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Sammanfattning  

Träningsturism är en typ av turism som blir allt mer populär i Sverige idag och de flesta känner 

någon som har varit på en träningsresa. I detta arbete undersöks vad begreppet träningsturism 

egentligen betyder för företag och kunder, samt hur den växande trenden har påverkat de mindre 

företagen i den svenska resebranschen under de senaste fem åren. Både företag och kunder tror att 

träningsresor är en trend som kommer fortsätta växa även i framtiden. Därför har detta arbete även 

undersökt vad kunderna efterfrågar för framtida utveckling och om den efterfrågan stämmer 

överens med den utveckling som företagen arbetar mot.  

För att kunna svara på dessa frågor har en kvalitativ intervjustudie genomförts med två mindre 

företag som säljer träningsresor på den svenska marknaden. För att undersöka kundernas 

perspektiv på den framtida utvecklingen har även tre fokusgruppsintervjuer genomförts med 

sammanlagt nio respondenter. För analys av materialet är det framförallt modellen över 

serviceindustrins försörjningskedja av Lisa Ellram, Wendy Tate och Corey Billington (2004) och 

modellen över turismbranschens försörjningskedja av Xinyan Zhang, Haiyan Song och George Q 

Huang (2009), som används. Vid diskussion om begreppet träningsturism är det i huvudsak en 

modell skapad av Tom Robinson och Sean Gammon (2004) som används.  

Resultatet av studien visar att det är svårt att hitta en generell innebörd av begreppet träningsturism 

och att definitionen varierar beroende på företag och vilken erfarenhet kunderna har av restypen. 

Utvecklingen av trenden har ökat försäljningen för de mindre företagen som anser sig sälja unika 

produkter, vilket gör att konkurrensen från de stora företagen inte påverkar dem nämnvärt. Den 

utveckling som kunderna efterfrågar stämmer relativt väl överens med den utveckling företagen 

arbetar mot och båda parter menar att de största utmaningarna för framtiden är flexibilitet både på 

resor och vid bokning, samt miljö- och hållbarhetsarbete.  

Nyckelord: Sportturism/träningsturism, Utbud och efterfrågan, Turismbranschens 

försörjningskedja, Servicebranschens försörjningskedja.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract  

Sports tourism is a newly faceted sector within tourism that is swiftly gaining popularity in 

Sweden. Today, a majority of the population know someone who has taken part in a fitness- 

holiday; thereby giving credence to its increased development. This study aims to analyze what 

the concept of sports tourism means to companies and customers, but also how this growing trend 

has affected the smaller companies in the Swedish tourism industry over the last five years. Both 

companies and customers postulate that fitness-holidays will continue to increase in demand as it 

gains traction. This essay aims to not only analyze the sorts of developments the customers are 

requesting, but also to see if their demands coincide with the developments that companies are 

looking to produce.  

A qualitative method has been applied to answer the questions posed in this essay; two interviews 

were conducted with smaller companies that sell fitness-holidays on the Swedish market. To 

examine the customers’ perspectives on the future developments; three additional group interviews 

were conducted with nine participants. The main theories that have been used for the analysis are 

the Service Supply Chain-model by Lisa Ellram, Wendy Tate and Corey Billington (2004), as well 

as the Tourism Industry Supply Chain by Xinyan Zhang, Haiyan Song and George Q. Huang 

(2009). The discussion on the concept of sports tourism is primarily based on a model created by 

Tom Robinson and Sean Gammon (2004).  

The results of the study reveal that it is difficult to extrapolate one general definition for the 

concept of sports-tourism; the definition varies in conjunction with the company and the 

customers’ experience. The developments in this sector has increased sales for the smaller 

companies who view their products to be unique offerings on the Swedish market; therefore, 

they feel they are not that affected by the other companies. The developments that consumers 

are requesting correspond quite well with the developments the companies are working to 

implement; both sides concur that flexibility and sustainability are the biggest challenges for the 

future.  

Keywords: Sports tourism, Supply and demand, Tourism supply chain, Service industry 

supply chain  
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1. Inledning  

Turismbranschen är en industri i ständig förändring och är en av världens snabbast växande 

näringar. I och med många länders snabba utveckling och befolkningens ökade tillgång till tid 

och pengar ökar antalet möjliga resenärer varje år enligt UNWTO, som är FN:s turistorgan 

(UNWTO u.å.). Ökningen av antalet resenärer innebär också att fler destinationer måste 

utvecklas och att nya trender och typer av turism växer fram. Som en följd av det finns det idag 

olika sorters resor till alla världens hörn. Utvecklingen kräver att företag och arrangörer inom 

näringen är medvetna om hur olika trender skapas och att de är uppdaterade på vad som händer i 

världen, för att på bästa sätt utforma de produkter som kunderna efterfrågar (Page & Connell, 

2014:104).  

Ingen turist är den andra lik och alla har olika preferenser och motiv till varför de reser, vart de vill 

åka och vad de vill uppleva. Detta har lett till specialiseringar av olika restyper och både stora och 

små företag har börjat segmentera utbudet på sina resor (Dolnicar 2007 s.129–130). En form av 

resande som har vuxit fram under senare år och blivit allt mer populär är träningsresor och idag 

kan många säga att de känner någon som har varit på en träningsresa, om de inte själva har det. 

Enligt en artikel publicerad av Bonntravel (2018) ökade antalet träningsresor mellan åren 2013–

2018 med cirka 20 procent och att svenskar inte längre vill åka på semester för att ligga i solen och 

dricka drinkar. Istället vill de svenska turisterna förena nytta med nöje och få det bästa av två 

världar på semestern, träning och sol (Bonntravel 2018). Majoriteten av de stora resebolagen 

erbjuder idag någon form av träning med allt ifrån specialiserade resor, träningshotell och 

samarbeten med olika företag såsom Friskis & Svettis eller Coop. Även mindre företag som enbart 

specialiserar sig på träningsturism har vuxit fram som ett svar på den ökande efterfrågan. 

Framväxten av företagen gör det intressant att undersöka hur de mindre researrangörerna klarar 

sig på den svenska turistmarknaden i konkurrens med de stora bolagen. Detta arbete definierar 

mindre företag som de organisationer som har segmenterat sig till specifika målgrupper eller enbart 

fokuserar på en typ av resa, samt har 20 eller färre anställda i Sverige.  

I detta arbete kommer trenden träningsturism undersökas med fokus på hur den har utvecklats 

under de senaste fem åren, samt vilken förändring som efterfrågas för de kommande fem åren. 

Utöver trendens utveckling kommer arbetet även beröra forskning som fokuserar på definitionen 

av sportturism som i detta arbete syftar till resor där det utförs någon fysisk träningsform, men inte 

i tävlingssyfte. Stora delar av den forskning som finns om träningsturism är publicerad på engelska 

och använder begreppet “sports tourism”. Det engelska begreppet kan översättas till både 

träningsturism och sportturism vilket gör att dessa genomgående kommer att användas synonymt. 

Det är dock viktigt att inte blanda ihop detta med den typen av sportturism som fokuserar på 

eventsport och turister som reser för att vara åskådare eller deltagare vid sportevenemang. 

Undersökningen kommer även att diskutera både företagens och kundernas perspektiv på 

utvecklingen för att få en omfattande bild av ämnet och för att jämföra om deras bilder av framtiden 

stämmer överens.  
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1.1 Bakgrund och problemområde 

En av de trender inom turismnäringen som har överlevt och vuxit sig starkare för varje år är 

träningsturism och träningsresor. Att träna och vara aktiv är en stor del av många människor 

vardag, vilket innebär att det är någonting de även vill göra på sin semester (Vasileiou et al. 2016). 

Att resa och åka på semester kan i många fall vara ett sätt för människor att fly sin vardag. 

Träningsturismen blir därmed ett intressant fenomen då det är en kombination av vardagsträning 

och en flykt från vardagsmiljön. Trevor H. B. Sofield (2003) menar att det tidigare enbart varit 

professionella atleter som gjort internationella resor för att ägna sig åt sportturism och att det för 

allmänheten är ett relativt nytt fenomen. Sedan mitten av 1900-talet har fenomenet dock vuxit och 

är idag en populär form av resande (Sofield 2003).  

Historiskt sett har människor länge ägnat sig åt att resa i det lokala området med syfte att delta 

eller se på sport. Ett exempel är den grekiska civilisationens storhetstid då tiotusentals människor 

reste för att delta i tävlingar eller som åskådare. John Zauhar (2003) menar att atleter genom 

historien har beundrats i samhället och har genom sina idrottsliga prestationer fått en hög social 

status. I många fall har sporter som senare ansetts vara folksporter börjat med att den rika 

överklassen utövar dem, för att sedan sprida sig till andra delar av samhället. Runt sekelskiftet 

1900-talet började många idrotter växa till vad de är idag och både antalet utövare och åskådare 

ökade. Under 1900-talet och fram till idag har idrott blivit en del av många människors vardag. I 

och med denna utveckling har idrott blivit ett viktigt motiv till människors resande och goda 

förutsättningar för idrott används idag av destinationer som en konkurrensfördel vid 

marknadsföring (Zauhar 2003: 27–48).  

Några av de många faktorer som spelar in i sportturismens starka utveckling är ekonomisk styrka, 

teknologiska innovationer och förändringar av normer och värderingar (Ross, 2001). Sportturism 

och träningsturism kan enligt en studie av Vasileiou, Tsartas och Stogiannidou (2016) idag ses 

som special interest tourism (SIT). SIT innefattar olika typer av specialinriktad turism med den 

gemensamma nämnaren att de anses vara aktiva former av resande och många som genomför dessa 

typer av resor vill kunna forma dem efter sina egna önskemål. Vasileiou et al. (2016) hänvisar till 

tidigare forskning på ämnet som menar att den moderna turisten önskar uppfylla fler behov med 

samma resa, vilket resulterar i en ökning av SIT världen över (Vasileiou et al. 2016). Enligt en 

undersökning som publicerades av Europakommissionen 2013 angav cirka 12 procent av de 

europeiska resenärerna som undersökts att hälsa eller välmående var en av, om inte den största, 

anledningen till att de reste. Utöver det var det 10 procent som angav olika typer av sportaktiviteter 

som huvudanledning för att resa. Detta innebär att det sammanlagt var hela 23 procent av den 

undersökta populationen som hade hälsa och träning som huvudsaklig drivkraft för sin resa 

(Eurobarometern 2013).  
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Europakommissionens undersökning presenterades för cirka sex år sedan, vilket är lång tid inom 

en ständigt föränderlig bransch och mycket har förändrats sedan dess. Det är även en väldigt bred 

undersökning och omfattar en stor population vilket gör att den inte direkt går att applicera på den 

svenska marknaden, då det är svårt att veta hur mycket av resultatets procentsats som baseras på 

svenska resenärer. Detta gör det intressant att närmare undersöka hur trenden träningsturism och 

hur resor som är motiverade av välmående och hälsa har utvecklats sedan rapporten släpptes år 

2013. De flesta av resebolagen på den svenska marknaden anordnar idag någon typ av tränings- 

eller hälsoresa. Merparten av de stora resebolagen har ett brett utbud av träningsresor och 

hälsohotell med gruppass och specialdesignad träning till sina besökare, som TUI och Apollo (TUI 

u.å., Apollo u.å.).  

Stora och små reseföretag har olika förutsättningar och arbetar olika för att utveckla sin verksamhet 

i takt med den ökande trenden som träningsturism är. Den ökande träningsturismen påverkar på 

flera sätt samhället och företagen, exempelvis genom efterfrågan på nya aktiviteter och förändring 

av attityder (Ross 2001). Ökad efterfrågan på nya aktiviteter och destinationer gör att 

aktivitetsinriktad turism blir allt vanligare och fler specialinriktade företag växer fram (Vasileiou 

et al. 2016).  Framväxten av specialinriktade reseproducenter och skillnaderna mellan de många 

företagens förutsättningar gör det intressant att undersöka hur de mindre företagen arbetar med 

och påverkats av den pågående utvecklingen av trenden träningsturism. Då reseproducenternas 

utveckling baseras på marknadens efterfrågan är det även av intresse att studera vilken utveckling 

kunderna efterfrågar de kommande fem åren, samt om företagens prognosering stämmer överens 

med denna efterfrågan. Detta för att se om marknaden är enad och om de mindre företagen har 

möjlighet att anpassa sig efter marknadens efterfrågan.  

Idag finns det mycket forskning kring begreppet träningsturism där forskare har en delad mening 

om hur begreppet ska definieras. En del forskare anser att begreppet är mycket brett och innefattar 

alla resor där någon form av aktivitet förekommer (Delpy Neirotti, 2003). Andra forskare menar 

däremot att det krävs tydligare indelningar av begreppet för att få förståelse av dess innebörd 

(Robinson & Gammon 2005). Då forskare definierar begreppet på olika sätt kan det i sin tur skapa 

olika uppfattningar hos företag och kunder om vad en träningsresa faktiskt innebär. För att 

undersöka om tidigare studiers definitioner är densamma som reseproducenternas och kundernas 

uppfattningar om begreppet är det av intresse att undersöka hur marknaden egentligen definierar 

begreppet träningsturism och om det stämmer överens med forskningen.  
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1.2 Syfte och Frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka begreppet träningsturism och vilken påverkan 

träningsturismens popularitet och utveckling har haft på mindre reseproducenter i Sverige och 

därmed se om företagens arbete för utveckling matchar kundernas efterfrågan. Nedan följer de 

frågeställningar som arbetet kommer att utgå från.  

● Hur definierar företag och kunder begreppet träningsturism?  

● Vilken påverkan har den växande trenden träningsturism haft på mindre reseproducenter på 

den svenska marknaden under de senaste fem åren?  

● Vilken förändring av träningsturism tror reseföretagen kommer ske de kommande fem 

åren?  

● Vilken förändring av träningsturismen efterfrågar kunderna och på vilket sätt skiljer den 

sig mot den utveckling som företagen arbetar mot?  

1.3 Disposition  

Detta arbete inleds med ett bakgrundsavsnitt för att ge läsaren en grundläggande insikt i studiens 

bakgrund och syfte. Efter ett inledande kapitel presenteras den teori och tidigare forskning som 

använts till analysen av det insamlade materialet, vilket följs av en presentation av den kvalitativa 

metod som använts vid insamling av empiri. I metodkapitlet presenteras det kvalitativa arbetssättet 

och de företag och respondenter som deltagit i studien. Detta följs av det fjärde kapitlet, Resultat 

och analys, där det tematiserade resultatet och analysen presenteras. Slutligen, i kapitel 5 diskuteras 

resultatet och analysen och studiens slutsatser presenteras samt ett kort avsnitt med förslag till 

vidare forskning.  
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2. Teori och tidigare forskning  

I detta kapitel kommer de teorier som är grund för detta arbete att presenteras, samt tidigare 

studier som är relevanta för att kunna analysera insamlat material till arbetet.  

2.1 Teori  

Industrier som arbetar med produktion av varor utgår vanligtvis från en klassisk försörjningskedja 

med exempelvis producenter, leverantörer och försäljare (Beamon 1999). Den teori och modell 

som presenteras och diskuteras nedan är skapad av Ellram et al (2004) och innebär en modifiering 

av den klassiska försörjningskedjan. Modellen används även av Baltacioglu et al. (2007) som 

diskuterar hur den appliceras inom serviceindustrin. Försörjningskedjan har även anpassats efter 

turismindustrin och teorin kommer här ta utgångspunkt i artikeln av Zhang et al. (2009) som 

diskuterar turismbranschens försörjningskedja.  

2.1.1 Serviceindustrins försörjningskedja  

Utgångspunkten för teorin i detta arbete är utbud och efterfrågan, vilket traditionellt diskuteras i 

relation till produktion av varor. Baltacioglu et al. (2007) menar i sin studie A new framework for 

Service Supply Chains att de traditionella modellerna för utbud och efterfrågan inte är applicerbara 

på serviceindustrin. Detta då serviceindustrin skiljer sig avsevärt från den klassiska 

varuproduktionen.  Baltacioglu et al. (2007) anser att det finns tre huvudsakliga skillnader mellan 

den vanliga modellen av försörjningskedjan och den modell de presenterar för serviceindustrin. 

