. Agapito, Pinto och Mendes 
nämner att det är vanligt att sensoriska uttryck används för att attrahera besökare. I denna 
kontext kan samtliga uppräknade effekter ha syftet att locka löpare. Även kontrasterna i 
miljöbeskrivningarna, så som att han springer själv under träning kontra tillsammans med 
tusentals andra löpare under loppet, är nödvändiga för känslan. Likaså behövs de extremt 
trötta, utmattade och svettiga uttrycken för att därigenom förstärka den enorma glädje mannen 
uttrycker på Stadion efter målgång. I videon är det egentligen respektive känslor som uttrycks 
visuellt, hur de förändras under loppets gång samt att det går från utmattning, som kan 
uppfattas som en aningen mer negativ känsla, till total glädje, en känsla av positiv karaktär. 
Allt detta med reservation för att det finns individer som upplever dessa uttryck annorlunda.   
 
Nordström talar även om att bildspråk kan användas som symboler och metaforer. I alla 
visuella inslag symboliseras känslor på ett eller ett annat sätt, både det som Hultén, Broweus 
och van Dijk benämner som fysiska och inre. Exempelvis känslan av glädje och stolthet 
uttrycks genom armar riktade mot luften, high fives, leenden och jubel, applåder och kramar. 
Även medaljer blir i en viss bemärkelse symbol för en känsla av stolthet och styrka av att ha 
tagit sig genom en utmaning, ett lopp. Nummerlapparna (alternativt tröjorna på 
Midnattsloppet) kan uttrycka samhörighet och träningskläder är i sammanhanget en markör 
för människor med gemensamma intressen. Även det faktum att deltagarna befinner sig inom 
ett avgränsat område ger en känsla av gemenskap med de andra som tagit sig dit, som 
deltagare och publik. 
 
Agapito, Pinto och Mendes betonar betydelsen av minnet för att människan därigenom ska 
kunna minnas det förflutna och förutsäga det framtida. Då borde minnet också fungera som 
länken mellan hur exempelvis en person uppfattar det som genom text och bild, alternativt 
bara den ena delen, kommuniceras. Baserat på minnen från något dylikt så borde den tanken 
och känslan kring en eventuell liknande framtida situation kunna föreställas påverkad av den 
tidigare erfarenheten. De studerade loppen stimulerar inte den fysiska känslan genom de 
sociala medierna. Däremot kan minnen, som Agapito, Pinto och Mendes beskriver det, bidra 
till inre känslor baserade på vad de enskilda individerna upplevt tidigare.  
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8 Diskussion och slutsatser 
I följande kapitel presenteras inledningsvis en diskussion som summerar uppsatsens olika 
delar, vilket inbegriper studien från frågeställningar till metod, resultat och analys. Därefter 
övergår avsnittet till en slutsats som besvarar studiens inledande två frågeställningar. 
Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning som intresse väckts för genom denna 
studie inom ämnesområdet.  

8.1 Diskussion 

Föreliggande undersökning har utgått från två frågeställningar där den första berör sinnena 
Hur ger sig de fem sinnena i uttryck i löploppens marknadsföring? samt en andra 
kompletterande fråga Vilka likheter och skillnader går att identifiera mellan de olika 
löploppens marknadsföring vad gäller dess koppling till människans fem sinnen? Den tidigare 
forskning som studien har sin grund i berör olika delar av ämnesområdet, dels hur sinnen 
påverkar en turistupplevelse men också marknadsföring av events samt sociala mediers 
funktion inom marknadsföring. Forskning visar att fokus har legat på just den visuella delen 
av turistupplevelser, något som ofta omnämns som The Tourist Gaze. I kontrast till detta har 
andra studier betonat betydelsen av att stimulera fler än ett sinne för en komplett 
helhetsupplevelse. Detta motiverar denna studie eftersom genom den tidigare forskningen går 
utvecklingsbara områden att identifiera, vilket genererat denna studies frågeställningar. En 
annan viktig aspekt för sinnesmarknadsföring är att se till perceptionens betydelse i 
sammanhanget. Minnen utgör en stor del i studier kring sinnesupplevelser.  
 
