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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att beskriva trender inom sport- och träningsturism, samt att 

undersöka nya potentiella segment för researrangörer som i sin tur kan leda till nya 

erbjudanden som researrangörerna kan utveckla. Vi har för att studera det aktuella ämnet 

utgått från ett teoretiskt problem och sedan bearbetat det med hjälp av en teoretisk 

referensram.  

Studien bygger på en kvantitativ innehållsanalys samt kvalitativa intervjuer. För att få en ökad 

förståelse inom området har vi studerat 30 stycken olika sport- och träningsresor från fem 

olika researrangörer. Samt intervjuat tre personer som är insatta i området.  

Vi har funnit att promenader, vandringar och Power Walks är något som är väldigt efterfrågat 

på sport- och träningsresor, det är också något som många tycker att sport- och träningsresor 

bör innehålla. Funktionell träning kommer alltmer hamna i centrum i framtiden, fokus 

kommer också ligga på individuell och personlig utveckling. På grund av att tidsaspekten har 

blivit en allt mer begränsad faktor i samhället så kommer kortare resor vara framgångsrika 

med ett speciellt fokus på weekend resor samt sju dagarsresor. Målgruppen som genomför 

sport- och träningsresor är ofta medelålders samt äldre. Anledning till detta är att målgruppen 

har råd att åka på en resa med inslag av sport och träning. En mindre andel elitsatsande 

resenärer kan också anses som en målgrupp, då det viktiga är inte priset för resan utan 

motivation och intresse för sport och träning spelar större roll. Dock så utesluter vi inte att 

yngre personers medverkande på sport- och träningsresor. Helhetskonceptet är ett kriterium 

som kommer vara allt mer central i framtiden. För att skapa större intresse för sport och 

träningsresor, bör researrangörer också ha resor som är knutna till alternativa aktiviteter. Att 

ta hjälp av kända profiler kommer vara en viktig nyckel för att locka sport- och 

träningsturister att prova på olika former av aktiviteter under sin resa. 
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1. Inledning 

 

I det inledande kapitlet skall vi beskriva och ge en bild av vår uppsats, definiera det ämne vi 

har valt samt påvisa hur uppsatsen är uppbyggd. Inledningsvis börjar vi med en introduktion 

där vi ger en inblick i ämnet, detta följs av en problemformulering. Sedermera framför vi syfte 

och frågeställningar och för en kort diskussion kring dessa, följt av en förklaring till vissa 

begrepp och ämnen som vi kommer beröra. Till sist beskriver vi vilka avgränsningar vi har 

dragit, samt disposition för uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund 
Turismnäringen förändras ständigt och kräver utveckling och innovation från de olika företag 

som är aktiva inom näringen
1
. Researrangörernas roll är att skapa olika resepaket, 

innehållande resplan med bland annat transport, logi, aktiviteter och service på plats.
2
 Idag har 

Sverige fyra större researrangörer, dessa är Ving, Fritidsresor, Apollo samt Solresor. Det finns 

även ett flertal mindre researrangörer som konkurrerar om den svenska resemarknaden. I 

dagens samhälle är det köparens marknad, kunden kan välja och vraka bland olika 

leverantörer och konkurrenter. Inom besöksnäringen finns det en tendens att företags 

verksamheter blir allt mer likartade. För att arrangörer och företag skall kunna konkurrera 

behövs dock någon sorts specialisering eller inriktning på speciella målgrupper eller nischer.
3
  

 

Besöksnäringen är en färskvaruindustri som ständigt måste utvecklas. Med hyperkonkurrens i 

världen ökar utbudet lavinartat, för att de större researrangörerna ska kunna hålla sin position 

på marknaden och för att de mindre ska kunna etablera sig krävs det att de hittar nya resmål.
4
 

 

Alla turister är olika. Turisters preferenser skiljer sig åt om vilka destinationer som kan ses 

som attraktiva, vilka aktiviteter och den underhållning som turisten vill utföra på sin resa. 

Under de senaste åren har efterfrågan på individuellt anpassade resepaket ökat.
5
 Det gäller för 

                                                           
1 Gibson, Laila. 2006. Learning Destinations – the complexity of tourism development. Karlstad University. Sida 6. 
2 Page, S, & Connell, J 2009, Tourism : A Modern Synthesis / Stephen J. Page And Joanne Connell, n.p.: Andover, UK : South-Western 
Cengage Learning, cop. 
3 Fernström, G 2005, Upplevelser Är Vägen Till Framtiden I Rese- Och Turistindustrin / Av Gösta Fernström, n.p.: Stockholm : Fernia 

Consulting. Sida 59. 
4Ibid. Sida 171. 
5 Woodside, Arch G.; Martin, Drew. Tourism Management : Analysis, Behaviour, and Strategy. Wallingford, Oxon, GBR: CABI Publishing, 

2007. Sida 129.  
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researrangörerna att känna till och anpassa sig till nya trender för att kunna skapa attraktiva 

produkter som tilltalar potentiella konsumenter
6
  

 

För att finna ett relevant problemområde som skulle utgöra grunden för uppsatsen, 

kontaktades flera etablerade företag inom turistbranschen. Processen med att finna ett företag 

skedde i form av kontakt via E-mail. Vi kom i kontakt med researrangören Ving. En dialog 

med Ving tog fart om huruvida området sport- och träningsturism kunde vara ett lämpligt 

studieobjekt för uppsatsen. Då Ving är mån om återkommande kunder och god relation till 

konsumenterna, krävs ständig utveckling och förbättring för att möta konsumenternas behov 

på marknaden. Nya produkter och servicekoncept är något som prioriteras högt hos ving.
7
 

 

Eftersom ett genuint sport- och träningsintresse råder hos oss som skriver denna uppsats 

kändes ämnesområdet optimalt då vi kunde kombinera studier med intresse. Samarbetet och 

kontakten med Ving gav en möjlighet att ge uppsatsen den tyngd och förankring till 

arbetslivet som vi kände att vi ville koppla till uppsatsen.  