Den första stora skillnaden är att service inte är en fysisk vara som går att röra och spara. Detta 

resulterar i att flera av stegen i en ordinarie försörjningskedja inte längre behövs då det är tjänster 

som utbyts istället för varor.  

Den andra stora skillnaden är att kunden måste vara på plats för att utbytet ska vara möjligt då 

produktion och konsumtion sker samtidigt. Baltacioglu et al. (2007) kallar detta för samtidighet 

och de menar att det är en av de strukturella skillnaderna mellan service- och varuindustrin då det 

kräver att både kunden och producenten är närvarande. Detta innebär att alla som producerar 

service är en avgörande del i serviceindustrin då de är i direktkontakt med kunderna. Den tredje 

skillnaden är servicens heterogenitet då alla konsumenters upplevelse av service är olika, vilket 

också påverkar hur produktionen sker (Baltacioglu et al. 2007).  

Den modell som Baltacioglu et al. (2007) grundar sin studie på konstruerades till en början av 

Ellram et al. och publicerades år 2004 i artikeln Understanding and Managing the Services Supply 

Chain. Denna nya modell av försörjningskedjan fokuserar på flexibilitet och kapacitet, vilket 

innebär hur väl producenter av service möter kundernas efterfrågan (se figur 1). Modellen de 

presenterar har sju steg där det första är informationsflöde (Information flow). Detta är en 

avgörande del av modellen då den innebär delning av information, efterfrågan och undersöker 
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behovet av arbetskraft och kundnöjdheten. Det andra steget är kompetens och kapacitet (capacity 

and skills management) som exempelvis innefattar den egna personalens kompetens och 

investeringar i den egna organisationen. Detta steg är avgörande för företag då det skiljer dem från 

konkurrenter och kan ge konkurrensfördelar.  

Det tredje steget skriver Ellram et al. (2004) innebär styrning av efterfrågan (demand management) 

som både innebär att skapa och möta den efterfrågan som finns. Efterfrågan inom tjänstesektorn 

går som tidigare nämnt inte att lagra vilket kan ge producenter problem i detta steg, och gör 

planering och kunnig personal viktigt. Steg fyra är kundrelationshantering (customer relationship 

management) som innebär en förståelse för vad kunder efterfrågar och hur företag bäst ska arbeta 

för att möta denna efterfrågan. För att genomföra detta är en god relation med kunder och 

segmentering av önskade målgrupper avgörande. Anpassning efter kundernas efterfrågan är också 

viktigt och goda kundrelationer påverkar både den interna kommunikationen och lönsamheten i 

ett företag. Steg fem och sex är supplier relationship management och service delivery 

management, vilka är kopplade till varandra då de går att se som två sidor av samma fenomen. 

Dessa är viktiga för att försäkra att avtal hålls och att den typ av service som är avtalat efterlevs. 

Den sista delen i modellen innefattar pengaflöden (cash flow) och hur betalningar ska ske baserat 

på värdet av de tjänster producenten tillhandahåller för konsumenten efter de avtal som gjorts 

(Ellram et al. 2004: 25–27)  

 

Figur 1. Service supply chain model (Ellram et al. 2004 s. 24) 
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Alla delar i denna modell ger en sammanfattande bild av de stora skillnader som finns mellan den 

traditionella försörjningskedjan och de förändringar som behövs till serviceindustrin. Det framgår 

tydligt att det är information och kundens upplevelse som står i centrum för processen (Ellram et 

al. 2004: 26–27). Flertalet forskare förutom Baltacioglu et al. (2007) har använt sig av och 

utvecklat Ellram et al.s modell, exempelvis Selviaridis och Norrman (2014) som studerar 

prestationsbaserade avtal inom serviceindustrins försörjningskedja.  

2.1.2 Turismbranschens försörjningskedja  

Zhang et al. (2009) skriver i sin studie “Tourism supply chain management: A research agenda” 

om arbete med försörjningskedjor både i makro- och mikroperspektiv inom turismbranschen. 

Makroperspektiv innebär en kedja med företag som jobbar tillsammans för att skapa en produkt, 

medan mikroperspektivet är en försörjningskedja där alla delar av den slutgiltiga produkten 

kommer genom arbete inom ett företag. I de båda perspektiven kan en försörjningskedja förstås 

genom specifika kännetecken som innefattar både ett framåtriktat flöde av varor och ett bakåtriktat 

flöde av information, samt ett antal affärsprocesser. Dessa är följande: kundrelationshantering, 

kundservice, hantering av efterfrågan, orderuppfyllelse, hantering av produktionsflödet, 

upphandling, produktutveckling och kommersialisering (Zhang et al. 2009).  

Som nämnt tidigare fokuserar denna definition och indelning av en försörjningskedja väldigt lite 

på serviceindustrin, specifikt på turismens näringsliv eftersom turism kan skilja sig märkbart från 

andra industrier. Precis som Baltacioglu et al. (2007) tar upp en modell för att förstå arbete inom 

serviceindustrin menar Zhang et al. (2009) att det krävs ytterligare studier om turistindustrin som 

är likvärdiga studier om försörjningskedjor.  

En typ av forskning som diskuteras är turismens värdekedja som är uppbyggd av fyra 

grundläggande delar: turismleverantören, researrangören, resebyrå och sist kunden. Med denna 

värdekedja skapas en tydlig bild av hur turismindustrin i stora drag ser ut och i sin tur kan en 

försörjningskedja tillämpas på värdekedjan för att förbättra effektiviteten både internt inom 

företaget och externt mellan andra företag (Zhang et al. 2009).  

För att förstå hur en försörjningskedja kan tillämpas på en värdekedja för att kunna användas inom 

turismindustrin krävs till en början att de olika egenskaper hos turistprodukten identifieras. 

Egenskaperna som efterfrågestyrning, tvåpartsrelationer samt lättföränderlig och komplex 

kopplas sedan till olika kritiska problem som ett företag bör arbeta effektivt med för en lyckad 

försörjningskedja. Zhang et al. (2009) menar att turismbranschen arbetar med efterfrågestyrning, 

vilket innebär samordning mellan olika produkter och tjänster som möter efterfrågan på 

marknaden. En turistprodukt kan även förklaras som tvåpartsrelationer mellan olika aktörer inom 

servicebranschen som logistik, transport, restauranger och sightseeing. Allt arbetet som utförs 

mellan aktörer är i syfte att uppnå utsatta mål och möta kundens behov. Här är ett effektivt arbete 

avgörande för försörjningskedjan. På grund av hög konkurrens mellan tjänsteleverantörer blir 

turistnäringen en mycket informationsberoende industri och företag måste ha bra 
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informationsteknik för att kunna skapa bra marknadsföring för en lyckad turismprodukt.  

 

Vidare tar Zhang et al. (2009) upp att eftersom tjänster inom turismnäringen inte går att lagra för 

framtida bruk är en turistprodukt lättföränderlig och komplex. Den produkt som erbjuds på en 

destination är beroende av hur den produceras och tolkas, det blir därmed viktigt att arbeta med 

produktutveckling och att veta vad som efterfrågas av kunder. Då en turistprodukt produceras och 

konsumeras samtidigt går den därmed inte att granskas av turisten innan ankomst till destinationen. 

Detta betyder att det krävs av ett företag att arbeta effektivt med leveranshantering. I sin tur innebär 

det att företag måste undersöka och granska relationer mellan de leverantörer och researrangörer 

de använder sig av, samt undersöka potentiella samarbeten. Det krävs även att de är medvetna om 

ekonomiska och ekologiska förhållanden i länder och regioner som genererar mycket turism. 

Dessa förhållanden påverkar i sin tur hur efterfrågan av turistprodukter ser ut på olika destinationer 

och med ett effektivt arbete i samtliga ovannämnda arbetsområden kan ett företag skapa produkter 

som möter kundernas efterfrågan (Zhang et al. 2009).  

 

Zhang et al. (2009) diskuterar vikten av att alla aktörer i försörjningskedjan arbetar utifrån 

efterfrågan på turistmarknaden. Det innebär att företag måste se över sin service- och 

produktkapacitet, samt göra en prognos över efterfrågan för att kunna marknadsföra och planera 

sin försäljning optimalt. Vid arbete med efterfrågan menar Zhang et al. (2009) att det finns två 

generella ståndpunkter, strategisk och operativ. Den strategiska ståndpunkten innebär att ta beslut 

om investeringar på destinationer, såsom flygplatser och järnvägar. Detta innebär att det är 

avgörande för att få en lyckad investering att ett företag har en strategi för att möta efterfrågan. 

Eftersom företagen måste göra ekonomiska åtaganden kan en felprognos av efterfrågan resultera i 

stora förluster. Samma arbete gäller även vid en operativ synvinkel där aktörer inom 

leverantörskedjan, som flygbolag, researrangörer och hotell, styrs av efterfrågan på marknaden. 

För att ett företag ska gå med vinst krävs det att de har koll på kundernas efterfrågan och förlust 

innebär därmed att ett företag inte har lyckats möta efterfrågan. Utifrån dessa två synvinklar får 

efterfrågan en avgörande roll i försörjningskedjan och i arbetet med att uppskatta framtida 

efterfrågan blir det en viktig del i ett företags utveckling (Zhang et al. 2009).  
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2.2 Tidigare forskning  

 

Till en början kommer begreppet sportturism att diskuteras, framförallt genom Robinson och 

Gammons modell (se figur 2). Då forskare har olika definitioner kommer även flera definitioner 

tas upp och diskuteras för att få en bredare förståelse av begreppet sportturism. En stor del av de 

tidigare studier som har genomförts på träningsturism har undersökt hur utvecklingen har sett ut 

och vad som har påverkat hur den har vuxit fram. Delar av denna forskning kommer att 

presenteras nedan tillsammans med studier om vad som motiverar människor att köpa 

träningsresor.  

2.2.1 Begreppet sportturism  

Begreppet sportturism är komplicerat att definiera då olika forskare använder det på olika sätt och 

ger det varierande innebörd. Majoriteten av forskningen som finns om fenomenet är publicerad på 

engelska och använder begreppet “sports tourism” som kan översättas till både träningsturism och 

sportturism. Därmed kommer dessa två begrepp att användas synonymt genom hela arbetet. Som 

en följd av detta har det varit särskilt viktigt att säkerställa att all relevant tidigare forskning handlar 

om just den typ av träningsresor som detta arbete ämnar att undersöka. Lisa Delpy Neirotti (2003) 

beskriver sin definition av sportturism som:  

“...travel away from one’s primary residence to participate in a sport activity for recreation or competition, travel to 

observe sport at the grassroots or elite level, and travel to visit a sport attraction...” (Delpy Neirotti 2003:2).  

Denna definition ger dock en mycket generell bild av fenomenet och gör ingen skillnad mellan de 

olika sorters sportturism som finns. Även Robinson och Gammon (2004) skriver i sin studie A 

question of primary and secondary motives: revisiting and applying the sport tourism framework, 

om begreppet sportturism. De hänvisar vidare till tidigare forskning gjord av Standeven och De 

Knop från 1999 som definierar sportturism som  

“...the nature of sport tourism is about an experience of physical activity tied to an experience of place.” 

(Robinson & Gammon 2004:224).  

Även FN:s turistorgan UNWTO använder en definition av Standeven och de Knop från samma 

studie (1999) och menar att träningsturism innebär alla former av träning eller tävling som kräver 

resor från hemmiljön för att delta i både kommersiella och icke-kommersiella aktiviteter 

(UNWTOb 2016).  

Robinson och Gammon (2004) menar till skillnad från Delpy Neirotti (2003) att det går att dela in 

sportturism utifrån de primära och sekundära motiv som är grunden för resande. De hävdar att det 

är viktigt att ha sekundära resemotiv i åtanke då de kan vara avgörande faktorer för resa och val 
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av destination. De har för att tydliggöra hur de primära och sekundära motiven samspelar och 

påverkar en persons resande, skapat ett ramverk för sportturism (se Figur 2). Ramverket delar in 

sportturismen i två huvudkategorier baserat på den grundläggande orsaken till resan, turism eller 

sport. Under de två rubrikerna finns en mjuk och en hård definition (Robinson & Gammon 2004: 

224–225). Den första kategorin Sportturism menar Robinson och Gammon (2004) innefattar de 

som på ett eller annat sätt deltar i träning eller tävlingar som äger rum på en annan plats än deras 

vanliga miljö. Det innebär att grundmotivet till resan är sport och att resan i sig är det sekundära 

motivet som ger en förhöjd upplevelse. Den hårda definitionen innebär de resor som krävs för 

deltagande vid sporttävlingar. Det som särskiljer denna typ från den mjuka är just ett deltagande 

vid ett tävlingsevenemang. Det som den mjuka definitionen innefattar är då istället resande med 

träning i fokus utan tävlande till en plats utanför den vanliga miljön. Det kan exempelvis vara en 

skidresa eller annan typ av fritidsaktivitet (Robinson & Gammon 2004: 226)  

Den andra kategorin som presenteras är turismsport som innebär deltagande i träning eller sport 

på en annan plats än den vanliga miljön men det är det sekundära motivet till resan och resan i sig 

är den grundläggande motivationen. Den hårda definitionen innebär att träning inte är den 

avgörande faktorn utan en liten del av resan i stort och bidrar till upplevelsen. Den mjuka 

definitionen innebär deltagande i sportaktiviteter under en resa som inte planerats utan har inträffat 

av en ren slump, exempelvis surfing (Robinson & Gammon 2004: 226–227). Den del av 

definitionen som uttrycket sportturism kommer syfta på i detta arbete är framförallt den hårda 

definitionen av turismsport. Begreppet kommer även diskuteras i relation till hur de intervjuade 

företagen och respondenterna använder och definierar det.  

 

Figur 2. Kopia av: A consumer classification of sport and tourism. (Robinson & Gammon 2004 s. 225).  
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Denna definition har fått kritik från andra forskare, bland annat av Mike Weed (2005) i artikeln 

Sports Tourism Theory and Method Concepts, Issues and Epistemologies. Weed (2005) menar att 

mycket av forskningen inom området inte resulterar i någon klarhet i begreppets innebörd, utan 

enbart identifierar resor som involverar någon form av aktivitet eller sport. När Weed (2005) 

skriver om Robinson och Gammons (2004) definition, menar han att det finns fördelar med att de 

skiljer på turismsport och sportturism. Weed (2005) anser dock att det finns svagheter i sådan 

forskning då den lätt blir sekundär för antigen sport eller turism eftersom den blir beroende av att 

definiera sport inom turism eller turism inom sport. Vidare menar Weed (2005) även att 

sportturism är en samverkan mellan sport och turism och kräver en djupare begreppsbildning för 

att skapa en bredare förståelse av sportturism. För att lösa detta skulle vara en ny inriktning på 

forskning behöva tillämpas för att få en mer universell och specifik definition av begreppet (Weed 

2005).  

Trots denna kritik beskriver definitionen av Robinson och Gammon (2004) på ett tydligt sätt vad 

som kommer undersökas i detta arbete. Modellen är även användbar då den trots kritiken har 

använts av forskare i senare publicerade studier som exempelvis Katsoni och Vrondous studie 

Marketing to occasional sporting event tourists: profiles, travelling patterns, and information 

channels från 2017. Studien analyserade svar från en enkätundersökning med 765 svarande som 

undersökte det segmentet av turister som reser för att vara åskådare till sport under sin semester. 

Undersökningen resulterade även i information om segmentets informationssökning, profil och 

resmönster (Katsoni & Vrondous 2017). Även Buning och Gibson (2016) diskuterar Robinson och 

Gammons begrepp i sin studie om cykelturism och omkringliggande faktorer för val av 

destinationer (Buning & Gibson 2016).  

