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Abstract 

Through the individualization of outdoor recreation we have seen an increased demand for 

physical activities related to health and fitness. We have moved towards a more experience-

based society where we buy lifestyles in terms of the feelings and experiences they give us 

and we are always looking for new challenges.  

The purpose of our study was to examine how we through fitness and health in travelling are 

moving towards an increased individualization in which the own interest is central. We have 

also investigated the conditions that are necessary for the trend to stand strong in the future. 

To explain the purpose and questions of our study, we used a literature survey to investigate 

what the trend of health and fitness looked like throughout history. We also made a 

quantitative survey where we asked questions relevant to fitness travels and physical activities 

abroad.  

The results we obtained from our survey showed us that the trend has the potential to grow in 

the future, even if it has to change slightly in response to new requests. We have seen from 

our literature survey that individualization and the own interest has become increasingly more 

important throughout history. We can also see a continued demand for this in our survey, with 

customers having control of their own time, money and activities. 

 

Keywords: Health, Fitness travel, Trends, Experiences, Individualization, Physical activities  

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Vi har genom friluftslivets individualisering sett en allt större efterfrågan på fysiska aktiviteter 

kopplade till hälsa och träning. Vi har gått mot ett mer upplevelsebaserat samhälle där vi 

köper livsstilar i form av de känslor och erfarenheter de ger oss och vi söker hela tiden efter 

nya utmaningar.  

 

Syftet med vår uppsats var att undersöka vad som ligger till grund för hur vi genom träning 

och hälsa inom resande går mot ett allt större individualiserande där det egna intresset är 

centralt samt granska trenden träningsresors förutsättningar för att bli en trend som står sig 

stark i framtiden. För att besvara syfte och frågeställningar har vi använt oss av en 

litteraturundersökning för att undersöka hur trenden hälsa och träning sett ut genom historien 

samt en kvantitativ enkätundersökning där vi har ställt frågor kopplade till träningsresor och 

fysiska aktiviteter utomlands.  

 

De resultat vi kommit fram till i vår enkätundersökning visar att trenden träningsresor har 

potential att växa även i framtiden, även om den kan tvingas förändras något för att möta nya 

efterfrågningar. Genom vår litteraturundersökning har vi kunnat se att individualisering och 

det egna intresset blir allt viktigare genom historien, vilket vi även kan se en fortsatt 

efterfrågan på i vår enkätundersökning, i form av eget bestämmande över både tid, pengar och 

aktiviteter.  

 

Nyckelord: Hälsa, Träningsresa, Trender, Upplevelser, Individualisering, Fysiska aktiviteter
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1.0 Inledning 

I första kapitlet ges en kort introduktion till ämnet träningsresor. Vi börjar med en 

bakgrundsbeskrivning som fortsätter med problemformulering. Därefter följer syfte, 

frågeställningar och avslutas med de avgränsningar som gjorts vid studien.   

 

Flykten från vardagslivet har länge varit något som påverkat oss till att resa och uppleva nya 

platser. Att kombinera detta med sitt eget intresse för en viss aktivitet har växt fram som olika 

nischer och trender inom turismnäringen. Det finns många trender som kommer och går inom 

turism och resande, vilket gör att det blir allt viktigare för producenter att förutse efterfrågan 

och erbjuda det som konsumenterna vill ha. Kombinationen mellan hälsa och turism är en av 

de snabbast växande trenderna just nu där möjligheten att kunna resa och ägna sig åt hälsa och 

träning har blivit mycket populärt.
1
 

 

Att bry sig om sin hälsa har blivit allt vanligare i den moderna livsstilen, då medvetenheten 

om hälsa har blivit allt större. Hälsa finns på både psykiska och fysiska plan, som utöver 

medicinska skäl även innebär att individen vill må bra och att vara frisk både fysiskt och 

mentalt. Vi kan se mode och trender i spa och retreat där rekreation och välmående är det 

centrala.
2
 Vi ser även att samhället har gått mot ett mer upplevelsebaserat samhälle där vi vill 

självförverkliga oss genom att uppleva nya saker eller bara ägna oss åt lugn och ro.
3
 En 

semesterresa i solen innebär inte längre bara sol och bad. Allt fler väljer istället att vara aktiva 

under sin semester och därför lägger researrangörerna allt större vikt vid att erbjuda attraktiva 

resor där träning är möjligt.
4
 

 

Dagens turismupplevelser är ofta inte något helt ”nytt” utan grundar sig snarare i äldre 

företeelser som fått nytt utseende och som säljs på nytt. I årtusenden har motiven till att resa, 

såsom att uppleva något nytt eller för nöjes skull, varit de samma.
5
 Med större konkurrens om 

turisternas tid och pengar utarbetar turismarrangörerna allt fler sätt att lyfta det unika i sin 

                                                           
1
 The Global wellness Tourism economy, Global Wellness Institute, 2013, s. 2 

2
 Hanefors, Mossberg, Turisten i upplevelseindustrin, studentlitteratur, Lund, 2007, s. 129-130 

3
 Fernström, Gösta, Upplevelser är vägen till framtiden i rese- och turistindustrin, Fernia Consulting, Stockholm, 

2005, s. 20 
4
 http://www.svd.se/resor/chartertrend-2013-fler-vill-trana-pa-resan_7792770.svd (Hämtad 2014.05.05) 

5
 Blom, T, Nilsson, M, Turismens historia & utveckling, Liber Malmö, 2005, s. 6 
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produkt för att försöka locka till sig konsumenter.
6
 Trots att koncepten förändras finns en 

stabil grund med stark förankring i det förgångna. Till exempel är spa och hälsoresor idag en 

stor trend som lockar mängder med turister. Detta finns det paralleller till redan under 1600-

talet då det blev populärt med romerska bad och spaanläggningar. Syftet är i båda fallen att få 

avkoppling och rekreera sig.
 7

 Dåtidens arrangörer var inte medvetna om att de redan då 

arbetade inom turismnäringen men med dagens definition av turism kan vi koppla och 

jämföra flera av de attraktioner som erbjudits under historien till turismprodukter.
8
   

 

I vår undersökning utgår vi från begreppen hälsoresa, Wellness-resa och träningsresa då alla 

är kopplade till trenden hälsa och träning. Hälsoresa definieras av Anna Pollock och Peter 

Williams (2000)  som rekreation, fritid och aktiviteter som sker utanför hemmets och arbetets 

distraktioner där kunden använder produkter och eller tjänster som är designade för att främja 

och möjliggöra för att förbättra och bibehålla sin hälsa och välbefinnande.
9
 Även Wellness-

resor fokuserar på hälsan och att äta bra, slappna av men även ägna sig åt aktiviteter för att 

underhålla sin hälsa. 
10

 Vårt största fokus kommer vara begreppet träningsresa vilket Hofner 

(2012) beskriver utifrån den definition som World Tourism Organisation gör där hälso- och 

träningsresor definieras som:  

”Tourism associated with travel to health spas or resort destinations where 

the primary purpose is to improve the traveller’s physical well-being through 

a regimen of physical exercise and therapy, dietary control, and medical 

services relevant to health maintenance”.
11

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Mossberg, L, Nissen Johansen, E, Storytelling,Studentlitteratur AB, Lund, 2006, s. 17 

7
 Blom, Nilsson, Turismens historia & utveckling, 2005, s. 6 

8
 Ibid, s. 7 

9
 Pollock, Anna, Williams, Peter – Health tourism Trends: Closing the Gap between Health Care and Tourism. I 

Trends in Outdoor Recreation, Leisure and Tourism, William C. Gartner and David W.Lime, 165-173, CABI 

Publ., Wallingford, 2000 , s. 165-173 
10

 The Global wellness Tourism economy, Global Wellness Institute, 2013, s. 2 
11

 Hofer, S, Honegger, F, Hubeli, J, Health tourism: definition focused on the Swiss maket and conceptualization 

of health(i)ness,  Journal of Health Organization and Management. Vol.25, Nr. 1, 2012, s. 63 
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1.1 Bakgrund 

Redan under romartiden fanns resande i syfte att rå om sin kropp och hälsa. Under denna tid 

var det ett sätt för människor att försöka finna bot mot de sjukdomar som fanns.
12

  Resande 

övergick sedan från att bara handla om att bota sjukdomar till att bli ett mer organiserat 

friluftsliv. Ofta handlade det om att vandra i fjällen eller vara ute i naturen i sin närmiljö för 

rent välbefinnande. Friluftsliv och kopplingen mellan träning och turism har genomgått en 

utveckling och förändring över tid för att idag handla mer om rena nöjesresor. Många turister 