1.2 Problemformulering  
Sport- och träning är något som vi ser som allt mer centralt i dagens samhälle, detta gör att det 

finns en tillväxtpotential i området för sport- och träningsturism. Genom kontakt med Ving 

Sverige har vi fått detta bekräftat då även de ser det som en stor del av sin verksamhet som de 

vill utveckla och förbättra. För att ge uppsatsen verklighetsförankring, samt koppling till 

arbetslivet, har vi valt att skriva på uppdrag av Ving Sverige för att hitta områden inom sport- 

och träningsturism där de kan utvecklas inom. Vi ser samarbetet som något väldigt positivt då 

Ving anses som Sveriges ledande researrangör, då de erbjuder resor till över 500 destinationer 

och har över 660 000 resenärer varje år
8
. 

 

Ving är som nämnts tidigare varsamma om sina återkommande kunder och den relationen 

kräver ständig utveckling. Det krävs hela tiden nya förbättringar för att kunna möta turisternas 

behov, därför läggs det tyngd på utvecklingen av nya produkter och servicekoncept.
9
 Ving 

hade flera bra idéer och infallsvinklar för vilket problem vi skulle arbeta med. Dialogen 

mynnade ut i ett antal olika frågeställningar. Forskningsproblemen som vi utvecklat 

                                                           
6 Fernström, G 2005, Upplevelser Är Vägen Till Framtiden I Rese- Och Turistindustrin / Av Gösta Fernström, n.p.: Stockholm : Fernia 

Consulting. Sida 102. 
7 http://www.ving.se/fakta-och-siffror  Hämtad 2014-03-26 
8 Ibid. 
9 Ibid. 

 

http://www.ving.se/fakta-och-siffror
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tillsammans med Ving är att ta reda på vad som händer på marknaden för 

träningsresor/sportresor. Vad bör researrangörer erbjuda och vilka erbjudanden bör 

researrangörer utveckla. Finns det nya trender på gång och vad finns det för potentiella 

möjligheter. Frågorna känns som genomförbara och relevanta, de håller sig också inom 

samma tematisering, trender. 

1.3 Syfte 
Uppsatsens syfte har både ett normativt

10
 och deskriptivt

11
 angreppssätt. Syftet med uppsatsen 

är deskriptiv då vi skall beskriva rese- trender inom området sport- och träningsturism. 

Normativt då syftet med uppsatsen är att ta reda på rese- trender inom sport- och 

träningsturism som gör att vi kan finna nya potentiella segment för researrangörer och därmed 

säga vilka erbjudanden som researrangörer bör fokusera på.  

Syftet med uppsatsen är att beskriva trender inom sport- och träningsturism, samt att 

undersöka nya potentiella segment för researrangörer som i sin tur kan leda till nya 

erbjudanden som researrangörerna kan utveckla. 

1.4 Frågeställningar  

 Hur ser i generella drag marknaden för sport- och träningsresor ut idag?  

 Vilka nya trender kan förväntas inom det nämnda området?  

1.5 Bakgrund till frågeställningar 

Hur ser i generella drag marknaden för sport- och träningsresor ut idag?  

Frågeställningen kommer att ha ett explorativt angreppsätt, ändamålet är att beskriva 

marknadens syn och kommer vara ett resultat utifrån vår empiriska studie. Exempel på frågor: 

Vilken(a) träningsform(er) är störst? Vad för sport- eller träningsform vill turisten utöva på 

sin resa? Vart vill sport- och träningsturisterna resa? Ett alternativ för att se vad andra 

researrangörer har för utbud inom området för sport- och träningsresor är att utföra en 

innehållsanalys för att undersöka vilka resor som finns på marknaden.  

Vilka nya trender kan förväntas inom nämnda område?  

Denna frågeställning kommer ha ett deskriptivt angrepssätt. Resultatet kommer för frågan 

kommer att genereras utifrån en sammanflätning av de teorier samt det empiriska materialet 

som har samlats. Skall beskriva nya trender och områden som leda till nya potentiella segment 

och erbjudanden som researrangörerna kan utveckla. 

                                                           
10 Deskriptivt anger en ambition att skapa en avbildning av en del av verkligheten. 
11Normativt anger att uttala sig om hur något borde vara, till exempel att ge rekommendationer för någons agerande i en viss situation. 
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1.6 Begreppsapparat  

Turism  

Tillväxtverkets definition från tidigare Turismdelegation: Turism omfattar människors 

aktiviteter när de reser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer 

eller andra syften.
12

  

Sport- och träningsturism 

“All forms of active and passive involvement in sporting activity, participated in casually or 

in an organized way for non-commercial or business/commercial reasons, that necessitate 

travel away from home and work locality”
13

 

Aktiva sport- och träningsturisten  

Den aktiva sport- och träningsturisten definieras genom att aktivt delta i sport- och tränings 

aktiviteter på sin resa. Det primära motivet för att resa är för att delta inom någon sorts sport 

eller träningsaktivitet. 

Passiva sport- och träningsturisten 

Det primära motivet för att resa är att passivt observera någon sorts sport eller 

träningsaktivitet.  

1.7 Avgränsning  

Kärnan för uppsatsen är trender inom området sport- och träningsresor. För att få en bra 

arbetsgång genom uppsatsen bygger vi stegvis upp ett teoretiskt ramverk kopplat till 

förhållandet mellan sport/träning och turism. Området sport- och träningsturism är ett brett 

område, detta gör att en avgränsning är nödvändig. Det centrala i uppsatsen är begränsad till 

sport- och träningsturism dock så kommer en avgränsning att göras där utövarna istället 

separeras i form av passiva och aktiva turister och uppsatsen kommer endast fokusera på de 

aktiva turisterna. Då vi riktar oss mot researrangörer som till störst del tillhandahåller 

internationella resor, så kommer vi även att avgränsa oss till aktiva sport- och träningsresor 

som sker till internationella destinationer.  

