
Evenemangs- & sponsorundersökning
O - R I N G E N  2 0 1 9



Följande nyckeltal summerar årets mätning av O-Ringen: 

• Årets O-Ringen får genomgående fina betyg av deltagarna. Det samlade ”helhetsintrycket” ligger på höga 4,4 medan den upplevda ”valutan för pengarna” ligger nära nog optimalt 
på 3,9. Samtliga upplevelseparametrar får betyg inom intervallet 3,9-4,4 vilket är mycket bra betyg.  

• Jämfört med UI:s upplevelseindex (omvärldsanalys) så ligger O-Ringen 2019 ungefär i paritet med index för stora evenemang i Sverige avseende samtliga parametrar.

• Trend: årets evenemang får på det stora hela likvärdiga betyg som fjolårets evenemang, bortsett från ”sportslig kvalitet” där årets evenemang tappar i en jämförelse. Över tid kan 
man se att O-Ringen hållit en hög och jämn nivå och arrangerar hög kvalitet på tävlingarna år efter år. 

• Respondenterna anser att arrangörerna lyckats väldigt väl med att skapa en O-Ringen känsla på evenemanget. Sammantaget ger man ett medelvärde om 4,4. Resultaten är 
likvärdiga oavsett kön och ålder. 

• Årets O-Ringen får ett sammanvägt NKI om 77, vilket är ett högt betyg som vittnar om mycket nöjda kunder. Resultatet når inte riktigt upp i fjolårets nivå, men ligger samtidigt 
bättre än UI-index. Starkt jobbat. 

• Strax över en tredjedel (35%) av deltagarna svarar att de besökte East Sweden Arena. De som besökte arenan gav den överlag ett positivt omdöme och ett medelvärde om 3,7. 
Betygen är förhållandevis lika oavsett kön och ålder. 

• Tekniken under evenemanget har fått utstå en del kritik de senaste två åren, men har nu tydligt förbättrats. Den stora förbättringen kan ses på resultatrapporterings-systemet som 
ökat från 1,8 till 4,1 på två år! Även WiFi-nätverket har ökat från 2,9 till 3,1 medan mobiltelefontäckningen ligger på 3,9 (minskning från 4,0 ifjol) vilket får anses som en god nivå. 

• Den genomsnittlige etappstartdeltagaren vill ha 2,7 långdistanser om de fritt kan välja, och en stor majoritet väljer att delta på samma bana varje dag (76%) respektive tävlar inte 
mot någon annan när de springer ”eget upplägg” (80%). 

• Nära nog samtliga (95%) deltagare gör sin bokning online nuförtiden, och de allra flesta bokar sitt deltagande tidigt. Den genomsnittlige bokningen omfattar ca 2,6 personer och 
omfattar tävlingsstart (99%), boende (54%), parkering (14%) samt andra tilläggstjänster (7%). Bokningsförfarandet har fungerat bra i år och får ett medelbetyg om 3,9 vilket är 
en förbättring mot tidigare år och en tydligt positiv trend. 11% gjorde ändringar efter att man kom på plats, men det har fungerat smidigt överlag. 

• De egna kanalerna är mycket starka och välanvända av målgruppen. 90% har sökt information om O-Ringen via hemsidan, medan 80% fått information via O-Ringentidningen, 
59% har läst nyhetsbrev från O-Ringen och 38% har besökt evenemangets Facebook. De här är de dominerande informationskanalerna. 

• Hela 58% deltar i 11 eller fler tävlingar under ett normalt år. För 1% var det här den första tävlingen någonsin. 

• Hela 72% vill helst tävla mot deltagare av samma ålder och kön, medan 28% föredrar att tävla mot deltagare som är på samma nivå oavsett kön och ålder. 

• Flera av evenemangets sponsorer får mycket fina erinranstal med resultat långt över index för huvudsponsorskap i Sverige. De sponsorer som får bäst erinran i samband med 
årets O-Ringen tävlingar är Alewalds, TORK, SIA Glass, Bagheera och SUZUKI, men ett flertal andra sponsorer följer strax bakom dessa. 

• Såväl inställning som lojalitet till evenemangets sponsorer är mycket stark; 65% svarar att de generellt sett blir mer positivt inställda till företag som sponsrar O-Ringen
(medelvärde 3,9) och 54% svarar att ett sponsorskap av O-Ringen skulle påverka dem mycket positivt eller positivt vid ett köpbeslut. Resultaten visar på att målgruppen förstår 
att sponsorerna är viktiga för evenemanget, vilket gör att målgruppen tycker om sponsorerna och gärna vill visa sin uppskattning genom att agera lojalt. 

• Den i särklass mest besökta aktiviteten är Alewalds butik som hela 81% passar på att besöka. Därefter följer Holmen tältet (20%), Folksams Tvättstuga (13%), Pantamera
(11%) och Ormsalva butiken (9%). Samtliga aktiviteter har uppmärksammats väl (dvs andel som sett eller besökt). Folksams Tvättstuga är den aktivitet som får bäst betyg
(4,4), men det skall framhållas att samtliga aktiviteter uppskattas och får fina betyg (inom intervallet 3,7-4,4).