åker nu på resor utanför sin egen närmiljö för att ägna sig åt aktiviteter i naturen.
13

 

 

Tusentals människor lägger varje år stor del av sin semester på att åka på resor med 

anknytning till sitt eget intresse. Denna så kallade SIT (special interest tourism) är inget nytt 

fenomen men har växt sig stort under senare delen av1900-talet och fokuserar på individuell 

turism snarare än massturism.
14

 Inom detta har olika nischer växt fram, bland annat 

träningsresor, där syftet är att förbättra sin egen hälsa genom träning. Då det är allt svårare att 

utmärka sig inom turismnäringen är det viktigt att förändras för att möta nya efterfrågningar.
15

 

Mycket tyder på att den tidigare massturismen som baserades på tre S: ”sea, sun and sand”, 

har bytts ut allt mer mot tre T: ”trekking, trucking and travelling”. Därmed söker vi oss allt 

mer mot individuell turism där vi kan ägna oss åt olika intressen vilket kan ses som ett sorts 

identitetsskapande.
 16

   

1.2 Problemformulering 

I och med det ökade intresset för träning och hälsa har nya trender inom resande, bland annat 

träningsresor, växt fram. Intresset ligger därför i att undersöka hur vi allt mer går mot ett 

individualiserat resande med fokus på det egna intresset inom hälsa och träning. Går det att 

spåra tidigare trender inom hälsa och träning till vad som har påverkat till att fokus läggs på 

just detta? Samtidigt är framtiden för trender svåra att förutse och de kan svänga snabbt. 

Därför är förutsättningarna för träningsresor i framtiden intressant att studera för att ta reda på 

om det är en trend som är värd att fortsätta investera i. 

                                                           
12

 Blom, Nilsson, Turismens historia & utveckling, 2005, s. 37 
13

 Sandell, K, Sörlin, S, Friluftshistoria, Carlsson, Stockholm, 2008, s. 65 
14

 Trauer, B. Conceptualizing Special Interest Tourism: frameworks for analysis. Tourism Management, 2006 

Vol. 27, s. 183-200. 
15

 Mossberg, N Johansen, Storytelling, 2006, s.20 
16

 Sheller, M, Urry, J, Tourism mobilities, places to play, places in play, Routledge London, 2004, S.33 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som ligger till grund för hur vi genom träning 

och hälsa inom resande går mot ett allt större individualiserande där det egna intresset ligger i 

fokus. Vidare granskas träningsresornas förutsättningar för att bli en trend som står sig stark i 

framtiden bland svenska resenärer. 

 

1.3.1 Frågeställningar 

- Vad ligger till grund för det allt större fokus som idag läggs på individualisering av 

hälsotrenden inom resande? 

- Vilka förutsättningar har träningsresor för att bli en fortsatt växande trend i framtiden 

bland svenska resenärer? 

 

1.4 Avgränsningar 

I vår undersökning har vi valt att avgränsa oss mot svenska resenärer och deras syn på 

träningsresor och fysiska aktiviteter utomlands. Vi har avgränsat oss genom att skicka ut en 

enkätundersökning via Facebook till de personer vi vet har ett intresse för träning och resa. 

Enkäten lades även ut på det sociala mediet Twitter via resebolaget Vings sida. Frågorna i 

enkätundersökningen riktades mot utövandet av fysiska aktiviteter utomlands. Fokus kommer 

ligga på hur trenden hälsa har sett ut och även på hur förutsättningarna för framtiden ser ut. Vi 

har valt att avgränsa oss för att hålla oss inom den tidsram vi har samt för att hålla en röd tråd 

genom hela arbetet för att inte göra det för stort att bearbeta och hantera. Vi anser då att 

kvaliteten och resultatet kommer bli bättre och likaså att innehållet är relevant kopplat till vårt 

syfte och våra frågeställningar. 
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2.0 Teoretisk anknytning 

I detta avsnitt redogörs de teoretiska utgångspunkter vi utgår ifrån i vår uppsats. Kapitlet 

börjar med en historisk beskrivning av hälsotrenden samt friluftsliv och fortsätter därefter 

med modeller och teorier kring tid, trender, och resebeteende som kan kopplas till fenomenet 

träningsresor. Kapitlet avslutas med teorier kring framtiden för träningsresor.  

2.1 Hälsotrenden 

Hälsa och resor är två begrepp som kan knytas till forntiden. De två nyckelorden förknippat 

med turism visar på ett starkt band mellan koncepten hälsa och träning. Alla dessa begrepp 

kan sammanflätas till konceptet välmående och samverkan med kropp och själ. Spår från 

romartiden visar att redan då uttryckte människor en längtan att fly vardagen och rekreera sig. 

Det var vanligt under denna tid att de välbärgade hade semestervillor, så kallade ”Villas”, 

utanför städerna där de kunde undvika de allra varmaste sommardagarna och även kylan 

under vintern. I samband med denna trend skapades även bad- och kurorter nära städerna. 

Dessa kurorter låg ofta i bergiga områden med närhet till mineralhaltiga eller varma källor. 

Många av dagens kurorter härstammar från badanläggningar som skapades redan under 

romartiden där badandet stod i centrum för umgängeslivet. I dessa badanläggningar, så 

kallade ”Thermae”
17

, stod kroppsligt och andligt välbefinnande i centrum och varje Thermae 

strävade efter att ha en egen unik profil med till exempel vacker utsikt, stort bibliotek eller 

sporthall.
18

 

 

På grund av det romerska rikets fall tvingades många kurorter lägga ned men under 

Renässansen väcktes intresset för dessa kurorter igen då det ansågs hälsosamt att ”dricka 

brunn”.
19

  Många reste därför till kurorterna för att bli av med tillexempel reumatism, 

ofruktsamhet och syfilis. Kurorterna var från början till för de som var sjuka men i och med 

det sociala liv som växte fram runt om kurorterna lockade de även till sig andra besökare och 

det började anordnas danser, teatrar byggdes och promenadstråk anlades.
20

 I Sverige dröjde 

det inte lång tid innan detta blev av högsta mode, både i syftet att söka rekreation och hälsa 

men även för att ta del av det sociala umgänget.
21

 

                                                           
17

 Thermae är en benämning på de badanläggningar som växte fram under romartiden. 
18

  Blom, Nilsson, Turismens historia & utveckling, 2005, s. 22-23 
19

 ”Dricka brunn” är ett uttryck från renässansen som sågs hälsosamt inom läkarvetenskapen. Det handlade om 

att dricka mycket mineralhaltigt vatten.  
20

 Blom, Nilsson, Turismens historia & utveckling, s. 36-37 
21

 Ibid, s. 38 
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Redan under mitten av 1900-talet ifrågasattes hälsa som bara ett tillstånd helt utan sjukdom. 

Hälsa ansågs nu även bestå av psykisk, fysisk, mental och socialt välbefinnande. Detta ledde 

till att människor tog ett större ansvar för sin egen hälsa och välbefinnande.
22

 Under 1900-

talet kom vi även att påverkas allt mer av aspekter som tid, pengar och teknologi. I samband 

med instiftandet av semesterlagstiftningen år 1938 blev det lättare för människor att resa och 

semestra och fritiden förknippas allt mer med aktiviteter snarare än tid borta från arbetet.
23

  

2.2 Friluftsliv och individualisering 

Friluftslivets historia tog sin början i slutet utav 1800-talet då mindre grupper av människor i 

den högre klassen intresserade sig allt mer för uppfriskande friluftsliv och bergsbestigning. En 

viktig faktor som bidrog till friluftslivet och dess förutsättningar var framväxten av en utökad 

fritid som präglades av naturen, ett nationellt tydande av landskapet följt av turism, 

bergsbestigning och friluftsliv.
24

 Det svenska friluftslandskapet utvecklades då friluftslivet 

blev mer organiserat i början av 1900-talet.
 25

  

 

I och med att fritiden fick en större plats än tidigare sattes nytt fokus på hur individen skulle ta 

vara på sin fritid ur samhälleliga, ideologiska och ekonomiska perspektiv. Ett av de bästa 

sätten ansågs vara ett hälsosamt och aktivt friluftsliv. Friluftslivet blev allt mer 

individualiserat, vilket innebar att allt större fokus lades på vilka olika intressen människor 

hade.
26 

Vissa föreningar, tidskrifter och böcker började rikta in sig mot propaganda om hälsa i 

början av 1900-talet. Hos en del lades fokus på den individuella disciplinen, självfostran och 

vad som ansågs vara hälsosamt. Den största skillnaden är att hälsa idag mer handlar om 

att ”bejaka än att försaka” samt att det fortfarande handlar om att människan har ett ansvar att 

ta hand om sitt eget välmående.
27

 