Inom internationell litteratur ryms området träning under taket för definitionen av sport vilket 

gör att vi i större utsträckning i uppsatsen kommer använda begreppet sportturism. Det kan 

leda till en viss feltolkning.  

                                                           
12http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/faktaomturism.4.21099e4211fdba8c87b800017331.html Hämtad 2013-05-29 
13 Standeven, J, & Knop, P 1999, Sport Tourism / Joy Standeven, Paul De Knop, n.p.: Champaign, Ill. : Human Kinetics, c1999. Sida 12 

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/faktaomturism.4.21099e4211fdba8c87b800017331.html
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Viktigt att poängtera är att vi endast kommer ta reda på vilka nya trender som är aktuella på 

marknaden för sport- och träningsturism idag. Researrangöreren får sedermera utveckla sina 

erbjudanden och produktportfölj själva, det är alltså inte upp till oss som forskare att utveckla 

erbjudanden. 

1.8 Disposition 

I det första kapitlet skall vi beskriva och ge en bild av vår uppsats, definiera det ämne vi har 

valt samt påvisa hur uppsatsen är uppbyggd. Inledningsvis börjar vi med en introduktion där 

vi ger en inblick i ämnet, detta följs av en problemformulering. Sedermera framför vi syfte 

och frågeställningar och för en kort diskussion kring dessa, följt av en förklaring till vissa 

begrepp och ämnen som vi kommer beröra. Till sist beskriver vi vilka avgränsningar vi har 

dragit, samt disposition för uppsatsen. 

I det andra kapitel kommer vi att redogöra för relevanta begrepp som ligger till grund för 

teorin och ta upp den information som vi anser är relevanta för att kunna användas i analysen 

av arbetet. Till en början i kapitlet ligger stor vikt på att finna en definition av sport- och 

träningsturism som går att koppla ihop med syftet. Sedermera tar vi fram teorier om vad 

tidigare forskare har för uppfattning om trender inom området. 

Det tredje kapitlet förklarar vi vilka vetenskapligutgångspunkter som uppsatsen har, samt 

vilka forskningsstrategier vi har valt. Till en början går vi igen de vilken forskningsansats vi 

har valt samt karaktären av studien. Sedermera för vi en diskussion kring ontologi och 

epistemologi. Till sist redogör vi för de vetenskapliga utgångspunkter som valt för uppsatsen. 

Vi kommer i det fjärde kapitlet teoretisk beskriva de metoder som vi har valt att använda, vi 

kommer även beskriva hur vi har gått till väga i insamlandet av data. Vi kommer beskriva 

tillvägagångssätt för intervjuerna och innehållsanalysen samt motivera urvalet av 

respondenter och undersökningsobjekt. Vi kommer även att ge kritik till de valda metoderna 

samt föra en diskussion angående valet av metod och undersökningskvalitet. 

 

Vi kommer i det femte kapitlet redovisa den insamlade data som vi har erhållit från Vings 

undersökning, innehållsanalysen samt de intervjuer med Crossfit lifebox samt Springtime. Vi 

kommer ha en förklarande text under alla tabeller som beskriver innehållet i tabellen. 

I kapitel sex kommer vi att ställa resultatet av vår empiriska studie i kontext med våra 

teoretiska utgångspunkter för att besvara våra frågeställningar. 
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I det åttonde kapitel kommer vi att besvara syftet med uppsatsen, utifrån vad vi har fått fram 

tidigare i undersökningen genom att ställa vårt empiriska data mot vad som redan är skrivet i 

form av teori.  
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2 Teori  

 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för relevanta begrepp som ligger till grund för teorin 

och ta upp den information som vi anser är relevanta för att kunna användas i analysen av 

arbetet. Till en början i kapitlet ligger stor vikt på att finna en definition av sport- och 

träningsturism som går att koppla ihop med syftet. Sedermera presenterar vi teorier om vad 

tidigare forskare har för uppfattning om trender inom området. 

 

2.1 En introduktion till sport- och träningsturism 
Begreppet sport- och träningsturism har blivit allt mer framträdande under de senaste åren, 

både som akademisk disciplin och en alltmer populär turistprodukt.
14

 Forskare har sett att 

människor har rest för att delta eller observera sport i flera århundraden.
 15

,
16

. I dagens 

samhälle är sport/träning och turism bland världens mest eftertraktade fritidsupplevelser.
17

 

Forskning inom området för sport- och träningsturism har genomförts på en nationell och en 

internationell nivå inom statliga samt icke statliga organisationer. Forskningen visar på att 

sport- och träningsturismen har fått en ökad betydelse och ett större erkännande som en egen 

sektor inom turismindustrin.
 18

  

En undersökning genomfördes 2001 av World Tourism Organisation (WTO) numera United 

Nations World Tourism Organisation, undersökningen visar på delen av sport- och 

träningsaktiviteter genomförda av internationella turister från respektive land. På en 

internationell nivå kom WTO fram till att tyska turister stod för 32 miljoner sport och tränings 

relaterade resor varje år, vilket är 55 % av alla internationella resor gjorda från Tyskland. I 

Holland innehöll sju miljoner motsvarande 52 % av alla utgående resor någon sorts sport- 

eller träningsaktivitet. I Frankrike fanns inte lika stor motivation att utföra någon sport- eller 

träningsaktivitet på semestern endast 23 % av alla turister medverkade i någon sorts sport 

eller träning på sin resa. Det är inte enbart en Europeisk trend att resa på sport- och 

träningsresor, forskning som har genomförts i Kanada under 1998 visade att 37,3 % av de 

cirka 73 miljoner inhemska resorna gjordes för att delta vid ett idrottsevenemang. Även i Syd 