De teorier som framförallt undersökningens analysarbete baseras på är dels Bertil Hultén, 
Niklas Broweus samt Marcus van Dijks teori gällande sinnesmarknadsföring men också Gert 
Z Nordströms teori för texten och bildens samverkan. Syftet med valet av dessa har varit att 
skapa en förståelse för hur marknadsföring kan användas för att hitta kopplingar till 
människans fem sinnen. Men även för att förstå hur marknadsföring som uttrycks genom 
kombinationen av bild och text kan förstärka sinnesupplevelsen. För undersökningen har en 
studie av plattformar på Internet gjorts och där alternativa moderna metoder gällande studiet 
av sociala medier använts. Exempelvis har inlägg i sin ursprungliga form studerats exklusive 
kommentarer med de olika loppen som officiella avsändare. Utöver dessa nämnda teorier så 
har framförallt Dora Agapito, Patrícia Pinto och Júlio Mendes studie från 2016 använts som 
bas till att förstå just vikten av människans perceptionsförmåga i kontexten.  
 
Resultaten som denna studie visar är att sinnen är komplicerade att studera åtskilt eftersom de 
alla hänger samman på ett eller annat sätt och således påverkar varandra i olika utsträckning 
beroende på kontext. Samtliga lopp har i sin marknadsföring olika kopplingar till de samtliga 
sinnena. Barfield nämner i sin studie att lukt och smak är två sinnen som är svåra att stimulera 
via exempelvis sociala medier. Även om det framgår i denna studie att sociala medier saknar 
förmågan att stimulera med faktiska lukter, smaker och fysiska känslor så framgår i empirin 
att den som besöker loppen på plats kan få en upplevelse där samtliga sinnen stimuleras. De 
sociala medierna kan endast stimulera synsinnet och hörselsinnet. Upplevelser med de övriga 
tre sinnena kan människor endast minnas och på så vis göra en tolkning baserad på de egna 
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erfarenheterna och minnena. Till exempel kan Instagram inte producera en faktisk lukt. 
Däremot kan bilder och texter skapa utrymme för att minnas tillbaka till en liknande situation 
som i sin tur kan inbegripa minnet av en lukt. Men här är det viktigt att särskilja faktiska 
sinnesupplevelser från minnen av dessa.  

8.2 Slutsats 

Så hur ger sig de fem sinnena i uttryck i löploppens marknadsföring? I denna undersökning 
har sinnena studerats relativt åtskilt men det är svårt med en sådan studie då alla sinnen 
påverkar varandra på ett eller annat sätt, något som såväl tidigare forskning som denna 
arbetsgång visat. Som undersökningens frågeställning antyder så har eventuella referenser till 
människans fem sinnen undersökts och precis som Barfield nämner så är den fysiska känslan, 
smaken och lukten svårrekonstruerade, till och med obefintliga i denna studie, i sociala 
medier. Däremot kan människan genom sin perceptionsförmåga minnas tillbaka till 
situationer med specifika dofter, smaker och känslor. Skillnaden är att de undersökta loppen 
inte bidrar med faktiska lukter, smaker eller fysiska känslor genom sin hemsida, filmer, 
Facebook eller Instagram.  
 
Vidare ställdes frågan kring vilka likheter och skillnader som går att identifiera mellan de 
olika löploppens marknadsföring vad gäller deras koppling till människans fem sinnen. Först 
och främst går att nämna att samtliga lopp finns tillgängliga på såväl Facebook som 
Instagram. De har alla även en egen officiell hemsida och står även som avsändare för någon 
form av officiell video. I övrigt så har även loppen relativt liknande sätt att marknadsföra sig 
på något som kan ha en viss grund i att Marathongruppen står som avsändare för flera av 
loppen. Det finns även ett stort antal återkommande gester och symboler som de samtliga 
loppen använder i framförallt sina officiella filmer, så som att uttrycka glädje genom armar 
riktade mot himlen samt leenden. Även att illustrera människor som förevigar loppen genom 
selfies är en gemensam nämnare. Kramar och highfives är även andra gester som framhävs i 
de olika loppens marknadsföring.  
 
Samtliga lopp har även diverse antal vätskekontroller och det är information som de alla 
nämner. ASICS Stockholm Marathon och TCS Lidingöloppet 30 är de två mest krävande 
loppen och är också de enda som erbjuder någon form av pastaladdning dagen innan 
respektive lopp. Alla studerade löplopp visar även de olika känslor som kan förekomma under 
ett lopp, allt från utmattning till lycka. Publik och kringaktiviteter är också återkommande i 
såväl text som bild hos de olika löploppen. Något annat nämnvärt är det faktum att det finns 
en identifierbar tendens till att löploppen väljer att använda sig av kända personer i sin 
marknadsföring som har relevans för kontexten, så som VårRuset och Blossom samt 
Tjejmilen och “Lofsan”.  
 