2.2.2 Motiv till träningsturism  

Som tidigare nämnt beskriver Vasileiou et al. (2016) träningsturism som SIT, special interest 

tourism, men diskuterar även wellnessturism. De använder uttrycket wellnessindustri som ett 

paraplybegrepp och menar att både fitness och wellnessturism faller inom dess ramar tillsammans 

med exempelvis spa, medicinsk turism och alternativ medicin. De menar även att begreppet 

wellnessturism innefattar alla relationer och fenomen som motiveras med bevarande eller 

främjande av den egna hälsan, både mental och fysisk (Vasileiou 2016: 212). Även Douglas (2001) 

diskuterar SIT och wellnessturism och anser att det går att dela in begreppet som SIT beroende på 

mängden aktivitet och individers motivation. Resenärer med låg aktivitetsnivå och låg konkurrens 

är exempelvis spa-gäster medan turister som aktivt deltar vid aktiviteter med hög konkurrensnivå 

är de som exempelvis deltar vid olika typer av lopp eller tävlingar. Människor som reser för att 

träna och vara aktiva men inte tävla placeras på så sätt mellan dessa två extremer då resan har en 

hög aktivitetsgrad men låg konkurrensgrad. Vidare menar Douglas att alla människor som reser 

från sin vardagliga miljö med motivationen att delta i aktiviteter som förändrar deras liv 

exempelvis genom att gå ner i vikt, bli mer vältränad eller mindre stressad kan räknas som delta i 

SIT (Douglas 2001: 261–263).  



 12 

 

Det kan finns många olika motiv till träningsresor och en del forskare menar att motiven går 

djupare än att enbart önska om en mer vältränad kropp och en önskan att ha roligt. Bouchet, Lebrun 

och Auvergne publicerade år 2004 en studie som undersökte upplevelsen hos konsumenter av 

träningsresor, vilket resulterade i en modell över detta. Bouchet et al. (2004) baserar sin modell på 

tre dimensioner: egenvärde, rumslig dimension och sociala/interpersonella dimensioner.  

 

Den första dimensionen är egenvärde som Bouchet et al. (20014) delar upp i fyra variabler som 

baseras på olika teorier om turisternas beteendemönster. Dessa innefattar för det första Implication 

for sport tourism som är en avgörande variabel att ha i åtanke vid utveckling och konsumtion av 

träningsturism då det påverkar beslutsfattande, beteende och produktens natur. Den andra 

variabeln är upplevd risk som i detta fall kan kopplas till både turisters val av destination men även 

i utbudet av sportakivteter. Variabeln kan också delas upp mellan fysisk, ekonomisk och psykisk 

risk. Den tredje variabeln är någonting författarna kallar OSL vilket innebär sökande efter den 

optimala nivån av stimulation. Detta innefattar exempelvis att alla individer vill uppleva nya 

platser och att detta är någonting som alla människor söker efter. Den sista variabeln inom 

dimensionen innefattar att söka efter nya upplevelser och variation som är nära kopplad till OSL. 

Att få variation genom att välja en ny destination att besöka eller en typ av fysisk aktivitet att 

uppleva kan vara ett exempel på detta. Vad som är en ny upplevelse är svårare att definiera då det 

kan innefatta flera saker och det är en individuell och subjektiv upplevelse (Bouchet et al. 2004).  

Den andra dimensionen som Bouchet et al. (2004) presenterar innefattar de rumsliga variablerna 

som författarna menar kan delas upp i två kategorier, funktionella utrymmen och personligt 

utrymme. Enligt Bouchet et al. (2004) kan de funktionella utrymmena anses vara moderna och kan 

konsumeras passivt. Med detta synsätt kan de flesta turistdestinationer ses som funktionella platser 

då strukturerna för service är anpassade efter turisternas behov. Variabeln personliga utrymmen 

kan anses vara en postmodern variabel där människor är mer inkluderade i destinationen och sin 

upplevelse. En individs upplevelse blir en del av deras personliga utrymme vilket gör att turister 

kan se sig vara del av en ny destination då en liten del av destinationen enligt deras egen upplevelse 

tillhör dem (Bouchet et al. 2004)  

Den tredje dimensionen syftar till de relationer människor skapar till varandra då nya platser ger 

människor nya sociala regler. Bouchet et al. (2004) skriver att dessa nya sociala regler ger 

träningsturismen en socialiserande funktion. De menar även att det finns en skillnad i den sociala 

interaktionen mellan de två variablerna i dimensionen. Dessa är interaktion i det moderna rummet 

och interaktion i det postmoderna rummet, där den första eliminerar social kontakt och relationer 

medan den andra ger möjligheter till ökade sociala kontakter. Den första variabeln innefattar när 

människor ses som anonyma och befinner sig på icke-platser. Detta leder till att alla kontakter är 

ytliga och ingen individuell koppling finns till platsen. Den andra variabeln är interaktioner i det 

postmoderna rummet som syftar till interaktioner på en plats som ger en upplevelse av tillhörighet 

(Bouchet et al. 2004). Dessa dimensioner ligger alla till grund för den modell som författarna 
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presenterar över hur turisternas upplevelser påverkas av både platsen, interaktionen med andra och 

den egna upplevelsen. Genom att använda denna modell kan destinationer anpassa sig efter de 

kundsegment de önskar attrahera (Bouchet et al. 2004)  

Osti, Cicero och Moreschini (2018) diskuterar även individens motivation till aktivitet och 

konsumtion av träningsturism både i hemmiljö och under semester. För att undersöka motivationen 

till fysisk aktivitet på semestern genomfördes enkätundersökningar på 15 hotell i italienska alperna 

med 281 svarande. Resultatet av studien visar att trots att hälsa och kroppsrelaterade faktorer var 

de viktigaste anledningarna till fysisk aktivitet, svarade merparten av respondenterna att detta inte 

var lika viktigt under semestern. De fokuserade istället på upplevelser som att njuta av den 

omkringliggande miljön (Osti et al. 2018).  

Vidare skriver Osti et al. (2018) att träning och fysisk aktivitet kan ses som en källa till välmående 

för människor under semestern. Respondenterna i deras studie Tourists’ motivations for practicing 

physical activity: a home-holiday comparison upplevde både en fysisk och psykisk förändring 

under sin semester. De gick från att fokusera på kroppens utseende och prestation till fysisk och 

mental avslappning och att uppleva destinationen de befinner sig på. Resultatet visar även att trots 

att motivationen är annan än i hemmiljön ökar antalet timmar som turisterna spenderar på fysisk 

aktivitet markant. I hemmiljön svarade respondenterna att de i genomsnitt spenderade 6.02 timmar 

i veckan på fysisk aktivitet medan de under semestern i genomsnitt spenderade 18.32 timmar per 

vecka. Slutligen presenterar Osti et al. (2018) förslag för hur destinationer som fokuserar på träning 

ska utvecklas för att optimera upplevelsen för sina gäster. Då studiens resultat visade att den lokala 

naturen är avgörande för turisternas upplevelse är det viktigt för destinationer som vill utvecklas 

som träningsdestinationer att vårda den lokala miljön. Detta innebär även att anpassa miljön efter 

de typer av aktiviteter som turisterna önskar ägna sig åt och basera utbud på efterfrågan (Osti et 

al. 2018).  

Joseph Kurtzman och John Zauhar (2005) skriver i sin studie om motivation för resande och vad 

det är som driver människor till att vara aktiva på semestern. De menar att entreprenörer och 

arrangörer inom turismbranschen känner till motivationen bakom varför deras kunder reser för 

att utöva någon form av aktivitet. Författarna menar dock att många konsumenter inte vet vad det 

egentligen är som motiverar dem till att resa. De hävdar att det är människors undermedvetna 

som styr deras känslor och önskningar och på så sätt även val av destination. Valet att resa kan 

även påverkas av en konsuments attityd till personer, miljöer eller situationer. Motivation till 

sportturism skapas enligt Kurtzman och Zauhar (2005) när konsumenter känner en koppling 

mellan sina behov och den tjänst eller produkt som erbjuds. Detta framkallas främst av direkta 

metoder som reklam och kampanjer men även indirekt genom personliga upplevelser. 

Kopplingen som uppstår värderas sedan av konsumenten i form av värdet av den eventuella 

upplevelse som ska uppnås. Det resultat som värderingen framkallar kan förbättra motivationen 

att åka på träningsresa (Kurtzman & Zauhar 2005).  
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2.2.3 Utveckling av träningsturism  

De sociala aspekterna av träning är viktiga och i många fall rent avgörande för om en person väljer 

att vara aktiv till vardags. Europakommissionen genomför varje år flertalet olika undersökningar 

och jämför den europeiska befolkningens beteende och attityder till olika fenomen. En sådan 

undersökning presenterades i rapporten Special Eurobarometer 472 som publicerades i mars 2018 

och undersökte sport och fysisk aktivitet hos den europeiska befolkningen. Rapporten visar att 

regelbunden fysisk aktivitet är vanligt i de nordiska länderna, framförallt i Finland, Sverige och 

Danmark. I Sverige utövar cirka 67 procent av den undersökta populationen någon typ av 

regelbunden fysisk aktivitet. Det framkommer också att det runt om i Europa finns markanta 

skillnader mellan länderna angående hur fysiskt aktiva invånarna är (Europakommissionen 

2018:4). Detta är en viktig aspekt att ha i åtanke vid forskning om resvanor och motivation till 

resor, som exempelvis Europabarometerns undersökning från 2013 som presenteras i detta arbetes 

bakgrundskapitel. Resultaten från de två undersökningarna visar att både finnar och svenskar är 

aktiva i sin vardag och har hälsa och aktivitet som motivation till resor då båda ligger runt cirka 

25 procent. Dessa två undersökningar har dock inget självklart samband, vilket Danmark är ett 

exempel på. Trots att 63 procent av den danska befolkningen deltar i regelbunden fysisk aktivitet 

är det bara 17 procent som uppger det vara motivation till resa (Europakommissionen 2013, 2018).  

Ross (2001) diskuterar i sin studie om tre faktorer som påverkar utvecklingen och den ökade 

populariteten av sportturism. Dessa tre är ekonomisk styrka, teknologiska innovationer och 

förändringar av normer, värderingar och attityder. Den ekonomiska styrkan syftar på de 

ekonomiska förändringar som skapar mer fritid och ökad inkomst för individer, som i sin tur har 

bidragit till ett ökat intresse för sportturism aktiviteter. De teknologiska innovationer som Ross 

(2001) nämner som har en påverkan på sportturismen är bland annat utvecklingen av nya 

transportmedel. Denna utveckling har i sin tur skapat en ökad efterfrågan av både aktiviteter och 

boende på nya destinationer. Den tredje faktorn är förändringar av normer, värderingar och 

attityder, här menar Ross (2001) att sportturism har en betydligt större social påverkan idag än 

vad den har haft tidigare. Han visar på en tydlig förändring i den ökade produktionen av 

träningskläder och populariteten att bära dessa vid andra sammanhang än träning och sport (Ross 

2001: 4–5). Med hjälp av dessa förutsättningar tar Ross även upp den påverkan sportturism har 

på omgivningen och några generella fördelar som sportturism har för företag, individer och 

samhället. Dessa inkluderar exempelvis utbyggnad av infrastruktur, utvecklande av en ny 

destination, starkare lokalt näringsliv och attraktion av återkommande besökare (Ross 2001: 7).  
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3. Metod  

I detta kapitel kommer metod och insamlingen av material att presenteras och diskuteras. Det 

praktiska genomförandet av intervjuerna och utformandet av intervjuguiderna kommer även att 

presenteras. Olika aspekter av validitet och reliabilitet kommer att diskuteras, samt hur de 

appliceras i arbetet.  

Detta arbete utgår från en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som huvudsaklig 

insamlingsmetod. Valet av en kvalitativ metod grundas framförallt i att arbetet ämnar undersöka 

personers och företags åsikter och tankar om träningsturismen och dess utveckling. Företagens 

åsikter om begreppet sportturism ställs mot den diskussion kunderna för om begreppet. Även de 

prognoser som företagen ser för framtiden jämförs med den utveckling kunderna efterfrågar. För 

att möjliggöra dessa jämförelser och få tillgång till djupgående svar från alla respondenter är 

kvalitativa intervjuer en väl fungerande metod.  

3.1 Insamling av empiriskt material  

Den huvudsakliga metod som används för insamling av empiri i detta arbete är semistrukturerade 

intervjuer med två mindre reseföretag på den svenska marknaden. Den semistrukturerade intervjun 

är en metod som passar detta arbete väl, då det enligt Bryman (2011: 414–415) är en mycket 

flexibel intervjuform. Intervjuformen är passande då det kan ge raka och tydliga svar på frågor 

som ställs, men även ge respondenten möjlighet att utveckla och diskutera sina svar. Detta ger ett 

flyt och en öppenhet i samtalet som kan anknyta till ämnen som inte var planerade att diskuteras. 

Intervjuguiden bör innehålla bestämda teman som ska diskuteras och eventuella underfrågor för 

att skapa djup i svaren (Bryman 2011: 414–416). Intervjuerna som har genomförs i detta arbete 

utgår från en intervjuguide med samma grundfrågor, som sedan till viss del anpassas efter företaget 

i fråga.  

Även fokusgruppsintervjuer har genomförts och då med kunder som har varit på träningsresor och 

även personer intresserade av denna typ av resa. Fokusgruppsintervjuerna är kompletterande till 

de semistrukturerade intervjuerna med företagen för att skapa en tydligare bild av hur framtiden 

kan se ut för denna typ av resa. För att få tillgång till den typ av information är det viktigt att 

undersöka eventuella, och faktiska, kunders önskemål då det är kundernas åsikter som styr utbudet 

inom branschen. Ann Kristin Larsen (2009) menar att gruppintervjuer är en passande 

insamlingsmetod för att undersöka och diskutera en grupps gemensamma åsikter. Det är dock 

viktigt att forskaren är medveten om den sociala dynamiken i gruppen och att deltagarna kan 

påverka varandra. Detta måste forskare vara medvetna om vid utformandet av intervjugrupper då 

det kan påverka svaren (Larsen 2009: 85–86). Syftet med fokusgruppsintervjuer är enligt Steinar 

Kvale och Svend Brinkmann (2014) ett bra sätt för forskare att undersöka människors åsikter och 

låta människor med olika åsikter argumentera för sin sak. De ser en fördel med fokusgrupper då 
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de kan ge känslomässiga reaktioner och öppnare svar från respondenterna än om de intervjuades 

var för sig. Då målet med intervjuformen är diskussion och inte samförstånd är det bra att utgå från 

öppna teman.  

3.2 Praktiskt genomförande  

Innan intervjuerna genomfördes skapades två intervjuguider, den första utformades för företagen 

och den andra för fokusgrupperna (se bilaga 1 och 2). Monica Dalen (2015) menar att utformandet 

av intervjuguiden är avgörande för arbetets resultat och för användningen de svar som intervjun 

resulterar i. Vidare skriver Dalen (2015) att det är viktigt att konkretisera studiens problem genom 

intervjuguiden, samt att det går att se en tydlig koppling mellan de två. Innan intervjuerna 

genomförs är det även viktigt att överväga vilken ordning frågorna kommer ställas i och att det 

finns smidiga övergångar mellan de olika temana i intervjun. Även typen av intervju påverkar 

utformandet av intervjuguiden då olika intervjuformat kräver olika tydliga ramar. Exempelvis 

kräver semistrukturerade intervjuer mer tydliga frågor än öppna tematiska intervjuer (Dalen 2015: 

35–37).  

Utformningen av intervjuguiderna till detta arbete har utgått från Dalens (2015) riktlinjer för hur 

en bra intervjuguide ska vara. Först genomfördes företagsintervjuerna vilket innebar att det även 

var den första intervjuguiden som skrevs (se bilaga 1). För att försäkra att frågorna hade tydlig 

koppling till studiens syfte och teori kategoriseras frågorna i fem övergripande teman. Dessa teman 

är generell information, företagets bakgrund, hur företaget arbetar idag, samarbeten, samt 

utveckling. De teman som framförallt använts vid analys och kodning är bakgrund, företaget idag, 

samarbeten och utveckling (Dalen, 2015). Även för gruppintervjuerna utvecklades intervjuguiden 

utifrån samma övergripande teman som intervjuerna med företagen men anpassades till ett 

kundperspektiv (se bilaga 2).  