Afrika var 4 % av den inhemska turismen riktad till att besöka Sportevenemang. Det har 

                                                           
14 Gibson, HJ 1998, 'Sport Tourism: A Critical Analysis of Research', Sport Management Review (Sport Management Association Of 

Australia & New Zealand), 1, 1, pp. 45-76. 
15 Standeven, J, & Knop, P 1999, Sport Tourism / Joy Standeven, Paul De Knop, n.p.: Champaign, Ill. : Human Kinetics, c1999. Kapitel 1. 
16 Gibson, HJ 1998, 'Sport Tourism: A Critical Analysis of Research', Sport Management Review (Sport Management Association Of 

Australia & New Zealand), 1, 1, pp. 45-76. 
17 Hinch, T, & Higham, J 2004, Sport Tourism Development [Electronic Resource] / Thomas Hinch And James Higham, n.p.: Buffalo : 
Channel View, 2004. Kapitel 1.  
18Ibid. Kapitel 1. 
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visats stor intresse för både sport och turism utav akademiker och organisationer dock så har 

kopplingarna och förhållandet mellan sport/träning och turism till stora delar blivit förbisett 

av forskarna. Faktum är att genren sport- och träningsturism är en relativt ny 

forskningsdisciplin. Trots ett växande intresse finns det fortfarande behov för en djupare 

förståelse inom ämnet. 
19

 

Definitionen av sport- och träningsturism är en sammanflätning av de olika begreppen 

sport/träning och turism. En logisk utgångspunkt för att förstå sport- och träningsturismen är 

att förstå kärnan i de båda disciplinerna sport och turism. Dock så skapar detta en problematik 

då flera definitioner finns för de båda disciplinera.
 20

 Olika definitioner av sport och turism 

kan rättfärdigas i olika kontexter.
21

 Begreppet idrottsrelaterad turism har blivit mer 

framträdande under de senaste åren som både ett akademiskt ämnesområde och en alltmer 

populär turistprodukt.
22 

2.2 Definition av sport och träning 
Försök att definiera begreppet sport och träning har engagerat flera forskare, problematiken 

ligger i att producera en precis och universellt accepterad definition. Debatten angående 

definitionen av sport bygger på frågan vilka aktiviteter som skall kunna klassificeras som en 

sport. Forskare har tagit fram tre viktiga karaktärsdrag, aktiviteterna skall vara fysiskt 

krävande eller kräva fysisk skicklighet, förutsättning för att kunna tävla, aktiviteten skall även 

ha regler för att kunna räknas som en sport.
23

  En sådan definition leder till att många 

aktiviteter kan tydligt bli definierade och identifierade som en sport, dock så kvarstår 

problematiken att det finns många andra typer av fysiska aktiviteter som inte är organiserade 

eller följer en strikt uppsättning regler men kan ändå anses vara en sport, exempelvis vandring 

eller joggning. 

En annan underliggande problematik med att definiera begreppet sport och träning är även att 

aktiviteter kan utföras på olika nivåer. Exempelvis så kan fotboll utföras på ett mycket 

organiserat vis, samtidigt som den kan utföras på ett informellt ”lekfullt” sätt. Skillnaden är 

att det går att dela upp de två utförandena av aktiviteten fotboll i två olika kategoriseringar. 

När en aktivitet utförs på ett mycket organiserat vis klassas aktiviteten som en sport, utförs 

aktiviteten på ett informellt ”lekfullt” sätt så klassas aktiviteten endast som fysisk rekreation, 
                                                           
19 Hinch, T, & Higham, J 2004, Sport Tourism Development [Electronic Resource] / Thomas Hinch And James Higham, n.p.: Buffalo : 
Channel View, 2004. Kapitel 1. 
20Ibid. sid 45-58. 
21Ibid. Kapitel 2. 
22 Gibson, HJ 1998, 'Sport Tourism: A Critical Analysis of Research', Sport Management Review (Sport Management Association Of 

Australia & New Zealand), 1, 1, pp. 45-76. 
23 Standeven, J, & Knop, P 1999, Sport Tourism / Joy Standeven, Paul De Knop, n.p.: Champaign, Ill. : Human Kinetics, c1999. Kapitel 1. 
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Ett annat förhållningssätt är att förbise denna kategorisering och klassa de båda utförandena 

som sport.
24

  

 

En annan del utav problematiken med att definiera sport och träning kopplas till begreppets 

historiska utveckling. Många av de sport- och träningsaktiviteter som utövas på ett mycket 

organiserat plan i dagens samhälle utövades ursprungligen på ett informellt och oreglerat 

manér, dock förändrades detta i och med den industriella revolutionen, då fler människor fick 

tid för rekreation och fritidsaktiviteter. Sport och träning är ett socialt konstruerat begrepp, då 

begreppet har haft olika betydelser vid olika tidpunkter i den historiska utvecklingen samt haft 

olika innebörder i olika samhällen.
25

  

 

Den Nordamerikanska definitionen av begreppet sport menar att aktiviteten bör kunna ha 

institutionaliserade tävlingar och formaliserade regler, den Nordamerikanska definitionen för 

sport skiljer på aktiviteter utförda på elit nivå jämförelsevis med vandrare eller skidåkare. 