Sammanfattning 



Syftet med undersökningen har varit att… 

• mäta deltagarnas upplevelse av årets O-Ringen evenemang

• mäta informations- & marknadsföringskanalers genomslag bland deltagarna

• mäta deltagarnas kännedom om vilka företag/varumärken som sponsrar evenemanget

• mäta deltagarnas inställning och lojalitet till evenemangets sponsorer

• mäta hur många tävlingar deltagarna deltar i under året, samt vilka de helst vill tävla mot

• upprätta en demografisk profil över deltagarna

Målgrupp: Samtliga deltagare till evenemanget från 15 år eller äldre. Undantag har gjorts för den absoluta eliten samt för utländska deltagare

Urval: Urvalslista erhölls från uppdragsgivaren

Metod: 1482 genomförda webbenkäter i perioden 4–15/8 2019

Projektledare: Fredrik Rubin, Upplevelseinstitutet 

Syfte & metod 



Demografi
Evenemangs-
upplevelsen

Teknik Etappstart
Boknings-
systemet

Marknads-
föring

Relation till 
orientering

Sponsor-
erinran



2019 2018 2017 2016 2015

Kön
Man 60% 59% 61% 52% 56%
Kvinna 39% 41% 38% 47% 43%
Vill ej uppge 1% 1% 2% 1% 1%

Ålder
Upp till 25 år 5% 5% 8% 9% 8%
26-35 år 7% 9% 6% 12% 7%
36-45 år 22% 22% 19% 20% 24%
46-55 år 31% 32% 33% 28% 31%
56 år eller äldre 35% 32% 33% 31% 30%

Utbildning
Grundskola 2% 2% 4% 4% 4%
Folkhögskola el motsv. 2% 2% 2% 2% 1%
Gymnasium el motsv. 19% 21% 21% 25% 26%
Högskola/Universitet 74% 72% 70% 68% 67%
Annat 1% 1% 1% 1% 1%

Personlig årsinkomst
0-150000 kr 3% 5% 7% 7% 8%
150001-300000 kr 12% 12% 11% 15% 16%
300001-400000 kr 20% 17% 22% 23% 27%
400001-500000 kr 21% 21% 19% 20% 18%
500001 kr eller mer 32% 31% 25% 22% 20%
Vill ej uppge 13% 15% 15% 13% 11%

Demografi



2019 2018 2017 2016 2015

Livsskede
Singel utan barn 11% 11% 12% 12% 12%
Sambo utan barn 6% 8% 6% 7% 7%
Gift utan barn 4% 4% 4% 4% 3%
Singel med barn 7% 7% 8% 5% 6%
Sambo med barn 15% 14% 13% 15% 12%
Gift med barn 55% 54% 55% 53% 59%

Tjänst
Hög chefsnivå/Eget företag 6% 6% 5% 5% 5%
Mellanchefsnivå 11% 12% 10% 11% 9%
Grupp-/projektledare 21% 22% 21% 21% 21%
Kontor/Administration 14% 13% 14% 15% 15%
Arbetare/Service 14% 14% 13% 16% 16%
Arbetslös 0% 0% 0% 0% 1%
Studerande 3% 3% 5% 8% 6%
Pensionär 17% 15% 16% 15% 16%
Annat 11% 11% 11% 10% 11%

Demografi



2019 2018 2017 2016 2015

Län
Stockholm 15% 15% 13% 16% 13%
Västra Götaland 20% 15% 23% 21% 21%
Dalarna 6% 7% 7% 5% 6%
Skåne 8% 6% 7% 7% 9%
Örebro 4% 3% 4% 4% 5%
Västmanland 3% 3% 2% 3% 3%
Östergötland 4% 6% 6% 7% 5%
Södermanland 3% 4% 3% 4% 3%
Västernorrland 4% 4% 4% 2% 2%
Jönköping 6% 3% 5% 6% 7%
Uppsala 5% 5% 5% 4% 4%
Halland 2% 2% 4% 3% 4%
Kalmar 3% 2% 2% 2% 3%
Västerbotten 1% 3% 1% 1% 1%
Värmland 4% 2% 3% 3% 3%
Blekinge 3% 1% 2% 2% 1%
Norrbotten 1% 2% 1% 1% 2%
Gävleborg 2% 4% 3% 4% 4%
Kronoberg 2% 1% 2% 2% 2%
Jämtland 1% 1% 1% 1% 0%
Gotland 1% 1% 1% 0% 1%
Utomlands 1% 10% 2% 0% 0%

Demografi



0%

33%

39%

5%

12%

0% 1%
3%

8%

1% 1% 1% 0%

Vilken tävling/klass sprang/deltog du i?
Bas: Samtliga

Demografi
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18%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

2%

6%

4%

2%

1%

1%

1%

21%

21%

15%

13%

10%

6%

7%

39%

44%

44%

44%

43%

47%

44%

20%

27%

36%

40%

45%

46%

48%

Ekologisk hållbarhet

Valuta för pengarna

Den sportsliga kvalitén på tävlingarna
(tex kartor, terräng, banor, mm)

Din känslomässiga upplevelse

Stämning & atmosfär på
evenemanget

Ditt helhetsintryck av evenemanget

Arrangemang & organisation

Vi undrar hur du ser på O-Ringen när det gäller följande delar:

Vet ej Mycket dåligt (1) 2 Varken eller (3) 4 Mycket bra (5)

Bas: Samtliga

4,4

4,4

4,3

4,2

4,1

3,9

3,9

SNITT

EvenemangsupplevelsenÅrets O-Ringen får genomgående fina betyg av deltagarna. Det samlade ”helhetsintrycket” 
ligger på höga 4,4 medan den upplevda ”valutan för pengarna” ligger nära nog optimalt på 
3,9. Mycket bra. 