 

Landsbygden är för turismen en attraktiv resurs då naturen bidrar till att tillfredsställa behov 

av rekreation och är ett skäl till varför människor reser. Havs, skogs- och fjällmiljöer kopplas 

ofta samman med naturturism och friluftsliv. Friluftsliv kan enligt Sandell & Sörlin (2008) 

bidra till bättre hälsa och menar att det finns tydliga trender inom friluftsliv som visar på att 

                                                           
22

Pollock, Williams, Trends in Outdoor Recreation, Leisure and Tourism, 2000,  s. 165-173, 
23

 Blom, Nilsson, Turismens historia & utveckling, 2005, s. 50 
24

 Sandell, K, Sörlin, S, Friluftshistoria, Carlsson, Stockholm, 2008, s.12 
25

 Sandell & Sörlin, Friluftshistoria, 2008, s.25-26 
26

 Ibid, s. 78-79 
27

 Ibid, s. 80-81 
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detta håller på att förändras genom att ”sportifieras” och individualiseras.
28

 

De menar vidare att gränsen mellan sport och friluftsliv blir allt mindre synbar och mycket av 

friluftslivet ger istället plats för den nya trenden inom sport och träning.
29

 

 

2.3 Maslows motivationstrappa 

Modellen av Abraham Maslow (1954) förklarar människors olika motiv och beteende. I 

botten av modellen finns våra grundläggande fysiska behov som till exempel hunger, törst och 

motion. Därefter kommer säkerhet, tillhörighet och kärlek, uppskattning och högst upp ligger 

självförverkligande.
30

 Enkelt skulle det kunna förklaras som att ju längre ner i modellen, desto 

viktigare är det att uppfylla detta behov. När ett behov är tillfredställt, kan fokus läggas på att 

uppfylla nästa.
31

 Turism kan ses som ett sätt att uppfylla dessa behov, om så bara för en kort 

stund. Mycket av kritiken mot Maslows modell utgår från att trots att människor försöker 

uppfylla sina grundläggande behov är det många som samtidigt söker efter 

självförverkligande. Baserat på Maslows modell har Philip Pearce (1999) skapat en ny modell 

som kallas ”leisure modell”. Denna modell har fem steg och appliceras inom turism. 

Basbehovet i Pearce modell är avslappning och kroppslig komfort, vilket ligger strax ovanför 

Maslows grundläggande behov hunger och törst. Nästa steg är stimulans och lek, därefter 

fritid och social stimulans där det viktigaste är det sociala mötet. Det fjärde steget är fritid och 

lärande som en upplevelse och det översta steget är i likhet med Maslows modell 

självförverkligande. Pearce menar att någon av dessa steg är viktigare vid varje aktivitet eller 

upplevelse, samtidigt som en lägre kan nivå kan inträffa samtidigt som en högre.
32

 

 

2.4 Resebeteende 

Både aktuella och äldre undersökningar visar att tursisters motiv till resande har stått sig 

relativt oförändrat under modern tid. De främsta resemotiven är kultur, natur och fysisk 

aktivitet och därtill sol och bad. Murphy (1985) redogör för fyra faktorer som influerar 

turisternas resebeteende. Den första faktoren har rekreation och hälsa i fokus där till exempel 

avkoppling och fysisk aktivitet lyfts fram, men även faktorer som mat och dryck spelar en 

                                                           
28

 Sandell & Sörlin, Friluftshistoria, 2008, s. 177 
29

 Ibid, s 207 
30

 Lew, A, Hall, C, Dallen, T, World geography of travel and tourism, Elsevier, Oxford, s. 30 
31

 Steene, A, Turism-om att sälja drömmar, Studentlitteratur AB, Lund, 2013, s. 109 
32

 Lew, Hall, Dallen, World geography of travel and tourism, 2008, s.31 
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viktig roll. Den andra faktoren är kulturella motiv där turisten söker efter läran om 

destinationens kulturliv.  Murphys tredje behov är de sociala faktorerna där interaktioner med 

nya människor och bekanta eller komma bort från vardagen är det viktiga. De sociala motiven 

kan innebära att turisten själv kan uppnå speciella mål med sin resa och till exempel få andras 

gillande, beröm och respekt. Den fjärde faktoren är fantasimotivet som innebär att turisten 

redan innan resan, visualiserar den genom att skapa en inre bild av hur resan kommer att 

upplevas. De här fyra faktorerna kompletterar varandra, utan att exkludera ett av de andra 

motiven.
33

 

 

2.5 Upplevelser 

Själva upplevelsen i sig är ofta det centrala i resande. Att prata om upplevelser inom turism 

blir därför viktigt då turisten upplever något utanför sitt eget hem och vardag. Upplevelser 

delas ofta upp i optimala upplevelser, toppupplevelser och extraordinära upplevelser. Vad 

som skiljer en optimal upplevelse från en extraordinär upplevelse är att den senare utlöses av 

ovanliga händelser där turisten har en hög känslomässig inblandning. Oavsett upplevelse är 

det själva aktiviteten och medvetandet samt känslan av kontroll, glädje och uppskattning som 

är det centrala.
34

 Undersökningar av turisters beteende redogör för att resenärer i framtiden 

kommer vara allt mer beroende av behovet av självutveckling både mentalt, fysiskt och 

känslomässigt, vilket kommer värderas högre än att till exempel bli befordrad på jobbet eller 

köpa en fin bil. Dessa undersökningar har visat att de hellre konsumerar något som blir till ett 

minne genom exempelvis en dröm som går i uppfyllelse.
35

 Det är alltså själva upplevelsen 

som måste utvecklas i framtiden. Upplevelsen måste enligt Fernström (2005) överraska 

kunden, tillexempel med nya erbjudanden av upplevelser som är värda att minnas.
36

 Vi söker 

allt mer efter multisensuella upplevelser där alla våra sinnen aktiveras.
37

 Idag konsumerar vi 

livsstilar i upplevelser och de erfarenheter och minnen som de ger oss.
38

 Fernström nämner 

även att vi i framtiden måste interagera kunden i upplevelsen mer. Detta kan göras genom att 

skapa en större interaktion mellan kund och medarbetare och att låta kunden bli en del av 

verksamheten.
39

  De företag som i framtiden blir framgångsrika är de som fokuserar på 

                                                           
33

 Steene, Turism- Om att sälja drömmar, 2013, s. 27-28 
34

 Hanefors, Mossberg, Turisten I upplevelseindustrin, 2007, s. 132-133 
35

 Pollock, Williams, Trends in Outdoor Recreation, Leisure and Tourism,2000,  s. 165-173 
36

 Mossberg, N Johansen, Storytelling, 2006, s.20 
37

 Turismens historia, s. 65 
38

 Mossberg, N Johansen, Storytelling, 2006, s. 20 
39

 Fernström, Upplevelser är vägen till framtiden i rese- och turistindustrin, 2005, s. 22-23 
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kunden som individ.
40

   

2.6 Trender 

Enligt Fernström(2005) finns det olika trender som kommer påverka oss i framtiden. Det 

viktigaste är att ta hand om kunden på bästa sätt och göra proceduren så smidig som möjligt 

när det kommer till tid, energi, minimera risker och samtidigt öka värdet för kunden. Värdet 

för kunden ska inkludera förväntningar, service och design men även spara både tid och 

pengar. En del i detta handlar om att allt mer arbeta med värdskap snarare än service där 

producenten skapar ett band med kunden för att denne ska återkomma.
41

 Trots att det ska vara 

enkelt för kunden är inte alltid färdigpaketerade erbjudanden det bästa alternativet. Kunden 

kommer i framtiden vilja påverka i så stor mån som möjligt och därför är det viktigt med 

flexibla alternativ där kunden kan välja till och bort olika aktiviteter och alternativ.
42

 Eftersom 

marknaden hela tiden förändras är det viktigt att göra förändringar för att möta nya 

efterfrågningar och förväntningar.
43

 Motiv och behov förändras även över tid och många 

turister är inte medvetna om vad som motiverar dem att välja en specifik resa.
44

 Ett 

annorlunda koncept är dock inte alltid en garanti för att det ska vara lönsamt. Det är lätt att 

skapa nya produkter men konkurrenter kan lätt kopiera och därför är det svårt att behålla 

differentieringen.
45

 

 

Det finns många faktorer som idag spelar in i vårt val av resa och resmål. Tidsbrist är en av 

dem då vi känner att vi har allt mindre tid för fritid utöver vårt arbete och våra vardagliga 

sysslor.
46

 Tidsbrist är en av flera megatrender som i framtiden kommer påverka våra val av 

resor och resmål. Andra faktorer som påverkar är tidsbrist är demografi, upplevelseekonomin, 

paketeringar samt att det ska vara prisvärt.
 47

 I och med att tekniken går framåt och underlättar 

våra liv, borde vi som följd få mer tid till vår fritid. Istället anpassar vi oss och fyller vår fritid 

med allt mer. Det har gått så långt att vi känner oss stressade och vi hinner inte med det vi vill. 