Aktiviteter som inte följer formaliserade regler och som inte är tävlingsinriktade beskrivs 

vanligtvis i den Nordamerikanska definitionen som rekreation.
26

 

Den Europeiska definitionen av sport är rent generellt mer flexibel, The council of Europe 

definierade begreppet sport som:
27

 All form av fysisk aktivitet, genom vardagligt/ organiserat 

deltagande, som siktar mot att förbättra fysisk och mental hälsa, som formar sociala relationer 

eller uppnår resultat i tävlingssammanhang på alla nivåer.
28

 Definitionen är bred och 

inkluderar mer än vad den exkluderar, definitionens omfång sträcker sig inte bara till formellt 

organiserade aktiviteter som exempelvis fotboll, utan även icke tävlingsbaserade och 

rekreationsbaserade aktiviteter, vilket involverar någon sorts aktivt fysiskt deltagande, 

exempelvis vandring eller cykling.
29

  

2.3 Definition av turism 
Rese- och turistindustrin är en näring som omfattar verksamheter inom ett stort antal olika 

branscher. Gemensamt för verksamheterna är att de levererar varor och tjänster avsedda för 

människor som utövar turism. Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och 

vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller 

                                                           
24 Weed, M, & Bull, C 2003, Sports Tourism [Elektronisk Resurs] : Participants, Policy, And Providers / Mike Weed And Chris Bull, n.p.: 
Amsterdam ; London : Elsevier/Butterworth Heinemann , 2009. Sidan 58. 
25 Ibid. Sidan 57-58. 
26 Standeven, J, & Knop, P 1999, Sport Tourism / Joy Standeven, Paul De Knop, n.p.: Champaign, Ill. : Human Kinetics, c1999. Kapitel 1. 
27Ibid.. Kapitel 1. 
28 http://www.coe.int/t/dg4/epas/resources/texts/Rec%2892%2913rev_en.pdf Hämtad 2014-05-06. 
29 Standeven, J, & Knop, P 1999, Sport Tourism / Joy Standeven, Paul De Knop, n.p.: Champaign, Ill. : Human Kinetics, c1999. Kapitel 1. 

http://www.coe.int/t/dg4/epas/resources/texts/Rec%2892%2913rev_en.pdf
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andra syften. En person som reser i ett eller flera länder eller till en eller flera platser i landet 

där han/hon bor.
30

 

2.4 Definition av Sport- och träningsturism 

Definitionen av sport- och träningsturism har uppkommit genom en kombination av 

definitionerna för sport/träning och turism, och har resulterat i:  

“All forms of active and passive involvement in sporting activity, participated in casually or 

in an organized way for non-commercial or business/commercial reasons, that necessitate 

travel away from home and work locality.”
31

 

Sport- och träningsturisten kan delas in i två olika kategorier, att resa för att aktivt delta i 

sport- och träningsaktiviteter eller att resa för att passivt observera sport och träning. Således 

kan sport- och träningsturism definieras som att resa för att aktivt delta eller passivt observera 

sport- och träningsaktiviteter på annan ort än där personen bor i.
32

 Kurtzman & Zauhar
33

 har 

tagit fram att det finns två distinkta utgångspunkter för sport- och träningsturism, antingen 

utifrån ett sport- och tränings perspektiv (sport turisten) eller utifrån ett turism perspektiv 

(turism sport). Sportturistens huvudsakliga mål på resan är att få utöva sin sport- och träning. 

Inom turism sport är resan det huvudsakliga syftet, sport och träning är endast en kring 

aktivitet för som turisten utför. Robinson och Gammon tog fram modellen: A consumer 

classification of sport and tourism.
34

 Det huvudsakliga målet för modellen är att illustrera den 

klyvning som finns i begreppet, Robinson och Gammon bygger sin modell på vad som 

tidigare tagits fram inom området från Kurtzman och Zauhar samt Standeven och De Knop. 

                                                           
30http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=1006&pageIndex=0&downloaded=1 

Hämtad 2014-05-06. 
31 Standeven, J, & Knop, P 1999, Sport Tourism / Joy Standeven, Paul De Knop, n.p.: Champaign, Ill. : Human Kinetics, c1999. Sida 12. 
32 Standeven, J, & Knop, P 1999, Sport Tourism / Joy Standeven, Paul De Knop, n.p.: Champaign, Ill. : Human Kinetics, c1999. Kapitel 1. 
33 Kurtzman, J, & Zauhar, J 1997, 'A wave in time – the sports tourism Phenomena', Journal Of Sport & Tourism, 4, 2, p. 7, Publisher 
Provided, sid 10-17 
34 Robinson, T, & Gammon, S 2004, 'A question of primary and secondary motives: revisiting and applying the sport tourism framework', 

Journal Of Sport & Tourism, 9, 3, sid. 221-233, 

http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=1006&pageIndex=0&downloaded=1
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1.0 A consumer classification of sport and tourism.
35

 

2.4.1 Sport Turism 

Den vänstra sidan av modellen fokuserar på området för sport turism. Denna del är ägnad till 

analysen av individer och/eller grupper av människor som aktivt eller passivt deltar i elit eller 

rekreationsbaserad sport i förhållande till de reser utanför sin vanliga miljö. Det avgörande 

kriteriet är att sport är det primära motivationen till att resa, även om det turistiska elementet 

kan stärka helhetsupplevelsen.
36

 

2.4.2 Hård definition (Sport Turism) 

Den hårda definitionen av sportturister är mätbar genom aktivt eller passivt deltagande på 

tävlingsbaserade sport event. Det går att klassificera hårda sportturister som någon som 

specifikt reser för att antingen aktivt eller passivt delta i inom tävlingsbaserad sport. Sport är 

deras primära motivation till att resa. Denna del omfattar även större event exempelvis 

                                                           
35 Ibid. Sid. 221-233 
36 Ibid.  

Sport & turism 

Sport turism 

Hård definition 

Passivt eller aktivt 
deltangade på  en 

elitnivå  

Exempelvis: 