4,2 4,2 4,2
4,1

4,2

4,0

4,4 4,4 4,3
4,1

4,4

4,0

4,4 4,4
4,2

4,1
4,3

3,9

Ditt helhetsintryck av
evenemanget

Arrangemang & Organisation Känslomässig upplevelse Sportslig kvalitet Stämning & Atmosfär Valuta för pengarna

O-Ringen 2019 jämfört med UI Upplevelsedatabas – medelvärden
(År 2000-2019)

Medelvärde alla målgrupper Medelvärde deltagare O-Ringen 2019

Bas: Samtliga

EvenemangsupplevelsenJämfört med UI:s upplevelseindex så ligger O-Ringen 2019 ungefär i paritet 
med index för stora evenemang i Sverige avseende samtliga parametrar.



Årets evenemang får på det stora hela likvärdiga betyg som fjolårets evenemang, bortsett från ”sportslig 
kvalitet” där årets evenemang tappar i en jämförelse. Över tid kan man se att O-Ringen hållit en hög och 
jämn nivå och arrangerar hög kvalitet på tävlingarna år efter år. 
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Ditt helhetsintryck av
evenemanget

Arrangemang & organisation Din känslomässiga
upplevelse

Den sportsliga kvaliteten Stämning & atmosfär Valuta för pengarna Ekologisk hållbarhet

Sammanställning av evenemangsupplevelsen – medelvärden
(Jämförelse 2015-2019)

2015 2016 2017 2018 2019

Bas: Samtliga

Evenemangsupplevelsen



49%

41%

6%

1% 0%
3%

Mycket väl (5)  Ganska väl (4)  Varken eller (3)  Inte särskilt väl (2)  Inte alls (1)  Vet ej

Hur väl tycker du att arrangörerna lyckades med att skapa en O-Ringen känsla på 
evenemanget (arenor, torg, camping, etc)? 

Evenemangsupplevelsen

Bas: Samtliga

Medelvärden brutet på kön & ålder

Totalt Man Kvinna Upp till 25 år 26-35 år  36-45 år  46-55 år  56 år eller äldre  

4,4 4,4 4,5 4,5 4,4 4,5 4,4 4,4

Respondenterna anser att arrangörerna lyckats väldigt väl med att skapa en O-
Ringen känsla på evenemanget. Sammantaget ger man ett medelvärde om 4,4. 
Resultaten är likvärdiga oavsett kön och ålder. 



Hur väl uppfyllde deltagandet i 
årets O-Ringen dina förväntningar? 

Hur nära eller långt ifrån var deltagandet i årets 
O-Ringen det ideala idrottsevenemanget för dig? 

NKI:

77

17%

26%
30%

15%

6%
3% 1% 1% 0% 0%

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

12%

23%
28%

17%

7% 5%
2% 2% 1% 1%

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Bas: Samtliga

Totalt Man Kvinna Upp till 25 år 26-35 år 36-45 år 46-55 år 56 år eller äldre

77 76 80 78 76 78 78 77

NKI brutet på olika målgrupper

(i mycket 
hög grad)

(inte alls) (mycket 
nära)

(mycket långt 
ifrån)

Ett NKI, Nöjd Kund Index, är en 
sammanvägning av resultatet från tre 
frågor, ställda till målgruppen; 
• Nöjd med O-Ringen totalt sett?
• Hur väl O-Ringen lever upp till dina 

förväntningar?
• Hur nära O-Ringen kommer det ideala 

idrottsevenemanget?

Resultaten från dessa tre frågor 
omvandlas sedan till ett indexvärde från 
0-100 när resultatet för NKI redovisas.

Evenemangsupplevelsen
Årets O-Ringen får ett sammanvägt NKI om 77, vilket är ett högt betyg som 
vittnar om mycket nöjda kunder. Resultatet når inte riktigt upp i fjolårets nivå, 
men ligger samtidigt bättre än UI-index. Starkt jobbat. 

Jämförelser

2019 2018 UI index

77 80 75



7%

14% 12%

1% 1%

65%

Mycket bra (5) 4 3 2 Inte alls bra (1) Besökte inte East
Sweden Arena

Besökte du East Sweden Arena, och i så fall, vad tyckte du om arenan?

Bas: Samtliga

Medelvärden brutet på kön & ålder

Totalt Man Kvinna Upp till 25 år 26-35 år  36-45 år  46-55 år  56 år eller äldre  

3,7 3,6 3,8 3,6 3,7 3,8 3,8 3,6

Strax över en tredjedel (35%) av deltagarna svarar att de besökte East Sweden Arena. De som 
besökte arenan gav den överlag ett positivt omdöme och ett medelvärde om 3,7. Betygen är 
förhållandevis lika oavsett kön och ålder. 

Evenemangsupplevelsen



49%
51%

0%

Bodde du på campingen?

Ja

 Bodde ej på campingen

 Vet ej

Bas: Samtliga

Ca hälften av deltagarna bodde på campingen. 
Evenemangsupplevelsen



Bas: Samtliga Vi skulle vilja ha din hjälp och dina insikter när det handlar om hur vi kan fortsätta att utveckla O-Ringen framöver. 
Eftersom O-Ringen kan se lite olika ut beroende på var tävlingarna arrangeras så ber vi om såväl generella synpunkter som erfarenheter från tävlingarna 

i och runt Norrköping. Det kan gälla allt från tävlingsformer, boende, utbud i kiosker, terrängen, bussning, miniknat osv.

Brukar inte bry mig om vad barnen får i pris, men 
nu kan jag inte låta bli att reagera. Vi hade vårt 7-
åriga barnbarn med som sprang U1 alla fem 
dagarna. Såg fram emot priset sista dagen. Vad fick 
hon? Jo två fröpåsar. Nog hade ni kunnat komma 
på något annat än fröer som dels inte kan användas 
vid denna årstid dels inte ett barnpris. Urdåligt. 