3.2.1 Genomförande av företagsintervjuer  

Till detta arbete har två företag som är aktiva aktörer på den svenska resemarknaden valts för att 

studeras. Representanterna för företagen är personer med god insikt i företagens verksamheter, hur 

de arbetar med utveckling, samt hur de påverkats av trender inom branschen. Till både företagen 

och intervjupersonerna har fiktiva namn valts för att göra arbetet mer läsvänligt men fortfarande 

anonymisera respondenterna. Dessa två företag kommer benämnas som Sports Travel och Travel 

Abroad. Den första intervjun genomfördes 27 mars 2019 på huvudkontoret hos företaget Sports 

Travel. Innan intervjun hade företaget och Jan Andersson, som är VD på det utvalda företaget, 

kontaktats via mail där han även informerats om studiens syfte och temat för intervjun. Före 

intervjun fick Andersson även ta del av studiens riktlinjer för GDPR och signera en 

samtyckesblankett. Intervjun pågick i cirka 1 timme och 25 minuter och under intervjun 

diskuterades olika aspekter av företagets verksamhet. De huvudteman som diskuterades var 
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företagets framväxt, dagliga verksamhet, miljöarbete, kundrelationer, samarbeten och relationer 

till andra företag och leverantörer. Hela intervjun spelades in med godkännande av Andersson och 

transkriberades sedan för att underlätta analysen och arbetet med materialet.  

Även Travel Abroad kontaktades via mail och informerades om studiens syfte. Kalle Bengtsson, 

representant från företaget som deltog i intervjun, har god insikt i företaget då han är ansvarig för 

all marknadsföring och försäljning i Sverige. En intervju på företagets kontor föreslogs för att 

kunna genomföra intervjun personligen. En telefonintervju valdes dock då Bengtsson inte hade 

möjlighet till en intervju i person. Bengtsson fick innan intervjun ta del av ett informationsbrev 

och fick en digital samtyckesblankett skickad till sig innan intervjun kunde genomföras. 

Intervjun genomfördes den 5 april 2019 och pågick i cirka 30 minuter. Med Bengtssons 

godkännande spelades hela intervjun in för att underlätta transkribering och analys.  

3.2.2 Genomförande av fokusgruppsintervjuer  

Efter en undersökning av företagens perspektiv på vad träningsturism är och för att få del av vad 

kunderna efterfrågar har tre fokusgruppsintervjuer genomförts. Dessa intervjuer gjordes för att ge 

en kompletterande bild till intervjusvaren från företagen, samt ge ett perspektiv på den efterfrågan 

som finns på marknaden. För att hitta relevanta respondenter skrevs ett inlägg på Facebook att 

respondenter som deltagit på träningsresor behövdes för att undersöka vad de efterfrågar för 

framtida utveckling från turismbranschen. De respondenter som sedan deltog vid 

gruppintervjuerna var de som svarade på inlägget. Fokuguppsintervjuerna skedde vid tre olika 

tillfällen med sammanlagt nio personer. Den första intervjun som genomfördes 24 april 2019 var 

en telefonintervju. Telefonintervju valdes då respondenterna bor långt från Stockholmsområdet 

där studien genomförs och inte hade möjlighet att resa. De tre respondenterna träffades däremot 

sinsemellan och befann sig alla på samma plats under intervjun som tog cirka 15 minuter. Den 

andra intervjun genomfördes i biblioteket på Södertörns högskola den 25 april 2019 med fyra 

respondenter och tog cirka 35 minuter. Den tredje intervjun med de resterande två genomfördes 

hemma hos en av respondenterna, den 28 april 2019 och tog även den cirka 35 minuter. 

Samtliga intervjuer utgick från den intervjuguide som skapats och de tematiseringar den var 

uppdelad i (se bilaga 2). I intervjuguiden fanns ett trettiotal frågor som på ett tematiskt sätt 

besvarades under intervjuerna. De tre fokusgruppsintervjuerna spelades in för att underlätta 

transkribering och analys och inspelningarna raderades så fort transkriberingen genomförts. 

Majoriteten av respondenterna som deltagit i studien har varit på en eller flera träningsresor och 

tillhör olika åldersgrupper då de alla är mellan 25 och 55 år gamla. På grund av de riktlinjer som 

finns i och med Datainspektionens regelverk om GDPR ges ingen vidare beskrivning av 

fokusgruppsdeltagarna vare sig i text eller källförteckning.  
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3.3 Avgränsningar och urval  

Detta arbete har avgränsats till att undersöka två mindre arrangörer av träningsresor på den svenska 

resemarknaden. Denna avgränsning har gjorts för att undersöka hur mindre företag arbetar med 

träningsturism då de till skillnad från större företag arbetar mer inriktat på träningsturism och inte 

har en stor mängd konventionella charterturister. Mindre företag har även ett annat arbetssätt än 

stora reseföretag, exempelvis då de stora företagen äger hotell med inriktning på träning och hälsa. 

Detta gör att de stora företagens gäster kan resa till resorterna när de önskar och ta del av ett 

konstant utbud av träning och aktiviteter. Eftersom de små företagen inte har samma möjligheter 

påverkar detta deras verksamhet och är en avgörande faktor för att de valts till detta arbete.  

I detta arbete undersöks hur utvecklingen av träningsturism har sett ut de senaste fem åren. Denna 

avgränsning av tid har gjorts då Europakommissionens rapport släpptes för sex år sedan och 

utvecklingen av denna typ av turism har gått fort sedan dess. Den framtida utvecklingen som 

studien vill undersöka har också ett femårsperspektiv, vilket baseras på företagens möjlighet att 

prognostisera inom rimliga gränser då tio år är en för lång tidsperiod att uttrycka sig om både för 

företag och kunder.  

Ett urval har även gjorts av tidigare studier och teorier. För att hitta forskning som är relevant för 

detta arbete har nyckelordssökningar genomförts. Exempel på de nyckelord som använts är sports 

tourims, träningsturism, fitness tourism och wellness tourism. Till en början användes framförallt 

Söderscholar för sökning efter relevanta studier då det är en databas som ger en stor spridning på 

resultaten. När fler relevanta studier hittats och sökandet kunde preciseras ytterligare användes 

Leisure Tourism Database allt mer. Då Leisure Tourism Database enbart innehåller artiklar om 

turism resulterade sökningarna i fler relevanta studier än tidigare. Förutom dessa sökningar gjordes 

även sökningar efter teori. Sökandet efter teorier som passar detta arbete började i undersökandet 

av grundläggande teorier om utbud och efterfrågan. Dessa teorier applicerades sedan till 

serviceindustrin genom serviceindustrins försörjningskedja av.  

3.4 Datakvalité  

För att försäkra sig om att studier utförs på rätt sätt och håller en hög kvalité diskuterar forskare 

ofta sina studier utifrån begreppen validitet och reliabilitet. Kvalitativa forskare menar dock att 

dessa begrepp inte passar kvalitativa studier utan framförallt är applicerbara på kvantitativa 

metoder. Detta gör att flertalet olika begrepp har vuxit fram och används parallellt med varandra 

(Repstad 2007: 151). Forskare som Lincoln och Guba (1985) menar att begrepp som bättre går att 

applicera på kvalitativa studier är trovärdighet och äkthet. Begreppet trovärdighet kan även delas 

in i fyra underkategorier: överförbarhet, tillförlitlighet konfirmering och pålitlighet. Det är viktigt 

att ha dessa delar i åtanke även i detta arbete då det är grundläggande för att få en hög kvalité på 

materialet (Lincoln & Guba 1985: 300–301).  
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Den första kategorin är överförbarhet som innebär att en beskrivning av använda 

undersökningsmetod måste vara tydlig i arbetet. Lincoln och Guba (1985) menar även att det 

utifrån resultatet ska vara möjligt att överföra då det inte ska ses som ett index utan mer som en 

databas för andra forskare att använda. Hur grundligt datan och metoden beskrivs är dock upp till 

den enskilde forskaren och studien. Detta begrepp kan anses motsvara vad som i kvantitativa 

studier kallas extern validitet (Lincoln & Guba 1985:316). Tillförlitlighet är den andra 

underkategorin, som kan sägas motsvara intern validitet och innebär att forskaren försäkrar sig om 

att tolkningen av materialet är densamma som respondentens uppfattning. För att försäkra sig om 

detta kan exempelvis forskaren använda sig av respondentvalidering som innebär att forskaren 

skickar transkriberingar och material till respondenter efter intervjun för att få deras godkännande 

innan vidare arbete (Lincoln & Guba 1985). Detta sätt menar även Rebecca Marschan- Piekkarai 

och Catherine Welch (2004) är den bästa metoden forskare kan använda sig av för att försäkra sig 

om materialets tillförlitlighet. I detta arbete har metoden för både insamling av material och metod 

för analys presenterats på ett tydligt sätt för att möjliggöra att studien upprepas. För att höja arbetets 

validitet har alla studiens respondenter erbjudits att läsa transkriberingen av den egna intervjun, 

kodningen, samt att ta del av den slutliga rapporten.  

 

Enligt Lincoln och Guba (1985) är konfirmering den tredje underkategorin av trovärdighet och 

den vanligaste metoden för detta är kritisk granskning av studien i fråga. Detta kan anses vara ett 

kvalitativt uttryck för objektivitet. För att säkerställa att arbetet genomförs så objektivt som möjligt 

är det från forskarnas sida viktigt att tydligt redogöra för hur arbetet går till och att även metodvalet 

granskas (Lincoln & Guba 1985: 318–320). Den fjärde och sista kategorin är pålitlighet som 

Lincoln och Guba (1985) lägger stor vikt vid och menar att en studie behöver pålitlighet för att 

kunna anses trovärdig. Även i denna kategori är transparens av metod och arbetsprocess viktig då 

pålitlighet framförallt kan kontrolleras via granskning. Pålitlighet liknar vad som inom andra 

studier betecknas reliabilitet (Lincoln & Guba 1985: 301–303). För att göra detta arbete så objektiv 

som möjligt har materialet analyserats vid flera tillfällen, av olika personer och handledare, och 

opponentgrupper har tagit del av materialet under arbetets gång. Trots detta är det viktigt att vara 

medveten om att det inte går att genomföra studien helt objektivt utan personliga uppfattningar 

och erfarenheter.  

Även Kvale och Brinkmann (2014) för en diskussion om hur forskare kan försäkra sig om hög 

datakvalité. De förhåller sig till Lincoln och Gubas (1985) begrepp men anser det vara bättre att 

bibehålla de tidigare begreppen validitet och reliabilitet. De menar dock att begreppen inte fullt ut 

kan appliceras på kvalitativa intervjustudier och presenterar modifierade innebörder av begreppen. 

Validitet behandlar enligt Kvale och Brinkmann (2014) om en studie studerar vad den syftar till 

att undersöka. Detta menar de skiljer sig från den kvantitativa valideringen som lägger större fokus 

på vad som går att mäta och bekräfta i siffror. Reliabiliteten innebär att resultat från forskningen 

går att göra om på samma sätt och komma fram till samma svar. En metod för att säkerställa en 

intervjustudies reliabilitet är att flera forskare genomför samma moment oberoende av varandra 

(Kvale & Brinkmann 2014: 295–297).  
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3.5 Analysmetod  

För att på bästa sätt analysera det materialet som samlats in vid intervjuerna används i detta arbete 

en tematisk analysmetod som innebär att mönster och övergripande teman analyseras fram. Den 

tematiska metoden grundar sig enligt Anette Hallin och Jenny Helin (2018) i noggrann läsning av 

det insamlade materialet som följs av uppdelning i generella kategorier. Dessa kategorier kan 

antingen vara tagna direkt från materialet eller passa in under rubriker som går att hitta i redan 

befintliga uppdelningar, exempelvis teorier (Hallin & Helin 2018: 74). Detta bekräftar även 

Monica Dalen (2015) som anger analysmetoden som ett möjligt ramverk att tematisera efter vid 

utformade av intervjuguider. Vidare menar hon att för att detta ska vara en effektiv analysmetod 

bör även intervjuguiden vara utformad med problemformulering och syfte i åtanke. (Dalen 2015: 

86–88). Att koda ett material kan ske både med redan befintliga koder eller så kräver det att 

forskaren själv skapar dessa koder genom arbete med materialet. Att koda med redan befintliga 

kategorier kan enligt Kvale och Brinkmann (2014) kallas för begreppsstyrd kodning. De bekräftar 

vad Dalen (2015) skriver och menar att ett bra sätt att skapa tydliga kategorier för tematisering är 

att undersöka tidigare forskning och litteratur inom samma område som den egna studien (Kvale 

& Brinkmann 2014: 241–243).  

När dessa generella kategorier och grupper arbetats fram är det viktigt med en än mer noggrann 

läsning för att sätta in resterande delar av materialet under rätt rubrik. Under hela denna process är 

det viktigt att forskaren lägger stort fokus vid detaljer för att inte misstolka eller missa viktiga delar 

i den insamlade datan. Genom hela arbetet, både under insamlingen av data och analysen av den, 

är det viktigt att forskarna hela tiden har de frågor de önskar svara på i bakhuvudet. För att försäkra 

sig om att analysen är väl grundad i materialet bör forskarna efter avslutad analys diskutera om 

analysmetoden svarar på frågeställningar och syfte. (Hallin & Helin 2018: 74– 75). Även Virginia 

Braun och Victoria Clarke (2008) skriver om tematisk analys och har arbetat fram en modell för 

forskare och studenter att följa vid arbete med metoden. Modellens sex faser omfattas i stort av de 

delar Dalen (2015) samt Kvale och Brinkmann (2014) redan presenterat men ger en djupare inblick 

i det praktiska arbetet. Den modell som presenteras i Braun och Clarkes (2008) studie har sex faser 

som påbörjas med att forskaren studerar materialet nära och vet exakt vad det innehåller. Andra 

fasen innefattar grundläggande kodning och uppdelning i kategorier. Den tredje fasen innebär att 

den grundläggande kodningen tematiseras. Under temana kan många olika kategorier passa in 

alternativt kan kategorier som inte passar under något tema falla bort ur studien. Dessa teman 

kontrolleras sedan i fas fyra mot det material som temana baseras på för att göra dem starka. Den 

femte fasen innebär att de utvalda temana namnges och definieras och till sist presenteras arbetet 

i en rapport vilket är fas sex (Braun & Clarke 2008).  
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I detta arbete kommer tematiseringen grundas i den valda teorin om serviceindustrin och 

turismindustrins försörjningskedjor vilket i sin tur grundas i de valda problemen. I likhet med vad 

Dalen (2015) diskuterar har de använda intervjuguiderna i detta arbete, både till intervjuerna med 

fokusgrupperna och företagen, baserats på arbetets problemformulering och till viss del även den 

valda teorin, vilket underlättar tematiseringen av analysen och ger arbetet en röd tråd.  

3.6 Etiska riktlinjer och GDPR  

Detta arbete utgår från Dataskyddsförordningens riktlinjer för GDPR (General Data Protection 

Regulation) och kommer hantera personuppgifter i minsta möjliga mån (Datainspektionen u.å.) 

Då arbetet avser att undersöka hur de utvalda företagen arbetar och inte att studera enskilda 

personer finns inte något syfte med att samla in information om representanterna från de 

undersökta företagen vid intervjuer. För att ytterligare anonymisera respondenterna har även 

företagen anonymiserats då företagsnamnen inte fyller någon funktion i studien. Mer fakta om 

företagen presenteras både under kapitlet avgränsningar och i resultatkapitlet. Då även 

gruppintervjuer genomförs är det viktigt att hantera personuppgifter i enlighet med GDPR. För att 

försäkra att alla riktlinjer följs informeras alla deltagare om hur studien genomförs, dess syfte, 

användande av personuppgifter samt att att de måste signera en samtyckesblankett före deltagande.  