Det påverkar turismbranschen genom till exempel färre övernattningar, kortare semestrar och 

affärsresenärer som sätter allt mer tillit till tekniken med till exempel videokonferenser. Det 

viktigaste för turismbranschen är då att anpassa sig efter detta och erbjuda problemfrihet i så 

                                                           
40

 Fernström, Upplevelser är vägen till framtiden i rese- och turistindustrin, 2005, s. 168-170 
41

 Ibid, s. 22-23 
42

 Ibid, s. 35 
43

 Mossberg, N Johansen, Storytelling, 2006, s.20 
44

 Lew, Hall, Dallen, World geography of travel and tourism, 2008 s. 29 
45

 Mossberg, N Johansen, Storytelling, 2006, s. 78 
46

 Fernström, Upplevelser är vägen till framtiden I rese- och turistindustrin, 2005, s.26 
47

 Ibid, s. 22-23 
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stor utsträckning som möjligt. 
48

 

 

2.8 Paketresor 

Paketresor handlar om arrangemang som knyts ihop för att skapa en produkt för kunden. Det 

kan vara allt från boende, transport, aktiviteter och mat. I många fall ingår även försäkringar 

och andra tjänster. Researrangören tar hjälp av underleverantörer av till exempel boende och 

transport för att skapa en paketlösning för kunden. Paketen säljs sedan som en helhet, ofta via 

en resebyrå eller researrangören själv. Det finns många fördelar med dessa paket då 

researrangören har en kunskap om destinationen som kunden inte alltid har. En annan fördel 

som ofta lyfts fram är att det är bekvämt och enkelt för kunden då allt ingår. Kunden slipper 

då själv lägga tid och energi på att boka flyg, hotell och aktiviteter, samtidigt som osäkerheten 

att jobba med en okänd leverantör minskar. I många fall kan även priset vara en fördel då 

researrangörer har ett förhandlingspris med underleverantörerna på destinationen.
49

 Fernström 

(2005) menar dock att vi allt mer går ifrån färdigpaketerade produkter, det är istället flexibla 

paketerbjudanden som blir allt viktigare i framtiden. Kunden vill själv kunna ha kontroll och 

sätta ihop sin resa där de kan välja mellan olika aktiviteter och göra exakt det de vill.
50

  

 

2.9 Träningsresor i framtiden 

Anders Steene (2013) menar att motiven till att resa, såsom avkoppling, hälsa och motion 

kommer stå sig stark över tid.
 51

 Att erbjuda något mer än bara sol och bad och att öka värdet 

är viktigt. Då trender pekar på att hälsa och träning är något vi värdesätter allt mer i våra liv 

gör att utvecklandet av just träningsresor möjligtvis inte är en slump. Dessutom väljer vi att 

lägga allt mer pengar på våra resor för att dessa ska ge oss en unik upplevelse och förändra 

våra liv till det bättre.
52

 Hofner (2012) för en diskussion huruvida hälsa kommer påverka oss i 

framtiden. Hon menar att hälso-”boomen” kommer bli den nya ekonomiska kraften. Varför 

detta kommer ske är för att det finns få begränsningar och stor innovationspotential där fokus 

kommer ligga på kunderna, deras önskemål och deras behov.
53

 Det fortsatta intresset visar att 
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health(i)ness,  Journal of Health Organization and Management, s. 60 



11 
 

träningsresor kommer växa ännu mer i framtiden, även om takten möjligtvis avtar lite och 

trots att priset ofta är högre än en vanlig resa. Något som bekräftar detta är bland annat att allt 

fler resenärer kräver gym på hotellen. Gymmen på hotellen behöver ha redskap för enklare 

styrketräning samt kunna erbjuda träning som den ser ut hemma.
54

  

 

Hela området kring att må bra är väldigt aktuellt då många människor idag bryr sig allt mer 

om sitt välbefinnande och sin hälsa. Därför kan vi även räkna med att det kommer anläggs 

ännu fler SPA, retreat och friskvårdsanläggningar i framtiden.
55

 En av anledningarna till att 

hälso-turism kommer bli allt större i framtiden är att det grundar sig mycket i de ideal som blir 

allt viktigare för människor. Det är allt viktigare att ta hand om sin hälsa och det har i sig 

blivit en livsstil. Det är även ett område inom turism som har potential att locka stora grupper 

med turister som är beredda att betala för att ägna sig åt detta. Det viktigaste i framtiden är att 

tänka på det lokala, att erbjuda autentiska upplevelser tillsammans med ett lyckat koncept.
56

 

Vissa resenärer väljer en organiserad resa endast för aktiviteterna medan andra reser iväg för 

att möjligtvis kunna ägna sig åt dessa aktiviteter under resans gång. Båda fallen utgör en stor 

möjlighet för turismnäringen i landet att locka dessa unika resenärer som antingen vill ha ett 

hotell just för detta koncept eller ett med möjligheter till att lätt ägna sig åt sådana 

aktiviteter.
57
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3.0 Metod 

Nedan redogör vi för de metoder som använts i undersökningen. Kapitlet börjar med det 

urval som gjorts, vilket tillvägagångssätt vi använt oss av samt hur data sammanställts. 

Avslutningsvis förs en metoddiskussion och källkritik redogörs.  

3.1 Urval 

Vi har i vår undersökning använt oss av urval i form av kluster. Vi har inte haft någon 

möjlighet att nå alla grupper inom den population av individer som har rest på en träningsresa 

och därför valt att rikta in oss mot svenska resenärer med träningsintresse och deras syn på 

träningsresor. Populationen är den gruppen av individer som ska väljas ut för att besvara 

studiens frågor. Populationen delas in i flera olika grupper och däribland väljs några grupper 

ut och kallas för kluster. Nackdelen med kluster är att det är svårare att veta i vilken 

utsträckning sannolikheten är att de olika individerna har samma chans att delta i jämförelse 

med den hela utvalda populationen.
58

 I försök till kontakt med flera tränings- och reseföretag 

som på ett eller annat sätt hade medlemmar som ingick i vår population, personer som deltagit 

i en träningsresa, fick vi endast kontakt med resebolaget Ving. Ving valde sedan att lägga ut 

vår enkätundersökning på sin sida på det sociala nätverket Twitter. Vi fick genom Ving in 29 

svar på vår enkätundersökning. 

En typ av urval som inte kräver en urvalsram är ett så kallat snöbollsurval. Detta innebär att 

kontakt tas med bekanta som ingår i den grupp som studien syftar till. Den gruppen kan i sin 

tur ge förslag på andra som ingår i den grupp som är planerat att undersökas.
59

 Vi valde även 

att lägga upp enkätundersökningen på det sociala nätverket Facebook, där vi bad våra bekanta 

kontakter med träningsintresse svara på enkäten. Dessa respondenter har på ett eller annat sätt 

ägnat sig åt fysisk aktivitet utomlands. Vissa har deltagit i en organiserad träningsresa där 

träning har ingått eller har själva åkt till en destination och utövat aktiviteter på egen hand. 

Andra planerar eller har ett intresse för att delta i en träningsresa.  

Här fanns det även en möjlighet för våra kontakter att länka enkäten vidare till sina bekanta 

som de visste var intresserade av att träna och resa. Vi skickade ut enkätundersökningen till 

sammanlagt nio personer via Facebook.  

                                                           
58
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3.2 Tillvägagångssätt 
 

Vår uppsats började med en litteraturstudie för att få ett underlag till vår analys genom att ta 

reda på vad som har studerats tidigare i ämnet. Litteraturstudier studeras i form av tidigare 

skrivna underlag genom exempelvis olika rapporter, böcker eller broschyrer av olika slag. 