Andra likheter är att de respektive loppen på ett eller annat sätt genom sin marknadsföring 
sammanfattar hela loppet, i vissa fall även sekvenser från innan loppet, så som TCS 
Lidingöloppet 30 som visar vissa deltagare som tar sig till loppet med lokaltrafiken i sin 
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video. Även ASICS Stockholm Marathon följer en deltagare från träning till målgång. Här ges 
således också utrymme åt att visa allt som loppen inbegriper, som även nämnts tidigare.  
 
En skillnad är att samtliga lopp har nummerlappar för deltagarna men där Midnattsloppet 
istället har egna tröjor som deltagarna får. Vad gäller musiken i de officiella filmerna så har 
ASICS Stockholm Marathon samt Midnattsloppet låtar med texter medan de resterande tre 
loppen har någon form elektronisk bakgrundsmusik. 
 
Denna studie har framförallt visat att sociala medier i denna studie inte på något sätt använts 
till att stimulera samtliga fem sinnen. Däremot har det parallellt visat sig att för den som 
springer de respektive loppen så kommer möjlighet finnas till att få sina fem sinnen 
stimulerade. De fem studerade löploppen har i sin marknadsföring endast stimulerat synen 
och hörseln samt i viss mån den inre känslan. En viktig aspekt har varit att se skillnad på vad 
faktisk stimulans av ett sinne är samt vad som endast är ett minne av en sinnesupplevelse.  
Men vad händer om ett sinne är försämrat? 

8.3 Förslag till vidare forskning 

Som nämnts i diskussionen kvarstår frågor efter en studie som denna vad som händer med 
sinnesmarknadsföring när en person har ett eller flera nedsatta sinnen. För vidare forskning 
föreslås därför en studie som tar upp just denna problematik. Det vore även av intresse att se 
hur en människa med exempelvis nedsatt syn faktiskt upplever ett löplopp som lagt mycket 
fokus på visuella upplevelser längs med banan. Ett avslutande förslag vore att göra en 
komparativ studie som jämför de förväntningar som sinnesmarknadsföring skapar hos 
människor kontra de faktiska upplevelserna.   
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Bilagor 
Bilaga 1: Daniel Adams Ray - Redo Att Dö 
 
Går med tunga steg, vänder blicken bort 
Hela gatan ser, inte ett öga torrt 
Allting rasar ner, kommer aldrig stå 
Stå för att 
Vi blev allt det där som vi ville bli 
En stor glaciär fast med sprickor i 
Vi har nästan allt 
Känner ingenting 
 
För vi är så nära nu att vi inte ser det (ser det) 
Jag är redo att dö för att känna att jag lever (lever) 
Morgonen kommer 
 
Jag tror du vet det 
Jag är redo att dö för att känna att jag lever 
 
Vid en bombad väg på en trottoar 
Blir ett sommarregn till en ocean 
Vinden piskar fram, skeppet sjunker snart 
Men vi står på land 
Bara en plasttrapp av nått riktigt bra 
Denna svarta natt, stirrar allt tillbaks 
Bara lite till 
Sen blir allting bra 
 
Vi är så nära nu att vi inte ser det (ser det) 
Jag är redo att dö för att känna att jag lever (lever) 
Morgonen kommer 
Jag tror du vet det 
Jag är redo att dö för att känna att jag lever 
 
Vi är sanningen, framtiden utan ansikte 
Vi ska utvecklas fast allting blir så invecklat 
Det är bröd och skådespel och det är bara vårt fel, förstår du det? 
 
Vi är så nära nu att vi inte ser det 
Jag är redo att dö för att känna att jag lever 
Morgonen kommer jag tror du vet det 
Jag är redo att dö för att känna att jag lever 

(Letssingit.com, 2017) 
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Bilaga 2: Junge Junge - Run, Run, Run 
 
I only lose my fear when I run run run 
I won't lose a tear when I run run run 
I won't find a heart so I run run run 
And now our time is right so we run run run 
 
Ooh 
 
Now it's summer time in the sun sun sun 
One thing on my mind gun gun gun gun 
When the children play it's fun fun fun 
But I must go must run run run 
 
Ooh 
 
We run run run 
Run run run 
Run run run 
We run we run we run we run run run 
We run we run we run 
Run run run and run and run 
 
Now I go to bed and cry cry cry 
I pay the price I die die die 
 
Run run run na na na na na ooh 
 
Run run run 
Run run run 
Run run run 
 
Life was easy when I was young young young 
Life was easy when I was young young young 
Life was easy when I was young young young 
Life was easy when I was young young young 
 
(Metrolyrics.com, 2017)	  