Förutom Datainspektionens riktlinjer har även Vetenskapsrådets publikation God forskningssed 

från 2017 använts som stöd i detta arbete. Vetenskapsrådet diskuterar etiska riktlinjer och 

presenterar regler för forskare att förhålla sig till. Dessa regler gäller både kvalitativ och kvantitativ 

forskning och riktas till forskare, samt objektet för studien. Publikationen är ett sätt att diskutera 

de riktlinjer som finns, samt hur de kan appliceras i forskningsarbetet. Det är viktigt att ta del av 

de riktlinjer som publiceras både för att underlätta arbetet men även för att säkerställa kvalitén 

både på arbetet och användningen av resultatet. Publikationen diskuterar framförallt åtta 

grundläggande och allmänna regler som forskare bör förhålla sig till vid forskning. Dessa 

innefattar exempelvis öppen redovisning av metoder och resultat, strävan efter att bedriva 

forskning som inte skadar vare sig miljö, människor eller djur, ärlighet med sin forskning, samt 

inte plagiera andra studier (Vetenskapsrådet 2017: 8). I detta arbete är det viktigt att alla dessa 

regler finns med som riktlinjer genom arbetet. I och med att detta arbete använder kvalitativa 

intervjuer som insamlingsmetod är det av vikt att säkerställa anonymitet för respondenterna och 

att tydligt redovisa hur insamlingen gått till.  
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4. Resultat och analys  

I detta kapitel kommer resultaten av det insamlade materialet att presenteras tematiskt efter de 

teman som framkommit vid analys av insamlade data. Till en början kommer företagen att 

presenteras djupare, vilket sedan följs av en presentation av resultatet om begreppet 

sport/träningsturism utifrån både företag och kundens perspektiv. I samma avsnitt analyseras även 

resultatet i förhållande till vald teori. Efter det följer en presentation av de tre huvudteman som 

framkommit och som i sin tur delas upp i mindre rubriker. Dessa tre teman innefattar: Företagets 

utveckling med underrubrik samarbeten, marknadens utveckling med underrubriker miljöarbete 

och personal, samt kundernas efterfrågan på marknaden. Slutligen presenteras en jämförelse 

mellan företagens utveckling och kundernas efterfrågan där underrubriker miljöutveckling och 

flexibilitet framkommer som även den följs av en analys som återkopplar till teori. I varje avsnitt 

presenteras först resultatet av det insamlade materialet med samtliga underrubriker som sedan 

knyts ihop med en gemensam analys i slutet av avsnittet där resultatet diskuteras i förhållande till 

relevant teori.  

4.1 Företagen  

4.1.1 Sports Travel  

Sports Travel är ett litet företag på den svenska turistmarknaden. På kontoret i Stockholm arbetar 

i dagsläget 18 personer och det finns även en filial i Norge där fyra anställda arbetar. Företaget är 

en del av en större koncern och har ett nära samarbete med de andra företagen i koncernen. Dessa 

företag består bland annat av olika typer av träningstidningar och arrangörer för olika typer av 

träningsevenemang. Företaget arrangerar ett flertal olika träningsresor året runt varav flertalet har 

specifika inriktningar exempelvis löpning, dans eller yoga. Företaget anordnar resor över hela 

världen men framförallt inom Europa med Sverige och Norge som utgångspunkt. De reser till 

väletablerade destinationer samtidigt som de önskar kunna erbjuda trogna kunder minst ett nytt 

resmål varje år (Intervju Andersson 190327).  

4.1.2 Travel Abroad  

Travel Abroad är även det ett relativt litet företag på den svenska marknaden men som är större i 

andra nordiska länder. Företagets huvudkontor ligger i Danmark men lokala kontor finns i 

ytterligare fem länder, bland annat Sverige och Norge. Företaget arbetar mot och marknadsför sig 

i sju europeiska länder men är trots detta en liten aktör i Sverige. Företaget arbetar olika mot 

länderna/marknaderna och marknadsför inte alla resor på samma sätt i alla länder. Detta är möjligt 

då det är de lokala kontoren i respektive land som styr hur marknadsföringen på plats ska gå till. 

Företaget anordnar flera olika typer av resor men framförallt långdistansresor och lägger stor vikt 

vid att kunderna ska kunna utforma och anpassa resorna efter sina egna behov. Deras huvudsakliga 

kundgrupp är unga vuxna och företaget väljer därför att enbart fokusera sin marknadsföring till 
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denna grupp i alla länder de är aktiva i. Det är möjligt för kunder att köpa resor från företaget till 

hela världen men för den typen av träningsresor som är fokus för detta arbete erbjuds fyra 

destinationer. Företaget arbetar även kontinuerligt med att utveckla nya resor för att kunna erbjuda 

sina kunder nya och varierande resmål (Intervju Bengtsson 190405).  

4.2 Definition av träningsturism  

Som tidigare forskning visar på är det svårt att definiera vad begreppet träningsturism innebär. För 

personalen på Sports Travel är det skillnad mellan att delta i träningsturism eller en träningsresa 

och att delta i vad de kallar för en aktiv resa. Enligt Sports Travels egen definition är det de själva 

som är störst i Sverige på träningsresor. Den stora skillnaden mellan en träningsresa och en aktiv 

resa är framförallt mängden träning som utförs och vilket huvudsyftet med resan är. Aktiva resor 

kan exempelvis vara golfresor eller resor för att delta i ett marathon. Det innebär alltså att 

huvudsyftet med resan är någon typ av träning eller aktivitet men att majoriteten av tiden på platsen 

inte kommer att tillbringas med denna aktivitet. Andersson på Sports Travel menar däremot att en 

träningsresa innebär att en person åker på en resa där alla dedikerar sin fulla tid till träning och att 

träning är det enda syftet med resan (Intervju Andersson 190327). Vidare säger Andersson att 

företaget inte räknar en resa som en träningsresa om den inte är organiserad och alla deltagare har 

samma mål. Det finns många företag som erbjuder hotell med ett brett utbud av träningspass och 

klasser där gästerna själva kan välja och anpassa sin träning. Sports Travel ser detta som en typ av 

tilläggstjänst eller service och likställer det med underhållning på hotellet (Intervju Andersson 

190327). Andersson säger att Sports Travel definierar träningsresor som:  

“För oss är en träningsresa är[sic] när du åker på en dedikerad resa där alla på resan åker för att träna. 

Det finns inget annat syfte utan det är detta som är syftet med resan.” (Jan Andersson 190427)  

Kalle Bengtsson på Travel Abroad har en annan åsikt om vad en träningsresa innebär och företaget 

har ett annat upplägg på de träningsresor de säljer, då det är ett relativt nytt koncept för företaget. 

Företaget har varit etablerat på den svenska marknaden sedan 1950-talet men har inte börjat arbeta 

med träningsturism förrän för cirka fem år sedan. Travel Abroad menar att deras träningsresor 

framförallt är en del av en större upplevelse och inte en resa med träning som enda syfte. Bengtsson 

säger att det är ovanligt att företagets kunder enbart köper en resa för att åka och träna. Upplägget 

på deras resor innebär snarare att träningen kompletteras med andra aktiviteter antingen före eller 

efter. När kunderna köper en träningsresa av företaget köper de en plats på vad de kallar ett 

bootcamp. Där kan de själva välja vilken typ av träning de vill göra, hur länge de vill vara där och 

hur omfattande träningen ska vara. På de träningsresor Travel Abroad erbjuder är det upp till var 

och en av deltagarna att själva utforma sin upplevelse och Bengtsson menar att det är ovanligt att 

kunder väljer att åka ensamma på företagets träningsresor (Intervju Bengtsson 190405).  
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Den splittrade bilden av vad träningsturism och träningsresor innebär är tydlig hos företagen och 

syns även hos kunderna. Synen på vad en träningsresa innebär varierade mellan de olika 

respondentgrupperna. Några av respondenterna menar att deras definition av träningsturism och 

en träningsresa innebär att en grupp personer åker till en bestämd plats och enbart fokuserar på 

träning under en viss tid. Under den tiden finns det ett färdigt paket med ett satt schema som alla 

följer och deltagarna gör alla aktiviteter tillsammans. Denna definition stämmer väl överens med 

den definition Sports Travel har, där huvudsyftet med resan är träning, och all tid dedikeras till det 

i någon form. Alla deltagare i gruppintervjuerna känner igen denna typ av träningsresa men 

flertalet anser det vara ett föråldrat sätt att utforma sin resa och att det finns modernare sätt att 

genomföra träningsresor på.  

Resterande fokusgruppsdeltagare har en annan definition av vad en träningsresa innebär. Båda 

definitionerna innebär att huvudsyftet med resan är att träna men det behöver inte nödvändigtvis 

vara det enda syftet menar resterande respondenter. Så länge huvudaktiviteten är träning behöver 

inte alla aspekter av resan fokusera kring detta utan det är minst lika viktigt att ha avkoppling och 

underhållning på sin resa, då det är ett avbrott från vardagen. Majoriteten av respondenterna 

betonade vikten av att kunna slappna av och ha kul på semestern och att det är viktigt att få ett 

miljöombyte mot vardagen på en varmare plats. Näst intill alla respondenter menade att det var 

viktigt att deras resa gick till en plats långt från den egna vardagsmiljön då de annars inte upplevde 

att de var på semester. De ansåg då att det inte var värt att betala pengar för den typen av resa och 

menade att de lika gärna kan träna på sitt vanliga gym. Vid en av intervjugrupperna 

sammanfattades definitionen av en träningsresa som:  

“Träning, skratt, vin och god mat” (Fokusgruppsintervju 190425).  

Genom att diskutera begreppet sportturism blir det tydligt hur svårdefinierat det är och hur olika 

personers uppfattning av samma typ av resa skiljer sig från varandra. Den definition som Sports 

Travel baserar sin verksamhet på och som några av respondenterna i gruppintervjuerna uppfattar 

vara den “gamla” definitionen passar in i Robinson och Gammons modell (2004, se figur 2) under 

vad de kallar den mjuka definitionen av Sportturism. Detta då huvudmotivet till resan är träning 

och att platsen inte är avgörande för resan men bidrar i stor utsträckning till turistens upplevelse.  

Den definition som majoriteten av respondenterna angav, vilket innefattar träning som det 

sekundärt motiv till resan, passar in under begreppet Turismsport i Robinson och Gammons modell 

(2004). Det faller under den hårda definitionen då det i grunden är resan och omväxlande miljö 

som är huvudsyftet. Respondenterna menar även, i likhet med Robinson och Gammons modell 

(2004), att träningen inte är en avgörande del av resan men att det är viktigt för upplevelsen. 

Respondenterna säger att detta är en mer modern definition av träningsturism där de själva kan 

välja aktiviteter att delta i och har mer frihet att utforma sin resa. Begreppet Turismsport går även 

att applicera på företaget Travel Abroads definition som innebär att träningsresor främst är en del 
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av en större upplevelse av en resa med flera olika syften. Inom denna definition placerar även 

respondenterna resor som fokuserar på psykisk hälsa med exempelvis yoga och mindfullness. 

Detta bekräftar även vad både Vasileiou et al. (2016) och Douglas (2001) beskriver som SIT, 

special interest tourism och det faller under vad de kallar för wellnessturism.  

Båda definitioner av träningsturism som framkommit i detta arbete faller under Douglas (2001) 

definition av SIT men kan placeras på olika platser i skalan. Den första definitionen som Sports 

Travel använder har en hög aktivitetsgrad men en låg eller ingen konkurrens. Detta då det finns ett 

konstant fokus på träning, aktivitet, mat och föreläsningar som kretsar kring att prestera, men ingen 

av deltagarna deltar med syfte att tävla mot varandra. Den andra definitionen som Travel Abroad 

använder sig av och som många av respondenterna använde sig av har istället en låg aktivitetsgrad 

och en låg konkurrens.  

4.3 Företagens utveckling  

Träningsturismen är en trend som växer sig allt starkare i Sverige och Jan Andersson menar att 

Sports Travel är ett av de starkast etablerade företagen som säljer träningsresor på den svenska 

marknaden. Företaget skapades ur ett befintligt löparläger med cirka 90 deltagare som utvecklades 

till den verksamhet de har idag, med flertalet läger för totalt över 500 deltagare. Företaget har 

sedan starten utvecklats på många sätt och erbjuder många destinationer över hela världen och 

flera evenemang i Sverige. Enligt Andersson går det tydligt att se på marknaden hur trenden har 

vuxit sig allt starkare de senaste fem åren och allt fler företag arbetar idag med att sälja 

träningsresor i olika former. Detta är någonting som mindre företag som Sports Travel har märkt 

av då konkurrensen med andra företag har ökat. Andersson säger att detta påverkade till en början 

företaget som upplevde att många andra började sälja en produkt som de redan hade etablerat på 

marknaden. Han menar dock att konkurrensen inte påverkar dem i samma utsträckning idag då 

Sports Travel anser sig ha en unik produkt. Just den typ av resor som företaget säljer med det utbud 

som de har, är någonting som enbart de erbjuder på marknaden och detta är någonting som deras 

kunder vet om säger Andersson. Han menar vidare att deras unika form av träningsresor gör att 

det alltid finns en efterfrågan på deras resor och många trogna kunder återkommer varje år. För att 

göra dessa kunder nöjda försöker företaget varje år att utveckla minst en ny resa, vilka är populära 

hos de återkommande kunderna.  

“..om man inte gilla den typen av resa då åker man ju inte på den typen. Så man får en helt annan typ av resa med 

oss än med de här arrangörerna [de stora företagen].” (Jan Andersson 190427)  

Som tidigare nämnt säger Andersson att deras försäljning av träningsresor har varierat under de 

senaste åren exempelvis på grund av att konkurrensen har ökat men att de trots detta har haft en 

hög omsättning på sina träningsresor. Företaget har de senaste tre åren haft en bruttovinst på cirka 

20 procent av sina träningsresor och Andersson tar upp att deras försäljning av träningsresor har 
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haft cirka 20 procent i vinst sedan år 2012.  

Även Travel Abroad anser sig ha en unik produkt då de säljer sina resor genom, vad de säger vara, 

ett annat koncept än många andra företag. Kalle Bengtsson menar att deras sätt att kombinera andra 

aktiviteter med träningsresor är vad som gör att allt fler unga köper deras tjänster.  

“Vi är ju ganska unika med vår produkt då många väljer att kombinera backpacking med 

träningen.” (Kalle Bengtsson 190405)  

Travel Abroad började sälja träningsresor för cirka fyra till fem år sedan och det är sedan dess en 

typ av resa som de säljer allt mer av. Trots att antalet träningsresor de säljer länge har ökat har de 

tidigare inte valt att lägga kraft på att marknadsföra den typen av resor på den svenska marknaden. 

Företaget har istället valt att fokusera sin marknadsföring i Sverige på andra delar av sin 

verksamhet som äventyrs- och upplevelseturism. Under det senaste året har de dock lagt allt mer 

fokus på att marknadsföra just träningsresor, vilket har gett stor effekt. Bengtsson menar att 

försäljningen av träningsresor har ökat med cirka 40 procent det senaste året till följd av den ökade 

marknadsföringen.  

4.3.1 Samarbeten  

Jan Andersson på Sports Travel presenterar flertalet företag som de samarbetar med och hävdar 

att det finns en skillnad mellan de som han benämner som leverantörer och de han menar är deras 

partners. Han säger att deras partners är de som företaget har en långvarig kontakt med. De 

leverantörer han presenterar är exempelvis flygbolaget SAS som är företagets största leverantör 

då de till 90 procent köper sina resor från dem. Andersson menar att många av deras svenska 

kunder tycker om att flyga med SAS då det är ett märke de känner igen, vilket gör att det känns 

tryggt för resenärerna. Ytterligare faktorer till att företaget använder sig av SAS är att de har haft 

en god relation sedan Sports Travel startade sin verksamhet, men även för att SAS har ett stort och 

bra nätverk vilket gör resor snabba och smidiga.  

Andersson räknar även hotell som leverantörer och nämner att de inte använder sig av stora 

hotellkedjor som finns över hela världen, utan att de alltid försöka undvika stora kedjor. Detta då 

stora kedjor inte ger den unika känsla som företaget vill förmedla. De anser att arbete med mindre 

hotell och att ha bra relationer till ägare som vet vad Sports Travel vill ha är viktigt för att en resa 

ska bli lyckad och populär hos kunder. Det är även viktigt för företaget att kunna leverera vad de 

lovat hotellen för bibehålla goda relationer och möjliggöra framtida samarbeten (Intervju 

Andersson 190327).  