Orientering biten skall vara teknisk svår för 
huvudklasser. El skall erbjudas alla som vill ha på 
campingen. Vi lever i ett modernt samhälle. Max 
150 meter till toa och service station på campingen. 

Förbättra miljöarbetet genom att 
göra O-ringen vegetariskt. 

För mycket stiglöpning på vissa etapper.

Allt var toppen förutom att information på 
hemsidan/webbplatser var svår att hitta. Det var svårt att 
hitta information om ”direktanmälan” eller en-etapp 
anmälan för oss som inte tillhör någon klubb och bara ville 
prov-springa en dag. Hade önskat bättre info om 
bussningen (som för övrigt fungerade helt förträffligt), 
vilka banor som fanns att välja mellan, svårighetsgrad och 
längd. Hade velat veta skillnad mellan ”prova på-banorna” 
och lätt/nybörjare. Bättre info också om var ”Kontoret” i 
Himmelstalundshallen fanns, vi fick leta en bra stund.  
Men allt löste sig bra och vi hade det toppenkul. 

Boende på eller i nära anslutning till C-ort är alltid svårt 
att hitta om man inte har husvagn. Satellitparkering och 
gratis buss är mycket välkommet.

Det var ofta bussköer, vilket är förståeligt men tråkigt när det blir 
stopp och man måste vänta och blir stressad. Det underlättar om 
det finns gott om plats för att köa till bussen, det var trångt om 
plats både till arenorna och hem från arenorna. 

Bra med inomhusdusch på campingen men för få 
hygienstationer och för långt till dessa om O-ringens 
camping ska vara ett prisvärt alternativ. Vid 
fördelning av campingplatser bör man se till att i 
möjligaste mån ge klubben rutor så att det bildas 
en gemensam gata och inte som i år då vi stod rygg 
mot rygg och hade flera halva klubbgator.

Att banläggningen blir efter de riktlinjer som 
finns förde olika klasserna. Årets banor var allt 
för lätt för de klasser som hade blå/svarta banor.

Urval av öppna svar

Generellt mycket dåligt skyltat. Väldigt dåliga 
campingplatser, då de vi var tilldelade hade 
så stor lutning att de inte borde ha använts.

Allt fungerade toppen. Uppskattade särskilt 
indikationer på avstånd till nästa toa/vatten 
på väg till starterna. Fint ordnat för 
motionsklasserna med karttecken etc vid 
starterna, och tejp, vilken service!

Arena Yxbacken var både för utspridd 
(långt till allt) och för ihopklämd (trångt att 
sitta). Arenaplanering bör utgå från några 
olika scenarier: varmt väder, blött väder. I 
det här fallet hade detta inte skett.

Dålig skyltning. Glest mellan 
servicestationerna och toaletter på 
campingen. Ej bra att avsluta med 
slalombacke pga skaderisken.

Det är svårt att hitta information som 
man letar efter på O-Ringens hemsida. 
Sök-funktionen fungerar inte särskilt bra. 

Ang ekologisk: i kioskerna fanns köttburgare på vänt men 
vegburgare gjordes på beställning. Grund i en norm att få 
äter veg, men normen har ändrats. Lång väntetid på 
vegburgare gjorde att många köpte kött i stället. Gynnar ej 
hållbarhet. Skippa köttnormen på nästa O-Ringen!

Bättre skyltning till O-Ringen campingen dels från 
huvudväg och inom området. Campingplatserna svåra 
att hitta, då numret var sprayat i gräset. Vara 
förberedda på att det behövs många toaletter. Saknade 
även funktionär som tog emot vid campinginfart.

Anmälningssystemet 
är under all kritik. 

Avslutningen på banorna vid Arena 
Yxbacken var dålig alla tre dagarna. Brant 
och farligt de första två dagarna, tråkig 
orientering sista dagen. 

Evenemangsupplevelsen

Fler el-platser på campingen 
och framför allt möjlighet till 
sammanhållet boende 
klubbvis. Orienteringsbanorna 
2019 höll tyvärr inte samma 
höga klass som vi vant oss vid 
de senaste två åren.

För långa 
avstånd till 
starten! 

Antalet toaletter på campingen måste motsvara 
mängden campare, där får det inte snålas.
Bussningen till och från etapper måste funka. 
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7%

12% 13%

6% 7%

54%

Mycket bra (5)  (4)  Varken eller (3)  (2)  Mycket dåligt (1)  Vet ej/Ej svar

Hur upplevde du att O-Ringens fria WiFi-nätverk fungerade i samband med årets O-Ringen?

Teknik

Bas: Samtliga

Medelvärden brutet på kön & ålder

Totalt Man Kvinna Upp till 25 år 26-35 år  36-45 år  46-55 år  56 år eller äldre  

3,1 3,1 3,1 2,7 2,8 2,8 2,9 3,6

Strax under hälften av respondenterna har en åsikt om det fria WiFi-nätverket och resultatbilden 
är relativt polariserad där vissa tycker det fungerat bra medan andra inte är lika nöjda. 
Sammantaget får WiFi ett medelvärde om 3,1 vilket är en förbättring jämfört med ifjol.
De äldsta respondenterna är de som är mest nöjda.  

Trend
2019 3,1
2018 2,9



30%

36%

18%

7%

2%

8%

Mycket bra (5)  (4)  Varken eller (3)  (2)  Mycket dåligt (1)  Vet ej/Ej svar

Hur upplevde du att mobiltelefontäckningen fungerade för dig i samband med årets O-Ringen?