* Olympiska spelen 

* Fotbolls matcher 

* Wimbeldon 

Mjuk definition 

huvudsakligen aktiv 
rekretionellt deltangade 

inom sport 

Exempelvis: 

* Vandring 

* Skidåkning 

* Golf 

Turism sport 

Mjuk definition 

besökare som engagerar 
sig i mindre former av 

sport och 
fritidsaktiviteter 

Exempelvis:  

* Minigolf  

* Bowling 

* Biljard 

Hård definition 

Turister som sekundärt 
passivt eller aktivt deltar 

i sport 

Exempelvis:  

* Sport kryssningar 

* Träningsläger 
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Olympiska spelen, Champions League, Wimbledon. Den tävlingsbaserade funktionen/ 

karaktären av dessa event är en utmärkande faktor.  
37

 

2.4.3 Mjuk definition (Sport Turism) 

Den mjuka definitionen av sportturisten är någon som specifikt reser utanför sin normala 

miljö, och är primärt involverad i aktiva sport- och träningsaktiviteter på ett rekreationsbaserat 

plan. Exempelvis skid- och vandringssemestrar. Den särskiljande faktorn är att motivationen 

till resan är aktivt rekreationsbaserat deltagande. 
38

 

2.4.4 Turism sport 

Turism sport innefattar personer som reser utanför sin vanliga miljö för att sekundärt delta 

aktivt eller passivt i en tävlingsbaserad eller rekreationsbaserad sport. Semestern ses som den 

primära motivationen till att resa. 
39

 

2.4.5 Hård definition (Turism sport) 

Inom denna kategori går det att urskilja turister som har sport- och träningselementet som en 

sekundär förstärkning av resan. Både genom aktivt eller passivt deltagande, på 

tävlingsbaserad eller rekreationsbaserad nivå.  Det viktiga inom denna kategori är 

utmärkelsen mellan den primära och sekundära motivationsfaktorn, det vill säga det 

nödvändiga. Den primära motivationen är att resa, sekundärt kommer deltagandet inom sport 

och träning.
40

 

2.4.6 Mjuk definition (Turism sport) 

Den mjuka definitionen av turism sportare involverar besökare som till liten del av deras resa 

kommer aktivt delta i någon form av sport och träning. Resan är i allra högsta grad primär, i 

förhållande till sport och träning där den anses vara sekundär.
41

 

2.4.7 Kritik mot modellen 

Kritik mot modellen skapad av Robinson och Gammon har framförts av andra forskare inom 

området. Kritiken har riktats emot att modellen skapar en uppdelning utav disciplinen sport- 

och träningsturism, istället för att se den bredare kontexten inom ämnet brukar forskningen 

som utgår från denna modell bli smalare, då forskare endast fokuserar på antingen Sport 

turism eller turism sportare som det dominanta elementet i sin forskning. Weed
42

 och 

                                                           
37 Robinson, T, & Gammon, S 2004, 'A question of primary and secondary motives: revisiting and applying the sport tourism framework', 

Journal Of Sport & Tourism, 9, 3, sid. 221-233, 
38 Ibid. Sid 221-233 
39 Ibid.  
40 Ibid.  
41 Ibid.  
42 Weed, M 2005, 'Sports Tourism Theory and Method—Concepts, Issues and Epistemologies', European Sport Management Quarterly, 5, 3, 

pp. 229-242. 
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Downward
43

 menar att Sport turism är ett synergistiskt fenomen som är mer än endast en 

kombination av sport och turism.  Det krävs därför en förståelse av både sport och turism, för 

att kunna undersöka ämnet sport turism behövs därför forskning fokusera på både Sport och 

turism. Inte endast fokusera på turism sport, där turismen är det primära motivations faktorn 

till att resa, eller sport turism där sport och träning är det huvudsakliga motivationen till att 

resa. Även om vi är medvetna om denna kritik så kommer denna uppsats att endast fokusera 

på sport turismens mjuka definition.
44

   

 

2.5 Trender inom Sport och träningsturism 
Olika försök har gjorts med att förutse trender inom sportturism. Det har resulterat i ökad 

efterfrågan inom området sport- och turistupplevelser. En förskjutning mot området för 

individuella sporter är ett faktum samt en ökad variation och kombinerade/ mixade sporter 

inom området är en påtaglig trend. En ökad dragningskraft kommer göra att nya idrotter växer 

fram i stadsmiljö men också perifera områden kommer ha en attraktionskraft för nya idrotter i 

det hänseendet att de är outforskade, fyllda av risker och osäkerhet.
45

 

2.5.1 Samhälleliga dimensionen 

Det finns några nyckeltrender inom sportturism. (1) Det råder en ökad trend för individuella 

sporter i förhållande till lagsporter. Detta sker med samhällsförändring där fokus ligger på 

individen och personlig utveckling där utövaren drar sig mot andra utövare som delar samma 

intresse utanför idrottsliga institutioner. (2) Variation inom sportdeltagande är en trend där 

utövarna är villiga att prova på en bredare variation av sportaktiviteter i förhållande till vad de 

har gjort tidigare. Sportaktiviteter som liknar varandra kommer ha en tendens att öppna upp 

för en bredare grupp av deltagare. (3) En överdriven segmentering inom olika sportgrenar 

kommer vara en trend. Det vill säga en ökad variation där hybridformer växer fram och 

nischningar/ specialiseringar samtidigt som nya idrottupplevelser efterfrågas. (4) En 

anpassning av äventyrssportaktiviteter till stadslivet utomhus där tid är en begränsande faktor 

för utövarna är en trend. (5) Framväxten av äventyr i den naturliga miljön är en trend där 

                                                           
43 Downward, P 2005, 'Critical (Realist) Reflection on Policy and Management Research in Sport, Tourism and Sports Tourism',European 