“Vi vill ju ändå känna att det är en personlig relation till oss och vi kan då jobba med den typ av hotell som 

kan förmedla en genuin känsla.” (Jan Andersson 190327)  
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Även Kalle Bengtsson menar att det är avgörande för Travel Abroads verksamhet att de behåller 

goda relationer med sina leverantörer och samarbetspartners. Han säger att de har goda samarbeten 

med flertalet internationella reseleverantörer och att de inte är bundna till något specifikt bolag. 

Det anser han skulle hämma företaget då de säljer och planerar resor till olika delar av världen där 

olika bolag är huvudaktörer. Detta innebär att de idag kan förhandla fritt med olika bolag för att 

kunna ge sina kunder de bästa priserna. På destinationerna där de förlägger sina träningsresor är 

den huvudsakliga samarbetspartnern ett företag som förser Travel Abroads kunder med hotell, 

träningsprogram, personliga tränare och de lokaler som krävs för att möjliggöra träningsresorna. 

På alla destinationer dit Travel Abroad säljer träningsresor är det samma företag som driver 

verksamheten och när kunder köper en träningsresa av Travel Abroad innebär det även att de köper 

en tjänst av deras lokala samarbetspartner. Samarbetet har pågått sedan Travel Abroad började 

sälja träningsresor och det är viktigt att företagen har en god relation till varandra för att samarbetet 

ska fortgå och de ska kunna fortsätta sälja träningsresor.  

De båda företagens utveckling de senaste fem åren går att diskutera utifrån modellen av Ellram et 

al. (2004) och uppfyller olika aspekter av serviceindustrins och turismbranschens 

försörjningskedjor. Båda företagen menar att informationsflödet, som är Ellram et al.s (2004) 

första kategori och går både till och från kunder, är avgörande för deras verksamhet. Båda 

företagen växte till en början fram ur en efterfrågan som inget befintligt företag arbetade för att 

möta, vilket gjort att de sedan starten varit medvetna om vilken efterfrågan som funnits. De är både 

medvetna om att det finns en efterfrågan på de typer av resor som de säljer och vad det är som gör 

deras respektive verksamhet unik för kunderna. Deras unika koncept innebär även att de i viss mån 

kan anpassa sig efter hur stor efterfrågan det finns på deras resor och på så sätt fortsätta utveckla 

nya typer av resor. Då båda företagen är väletablerade på den svenska marknaden har de av 

erfarenhet den kunskap och planering som krävs för att kunna hantera den efterfrågan som finns, 

vilket Ellram et al. (2004) kallar demand management.  

Båda företagen arbetar för att möta kundernas behov och att hela tiden utveckla sina verksamheter 

för att behålla sina befintliga kunder vilket är viktiga steg i kundrelationshantering, och faller under 

steg fyra i Ellram et al.s modell (2004). Framförallt Sports Travel lyfter fram vikten av goda 

kundrelationer då de arbetar för att kunna erbjuda sina lojala kunder en ny typ av resa varje år. 

Andersson säger, som nämnt ovan, att dessa resor alltid säljer slut fort och att företaget redan innan 

biljetterna släpps vet vilka kunder som kommer delta på resan. Detta tyder på att företaget har goda 

relationer till sina kunder och är medvetna om vad de efterfrågar vilket ökar företagets lönsamhet.  

I modellen för turismindustrins försörjningskedja av Zhangs et al. (2009) diskuteras även relationer 

mellan företag som avgörande för en lyckad verksamhet, vilket är en viktig del i Sports Travel och 

Travel Abroads dagliga verksamhet. Zhang et al. (2009) menar att möte av efterfrågan innebär att 

företagen samordnar sina produkter och tjänster mellan olika företag. Detta är någonting som är 

viktigt för både Sports Travel och Travel Abroad då de är beroende av goda relationer med sina 
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leverantörer och samarbetspartners. Inget av företagen äger vare sig de hotell eller transportbolag 

som de använder i de resor de säljer. Båda företagens verksamheter är därmed beroende av en god 

relation med sina samarbetspartners och om de inte levererar vad de lovar till sina partners och 

leverantörer kan samarbetet upphöra vilket äventyrar deras verksamhet. En del av detta är att 

förtroende ska finnas åt båda håll och företaget ska kunna lita på sina leverantörer. Ett exempel på 

detta typ av samarbete som påverkar kunderna är Sports Travel samarbete med flygbolaget SAS. 

Företaget måste kunna leverera det antal kunder som de avtalat med SAS, medan SAS ger Sports 

Travel resor den känsla av trygghet som många svenska kunder kopplar ihop med flygbolaget. Det 

är viktigt att företagen ger sina kunder den upplevelse de önskar då en turismprodukt, precis som 

Zhang et al. (2009) skriver, konsumeras samtidigt som den produceras. Detta är en aspekt som 

även Travel Abroad måste ta hänsyn till och arbeta med pålitliga partners och leverantörer som 

lever upp till vad företaget lovar för att kunder ska fortsätta köpa deras tjänster.  

 

Förtroendet mellan företagen och deras leverantörer är även en viktig del i modellen av Ellram et 

al. (2004) då det är avgörande för modellens steg fem och sex, supplier relationship management 

och service delivery management. Dessa steg visar på vikten av att både Sports Travel och Travel 

abroad har goda relationer med andra företag och att de arbetar med alla steg i försörjningskedjan, 

från leverantör till kund.  

4.4 Marknadens utveckling  

Jan Andersson tar upp vikten av att följa marknadens utveckling och att ständigt vara medveten 

om nya trender. Sports Travel försöker hålla sig uppdaterade på vad deras kunder efterfrågar 

genom kundundersökningar i form av enkäter de sänder ut till sina kunder efter resor. Andersson 

menar dock att de inte använder resultatet av enkäterna lika flitigt som de borde och han har därför 

föreslagit att de ska hålla korta djupintervjuer med ett fåtal personer som deltagit på deras resor. 

Vidare menar han att intervjuer är en metod som de använt tidigare för att undersöka 

kundnöjdheten efter resor, men då det krävde både pengar och tid slutade de med det. Bengtsson 

nämner att även Travel Abroad arbetar mycket med kundundersökningar för att få en överblick av 

kundernas efterfrågan på marknaden. De använder sig framförallt av enkätundersökningar som de 

skickar ut när deras kunder kommit hem från sina resor. Undersökningarna både skapas och 

utvärderas på företagets huvudkontor och de skickas ut när de är i startfasen av att utveckla en ny 

typ av resa, eller planerar att lansera ett nytt resmål. Med hjälp av de olika undersökningar som 

båda företagen gör får de en överblick på kundernas efterfrågan och kan utifrån den planera och 

utveckla framtida produkter.  
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4.4.1 Miljöarbete  

Sports Travel arbetar enligt Jan Andersson mer och bättre med hållbarhet är de gör med miljö och 

gör stor skillnad på dessa två. Detta beror till stor del på svårigheterna för ett resebolag att jobba 

med miljö, när de erbjuder resor som kräver flyg. Sports Travel har själva valt att sätta upp olika 

mål inom företaget för arbete med hållbarhets- och miljöfrågor, de tar bland annat del av tre av 

FN:s mål i Agenda 2030 (Intervju, Andersson 270319).  

Agenda 2030 är en plan framtagen av FN tillsammans med världens ledare som innefattar 17 

globala mål för en hållbar utveckling. Dessa mål syftar till att stoppa klimatförändringarna, utrota 

fattigdom, samt att alla människor ska kunna leva i trygga och fredliga samhällen. Målen togs i 

kraft den första januari 2016 och ersatte då de åtta milleniemål som funnits tidigare och som främst 

fokuserade på utveckling i fattiga länder. Detta skiljer sig från de nya målen som skapades för att 

vara inkluderande och gälla för alla världens länder (FNa 2019). De mål som Andersson menar att 

Sports Travel fokuserar på är mål nummer 3, 12 och 13.  

Mål nummer 3: God hälsa och välbefinnande. Detta mål fokuserar på att främja människors hälsa 

och syftar främst till att stoppa och minska sjukdomsfall i världen. Målet fokuserar även på flickor 

och kvinnors tillgång till vård vid graviditet och kvinnors rättigheter att bestämma över sin egen 

kropp (FNb 2019).  

Mål nummer 12: Hållbar konsumtion och produktion består av ett ramverk som ska hjälpa aktörer 

runt om i hela världen att arbeta mer hållbart. Målet innebär bland annat arbete med hållbar turism 

och hållbar produktion av mat, samt kampanjer för att öka människors vilja att leva mer hållbart 

(FNc 2019).  

Mål nummer 13: Bekämpa klimatförändringarna. Detta mål anses vara ett av de tuffaste men 

samtidigt en av de viktigaste utmaningarna. För att kunna lyckas med detta mål menar FN att det 

krävs gemensamma ansträngningar för att förändra människors användning av jordens resurser, 

som energi, produktion och jordbruk (FNd 2019).  

Sport Travel har valt att arbeta med dessa mål då de upplever att de kan appliceras vid arbetet med 

företagets utveckling. När Andersson talar om hur företaget arbetar med dessa mål nämner han 

mål nummer tre som det han anser att företaget är bäst på och jobbar mycket med. Detta eftersom 

företagets verksamhet baseras på träning och kundernas välmående. Arbetet med målet för hållbar 

konsumtion och produktion inom företaget baseras i hög grad på deras val av leverantörer och 

vilka de tecknar avtal med. För Sports Travel är det viktigt att välja samarbeten med företag som 

de anser arbetar hållbart. Det kan inkludera allting från att välja hotell med bra sopsortering till att 

leverantörer har hållbart producerade och återvinningsbara varor. Andersson ger ett exempel på 

hur de erbjuder hållbara giveaways vid evenemang genom att ge ut gympapåsar tillverkade av 

återvunna pet-flaskor (Intervju Andersson 190327)  
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Det sista målet är som tidigare nämnt det svåraste för företaget att arbeta med enligt Andersson, 

då majoriteten av deras verksamhet kräver flygresor. Trots detta arbetar företaget med olika mål, 

bland annat vill de till år 2021 att hälften av deras resor ska ske utan transport med flyg. Detta 

innebär i sin tur att det krävs att Sports Travel utvecklar fler resor där kunder enkelt kan resa utan 

att flyga. Andersson nämner med detta ett andra mål vilket innebär att de vill underlätta resandet 

för de kunder som vill ta alternativa färdmedel såsom tåg. Målet innefattar att de erbjuder 

träningsresor med tåg när det går. För tillfället går dessa resor enbart till Berlin, men företaget 

arbetar för att utöka detta koncept till fler länder. När de har kunder som önskar resa med tåg till 

andra destinationer har Sports Travel anställt en konsult som letar upp de bästa resorna för 

kunderna och ser till att de får all information som behövs för att boka sin egen resa med tåg 

(Intervju Andersson 190327).  

Precis som Jan Andersson diskuterar möjligheterna med tåg istället för flyg vid utveckling av nya 

resor, nämner Kalle Bengtsson på Travel Abroad möjligheten för resor med olika tåglinjer såsom 

interrail genom Europa och transsibiriska järnvägen genom Asien. Travel Abroad erbjuder idag 

ett fåtal resor med tåg och då företaget fokuserar på långdistansresor, är dessa tågresor genom 

Asien. Dock är detta inte resor med inriktning på träning. Förutom att undersöka alternativa 

färdmedel jobbar Travel Abroad precis som Sports Travel mycket med att säkerställa att de företag 

som de har samarbeten med jobbar med miljöfrågor och hållbarhet. Ett företag som Bengtsson tar 

upp är KLM som är ett flygbolag som jobbar väldigt bra med miljöfrågor. Detta genom att både 

klimatkompensera själva, samt att de ger möjligheten för deras kunder att klimatkompensera deras 

resa. Att resa klimatsmart är en växande trend och många tänker miljösmart när de bokar en resa. 

Bengtsson nämner att han kan se en ökande efterfrågan på detta bland deras kunder och att det 

därmed är en självklarhet att arbeta med miljö och hållbarhetsfrågor (Intervju Bengtsson 190405).  

Andersson tror också att denna trend bara kommer öka och att det som företag är viktigt att arbeta 

effektivt och hitta lösningar som gör att de kan erbjuda mer klimatsmarta resor. Att arbeta med 

frågor som berör både miljön och hållbarhet är något som påverkar människan mer och mer i 

vardagen. För företag innebär det att alltid vara uppdaterade på hur marknaden utvecklas och hur 

det ska arbetas för att kunna erbjuda det som kunder efterfrågar (Intervju Andersson 190327).  

4.4.2 Personal  

Både Andersson och Bengtsson nämner vikten av att kontinuerligt låta personal både få åka på de 

resor de säljer och få utbildningar i de olika typer av resor som företagen erbjuder. Olika 

utbildningar som personal på Sports Travel får ta del av via de branschorganisationer som företaget 

är medlem i är exempelvis kurser i bokningssystem och momskurser. Dessa utbildningar erbjuds 

dock enbart baserat på personalens önskemål, vilket innebär att det är personalen själva som styr 

över hur de vill vidareutbilda sig. Andersson nämner dock att de flesta av ledarna på deras resor 

redan är utbildade och har de rätta kompetenserna när de anställs och att utmaningen för företaget 
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blir att hitta personal som passar deras profil och företagskultur. Han betonar att vara social är en 

framgångsfaktor hos dem och grunden till att någon är en bra ledare. Som företag lägger Sports 

Travel stor vikt vid tränarnas sociala kompetens. Andersson benämner även vikten av att anställa 

ledare som har licenser för den träning som är populär och kunder efterfrågar. För att hitta rätt 

ledare åker rekryterare ut till företaget som den tänkta ledaren jobbar på för att se hur han eller hon 

arbetar (Intervju Andersson 190327) Kalle Bengtsson menar att på Travel Abroad är ledarna på 

träningsresorna utbildade personliga tränare som lägger sin fokus på att hjälpa kunderna att träna 

på bästa sätt utifrån personens egna förmåga, både mentalt och fysiskt. Travel Abroad lägger även 

stor vikt på att anläggningarna som de har på sina destinationer ska ha bra miljö och att alla som 

kommer för att utvecklas hos dem ska trivas och åka därifrån med en bra känsla (Intervju 

Bengtsson 190405). 

För att skapa en framgångsrik produkt krävs det att företag arbetar både med kompetens hos den 

egna personalen men även att undersöka och utvärdera marknadens efterfrågan av miljö och 

hållbarhetsarbete. Att arbeta med efterfrågestyrning (demand management) är som tidigare nämnt 

en av de avgörande delarna i försörjningskedjan. Zhang et al. (2009) tar upp vikten av att ett företag 

ser över sin kapacitet, samt att göra en prognos över efterfrågan för att kunna marknadsföra och 

planera sin försäljning optimalt. Både Sports Travel och Travel Abroad genomför dessa prognoser 

genom att göra kundundersökningar vilket ger företagen en klar bild av vad kunder efterfrågar och 

de kan därmed utveckla resor som följer efterfrågan på marknaden. Genom att göra både 

kundundersökningar och djupintervjuer arbetar företagen med kundrelationshantering, 

kundservice och hantering av efterfrågan. Dessa tre är några av de processer som Zhang et al. 

(2009) tar upp i arbetet med en försörjningskedja. Varje del syftar till att arbeta med kunderna och 

säkerställa att både återkommande och nya gäster trivs och får ut vad de förväntar sig av sin resa.  

Zhang et al. (2009) diskuterar i sin artikel att turismbranschen är en informationsberoende industri 

som förlitar sig på samordning mellan tjänster och produkter för att kunna möta den efterfrågan 

som finns på marknaden. Vid en förändrad efterfrågan gäller det därmed att företag får en överblick 

över vad som förändras och därefter börjar utveckla produkter som möter den nya efterfrågan. Då 

miljöfrågor har blivit ett viktigt ämne i samhället måste även turistföretag arbeta med frågor som 

berör miljö och hållbarhet för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. För att ett företag ska 

kunna möta kundernas efterfrågan gäller det att de har en bra och effektiv leveranshantering och 

lagerhantering. Detta innebär att företag granskar den tänkta destinationen för att både ta hänsyn 

till miljöarbetet i stort men även det lokala hållbarhetsarbetet med både ekonomiska och 

ekologiska faktorer.  