Bas: Samtliga

Medelvärden brutet på kön & ålder

Totalt Man Kvinna Upp till 25 år 26-35 år  36-45 år  46-55 år  56 år eller äldre  

3,9 3,9 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0

Mobiltelefontäckningen har generellt fungerat väl enligt respondenterna. 66% tycker det 
fungerat bra medan 18% är neutralt inställda och 9% som inte anser att det fungerat så 
bra. Medelvärdet ligger på goda 3,9 vilket i sig är något lägre än fjolårets betyg. 

Teknik

Trend
2019 3,9
2018 4,0



39% 39%

13%

3% 2%
4%

Mycket bra (5)  (4)  Varken eller (3)  (2)  Mycket dåligt (1)  Vet ej/Ej svar

Hur upplevde du resultatrapporteringen som en helhet i samband med årets O-Ringen?

Bas: Samtliga

Medelvärden brutet på kön & ålder

Totalt Man Kvinna Upp till 25 år 26-35 år  36-45 år  46-55 år  56 år eller äldre  

4,1 4,1 4,2 4,0 4,2 4,3 4,2 4,0

Resultatrapporteringen har verkligen förbättrats sett över en tvåårsperiod där betyget 
gått från 1,8 till 4,1. Mycket bra utveckling. Resultaten är likvärdiga oavsett kön och ålder. 

Teknik

Trend
2019 4,1
2018 3,6
2017 1,8



Bas: De som gav resultatrapporteringen 
betyget 1 eller 2 

Vad var det som inte var så bra med resultatrapporteringen?

Ingen visning ute på etapperna som man kan 
stå och titta på och diskutera tillsammans.

Fanns inga resultattavlor på arenan utan man var hänvisad till 
telefonen (gör att man inte träffar bekanta så mycket, vilket 
är ett av mina syften med att åka på O-Ringen).

Inga mellantider live, särskilt viktigt på elitsprinten. Svårt att 
scrolla i sträcktidsfunktionen på resultat.oringen.se

Om man googlade resultat O-Ringen (kan ha googlat oringen
online) kom tidigare år upp först, lätt att klicka på och inte 
förstå varför det blir fel.

Segt innan de hamnade 
på winsplits.

Den gamla var bättre 
där man kunde 
skapa egna listor och 
en egen sida.

Dåligt med resultat vid arenan. Visst man 
har mobilen, men tycker nog att det skall 
finnas på arenan också.

Online rapporteringen 
var inte lika enkel att 
följa som tidigare år

Inga resultattavlor på tävlingsarenan vilket gjorde 
att känslan av tävling försvann. Jag hade ingen 
kolla på min placering förrän efter etapp 4 då jag 
kollade upp starttiden inför jaktstarten.

Inget nätverk inget resultat. 
Segt när det väl funkade.

Dåligt uppdaterad i realtid.

Urval av öppna svar

Att det inte fanns resultat på 
arenan, som på alla andra tävlingar.

Värdelöst att inte ha ett resultat tält. Enda stället som man kan 
träffa folk från andra klubbar och diskutera banor mm. Nu 
sitter alla bara med sin klubb. Där kan man inte diskutera 
vägval och banor om man är ensam i sin klass.

Jag har ingen smart telefon. Så 
jag fick lita på vad andra sa.

Mycket sena sträcktider, problem att få kontakt 
med liveresultat ibland. O-Ringens nya app 
hade en icke så användarvänlig resultatservice.

Krävde mycket batteri i 
telefonen. Var utan 
laddningsmöjlighet.

Tidvis dålig uppkoppling, framförallt på 
campingen. Jag saknar även en publik 
resultatåtergivning på arenorna, det 
hör till en orienteringstävling. 

O-ringens resultatsida var inte helt kompatibel 
med min iPhone (SE). Jag kunde bara se 
resultat för en deltagare i taget. Har en gammal 
version av iOS, så kan vara det. Annars 
upplevde jag att resultatsidan var bättre än 
innan, även om den verkar behöva förbättras 
för att funka på så många 'devices' som möjligt.

Skulle vilja ha skärmar på TC. Nu var var och en 
upptagen med att titta i sin egen smart-phone, 
Det förutsatte också att man har en mobil med 
internetuppkoppling med sig.

Jag kunde inte komma åt resultaten. Har inte en 
mobiltelefon som klara att visa resultaten, min 
jobbdator som jag hade med klarade inte heller att 
visa resultaten korrekt (för gammalt program, enligt 
vad som kom upp, och jag får inte lägga till eller ta 
bort program på datorn). Detta gjorde att jag fick 
förlita mig på andra avseende resultat rapportering. 
Saknade verkligen resultat tälten.

Sträcktiderna kom väldigt sent.

Bara start och sluttid. Vill se radiokontrollerna 
för de klasser som har dessa,  tex elit. 

Jag saknar liveresultaten på 
arenan, trots att jag har 
mobiltelefon och kan titta i den.

Resultattavlor/skärmar finns ju inte. Väldigt 
svagt av ett arrangemang som O-Ringen.Appen fungerade ej alls (iPhone 8, iOS 12).

Tog lite för lång tid innan winsplits kom ut 
på winsplits hemsida/app (var lite krångligt 
att kolla det via liveresultaten i webbläsaren 
på mobilen).

Upplägget i appen. Vi 
hade en klubbtävling och 
extremt struligt med att 
se/förstå sträcktiderna.

Önskar digitala, fasta resultattavlor på 
TC med rullande resultat. Kom ej in på 
Oringen-appen på TC, kom upp ngt 
meddelande om att försöka senare.

Sträcktider fanns inte tillgängliga 
förrän över dygnet senare. 

Teknik
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14%

27%
25%

11%
7%

16%

1  2  3  4  5  Vet ej/Ej svar

Om det var helt fritt att välja. Hur många långdistanser skulle du vilja ha i ditt etappstart-upplägg?