Detta kallas sekundärdata som betyder att studierna oftast tagits fram av ett annat syfte än det 

som är aktuellt för den nuvarande studien.
60

 Vi skrev teorier kring trenden hälsa och hur den 

sett ut ur ett historiskt perspektiv fram till idag. Det som kan uppfattas som ett problem med 

sekundärdata är att det kan vara besvärligt att få fram vilka typer av metoder informationen 

samlats in genom och till vilket syfte. Det är då mycket viktigt att ta ställning till 

informationen och användningen av denna. Fördelar med litteraturstudier är att det enkelt 

beskriver redan befintlig kunskap som förekommer inom det specifika område som söks och 

genom detta skapar en teoretisk referensram. En stor fördel med litteraturstudier är att under 

kort tid kunna ta del av relativt mycket information.
 61

 

 

Den kvantitativa studien har gjorts i form av en enkätundersökning som skickats ut till 

träningsföretag och resebolag som vi vet arrangerar träningsresor. Kvantitativa studier avser 

ofta metoder såsom enkäter samt matematiska mönster och är ett bra sätt för att få fram 

primärdata, vilket är information som tas ut speciellt för studien.
62

  Vi bad träningsföretagen 

om hjälp med att skicka vidare enkäten till deras kunder via e-post, nyhetsbrev eller sociala 

nätverk för att kunna nå ut till så många som möjligt inom den målgrupp vi riktade oss till. 

Med enkäten skickade vi även med ett följebrev där vi beskrev vilka vi var, vad vi studerar 

och vad syftet med undersökningen var. En enkät består ofta av ett antal förbestämda frågor 

som kan skickas ut på olika sätt genom till exempel e-post eller vanlig post till ett antal 

respondenter. Beroende på vad syftet är varierar detta vad som anses vara passande för 

studien. Frågorna i enkäten kan vara utformade genom exempelvis ja/nej frågor, graderade 

svarsalternativ som besvaras på en skala eller valmöjligheten att kunna svara öppet på 

frågor.
63

 Genom att använda sig av tydliga samt ej vinklade frågor i enkätundersökningar kan 

validiteten öka.
64  De nackdelar som kan inträffa genom enkätundersökningar är att det kan 

vara problematiskt att ta reda på vem det är som svarar och det går heller inte att läsa av 
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personens kroppsspråk. En annan problematik är att det lättare kan uppstå missförstånd än vad 

det gör genom exempelvis en intervju där frågan kan förklaras vidare för respondenten. 

Svaren från respondenterna riskerar även att bli mer kortfattade vid en enkätundersökning.
65

 

Då vi valde att främst använda oss av slutna frågor fanns det lite utrymme för respondenterna 

att ge kortfattade svar.  

 

Vi använde oss av gratistjänsten ”www.webbenkat.se”. Enkäten bestod av 21 frågor som 

konstruerades genom tre öppna frågor och 18 slutna svarsalternativ. Vi skickade ut enkäten 

via det sociala nätverket Facebook där vi bad personer med ett träningsintresse svara. Vi fick 

även respons från resebolaget Ving som lade ut vår enkät på sitt Twitterkonto där de bad sina 

följare att hjälpa oss besvara vår enkät om träningsresor.  

3.3 Sammanställning av data 

Enkätundersökningen var aktiv och fanns tillgänglig på Vings Twitterkonto från den 12 maj 

till den 21 maj 2014. Tillsammans med våra svar från respondenter via Facebook och 

enkätundersökningen fick vi in svar från totalt 38 respondenter. Via Facebook fick vi in totalt 

nio svar. Enkäten sammanställdes sedan med hjälp av datamatrisprogrammet Excel genom en 

uppställning av de olika variablerna och kodning. I empiriavsnittet visar vi upp nio av dessa i 

olika diagram. Vi ansåg att resterande frågor inte hade lika hög relevans att visa upp genom 

diagram. Resterande frågor är istället representerade i löpande text eller i bifogad bilaga.  

3.4 Metoddiskussion 

Från början var tanken att en intervju skulle genomföras med en träningsanläggning i Karlstad 

som arrangerar träningsresor men för att få svar på våra frågeställningar och stärka validiteten 

valde vi istället att göra en enkätundersökning. Vi kom fram till att en intervju gör det svårt att 

få svar på det vi vill ha svar på när det kommer till förutsättningar för utveckling i framtiden 

och vilken efterfrågan som råder. Enkäten gav oss även möjlighet att rikta oss mot ett större 

urval och möjligheten till generalisering vilket en intervju inte hade gjort. Det negativa med 

enkäten är att vi inte fick in så många svar som vi räknat med. Bortfall är dock något vi räknat 

med redan innan vi skapade enkäten då personer möjligtvis känner att de varken har tiden 

eller viljan att svara.  För att minska bortfallet tog vi bort ett stort antal av de tidigare öppna 

frågorna och ersatte de med slutna frågor. För att möjligtvis ha ökat svarsfrekvensen och 

minimera bortfall skulle enkäten ha skickats ut långt tidigare, vilket vi på grund av tidsbrist 
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inte hann med. 

3.5 Källkritik 

Då vårt syfte var att ta reda på hur trenden träningsresors förutsättningar för framtiden ser ut 

ville vi till en början rikta oss till svenska resenärer som redan har deltagit i en resa utomlands 

där de har utövat någon sorts fysisk aktivitet, planerad eller oplanerad. Risken med detta är att 

begreppet träningsresa blir svårtolkat då det finns olika syn på vad en träningsresa faktiskt 

innebär. Vår första tanke, att komma i kontakt med respondenterna via träningsföretag som 

arrangerar träningsresor, vore därför en stor fördel då vi vet att dessa har visat intresse för att 

delta i en träningsresa eller redan deltagit i en. Missförstånd för vad det innebär med att åka 

på en sådan resa minskar då något. Då vi inte kunde få den hjälp vi hoppades på av 

träningsföretagen blev vi istället tvungna att försöka hitta respondenterna på egen hand via 

egna kontakter och deras bekanta. Vi valde därför att skicka ut enkäten via Facebook till 

personer vi vet har ett intresse för träning och/eller har deltagit i en träningsresa utomlands.  

 

Vi fick även hjälp av Ving som valde att lägga ut vår enkät på sin Twitter där de bad sina 

följare svara på enkäten. Ving har just nu över 5000 personer som följer dem på Twitter. Trots 

det valde endast 29 personer att svara. Vi är medvetna om att det gör det svårt för oss att dra 

några större generaliseringar för uppfattningen av trenden träningsresor och det kan påverka 

resultatet av studien. Då vi fick mycket få svar på vår enkätundersökning är det svårt att säga 

att reliabiliteten är hög. Det är heller inte helt säkert att vi skulle få samma resultat om 

undersökningen genomfördes vid ett annat tillfälle med fler svar. Däremot kan vi se vissa 

trender och drag i de svar vi fått och dessa kan vi använda oss av i vår analys och vårt resultat.  
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4.0 Empiri 

Nedan följer en presentation av vårt empiriavsnitt. Den kvantitativa undersökningen gjordes 

genom en enkät med 21 frågor. 18 frågor var slutna frågor och tre var öppna frågor. Här 

förklarar vi dessa frågor utifrån de svar vi fått in. De frågor som ställdes i 

enkätundersökningen visas i bilaga 1.  

 

 

 

 

Vår enkätundersökning fick sammanlagt 38 svar varav 30 (79%) var kvinnor och åtta (21%) 

var män, vilket figur 4.1 visar I figur 4.2 visas åldern på respondenterna. Majoriteten av 

enkätundersökningen gjordes av respondenter i åldern 21-30 (34%) där 13 personer har 

svarat. Även i åldern 41-50 (21%) utgör något fler än resterande åldersgrupper där 8 personer 

svarat och endast två (5%) respondenter var i åldern 61+.  

 

79% 

21% 

Kvinna

Man

Figur 4.1 Fördelning mellan kvinnor och män som deltagit i undersökningen 

Figur 4.2 Åldersintervall bland respondenter i undersökningen 
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Figur 4.3 visar att majoriteten, 32 personer (84%) har aldrig deltagit i någon organiserad 

träningsresa utomlands. Endast sex personer (16%) har deltagit i vad de anser är en 

träningsresa utomlands. Figur 4.4 visar att där är deltagandet något jämnare då 21 personer 

(55%) har deltagit i en  icke organiserad träningsresa utomlands där de själva har letat upp 

fysiska aktiviteter att utöva på destinationen.  

 

 

Yoga
Dansklass

Crossfit

Bodypump

Boxning
Simning

Powerstep

Löpning

Vattengymnastik

Skytte2
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 Figur 4.5 Aktiviteter som utövats under organiserad träningsresa                                    

 

45% 

55% Deltagit 

Ej deltagit 
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Deltagit 

Ej deltagit 

Figur 4.3 Deltagande i 

organiserad träningsresa 

Figur 4.4 Deltagande i 

organiserad träningsresa 
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Figur 4.6 Aktiviteter som utövats under icke organiserad träningsresa 

I enkätundersökningen fick de som hade deltagit i en organiserad träningsresa svara på vilka 

aktiviteter de utövat under resan, vilket visas i spindeldiagrammet i figur 4.4. Detta frågade 

för att se vilka aktiviteter som är vanligast att ägna sig åt under en träningsresa. De aktiviteter 

mest personer hade ägnat sig åt var yoga, crossfit, bodypump och vattengymnastik. 