Sport Management Quarterly, 5, 3, pp. 303-320. 
44 Weed, M, & Bull, C 2003, Sports Tourism [Elektronisk Resurs] : Participants, Policy, And Providers / Mike Weed And Chris Bull, n.p.: 

Amsterdam ; London : Elsevier/Butterworth Heinemann , 2009 kapitel 2 
45 Hinch, T, & Higham, J 2004, Sport Tourism Development [Electronic Resource] / Thomas Hinch And James Higham, n.p.: Buffalo : 

Channel View, 2004. E- bok. Sida 191- 192. 
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naturmiljöer växer i betydelsen av reala och symboliska termer där idrottsturisten möter 

risker, osäkerhet och öde.
46

 

2.5.2 Sociodemografiska dimensionen 

Det är upp till researrangörer att justera sina produkter för att matcha behoven som råder på 

marknaden. Anpassningen kommer innebära en övergång från hårda äventyr till aktiviteter 

med mindre fysiskt krävande sportäventyr utomhus.
47

 

En åldrande befolkning kommer att bli mer hälsomedvetna och därmed söka sport- och 

träningsaktiviteter som hjälper dem att behålla och kanske återfå sin hälsa snarare än att sätta 

den på spel.
48

 

2.5.3 Tekniska dimensionen 

Olika typer av nischmarknader som är individanpassade, flexibla när det gäller form och tid, 

ny teknik och innovativa kommunikationsnätverk och kommersialisering gör att den 

postmoderna idrotten också förändras.
49

 Tonvikten ligger på konsumenten, samt trenden från 

strukturerad till ostrukturerad sport(mixade former) i dagens samhälle.
50

.  

Sport- och träningsturismens aktiva del är ett område med stor potentiell tillväxt. Området ger 

en bred övergång från traditionella sporter till individuella aktiviteter som hälsoaktiviteter 

samt extrema sporter. Idrottsturismutvecklare måste ligga långt fram i arbetet med att ta fram 

nya sporter och utveckla god förståelse för de motiv som ligger till grund för deltagandet i 

aktivitetsutbudet. Återkommande evenemangscyklar som är långa eller korta beroende på vad 

som passar bäst och samtidigt är förknippad med sportaktiviteten är viktigt och något som bör 

övervägas med noggrannhet. Strategier för idrottsturism då det gäller ”alternativa” gentemot 

”vanliga” sporter bör utvecklas. Ett exempel skulle vara att resa som oberoende än 

gruppresenär oavsett vilken typ av extremsportare det är frågan om. Med tanke på den 

extrema reseupplevelsen som extrema idrottare söker och som skiljer sig mot vad vanliga 

idrottare söker så kommer de att lockas av olika reklamkampanjer, transportsätt, 

priserbjudanden men också bo på olika boenden i förhållande till den mer allmänna turisten. 

Extremsportaren beter sig troligtvis annorlunda under sin vistelse på destinationen och 

turismutvecklare som inser dessa konsumentgruppers olika önskemål, kommer att inneha 

                                                           
46 Hinch, T, & Higham, J 2004, Sport Tourism Development [Electronic Resource] / Thomas Hinch And James Higham, n.p.: Buffalo : 
Channel View, 2004. E- bok. Sida 192. 
47 Hinch, T, & Higham, J 2004, Sport Tourism Development [Electronic Resource] / Thomas Hinch And James Higham, n.p.: Buffalo : 

Channel View, 2004. E- bok. Sida 195. 
48 Ibid. Sid 195 
49Ibid. Sid 195- 197. 
50Ibid. Sid 197. 
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positionen för att lyckas och vara konkurrenskraftiga på marknaden för sport- och 

träningsturism.
51

  

2.6 Konsumismen 
Tjänstebaserade ekonomier har växt fram inom områdena marknadsföring, distribution, 

media, kommunikation och fritid. Nya produktionssätt bygger på tekniska framsteg och nya 

organisations- och ledningsstrategier tillsammans med ständigt ökat konsumtion 

”konsumismen” vilket har skapat en rad andra produkter och tjänster. Det i sig har lett till 

vikten av att skydda och bevara konsumenternas intressen vilket är det konsumismen handlar 

om.
52

 

“The growth of consumerism has led to many organizations improving their service to the 

customer” 
53

 

Konsekvenserna av konsumismen (produktion och konsumtion) är inte enbart begränsad till 

den kommersiella miljön. Det finns i sammanhanget en social dimension som påverkar 

entreprenörskap, konsumtionen och den regionala utvecklingen. Med konsumismen har 

individer lockats till sektorn för sysselsättning. Den globala övergången har blivit särskilt 

påtaglig inom turism och fritidssektorn. Detta eftersom turismprodukter har expanderat snabbt 

och skapat möjligheter över hela världen i form av ett bredare utbud av specialiserade 

småskaliga turistföretag och skräddarsydda produktportföljer med nischade utbud.
54

 En typisk 

social trend skulle exempelvis kunna vara sport- och träningsresor. Det i sig hänger samman 

med konsumismen. Det vill säga något nytt konstrueras hela tiden. Trender innebär att företag 

och de som producerar och påverkar varor och tjänster förändrar dessa från år till år. Därmed 

ändras trenderna hela tiden.  