Bas: De som deltog i etappstart 
OL eller etappstart MTBO 

EtappstartDen genomsnittlige etappstartdeltagaren vill ha 2,7 långdistanser om de fritt kan 
välja. Resultatet ligger ungefär i linje med tidigare års resultat. Deltagare i OL 
svarar 2,6 långdistanser medan deltagare i MTBO svarar 3,2 långdistanser. 

Trend
2019 2,7
2018 3,1
2017 2,7



76%

10%

3%

11%

Deltog du på samma bana varje dag?

Ja
 Nej jag valde olika längder
 Nej, jag vale olika svårighetsgrader
 Nej jag valde olika banlängder och svårighetsgrader

Bas: De som deltog i etappstart 
OL eller etappstart MTBO

En mycket stor del (76%) av de som deltar i etappstart väljer att delta på samma bana 
varje dag. Trenden är tydligt ökande med allt större andel som väljer samma bana.  

Etappstart

Trend ”JA”
2019 76%
2018 67%
2017 58%



20%

80%

När du deltog på eget upplägg tävlade du mot någon annan?

Ja

 Nej

Bas: De som deltog i etappstart 
OL eller etappstart MTBO 

En stor majoritet (80%) tävlar inte mot någon annan när de springer ”eget 
upplägg”. Resultatet ligger i linje med förra årets resultat men samtidigt har 
andelen som ej tävlar mot någon annan ökat jämfört med 2017.

Etappstart

Trend ”NEJ”
2019 80%
2018 80%
2017 73%
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95%

0% 4% 0%

Hur gjorde du din bokning?

Online

 Via telefon

På plats på O-Ringen

 Vet ej/Kommer ej ihåg

Bas: Samtliga

BokningssystemetEn mycket stor majoritet (95%) gör sin bokning online medan 
resterande gör sin bokning på plats på evenemanget. 

Trend

2017   2018   2019
Online 94%   92%    95%
Telefon 1%     2%      0%
På plats 4%     6%      4%
Vet ej 1%     0%      0%



7%
11%

30%

51%

2%

Efter 1 juni Mellan 2 april och 1 juni Mellan 2 november och 1 april Före 1 november Vet ej/Ej svar

När bokade du ditt deltagande i årets O-Ringen?

Bas: Samtliga

BokningssystemetEn stor majoritet av deltagarna bokar sitt deltagande i O-Ringen tidigt.
Årets deltagare har i genomsnitt bokat tidigare än man gjort de två närmast föregående åren. 

Trend

2017   2018   2019
< 1/6 9%      11%   7% 
2/4-1/6 13%    15%   11%
2/11-1/4 32%    30%   30%
> 1/11 43%    41%   51%



33%

27%

15%

24%

0% 0% 1%

1 person (bara mig)  2 personer  3 personer  4-6 personer  7-10 personer  11 personer eller fler  Vet ej/Ej svar

Hur många personer inkluderade din/er bokning i O-Ringen (hur många bokade ni för samtidigt)?

Bas: Samtliga

Bokningssystemet
Den genomsnittlige bokningen omfattar ca 2,6 personer vilket ligger i linje med tidigare års resultat. 

Trend
2019 2,6
2018 2,5
2017 2,6



99%

54%

14%

7%

0%

Tävlingsstart  Boende  Parkering  Tilläggstjänster
(avslutningsfest, barnpassning,

träningskartor, etc)

 Vet ej/Ej svar

Vad av följande omfattade din bokning till O-Ringen?

Bas: Samtliga

BokningssystemetNära nog samtliga bokningar omfattar tävlingsstart (99%), 
medan många även bokar boende (54%), och vissa bokar 
parkering (14%) samt andra tilläggstjänster (7%).

Trend

2017   2018   2019
Tävlingsstart 98%   97%    99%
Boende 60%   50%    54%
Parkering 23%    7%     14%
Tillägg 8%      9%     7%



33% 33%

20%

7%
4% 2%

Mycket enkelt (5)  (4)  Varken eller (3)  (2)  Mycket komplicerat (1)  Vet ej/Ej svar

Hur var det att göra din bokning till årets O-Ringen i Kolmården, Norrköping?

Bas: Samtliga

Medelvärden brutet på kön och ålder

Bokningssystemet

Totalt Man Kvinna Upp till 25 år 26-35 år 36-45 år 46-55 år 56 år eller äldre

3,9 3,8 3,9 3,9 4,0 3,8 3,8 3,9

Bokningsförfarandet har fungerat bra i år; 66% upplever det som enkelt, medan 20% 
förhåller sig neutrala och 11% anser att det är komplicerat. Det totala medelvärdet 
ligger på 3,9 vilket är en förbättring mot tidigare år och en tydligt positiv trend.

Trend
2019 3,9
2018 3,6
2017 3,0



Bas: Samtliga

Bokningssystemet

4,0
3,9 3,9

3,8

4,1

2,8

4,2

4,0

3,6
3,7

3,2

3,8

Medelvärden för att göra sin bokning - brutet på klass



11%

89%

Gjorde du någon ändring i din bokning efter det att du kommit på plats i Kolmården, Norrköping?

Ja

Nej

Bas: Samtliga

Bokningssystemet

Trend ”JA”
2019 11%
2018 10%
2017 14%

11% gjorde ändringar i sin bokning efter det att de kommit på plats i Kolmården. 
Resultatet ligger i linje med tidigare års resultat. 



35%
32%

15%

10%
6%

2%

Mycket enkelt (5)  (4)  Varken eller (3)  (2)  Mycket komplicerat (1)  Vet ej/Ej svar

Hur upplevde du att det var att göra förändringar i bokningen?