Ellram et al. (2004) lägger i sin modell av försörjningskedjan stort fokus på kapaciteten hos 

producenterna. En viktig del för en framgångsrik produkt blir hur företagen arbetar för att utveckla 

sin personal. Här diskuterar Ellram et al. (2004) management av kompetens och betonar vikten av 

att ha kompetent personal för att vara konkurrenskraftigt på marknaden. Både Sports Travel och 
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Travel Abroad menar att deras personal har stor erfarenhet av den typ av verksamhet de bedriver 

och att de regelbundet låter personalen delta på de resor som säljs för att veta vilka upplevelser de 

säljer och hur arbetet på destinationen ser ut. Båda företagen hävdar att de lägger stor vikt vid att 

ha kompetent personal men att de inte erbjuder någon typ av vidareutbildning. Det är däremot fritt 

för personalen att delta vid utbildningar som erbjuds av olika branschorganisationer och 

fackföreningar, vilket företagen säger beror på att de är relativt små och inte har resurser till att 

skapa vidareutbildningar.  

4.5 Kundernas efterfrågan på marknaden 

I de fokusgruppsintervjuer som genomförts undersöktes det vad kunderna efterfrågar för 

utveckling i utbud från företagens sida. Generellt svar från alla respondenter är att de tror att 

utbudet av träningsturism på den svenska marknaden kommer att fortsätta växa de närmaste fem 

åren, samt att allt fler företag kommer att erbjuda träningsresor. Respondenterna är alla överens 

om att det idag finns ett brett utbud av olika typer av träningsresor på den svenska marknaden men 

att det i framtiden kommer behövas mer nischade resor. Detta då träning och hälsa är någonting 

som hela samhället pratar om idag och de ser det som en trend som kommer fortsätta växa. 

Respondenterna ser även gärna att fler privatägda hotell på olika destinationer som inte är kopplade 

till några stora koncerner utvecklar sina egna träningskoncept. Genom att göra detta kommer de 

själva kunna möta kundernas efterfrågan utan att vara bundna till några större koncerner. Detta 

menar respondenterna skulle kunna göra att människor som inte vill resa med större företag ändå 

kan åka på träningsresor som de planerat själva. En annan förändring som alla respondenter är 

överens om är att företagen måste arbeta mot att bli mer flexibla och kunna möta kundernas 

efterfrågan snabbare (Fokusgruppsintervjuer 190424/25/28).  

Samtliga respondenterna tar upp att det anser att det krävs olika nivåer av flexibilitet och 

anpassning hos företagen beroende på vilken kundgrupp de riktar sig till. Den typ av resor som är 

relativt förbestämda med ett satt schema och där kunderna vet exakt vad de får menade 

respondenterna bäst passar äldre generationer. Detta då de vill vara säkra på att resan innehåller 

de saker de önskar och tycker att det är skönt när allting är färdigt när de kommer till destinationen. 

Vidare säger de att trots att många unga väljer alternativa sätt att boka sina träningsresor kommer 

den organiserade typen av resa att finnas kvar då många äldre fortfarande reser och är aktiva.  

Då många av respondenterna i denna undersökning var av den yngre generationen som kan ses 

som mer äventyrliga var det en tydlig trend att den vanligaste förändringen i utbud som kunderna 

efterfrågade var just att företagen ska vara flexibla. De hade många upplevt att det finns en viss 

flexibilitet på de destinationer de tidigare varit på, exempelvis genom att det går att välja vilken 

mängd träning de vill delta i och i vilken form. Vad de nu efterfrågar är möjligheten att kombinera 

destinationen där träningsresan äger rum med destinationer som har andra aktiviteter som 

skidåkning eller surfing. Då denna typ av resa ofta skulle kräva att personer åker till flertalet 
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destinationer måste också möjligheten att vara borta under en längre period finnas, vilket är 

någonting som flera av respondenterna tror kommer bli en växande trend. De menar att människor 

i allt större utsträckning kommer välja att resa till destinationer längre bort och stanna borta under 

längre perioder än de gör idag (Fokusgruppsintervjuer 190424/25/28).  

Respondenterna i gruppintervju två kallar denna typ av resa för kombinationsresor då de innefattar 

en kombination av olika typer av aktiviteter. Flera av respondenterna efterfrågade även fler resor 

som fokuserar mer på mental hälsa istället för fysiska prestationer. De menade att de träningsresor 

som finns idag i många fall riktar sig till personer som vill blir mer fysiskt vältränade och bli 

starkare. De efterfrågar resor som snarare fokuserar på psykiskt välmående och som inte lägger 

lika mycket energi på att forma om kroppen och prestera (Fokusgruppsintervju 190425). Flera av 

respondenterna menar att denna typ av resor redan finns men efterfrågar en utveckling av dem då 

det är någonting som behöver utvecklas i dagens samhälle. Vidare tycker de det är viktigt att 

psykiskt välmående blir en mer aktiv del av de klassiska och befintliga träningsresorna då det är 

någonting som många väljer att förbise. Flertalet respondenter tycker att den lokala miljön utgör 

en stor del av upplevelsen och att det ger dem avslappning att vara i naturen på destinationen. Flera 

av respondenterna menar att träning eller fysisk aktivitet i naturen är viktigt och gav exempel som 

yoga och löpning i naturområden.  

Då resor blir allt mer individualiserade tror respondentgrupperna att antalet ensamma resenärer 

kommer öka då det blir lättare att ta sig runt själv och lättare att anpassa resan efter sina egna 

önskemål. Flertalet av respondenterna ansåg att sociala medier har haft stor påverkan på unga att 

ge sig ut och upptäcka träningsresor på ett annat sätt än tidigare. Detta då det är vanligt att 

influencers gör reklam för den typen av resor på de sociala medier som unga är aktiva på.  

Respondenterna i samtliga fokusgrupper ansåg att det är svårt att resa klimatsmart och kanske är 

detta inte något de tänker på i första hand när de vill flyga utomlands. Merparten menade att de 

tänker på miljön men ändå väljer att flyga och tror att de flesta resenärer är lite själviska och vill 

ha kul. Samtidigt säger några av respondenterna att om hänsyn ska tas till miljön går det inte att 

resa överhuvudtaget och att flyget kommer gå oavsett om de befinner sig på det eller inte. De 

menar att det är svårt för konsumenter att göra skillnad och att det inte kommer påverka företagen. 

En delad åsikt från respondenterna i fokusgrupperna var däremot om det var positivt eller negativt 

att flygbolag klimatkompenserar för flygresorna som de gör. Några menar på att det bara är ett 

skämt och att det inte gör någon skillnad för miljön alls utan att företagen köper sig skuldfria och 

anser att oavsett om de gör något för miljön på annan plats så kommer utsläppen fortfarande vara 

de samma. Andra påpekar dock att detta är något positivt som företag bör jobba med och ser 

utvecklingen gå mot att fler företag börjar jobba med klimatkompensering. De anser att då 

flygresor redan är billigare än många andra färdmedel idag på långa distanser har de ingenting 

emot att lägga till en extra summa för att klimatkompensering ska inkluderas i priset 

(Fokusgruppsintervjuer 190424/25/28).  
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Efter denna sammanställning av fokusgruppsintervjuer framkommer en klar bild av hur kundernas 

efterfrågan kan analyseras utifrån den teoretiska modell som Bouchet, Lebrun och Auvergne 

(2004) presenterar om motiv bakom träningsresor. Den första delen som de presenterar som 

innefattar egenvärde syns tydligt i resultatet om kundernas önskemål när de diskuterar vilken 

utveckling de önskar se från branschen. De vill på bästa sätt maximera nyttan av tiden de har på 

sin semester. Den upplevda risk som Bouchet et al. (2004) menar är en del av variabeln innefattar 

även det utbud av träning och aktiviteter som finns för kunderna som köper resan. För kunderna 

är det viktigt att de själva kan utforma sin resa och att de ska ta så få upplevda risker som möjligt. 

Detta innefattar även en försäkran om att kunderna ska få ut vad de vill av sin resa. Det faktum att 

kunderna även söker efter nya typer av resor så som kombinationsresor och letar efter nya 

destinationer stämmer överens med variabeln som författarna kallar optimal nivå av stimulation 

eller OSL och sökande efter variation (Bouchet et al. 2004). 

Eftersom träning och hälsa är en så pass stor del av människors liv och alla respondenter känner 

någon som varit på en träningsresa, kan det konstateras att träning någonting som påverkar de 

sociala reglerna i vardagen. Det har skapats en slags norm kring träning och hälsa. Enligt 

fokusgrupperna och företagen går det att se att de som vill vara del av den “klassiska” typen av 

träningsresa kontinuerligt under resans gång har kontakt med andra och alla deltagare gör saker 

gemensamt. Detta landar under vad Bouchet et al. (2004) kallar för interaktion i det postmoderna 

rummet då det innefattar interaktion kunder emellan men även mellan kunder och tränare/personal 

som ger en känsla av tillhörighet. Den typ av träningsresor som kunderna däremot tror kommer 

utvecklas mer under de senare åren stämmer in på vad som i modellen kallas interaktion i det 

moderna rummet. Då kunderna tror att människors resande kommer bli allt mer individualiserat 

och allt fler platser kommer ge samma utbud förlorar de sociala kontakter med andra människor. 

Det kan dock innebära att det krävs mer av resenärerna för att skapa lokala kontakter på 

destinationen. Vidare menar modellen att det kan innebära att människor förlorar anknytningar till 

platserna de besöker vilket kan bli ett resultat av att alla företag utvecklar liknande erbjudanden 

(Bouchet et al. 2004).  

Den sista dimensionen som diskuteras i modellen av Bouchet et al. (2004) är de rumsliga 

variablerna funktionella och personliga variabler. Den funktionella variabeln är en viktig aspekt 

för turisterna då den lokala miljön och arbetet för hållbarhet är avgörande för kundernas upplevelse 

av platsen. Det är ur hållbarhetssynpunkt viktigt att destinationen både kan möjliggöra den 

upplevelse turisterna söker men även vara hållbar för lokalsamhälle och miljö. 

Respondentgrupperna anser att många turister idag söker efter vad de anser vara unikt som inte 

många andra tagit del av. Att konsumera en plats genom en träningsresa blir då ett sätt ta till sig 

en plats och skapa vad Bouchet et al. (2004) kallar ett personligt utrymme av den egna upplevelsen. 

I och med den utveckling som kunderna efterfrågar med individualisering av träningsresor 

kommer den personliga upplevelsen och det personliga utrymmet att bli en allt viktigare faktor för 

träningsturism i framtiden.  
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Osti et al. (2018) menar att fysiska aktiviteter är en källa till välmående under resor och att 

människor fokuserar mer på välmående än fysisk prestation under semestern, vilket även bekräftas 

av respondentgrupperna. Den psykiska hälsan tror kunderna kommer bli allt viktigare i framtiden 

och kan även vara den grundläggande anledningen till att de väljer att åka på en träningsresa. Osti 

et al. (2004) menar även att den lokala miljön är viktig för att destinationen ska lyckas då den är 

avgörande för turisternas upplevelse. Detta menar även respondenterna i detta arbete då de anser 

att aktiviteter i naturen är någonting som ger dem mervärde och avslappning.  

4.6 Jämförelse mellan företag och kunder  
4.6.1 Miljöutveckling  

Att trenden träningsturism kommer fortsätta växa är både företag och kunder överens om då hälsa 

och träning är en del av majoriteten av svenskarnas vardag. Majoriteten av deltagarna i 

fokusgruppsintervjuerna tycker att träning är en viktig del av deras vardagsliv och tränar på något 

sätt regelbundet. De är också överens om att människor i allt större utsträckning än idag kommer 

leta efter nya, mer extrema upplevelser. En av de viktigaste punkterna som både Sports Travel och 

Travel Abroad lyfte som utvecklingspunkt är miljö och hållbarhetsarbete, som diskuterats ovan. 

Jan Andersson på Sports Travel menar att företagens miljöarbete kommer vara avgörande för vilka 

företag som kommer kunna fortsätta sin verksamhet och inte. Detta då en ökande mängd kunder 

efterfrågar miljömedvetna resor och sätter krav på företagen att arbeta mer hållbart. Även 

Bengtsson håller med om detta men anser att eftersom de är ett företag vars affärsidé baseras på 

att boka flygresor, fokuserar Travel Abroad mer på hur deras samarbetspartners arbetar på plats på 

destinationen. Företagens arbete med hållbarhet och miljö är någonting som alla fokusgrupper 

diskuterade och alla menar att de önskar ett ökat miljöarbete från företag, både gällande transport 

och på destinationen. Det miljöarbete som finns på destinationen menar alla respondenter påverkar 

deras uppfattning och upplevelse av platsen. Det påverkar i sin tur om de skulle välja att åka 

tillbaka till destinationen eller inte. Respondenterna säger att de gärna ser att svenska företag 

samarbetar med lokala företag på destinationerna som, enligt svenska mått, är miljömedvetna och 

arbetar aktivt för att bevara destinationen.  

Både företagen och fokusgrupperna diskuterade flyget som viktig punkt att fokusera på vid 

utveckling av hållbara träningsresor, dock var inte alla respondenter överens om att den viktigaste 

aspekten av hållbarhetsarbete är förändring av transporter. Kunderna håller däremot med om att 

det är viktigt att människor flyger mindre för att skapa en förändring, men tror inte att deras egna 

vanor skulle göra så stor skillnad och menar att flygen går oavsett om de sitter på dem eller inte. 

Majoriteten av respondenterna tycker ändå det är bra att flygbolagen arbetar för att bli mer hållbara 

men det stoppar dem inte från att flyga och de nämner att klimatkompensera som ett alternativ för 

kunder som vill försöka minska sitt klimatavtryck.  
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Både Travel Abroad och Sports Travel säger att de arbetar för att utveckla fler träningsresor på 

destinationer närmare Sverige eller i Sverige för att möjliggöra resor med tåg. Tågresor är 

någonting som alla respondenter var positiva till men de såg problem med den tid det tar att resa 

med tåg jämfört med flyg. Tidsaspekten var någonting som båda företagen menar är ett problem 

för dem då deras resor till stor del är belägna på destinationer som det tar lång tid att resa till utan 

att flyga, exempelvis Thailand och Kanarieöarna. Flera av respondenterna såg gärna en framtida 

möjlighet att resa med tåg men med det järnvägsnät som finns idag menar de att det tar alltför lång 

tid att inte flyga. Många av dem ser gärna fler träningsevenenmang på andra platser i Sverige men 

tycker inte att den typen av aktiviteter i Sverige kan räknas som en träningsresa. De menar att en 

träningsresa kräver att deltagarna reser till ett annat land med annat klimat. I förhållande till detta 

diskuterar båda företagen hur de ska kunna skapa mer alternativa transporter och framförallt Sports 

Travel diskuterar hur de ska kunna genomföra fler evenemang / träningsresor i Sverige.  

4.6.2 Flexibilitet  

En gemensam nämnare för företag och fokusgrupperna är att de ser ett ökat behov av flexibilitet 

hos reseproducenter och leverantörer. Som nämnt i punkt 4.5 efterfrågas en allt större 

individualisering av resor och nya möjligheter att kunna styra den egna resan från början till slut. 

Flertalet respondenter menar att detta inte är möjligt för kunder som vill resa med företag utan att 

de måste planera och boka resan själva. Företagen å andra sidan menar att de till viss del redan 

arbetar med detta och att de under de närmaste åren kommer lägga mycket arbete på att utveckla 

möjligheterna för kunder att bygga ihop sina egna paket genom deras hemsidor och appar. Travel 

Abroad säger att detta är redan del av deras verksamhet men att många som reser med dem inte 

vet om att de kan kombinera olika typer av resor med just träningsresor. Bengtsson menar också 

att den typen av kombinationsresor som deltagarna vid fokusgrupperna efterfrågar redan är 

någonting som de arbetar med. Han tror dock att det är ett koncept som kommer sprida sig till 

andra företag för att möta kundernas ökade efterfrågan. Även längden på resorna diskuterades av 

företag och fokusgrupper och de var eniga om att det idag går att se en trend av att resorna blir allt 

längre, framförallt tidsmässigt men även i distans. De anser att det finns en efterfrågan på resor 

som är över en månad, både träningsresor och andra typer av resor. Om den sorts 

kombinationsresor som fokusgrupperna pratade om blir vanligare är det en naturlig följd att 

restiden även blir längre för att alla delar av resan ska vara möjliga.  