Sammanlagt var det sex personer som svarat på denna fråga och respondenterna kunde välja 

max tre alternativ eller välja ”annat” där de kunde skriva ett eget alternativ. Även de som har 

deltagit i en icke organiserad träningsresa fick möjlighet att svara på vilka aktiviteter de själva 

letat upp på destinationen. (Se figur 4.5) Denna fråga var det 17 personer som svarat på och 

även denna fråga fick respondenterna välja max tre alternativ eller ”annat”. De mest populära 

aktiviteterna var gym och vandring. Andra friluftsaktiviteter som skidåkning och löpning var 

även de populära hos respondenterna.  

För att ta reda på vad som gör att några väljer en organiserad träningsresa medan andra själva 

väljer att leta upp aktiviteter på destinationen ställde vi frågan ”Vilket var ditt främsta motiv 

till att åka på en träningsresa?”. (Se figur 4.6) Främsta motiven till att välja en organiserad 

träningsresa var att det är smidigt och enkelt, att det finns möjlighet till gruppträning, 

möjlighet till instruktör och att möjligheten att kunna prova nya aktiviteter lockade. Även i 

den här frågan kunde respondenterna välja fler än ett alternativ.  
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Figur 4.7 Motiv till att välja organiserad träningsresa 

 

 

För att få svar från även de som inte åkt på en organiserad träningsresa ställde vi en liknande 

fråga till dem: ”Om du letat upp fysiska aktiviteter på egen hand, vad är i så fall ditt främsta 

motiv?”. (Se figur 4.8) Här framgår det att många av respondenterna vill kunna styra över sin 

egen resa och tid som de vill. Att själv kunna välja vilka aktiviteter att utöva och att lägga upp 

sin tid som de vill är de främsta motiven.  

Figur 4.8 Motiv till att välja icke organiserad träningsresa 
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Figur 4.9 Önskade aktiviteter under en eventuell framtida träningsresa 

 

Träningsresor i framtiden 

För att ta undersöka om träningsresor kommer fortsätta vara populärt i framtiden ställde vi 

frågan ”Hur troligt är det att du skulle kunna tänka dig att åka på en träningsresa i 

framtiden?”. Här svarade sammanlagt 82% att det var mycket troligt, troligt eller ganska 

troligt att de skulle kunna tänka sig att åka på en träningsresa i framtiden. Majoriteten av våra 

respondenter föredrog även att en träningsresa ska pågå under en veckas tid och att åka med 

både vänner och nya personer vore att föredra. Vi ställde en fråga kring vilka aktiviteter 

respondenterna skulle vilja ägna sig åt under en framtida träningsresa (Se figur 4.9). På frågan 

fick respondenterna välja max tre alternativ. Diagrammet i figur 4.9 visar tydligt att av det är 

vandring som är mest populär där hela 48% av respondenterna skulle vilja ägna sig åt 

vandring. Andra klassiska aktiviteter som gym, yoga, gruppträning och crossfit är även de 

populära.  Möjligheten till att ha en instruktör med under resan ansåg 31 personer att det var 

något de under en framtida resa skulle föredra. För att ta reda på om det är en träningsresa 

utomlands som i framtiden kommer fortsätta vara populärt ställde vi frågan ”Finns det något 

specifikt land som du skulle vilja åka till på en träningsresa?”. Majoriteten av respondenterna 

svarar att de helst vill åka till ett varmt land där bland annat Turkiet är populärt. Många 

nämner även att det handlar mycket om vad det är för aktivitet som erbjuds och att det inte 
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endast handlar om träningen i sig. Upplevelser utöver själva träningen är även det något som 

vi ser en efterfrågan på i våra respondenters svar.  
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5.0 Analys 

I följande avsnitt kopplar vi våra teorier till vår litteraturundersökning och våra empiriska 

resultat. Vi börjar med en återkoppling till hur hälsa och träning har sett ut och fortsätter 

sedan med vilka resultat vi fått angående trenden träningsresor i framtiden.  

5.1 Hälsa och individualisering 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vad som ligger till grund för hur vi genom hälsa och 

träning inom resande har gått mot ett större individualiserande där fokus ligger på det egna 

intresset, samt granska trenden träningsresors förutsättningar för att bli en trend som står sig 

stark i framtiden.  

 

När människor förr i tiden ägnade sig åt vandring eller skidåkning i fjällen var det ingen som 

tänkte på att de faktiskt redan då var på en hälso- eller träningsresa.
66

 Vi kan genom vår 

litteraturundersökning se tydliga tecken på att fritiden och möjligheten att ägna sig åt det egna 

intresset för olika aktiviteter blir allt viktigare. Resande i syfte att förbättra eller bibehålla sin 

hälsa är ett genomgående tema vilket kan kopplas ända tillbaka till romartiden då människor 

uttryckte en längtan att fly vardagen och rekreera sig.
67

 Desto längre fram i historien vi 

kommer desto mer handlar det om att lägga fokus på fritiden och att ägna sig åt aktiviteter 

som motion och hälsa.
68

 Att träna och ha en bra hälsa har idag blivit ett sorts ideal eller en 

livsstil som blir allt viktigare för oss.
69

 Både nya och tidigare undersökningar visar att 

motiven till att resa har stått sig relativ oförändrade fram till idag. De främsta resemotiven har 

varit och är fortfarande i modern tid kultur, natur och fysisk aktivitet.
 70

 Samtidigt vill turisten 

kunna lägga upp sin tid som denne själv vill.
 71

 Det vi kan se genom vår enkätundersökning är 

att tidsaspekten spelar en stor roll vid val av resa, då respondenterna själva vill kunna 

bestämma över sin egen tid och vad de ska ägna sig åt under sin semester. Även Murphy 

(1985) beskriver olika faktorer som påverkar turisters resebeteende. I den första faktoren står 

rekreation, hälsa, avkoppling och fysisk aktivitet i fokus. 
72

 Enkätundersökningen visar att ett 

av de främsta motiven till att åka på en träningsresa är att kunna testa på nya träningsformer.  

 

                                                           
66

 Blom, Nilsson, Turismens historia & utveckling, 2005, s.7 
67

 Ibid, s 22 
68

 Sandell & Sörlin, Friluftshistoria, 2008, s 78-79 
69

 The Global wellness Tourism economy, Global Wellness Institute, 2013 s. 20 
70

 Steene, Turism- Om att sälja drömmar, 2013, s. 27-28 
71

 Fernström, Upplevelser är vägen till framtiden I rese- och turistindustrin, 2005, s. 27-28 
72

 Steene, Turism- Om att sälja drömmar, 2013, s. 27-28 



23 
 

 

Det finns tydliga trender inom friluftsliv som pekar på att friluftslivet förändras. Det blir mer 

individualiserat och gränsen mellan sport och friluftsliv blir mindre synbar. Friluftslivet ger 

därmed mer plats för den nya trenden inom sport och träning.
73

 Tidigare litteratur visar att 

hälsa och friluftsliv har haft ett stadigt fokus genom historien där just utövandet av fysisk 

aktivitet har efterfrågats allt mer.
74

 Då det blir allt svårare att utmärka sig inom turismnäringen 

är det viktigt att förändras för att möta nya efterfrågningar.
75

 Idag konsumerar vi upplevelser 

och livsstilar i form av de känslor och erfarenheter som de ger oss och vi söker hela tiden efter 

nya utmaningar.
76

 Även detta kan vi koppla till att ett av de främsta motiven våra 

respondenter har till att åka på en träningsresa är att kunna testa nya träningsformer. Med 

sökandet av multisensuella upplevelser där alla våra sinnen aktiveras utvecklas även 

differentieringar inom turismen och nya former av resande skapas. Resandet blir därmed mer 

individualiserat och det egna intresset är det centrala.
77

  Kopplat till vår enkätundersökning 

kan vi se en efterfrågan bland våra respondenter att själva kunna välja vilka aktiviteter de vill 

utöva.  