Bas: De som gjorde förändringar i bokningen

BokningssystemetDe som gör ändringar i bokningen upplever att det fungerar bra och ger ett 
betyg om 3,8, vilket är en tydlig förbättring jämfört med de två föregående åren. 

Medelvärden brutet på kön & ålder

Totalt Man Kvinna Upp till 25 år 26-35 år 36-45 år 46-55 år 56 år eller äldre

3,8 3,7 4,1 3,3 3,7 3,8 3,8 4,1

Trend
2019 3,8
2018 3,3
2017 3,2
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0%

2%

3%

3%

4%

6%

11%

20%

22%

26%

32%

38%

59%

80%

90%

 Vet ej/Kan ej komma ihåg

 Annat

 TV

 Artiklar & annonser via tidningars hemsidor (internet)

 Radio

 Artiklar & annonser i tidningar (papperstidning)

 Sett information via sociala medier (Instagram, Facebook, Bloggar, Twitter, mm) som ej är…

 Hört från någon annan (Kamrat, Familj, Jobbet)

 O-Ringens Instagram

 Min klubb

 Under tidigare års O-Ringenmässa

 O-Ringens Facebooksajt

 Nyhetsbrev från O-Ringen via e-post

 O-Ringentidningen

O-Ringens hemsida

Via vilka av följande informationskanaler har du läst, hört,
sett eller på annat sätt fått information om O-Ringen? 

(fyll i samtliga de kanaler/sätt där du fått information om evenemanget)

Bas: Samtliga

Marknadsföring
De egna kanalerna är mycket starka och välanvända av målgruppen. 90% har sökt 
information om O-Ringen via hemsidan, medan 80% fått information via O-
Ringentidningen, 59% har läst nyhetsbrev från O-Ringen och 38% har besökt 
evenemangets Facebook. De här är de dominerande informationskanalerna. 



1%

2%

3%

3%

3%

6%

13%

26%

29%

26%

35%

42%

60%

80%

89%

0%

2%

4%

4%

4%

5%

10%

15%

17%

25%

29%

35%

59%

80%

91%

 Vet ej/Kan ej komma ihåg

 Annat

 Artiklar & annonser via tidningars hemsidor (internet)

 TV

 Radio

 Artiklar & annonser i tidningar (papperstidning)

 Sett information via sociala medier (Instagram, Facebook, Bloggar,…

 Hört från någon annan (Kamrat, Familj, Jobbet)

 O-Ringens Instagram

 Min klubb

 Under tidigare års O-Ringenmässa

 O-Ringens Facebooksajt

 Nyhetsbrev från O-Ringen via e-post

 O-Ringentidningen

O-Ringens hemsida

Informationskanaler; jämförelse mellan män och kvinnor

Man

Kvinna

Bas: Samtliga

Marknadsföring



1%

3%

2%

4%

3%

6%

6%

37%

24%

13%

63%

8%

21%

80%

85%

0%

1%

4%

3%

5%

6%

13%

33%

28%

18%

63%

23%

41%

84%

93%

0%

2%

4%

2%

2%

4%

14%

27%

26%

24%

56%

32%

50%

79%

94%

2%

2%

1%

0%

3%

3%

17%

18%

26%

33%

46%

34%

53%

67%

93%

0%

0%

6%

6%

6%

13%

23%

27%

30%

39%

44%

54%

59%

76%

86%

 Vet ej/Kan ej komma ihåg

 Annat

 Artiklar & annonser via tidningars hemsidor (internet)

 TV

 Radio

 Artiklar & annonser i tidningar (papperstidning)

 Sett information via sociala medier (Instagram, Facebook, Bloggar, Twitter,
mm) som ej är O-Ringens officiella

 Under tidigare års O-Ringenmässa

 Min klubb

 Hört från någon annan (Kamrat, Familj, Jobbet)

 Nyhetsbrev från O-Ringen via e-post

 O-Ringens Instagram

 O-Ringens Facebooksajt

 O-Ringentidningen

O-Ringens hemsida

Informationskanaler; jämförelse mellan åldersgrupper

Upp till 25 år

26-35 år

36-45 år

46-55 år

56 år eller äldre

Bas: Samtliga

Marknadsföring
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1%
3%

16%

22%

58%

0%

Har aldrig orienterat förut  0, deltar inte i andra än
O-Ringen

 1-5 tävlingar  6-10 tävlingar  11 tävlingar eller mer  Kan ej svara

Hur många andra orienteringstävlingar deltar du i under ett normalt år?

Bas: Samtliga

Hela 58% deltar i 11 eller fler tävlingar under ett normalt 
år. För 1% var det här den första tävlingen någonsin. 

Relation till orientering



72%

28%

Med vilka andra deltagare vill du helst tävla?

Med deltagare i samma ålder och av samma kön

 Med deltagare som är på samma nivå som mig
oavsett ålder och kön

Bas: Samtliga

Relation till orientering
En tydlig majoritet (72%) vill helst tävla med deltagare i samma ålder och av samma kön.

Trend – andel som vill 
tävla med samma ålder 

och kön
2019 72%
2018 70%
2017 75%
2016 73%



Demografi
Evenemangs-
upplevelsen

Teknik Etappstart
Boknings-
systemet

Marknads-
föring

Relation till 
orientering
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22%

13% 12%
10%

8%
7% 6%

4%
2% 1% 1% 1%

12%

Alewalds TORK Suzuki SIA Glass Bagheera Ramirent Ormsalva Holmen Svenska
kyrkan

SSAB RÅ Biltema Vet ej/Inget
svar

O-Ringen sponsras av ett antal företag och varumärken. Vilka kommer du ihåg? 