Det som fokusgrupperna menar är det gamla sättet att åka på en träningsresa med ett färdigt schema 

med planerade aktiviteter tror, som tidigare nämnt, både företagen och kunderna kommer finnas 

kvar de närmaste åren. Båda tror att det framförallt är seniorer som är intresserade av att delta i 

resor med detta upplägg. Sports Travel tycker sig se exempel på just detta i sin verksamhet och 

enligt Jan Andersson har många av deras resor en växande andel deltagare som de kallar seniorer, 

vilka är 55 år och äldre. De menar att detta är en stor kundgrupp som kommer bli allt starkare de 

kommande åren. Detta beror på att allt fler seniorer är aktiva och tycker om träning och hälsa även 
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när de blir äldre. Många seniorer har enligt Andersson även en god ekonomi vilket innebär att de 

har större möjligheter att resa och roa sig än tidigare generationer haft (Intervju Andersson 

190327).  

För att möta kundernas efterfrågan kommer företagen i framtiden behöva arbeta mer med 

kundundersökningar och validering av efterfrågan. Den bild som framkommit genom detta arbete 

är att den utveckling som kunderna efterfrågar och företagens visioner för framtiden stämmer 

relativt bra överens med varandra. Båda parter är ense om att den största utmaningen för företagen 

och branschen i stort de kommande fem åren är att bli mer hållbara och arbeta mot en mer 

miljövänlig turismbransch. De är även överens om att företagen måste bli än mer flexibla för att 

kunna möta kundernas efterfrågan. Ett viktigt steg i detta är att företagen har goda kundrelationer 

för att ha ett bra flöde av information mellan företag och kunder (Ellram et al. 2004). Både företag 

och kunder menar att en aktiv livsstil är en viktig del av svenskarnas vardag och alla 

respondenterna är aktiva regelbundet. Detta går hand i hand med resultatet av Europabarometerns 

(2013) undersökning om svenskarnas regelbundna aktivitet.  

I den framtid som både företag och kunder ser syns även de tre faktorer som Ross (2001) menar 

påverkar utvecklingen av sportturism. De förändrade värderingar och normer som han anser har 

påverkat populariteten hos träningsturismen är någonting som syns hos respondenterna. Detta 

exempelvis då alla respondenter har flertalet vänner eller bekanta som deltagit vid flertalet 

träningsresor och ser frekvent reklam för det i medier. Många menade även att om de åker på 

semester eller någon annan typ av resa är det ändå viktigt att det alltid ska finnas tillgång till 

träningslokaler och ett brett utbud av aktiviteter. De ekonomiska faktorer som Ross (2001) 

presenterar innebär exempelvis mer fritid och ökade resurser vilket företagen tycker sig se i sina 

äldre kunder. Att allt fler människor får upp ögonen för träningsturism går hand i hand med vad 

Andersson på Sports Travel säger. Han menar att de har en växande grupp äldre kunder, vilket de 

tidigare inte haft, på grund av ökad inkomst och aktivitetsgrad. Den teknologiska faktor som Ross 

(2001) menar är viktig för utvecklingen är den som både företag och kunder diskuterat mest, miljö. 

Ross (2001) menar att det exempelvis inkluderar att hitta hållbara alternativ till flyg som 

transportmedel vilket är viktigt för utvecklingen av hela industrin. Den efterfrågan på nya 

destinationer som han menar att de teknologiska faktorerna har skapat går inte att se hos kunderna 

som fortfarande efterfrågar långväga resor som än idag kräver flyg. Det går däremot att se hos 

företagen då de börjat utveckla nya alternativa destinationer och skapar resor till närmare 

destinationer exempelvis runt om i Sverige.  

 

 

 



 38 

5. Diskussion och slutsatser  

 
Inom en bransch som växer sig större över hela världen skapas och omskapas hela tiden alla olika 

sätt som människor reser på. Med ett ökande antal turister måste även företag anpassa sina 

verksamheter efter mängden resenärer och vad de efterfrågar. Det blir under detta arbete klart att 

träningsturism är ett fenomen som många känner till men som har en splittrad och svårdefinierbar 

innebörd. Den modell som Robinson och Gammon (2004) presenterade går tydligt att applicera på 

resultatet av detta arbete, då framförallt den mjuka definitionen av sportturism och den hårda 

definitionen av turismsport. Fokusgruppsintervjuerna visar på att definitionen av en träningsresa 

håller på att förändras då flera respondenter menade att de anser att det finns en gammal, 

traditionell definition av begreppet och en nyare innebörd som baseras på en mer individualiserad 

form av resande. Slutsatsen av detta är att det inte går att säga att det finns någon generell 

beskrivning för alla typer av träningsturism utan det är upp till varje företag att definiera de 

träningsresor som de själva säljer då det är en föränderlig term som tolkas och omtolkas beroende 

på situation. Definitionen kan variera beroende på olika variabler som exempelvis resans längd, 

aktivitetsgrad, typ av aktivitet eller resans syfte. 

Resultatet visar även att det under de senaste åren inte enbart är begreppet träningsturism som har 

förändrats, utan även människors sätt att resa och med det efterfrågan på nya typer av resor.  De 

intervjuade företagen hade sett en ökad efterfrågan på träningsresor och nya resmål och har 

anpassat både sitt utbud och sin marknadsföring efter det. Detta går även hand i hand med 

människors förändrade motivation till att resa och Bouchet et al.s (2004) studie som menar att en 

vanlig motivation till resande kan vara viljan att upptäcka en ny destination eller en ny aktivitet. 

En slutsats som går att se utifrån resultatet och analysen är att kundernas växande motivation till 

träningsresor kommer att ge en ökad efterfrågan på aktiva resor de kommande fem åren, där 

turisterna i större grad kan påverka innehållet och utformandet av resan. Detta går att se i relation 

till resultatet från Europakommissionens (Eurobarometern 2013) undersökning från 2013 där 

träning och hälsa var en stor motivation till resande. Resultatet tyder på att det är en trend som har 

fortsatt att växa sedan Eurobarometern (2013) publicerades för cirka 6 år sedan och att det 

fortfarande är en viktig anledning till att människor reser och hur de väljer att spendera sin 

semester, det syns exempelvis genom en fortsatt ökad efterfrågan på träningsresor. 

 

Den ökande motivationen och efterfrågan på träningsresor ställer även krav på företagen att 

utvecklas. Detta arbete visar att utvecklingsarbetet ställer höga krav på samarbete och medvetenhet 

om hur leverantörer och samarbetspartners arbetar. Detta är någonting som tydligt går att koppla 

till studien av Ellram et al. (2004) då författarna menar att kontinuerlig granskning av 

samarbetspartners är en viktig del i utvecklingsarbetet. En del som både Ellram et al. (2004) och 

de intervjuade företagen lägger stor vikt vid är kundrelation och informationsflödet som går både 

till och från kunder. Genom kundundersökningarna får företagen information om kundernas 
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efterfrågan exempelvis på mer miljövänliga alternativ som då påverkar valet av leverantörer och 

samarbetspartners. Detta kan i sin tur förändra hela leverantörskedjan för att skapa en framgångsrik 

produkt, vilket de undersökta företagen har gjort. En slutsats som går att se av detta är att kundernas 

efterfrågan och företagens utvecklingsarbete går i samma riktning då företagen genom 

kundkontakter har en god kännedom om vad marknaden i stort och deras målgrupp i synnerhet 

efterfrågar.  

 

Resultaten i detta arbete stämmer även in på teorin av Zhang et al. (2009) då företagen via 

kundundersökningar och djupintervjuer med resenärer fokuserar på effektivitet för att möta 

efterfrågan och få information och åsikter av kunder. Det går utifrån resultatet att se en gemensam 

bild från företag och kunder av hur träningsresor kommer att utvecklas under de kommande åren 

och vad kunderna efterfrågar, samt att en av de viktigaste punkterna för båda parter är hållbarhets- 

och miljöarbete. Både företagen och kunderna tror att det framförallt är utvecklingen av hållbara 

alternativ som är den största utmaningen under de kommande fem åren. Detta visar på att resultatet 

väl stämmer överens med Zhang et al.s (2009) teori med fokus på efterfrågestyrning, 

tvåpartsrelationer, turistproduktens lättföränderliga och komplexa natur samt den operativa 

synvinkeln på företagens utveckling som utgår från efterfrågan. En slutsats som kan dras av 

resultatet är att förändringen av träningsturismen de senaste fem åren har påverkat hela näringen. 

Förändringarna innefattar exempelvis ett ökat antal företag som säljer träningsresor, ett bredare 

urval av resor och en ökad efterfrågan. De undersökta företagen har sett en positiv förändring och 

anser sig vara stabila aktörer på den svenska marknaden trots ökad konkurrens från fler och större 

företag, då de säljer unika produkter och deras målgrupp fortsätter att växa.  

 

Detta arbete visar tydligt att både företag och kunder båda tror att träningturismen kommer fortsätta 

utvecklas i samma riktning de kommande fem åren. Då med fokus på miljö- och hållbarhetsarbete, 

samt teknisk utveckling, framförallt för att göra resandet mer individualiserat och flexibelt. 

Individualiseringen och förändringen i synen på och motivationen till resande syns även i de olika 

definitioner av sport-och träningsturism som respondenterna och företagen använder. De resor där 

kunderna själva får utforma sin träning och resa ses som den “nya” definitionen av träningsturism 

medan de planerade och paketerade resorna anses vara ett föråldrat sätt att resa som kommer att få 

stor konkurrens från modernare sätt att resa.  
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5.1 Förslag på vidare forskning  

En intressant utveckling av detta arbete skulle vara att göra en större studie med fler små företag 

som arbetar med att sälja träningsresor på den svenska marknaden, för att få ett mer generaliserbart 

resultat. Det skulle även vara intressant att undersöka utvecklingen hos de större företagen och om 

en ökad konkurrens påverkar dem nämnvärt. En studie som skulle kunna ses som kompletterande 

till denna är att utveckla den jämförande delen av detta arbete för att göra en större jämförelse 

mellan kunder och företag. En del av detta skulle kunna vara att precisera studien till att fokusera 

på specifika företag och att intervjua deras utvalda kundsegment.  

Sportturism är ett välanvänt begrepp hos många forskare och har under åren blivit ett populärt sätt 

att benämna resor där det sker någon form av fysisk aktivitet eller sportutövning. Mycket av den 

forskning som finns idag använder enbart en generell bild av begreppet och bidrar inte till att 

förklara de olika former av sportturism som finns. Olika definitioner som tagits upp i detta arbete 

är bland annat Delpy Neirottis (2003) och Robinson och Gammons (2004). Resultatet av detta 

arbete bekräftar att det är svårt att hitta en generell definition av begreppet för både forskning, 

kunder och företag. Det visar även att sportturism är en form av resande som är i ständig förändring 

och det blir det därmed viktigt att fortsätta studera både ämnet och begreppet vidare. 
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Bilagor  

 

Bilaga 1 Intervjuguide Företagsintervjuer  

 

Generellt  

Hur många är ni som arbetar här i Stockholm?  

Har ni några som är framförallt ansvariga för träningsresor? 

Brukar ni själva åka med på de olika resorna?  

Bakgrund  

Hur kom det sig att ni började arbeta med träningsresor?  

Hur ser samarbetet ut mellan de olika delarna av er verksamhet? 

Hur tror du att det påverkar er?  

Arbetet idag  

Hur många träningsresor anordnar ni per år och hur många andra typer av resor anordnar ni per 

år?  

Hur stor del av era kunder åker på träningsresor jämfört med era andra resor?  

Har det antalet ökat/minskat de senaste 5 åren? Hur mycket?  

Har ni har specifika inriktningar eller fokus på de gruppresor som ni säljer? Vad beror det på? 

Hur många arbetar med varje resa som ni säljer? (Förutom ledare på destinationen)  

För att kunna följa med i utvecklingen av marknaden krävs utbildad personal, erbjuder ni någon 

vidareutbildning för era anställda? I så fall vilka typer av utbildningar och vad tycker ni att det 

ger er?  

Samarbeten  

Vilka svenska företag samarbetar ni med?  

Hur har era samarbeten med andra företag utvecklats?  

Har det förändrats under de senaste åren?  

Vilka typer av företag samarbetar ni med i andra länder?  

Tycker ni att det har blivit lättare eller svårare att arrangera denna typ av resor?  

Hur hård upplever ni att konkurrensen är med andra reseföretag som är ungefär lika stora?  

Hur upplever ni konkurrensen mot de större bolagen med egna träningshotell? Tror ni att det 

påverkar er (positivt / negativt) att de har byggt egna träningshotell?  

Är miljöarbete någonting som är efterfrågat från era kunder? Hur arbetar ni med miljö och 

hållbarhetsfrågor?  

 



 

 

Utveckling  

Genomför ni någon typ av kundundersökningar? Hur går de till och vad exakt undersöker de?  

Hur använder ni er av resultat från undersökningar i er utveckling?  

Hur arbetar ni konkret för att utveckla nya resor och resmål?  

Vad har ni för utvecklingsmål för de kommande åren?  

(Om svar) Vad har ni för plan för att nå dit? (om de vill dela den)  

Vilken förändring tror ni att kunderna kommer efterfråga?  

Hur tror ni utformningen av era resor kommer att utvecklas de närmsta fem åren?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 Intervjuguide till fokusgrupper  

Bakgrund:  

Hur många träningsresor har ni varit på?  

När deltog ni senast på en träningsresa? 

Vilket bolag åkte ni med eller bokade ni själva?  

Vart gick er resa?  

Hur mycket tränar ni hemma till vardags?  

Hur definierar ni en träningsresa?  

Tycker ni att det är någon skillnad på om man åker på gruppresa eller ex. åker för att springa ett 

Marathon eller spela golf? Varför / varför inte?  

Vilka företag känner ni till som säljer träningsresor?  

Upplever ni ett förändrat utbud i antalet företag som säljer träningsresor?  

Upplever ni förändrat utbud i typen av resor?  

Upplevelse  

Varför valde ni att åka på träningsresa?  

Hur fick du intresse för den typen av resa? (Reklam? Vänner?)  

Ni som inte har åkt, men vill åka, varför vill ni/ varför har ni inte åka än?  

Var skulle ni helst vilja åka?  

Är värme ett krav eller det är inget ni tänker på?  

Finns det några företag ni gärna skulle se samarbeta för att göra er upplevelse bättre? Både i 

Sverige och lokala på destinationen.  

Vad tycker ni om att företag har föreläsningar med experter på olika ämnen under 

träningsresor? (Är det någonting ni tycker är positivt eller något ni vill slippa?)  

Utveckling  

Finns det någon plats ni har velat åka till men inte hittat några tillgängliga träningsresor?  

Vad påverkar era beslut om var ni väljer att åka?  

Finns det någon förändring av träningsresor som skulle påverka ert beslut om att åka eller var ni 

väljer att åka?  

Finns det någon typ av resa ni skulle vilja se som ni inte ser idag? Ex. mer specialinriktade 

träningsresor, eller med speciella teman?  

Vad tror ni om den tekniska utvecklingen av träningsresor inom 5 år? (Ex. om det skulle bli 

lättare att boka resor via appar eller man kan plocka ihop sina egna paket med)  

Hur tror ni att branschen kommer förändras överlag de närmaste 5 åren?  

Är miljöaspekter någonting ni tänker mycket på när ni reser?  



 

Om ja: Vad får er att åka ändå?  

Jämför ni hur de olika företagen arbetar med miljö och hållbarhet och påverkar det era val? 

Hur anser ni företagen bör arbeta med miljöfrågor?  

Vad anser ni om idén att utveckla fler träningsresor närmare Sverige för att slippa flyget? 

Skulle ni vara intresserade av träningsresor i Sverige?  

Vad för typ av resa skulle ni vilja se då?  

Var i Sverige?  

Vad anser ni om att ta tåg till en destination istället för att flyga?  

Hur viktig är miljöarbetet på destinationen ni åker till? Ex. hållbara hotell och sophantering.  
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