 

SIT (special interest tourism) fokuserar på individuell turism snarare än massturism.
78

 Mycket 

tyder på att den tidigare massturismen som baserades på tre S: ”sea, sun and sand”, har bytts 

ut allt mer mot tre T: ”trekking, trucking and travelling”. Därmed söker vi oss allt mer mot 

individuell turism där vi kan ägna oss åt olika intressen vilket kan ses som ett sorts 

identitetsskapande.
 79

  Undersökningar visar att vi blir allt mer beroende av behovet av 

självutveckling både mentalt, fysiskt och känslomässigt.
80

 Genom att respondenterna själva 

får bestämma över sin resa, hur de ska fördela tiden och vilka aktiviteter de ska utöva, vilket 

vi kan se en efterfrågan på i våra svar från enkätundersökningen, involveras de därmed både 

mentalt, fysiskt och känslomässigt.  
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5.2 Träningsresor i framtiden 

Baserat på Maslows (1954) tidigare modell har Philip Pearce (1999) skapat en ny modell som 

går att applicera inom turismnäringen där de olika stegen består av avslappning och kroppslig 

komfort, stimulans, lek, social interaktion, fritid och lärande och som i Maslows modell är det 

översta steget självförverkligande.
81

 Enligt vår enkätundersökning finns det ett intresse för att 

resa utomlands, uppleva i gemenskap, träna och ta del av upplevelser som landet har att 

erbjuda. Även Murphy (1985) redogör för fyra faktorer som influerar turisternas resebeteende. 

Den första faktoren handlar om att rekreation och hälsa står i fokus. Den andra faktoren är 

kulturella motiv där turisten vill uppleva destinationens kulturliv. Murphys tredje faktor är 

sociala faktorer där det viktiga är interaktioner med nya människor eller att turisten själv vill 

uppnå speciella mål med sitt resande. Det sista motivet är att turisten redan har en bild av 

resan och hur den kommer att upplevas.
82

 Flera av dessa motiv kan vi koppla till vår 

enkätundersökning då det första motivet är de fysiska aktiviteter som turisten ägnar sig åt, det 

andra i att respondenterna vill umgås med familj, vänner och nya människor. Den tredje 

faktorn är att uppleva kulturen i landet, vilket flera av våra respondenter efterfrågade. Den 

fjärde faktoren kan appliceras både till Maslows steg självförverkligande och våra 

respondenter som reser för att ägna sig åt aktiviteter inom deras intresse och för att uppnå 

vissa specifika mål i sitt resande.  

I våra svar från enkätundersökningen kan vi se en viss efterfrågan på att kunna ägna sig åt 

olika träningsformer kombinerat med andra upplevelser. Upplevelser i sig blir viktigt då 

turisten uppleveler något utanför sin vardag.
83

 Under en träningsresa får turisten möjlighet att 

kunna ägna sig åt ett specifikt intresse eller aktivitet som denne annars kanske inte har 

möjlighet till hemma i den stressiga vardagen. Tidsaspekten är något som kommer påverka 

våra val i resa och resmål. Detta påverkar oss i form av kortare semestrar och att vi fyller vår 

fritid med allt mer.
84

 Många av våra respondenter som svarade på vilket motiv de hade till att 

välja en organiserad träningsresa svarade att de uppskattade att ha en utbildad tränare på plats 

och att det är smidigt och enkelt då allt ingår. Det ”bekväma” i att välja en redan 

färdigpaketerad resa med färdiga träningspass finns som ett genomgående tema i våra 

enkätsvar. Trots detta är det, som vi skrev tidigare, många som vill kunna bestämma över sin 

egen resa. Det stödjer den teori Fernström (2005) har om att det i framtiden blir viktigare att 
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involvera turister i sina egna resor där de har större kontroll och får vara med att bestämma, 

samt att vi måste skapa flexiblare paket där turisten kan lägga till och ta bort olika aktiviteter 

och alternativ som den själv vill. Att det ska vara prisvärt och att turisten ska få ut så mycket 

som möjligt av sin resa är även det något som kommer påverka oss i framtiden.
 85

  I vår 

enkätundersökning var det flera som svarade att anledningen till att de inte valt att åka på en 

organiserad träningsresa var för att det var för dyrt. Undersökningar tyder dock på att vi väljer 

att lägga allt mer pengar på våra resor för att det ska ge oss en unik upplevelse och för att det 

ska förändra våra liv till det bättre. Trots det om möjligt lite högre priset och även om takten 

avtar lite tros trenden fortsätta växa i framtiden.
86

 

 

Något som stödjer teorin om att träningsresor kommer växa i framtiden är att vi lägger allt 

mer fokus på vår egen hälsa vilket grundar sig i de ideal som blir viktigare för oss.
87

 I vår 

enkätundersökning svarade majoriteten av respondenterna (82%) att de skulle kunna tänka sig 

att delta i en framtida träningsresa. Detta tyder på att trenden har potential för att växa även i 

framtiden, vilket flera undersökningar visat. Hälsa har blivit en livsstil och har blivit ett 

område inom turismen som har potential att locka till sig de turister som är beredda att betala 

för det.
88
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6.0 Slutsatser 

I följande kapitel besvarar vi våra frågeställningar i form av de resultat vi fått fram genom 

litteraturundersökning och enkätundersökning. 

Den första frågeställningen handlar om vad som ligger till grund för hur vi genom träning och 

hälsa inom resande går mot ett allt större individualiserande där det egna intresset ligger i 

fokus. Mycket tyder på att det är det ökade intresset för hälsa och motion som varit det 

centrala även längre bak i tiden. Ju längre fram i tiden vi kommer desto mer tid väljer vi att 

lägga på just hälsa och träning. När det sedan har individualiserats och baserats på det egna 

intresset allt mer har olika SIT (Special Interest Tourism) växt fram. Differentieringen har 

påverkat oss och skapat nya former av resor där vi kan ägna oss åt det vi själva är intresserade 

av.
89

 

Vi ser att det idag finns en vilja att utöva träning tillsammans med andra, utomhus och gärna i 

varma länder.  Detta är en faktor som vi kan se komma ursprungligen från friluftslivet. Det är 

genom tidigare forskning inom friluftsliv och hälsoresor som vi har kunnat jämföra och 

komma fram till att det är just det egna intresset som påverkar när nya nischer växer fram. 

Nya trender inom hälsa har gjort att det blivit en sorts livsstil att träna och allt mer fokus läggs 

på att ha en bra hälsa.
90

 Kopplat till vår enkätundersökning ser vi att 82% skulle kunna tänka 

sig att åka på en träningsresa i framtiden vilket visar att hälsa och träning är något vi allt mer 

väljer att lägga tid och pengar på.  I både Maslow (1954) och Pearce (1999) modeller är 

självförverkligande det högsta steget. Möjligtvis grundar sig mycket av varför allt mer fokus 

läggs på träning och hälsa i att vi vill självförverkliga oss, uppnå specifika mål och att det 

ingår i den livsstil vi lever i idag.  

Den andra frågeställningen vi har handlar om träningsresor som en växande trend i framtiden, 

vilken vi har fått besvarad genom vår enkätundersökning som visar på att majoriteten svarat 

att de skulle kunna tänka sig att delta i en träningsresa i framtiden. Vi har även kunnat se 

genom vår enkätundersökning vilka typer av aktiviteter som det finns en önskan om att utöva 

under en eventuell framtida träningsresa. Vi kunde här se att det fanns en tydlig önskan om att 

åka utomlands och vandra, vilket tyder på att det finns en kommande trend i det. Genom en 

kort sammanfattning av enkätundersökning kan vi se att det mest efterfrågade är en resa som 

pågår under en vecka, tillsammans med både vänner och nya personer, med instruktör och i en 
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mindre grupp. Det finns även en önskan om att uppleva mer under sin träningsresa än bara 

själva resan där turisten även vill ha en upplevelse som inkluderar träning och resa men även 

mat, kultur och sociala interaktioner. 

Respondenternas efterfrågningar har vi kunnat koppla till tidigare forskning som visar på 

människans steg mot självförverkligande, där några av byggstenarna är den fysiska delen mat, 

dryck och motion. När resenären dessutom får åka på en träningsresa och uppleva gemenskap 

är det ännu ett steg upp i Maslows (1954) och Pearce (1999) modeller.
91

 Resultaten i 

enkätundersökningen visar även att respondenterna vill att resan inte ska vara för dyr, då de 

vill ha ut så mycket som möjligt av sina pengar och sin tid. Vi har kunnat koppla den framtida 

resetrenden till tidigare forskning som pekar på att tidsaspekten ofta kan vara avgörande om 

turisten åker iväg på en resa eller inte och att kunden vill ha ut så mycket som möjligt av sin 

tid. 
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7.0 Egna reflektioner 

Nedan följer en fortsatt diskussion kring ämnet träningsresor där vi tar upp framtiden för 

trenden träningsresor.  