TOP OF MIND 

Sponsorerinran

Bas: Samtliga

Alewalds (22%) är den sponsor som nämns mest frekvent på ”top of mind” (dvs respondenternas första 
spontana svar), följt av TORK (13%), Suzuki (12%), SIA Glass (10%), Bagheera (8%) och Ramirent (7%), osv. 

Benchmark Sverigesnitt
Titelsponsor 48%
Huvudsponsor: 12% 
Sponsor: 2%
Leverantör: 1%



60% 59%

52% 50% 49%

40%

30% 29%

23%

10% 9% 9% 8%
5% 4% 4% 3%

1% 1% 1% 1% 1% 1%

O-Ringen sponsras av ett antal företag och varumärken. Vilka kommer du ihåg? 

TOTAL SPONTAN ERINRAN

Sponsorerinran

Bas: Samtliga

Då samtliga svar räknas samman så är det TORK (60%) som flest respondenter erinrar sig spontant. 
Därefter följer Alewalds (59%), SIA Glass (52%), Suzuki (50%) och Bagheera (49%), osv.  

Benchmark Sverigesnitt
Titelsponsor 66%
Huvudsponsor: 28% 
Sponsor: 9%
Leverantör: 3%



89%
85%

82%
79%

76%
73%72%

70%
67%65%63%

37%35%34%
31%30%

28%
23%22%21%

16%
13%13%

10%10%
6% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1%

Nedan listas några av O-Ringens sponsorer blandat med företag som inte var sponsorer. 
Vi ber dig kryssa för de varumärken som du vet var sponsorer till evenemanget

HJÄLPT ERINRAN

Sponsorerinran

Bas: Samtliga

Vid hjälpt erinran så är det återigen Alewalds (89%) som får högst erinran. Tätt efter följer TORK 
(85%), Bagheera (82%), SUZUKI (79%), SIA Glass (76%), Ormsalva (73%) och HOLMEN (72%), osv. 

Benchmark Sverigesnitt
Titelsponsor 92%
Huvudsponsor: 70% 
Sponsor: 43%
Leverantör: 32%



14%

51%

27%

0% 0%

8%

Mycket mer positiv (5) Något mer positiv (4) Oförändrat/inte alls (3) Något mer negativ (2) Mycket mer negativ (1)  Vet ej/kan ej svara

På vilket sätt tror du att du som deltagare i O-Ringen ändrar inställning 
till de företag och produkter som du känner till sponsrar evenemanget?

Bas: Samtliga

Sponsorerinran
Hela 65% svarar att de generellt sett blir mer positivt inställda till företag som sponsrar O-Ringen, 
medan 27% förhåller sig neutralt inställda och 0% blir mer negativa. Medelvärdet ligger på 3,9 
vilket är att betrakta som ett bra resultat, samtidigt som det visar på att målgruppen förstår att 
sponsorerna är viktiga för evenemanget. Resultatet är en förbättring jämfört med ifjol. 

Trend
2019 3,9
2018 3,7
2017 3,9
2016 3,8
2015 3,8



14%

40%

27%

13%

0% 0%

6%

Mycket positivt  Positivt  Marginellt  Inte alls  Negativt  Mycket negativt  Vet ej

Anta att du väljer mellan två helt jämförbara produkter eller tjänster, och där den ena är en sponsor till O-Ringen. 

Hur skulle vetskapen att den ena produkten/tjänsten sponsrar O-Ringen påverka ditt köpbeslut?

Bas: Samtliga

Sponsorerinran54% ställer sig positiva till en produkt/tjänst som är sponsor till O-Ringen, medan 40% förhåller sig 
neutrala och 0% skulle påverkas negativt vid ett köpbeslut. Resultatet innebär att en något större 
andel har inställningen att agera lojalt med O-Ringens sponsorer vid ett köpbeslut jämfört med ifjol.

Trend – andel lojala
2019 54%
2018 47%
2017 53%
2016 52%
2015 56%



5%

7%

3%

8%

2%

30%

39%

30%

41%

6%

56%

43%

54%

31%

10%

9%

11%

13%

20%

81%

Ormsalva butiken

Pantamera

Folksams Tvättstuga

Holmen tältet

Alewalds butik

Flera av O-Ringens sponsorer aktiverade sig på evenemangsområdet eller/och i anslutning till 
dagsetapperna. Vilka av följande aktiviteter besökte du, respektive såg du eller såg du ej?

Vet ej Jag SÅG EJ aktiviteten  Jag SÅG aktiviteten, men besökte ej Jag BESÖKTE aktiviteten

Bas: Samtliga

Den i särklass mest besökta aktiviteten är Alewalds butik som hela 81% passar på att besöka. 
Därefter följer Holmen tältet (20%), Folksams Tvättstuga (13%), Pantamera (11%) och Ormsalva 
butiken (9%). Samtliga aktiviteter har uppmärksammats väl (dvs andel som sett eller besökt).

Sponsorerinran



3,7

3,8

3,9

3,9

4,4

Alewalds butik

Ormsalva-butiken

Pantamera

Holmen-tältet

Folksams Tvättstuga

Vilket helhetsbetyg skulle du vilja ge ...
Bas: De som besökt eller sett respektive aktivitet

Folksams Tvättstuga är den aktivitet som får bäst betyg (4,4), men det skall framhållas 
att samtliga aktiviteter uppskattas och får fina betyg (inom intervallet 3,7-4,4).

Sponsorerinran

2018

4,5

3,7

-

3,7

3,6
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