 

Med nya intressen och efterfrågningar behöver många trender förändras för att möta de nya 

efterfrågningarna. Anledningen till att träningsresor växt fram tror vi kan vara just det att en 

tidigare del inom trenden hälsa tvingats förändras för att möta den nya efterfrågan på fysisk 

aktivitet som ett färdigt paket. Vi anser även att den allt större inriktningen på 

individualisering och intresse har påverkat uppkomsten av nya nischer inom turismnäringen. 

Att just träningsresor växt fram ser vi inte som någon slump då intresset att utöva fysiska 

aktiviteter under fritiden alltid har funnits där. Skillnaden är att turister nu väljer att kombinera 

detta med en semesterresa, vilket vi kopplar till att allt fler känner sig stressade över att hinna 

med så mycket som möjligt under sin semester och fritid och söker därför enkla lösningar.
 
 

 

En intressant del i vår enkätundersökning är att många respondenter svarade att de helst skulle 

vilja ägna sig åt vandring under en eventuell framtida träningsresa. Detta var något både de 

som redan varit på en träningsresa och de som inte varit på en träningsresa svarade. Hade tid 

funnits hade vi även gjort en mindre hemsideanalys för att undersöka hur många 

träningsföretag det är som erbjuder vandring som en organiserad träningsform. Efter våra 

kontakter med träningsföretag tidigare i undersökningen vet vi dock att ingen av dessa 

erbjuder just vandring. Möjligtvis är det så att många av företagen anser att detta är något 

turisterna ändå kan ägna sig åt men då vi kan se en stor efterfrågan på detta borde fler företag 

erbjuda detta som en organiserad aktivitet i grupp där en genomtänkt färdväg är tillgänglig.  

Vi anser även att de träningsföretag som erbjuder träningsresor utomlands borde erbjuda 

chansen att uppleva landet och kulturella sevärdheter. Förutom detta även ändra färdiga 

paketlösningar för att istället låta turisterna själva skapa ett paket där de kan välja vad de vill 

ägna sig åt i form av träning, aktiviteter och upplevelser. Vi tror att fler skulle välja en 

träningsresa i sådant fall då vi såg i vår enkätundersökning att flera känner att de kan träna 

hemma och att de vill uppleva mer under sina resor. En kombination av kulturella upplevelser 

blandat med träning tror vi kan vara ett koncept för framtiden. 
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Bilaga 1, Enkätundersökning 

Fråga 1 och 5 samt 13-21 är obligatoriska frågor, resterande är frivilliga frågor. Fråga 3, 4, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19 är frågor med alternativet ”annat” där respondenterna kan skriva ett 

eget svar. Fråga 2, 6 och 14 är öppna frågor. Fråga 3, 7, 10, 11 och 15 var frågor där flera 

svaralternativ kunde väljas men max tre.  

Har du någon gång deltagit i en organiserad träningsresa?  Antal deltagare 38 

Ja 6 

Nej 32 

 Total 38 

Om ja, vilket land/länder har du varit på träningsresa i? Antal deltagare 6 

Spanien 5 

Turkiet 1 

Finland 1 

 Total 7 

Om ja, vilka fysiska aktiviteter ägnade ni er åt under resan? Antal deltagare 6 

Yoga 2 

Dansklass 1 

Crossfit 2 

Bodypump 2 

Boxning 1 

Simning 1 

Vattengymnastik 2 

Powerstep 1 

Löpning 1 

Gym 1 

Skytte 1 

 Total 15 

Om inte, finns det någon anledning till varför du inte valt att delta i en 
organiserad träningsresa? 

Antal deltagare 29 

Ja 0 

Nej 15 

Vet inte 5 

För dyrt 6 

Vill inte träna under semestern 1 

Vill uppleva kulturen 1 

Inte funnit bra utbud 1 

 Total 29 

Har du någon gång åkt på en icke organiserad träningsresa utomlands? Antal deltagare 38 

Ja 21 

Nej 17 

 Total 38 

Om ja, Vilket land eller vilka länder besökte du? Antal deltagare 17 
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Grekland 6 

Italien 2 

Österrike 2 

Turkiet 4 

Madeira 1 

Portugal 1 

Spanien 7 

Thailand 2 

Egypten 1 

Indonesien 1 

 Total 27 

Om ja, Vilka fysiska aktiviteter letade du upp på egen hand? Antal deltagare 17 

Cykel  1 

Vandring 5 

Gym  6 

Simning 2 

Skidåkning 4 

Löpning  4 

Dans  1 

Yoga  1 

Dykning  1 

Gruppträning  2 

Gång  1 

Surfing 1 

Stavgång  1 

Boxning 1 

 Total 29 

Om inte, Finns det någon anledning till att du inte valt att leta upp 
träningsformer på egen hand?  

Antal deltagare 20 

Ja 0 

Nej 11 

Vet inte 6 

Vill inte träna under semestern 1 

Träningsmöjligheter ska finnas tillgängligt ändå 1 

För kort semester 1 

 Total 20 

Saknade du någon fysisk aktivitet/träningsform under din resa? Antal deltagare 30 

Ja 1 

Nej 26 

Massör 1 

Yoga 1 

Fler Gruppträningspass 1 

 Totalt 30 

Om du deltagit i en organiserad träningsresa, vad var ditt/dina främsta 
motiv till att åka på den? 

Antal deltagare 6 
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Smidigt och enkelt 3 

Möjlighet till gruppträning 3 

En utbildad instruktör under träningen 3 

Vara utomhus och träna 2 

Träffa andra som gillar att träna 1 

Testa på nya träningsformer 3 

Annat 1 

 Total 16 

  

Om du letat upp fysiska aktiviteter/träningsformer på egen hand på 
destinationen, vad var ditt/dina främsta motiv till att göra det?  

Antal deltagare 21 

Att bestämma land och plats att resa till 10 

Själv välja vilka träningsformer att utöva 18 

Välja vem/vilka du vill träna tillsammans med 4 

Lägga upp din tid som du vill 16 

Annat 1 

 Total 49 

  

Hur fick du kunskap om möjligheten till att utöva träningsformer på 
resan? 

Antal deltagare 30 

Familj/vänner 5 

Internet 11 

Tidningsannonser 3 

På destinationen 7 

Annat 4 

 Total 30 

Hur troligt är det att du skulle kunna tänka dig att åka på en 
träningsresa i framtiden? 

Antal deltagare 38 

Mycket troligt 11 

Troligt 8 

Ganska troligt 12 

Inte troligt 7 

 Total 38 

Finns det något specifikt land du skulle vilja åka till under en eventuell 
framtida träningsresa? 

Antal deltagare 29 

USA 2 

Spanien 3 

Österrike 2 

Norge 2 

Sverige 1 

Italien 1 

Australien 2 

Frankrike 1 

Kroatien 2 

Portugal 1 
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Turkiet 3 

Malta 1 

Nya Zeeland 1 

Grekland 2 

Värme och god mat kombinerat med fysisk aktivitet 2 

Upplevelser blandat med fysiska aktiviteter 3 

 Total 29 

Vilka fysiska aktiviteter skulle du helst vilja ägna dig åt under en 
eventuell framtida träningsresa? 

Antal deltagare 38 

Bergsklättring 4 

Crossfit 8 

Cykling 7 

Golf  3 

Gruppträning 9 

Gym 7 

Yoga 13 

Löpning 8 

Mountainbike 3 

Simning 4 

Vandring 19 

Personlig träning 5 

Utförsåkning 3 

Längdskidor 2 

Dans 7 

Ridning 2 

Segling 3 

Kajak 2 

Kanot 4 

Dykning 3 

Boxning 2 

Surfing 1 

 Total 119 

Skulle du föredra att träna med instruktör eller på egen hand? Antal deltagare 38 

Instruktör 31 

Egen hand  7 

 Total 38 

Skulle du föredra träning i stor grupp, mindre grupp eller på egen hand? Antal deltagare 38 

Stor grupp 3 

Mindre grupp 30 

egen hand  5 

 Total 38 

Vill du åka på en träningsresa tillsammans med vänner/bekanta eller 
med nya människor? 

Antal deltagare 38 

Nya människor 3 

Vänner och bekanta 6 
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Båda delar 29 

 Total 38 

Under hur lång tid skulle du föredra att en träningsresa pågår? Antal deltagare 38 

En vecka 27 

Längre än en vecka 11 

Kortare än en vecka 0 

 Total 38 

  

Kön Antal deltagare 38 

Kvinna 30 

Man 8 

 Total 38 

Ålder  Antal deltagare 38 

0-20 6 

21-30 13 

31-40 4 

41-50 8 

51-60 5 

61+ 2 

 Total 38 

 