                                                           
51 Hinch, T, & Higham, J 2004, Sport Tourism Development [Electronic Resource] / Thomas Hinch And James Higham, n.p.: Buffalo : 
Channel View, 2004. E- bok. Sida 198. 
52 Ateljevic, J, & Page, S 2009, Tourism And Entrepreneurship [Elektronisk Resurs] : International Perspectives / Edited By Jovo Ateljevic 

And Stephen J. Page, n.p.: Amsterdam ; Oxford : Butterworth-Heinemann, 2009. Kapitel 9. 
53 http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/consumerism Hämtad (2014-05-02). 
54 Ateljevic, J, & Page, S 2009, Tourism And Entrepreneurship [Elektronisk Resurs] : International Perspectives / Edited By Jovo Ateljevic 

And Stephen J. Page, n.p.: Amsterdam ; Oxford : Butterworth-Heinemann, 2009. Kapitel 9. 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/consumerism
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3 Vetenskapliga utgångspunkter 

 

Det här kapitlet förklarar vi vilka vetenskapligutgångspunkter som uppsatsen har, samt vilka 

forskningsstrategier vi har valt. Till en början går vi igen de vilken forskningsansats vi har 

valt samt karaktären av studien. Sedermera för vi en diskussion kring ontologi och 

epistemologi. Till sist redogör vi för de vetenskapliga utgångspunkter som valt för uppsatsen. 

 

3.1 Forskningsstrategier och metodologier för att generera data 
Ansatserna är olika sätt att genomföra forskningsprocessen, hur information och data skapar 

kunskap och hur teori och empiri (praktik) är länkade med varandra. Vi kommer att använda 

den abduktiva forskningsansatsen i vår explorativa studie. 

3.1.1 Abduktiv ansats 

Start: Ställande av en ”lös fråga” – först datainsamling (t.ex. deltagande observation) – första 

steget i teoriskapande – ny datainsamling (t.ex. enkätundersökning) – tredje steg i 

teoriskapande – samlad begrepps- och teorigenerering. 
55

Vi kommer använda denna typ av 

ansats genom hela arbetet då vi till en början ställde en lös fråga i form av vad som händer på 

marknaden för sport- och träningsresor, samt vad det finns för nya trender potentiella 

möjligheter på marknaden. Vi har sedermera pendlat mellan metod, (hur vi skall ta fram data) 

teori ( för att förstärka begreppet sport- och träningsresor samt ta fram trender från tidigare 

forskning) och empiri (för att få fram ett resultat av studien). Detta skall i sin tur leda till ny 

teorigenerering.   

3.1.2 Explorativ studie 

En explorativ studie går bortom beskrivningen för att söka förklarande mönster och trender 

som observeras. Exempelvis: 

 Då en viss typ av verksamhet eller destination faller i popularitet och en förklaring till 

varför detta händer är viktig. 

 Inom särskilt turismutveckling för att nå förbättring, mot samhällets önskemål: varför 

eller hur händer det?  

                                                           
55 Aronsson, Lars; professor i kulturgeografi, Karlstads universitet, 2013. Vetenskapsteori, föreläsning 2013- 02- 27 
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 Konsten är nedlåtande av vissa sociala grupper och inte andra: Vad är förklaringen till 

detta?
56

 

3.2 Epistemologi 
Alla forskningsprojekt bygger på en grundläggande kunskapsteoretisk epistemologisk 

hållning och antaganden om hur vi lär känna världen. Detta styr hur ett vetenskapligt arbete 

bedrivs på bästa sätt och utformningen av forskningsproblemet, utvärdering av teori samt val 

av lämpliga metoder för empirisk undersökning men också för tolkning av resultaten.
57

 En 

oövertänkt epistemologisk ställning kan vara en orsak till grundläggande problem i ett 

forskningsprojekt.
58

 Det vill säga då det gäller relationen mellan forskaren och studieobjektet 

för själva undersökningen.
59

 Epistemologi utgör ett extra starkt intresse för forskare då den 

styrs av dem. Med utgångspunkt i detta går det att förstå att konflikter råder i forskarnas sätt 

att förhålla sig till forskningen.
60

 Vi har valt att hålla oss till den kritiska inriktningen 

socialkonstruktivism och tolkar i huvudsak saker som är socialt konstruerade med 

hermeneutiska inslag. 

3.3 Socialkonstruktivism 
Utgångspunkten för socialkonstruktivismen är (som namnet säger och till skillnad mot 

positivismen) att verkligheten är socialt konstruerad eller skapad av människan. Olika 

tillsynes ”naturliga” fenomen kan i själva verket vara sociala. Inriktningens tillvägagångssätt 

kan beskrivas i fyra steg.  

 Ett fenomen, en situation eller ett förhållande i samhället tas för givet och anses 

”oundvikligt”. 

 Socialkonstruktivismen sticker hål på denna självklarhet. Fenomenet behöver inte ha 

existerat eller behöver inte vara det som är, det är inte ”oundvikligt”. 

 Fenomenet utsätts för kritik. 
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 Vi skulle ha det betydligt bättre i samhället om fenomenet vore avskaffat eller radikalt 

förändrat. Exempel: ett platsvarumärke konstruerar en bild av en plats men är det en 

sann eller fullständig bild?
61

 

Vi har förhållit oss till detta i behandlingen av sport- och träningsresor genomgående i 

hela uppsatsen. Då vi anser att sport- och träningsresor är någonting som är just socialt 

konstruerat.  

3.4 Hermeneutisk 
Vi har valt att hålla oss till den kritiska inriktningen socialkonstruktivism och tolkar i 

huvudsak saker som är socialt konturerade med hermeneutiska inslag.Wilhelm Dilthey (1833 

- 1911) ansåg att om vi förklarar naturen, förstår vi det sociala livet och olika mänskliga 

intentioner. Denna uppskattning ligger till grund för den hermeneutiska (grekiska hermeneuin 

= att "tolka") traditionen inom samhällsvetenskap. Det handlar om att sätta sig in i en annan 

persons tillvaro eller hoppa i en persons skor och försöka avslöja exempelvis mänskliga 

avsikter.
62
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2009. Kapitel 5. 



19 
 

4 Metod 

 

Vi kommer i kapitlet nedan teoretisk beskriva de metoder som vi har valt att använda, vi 

kommer även beskriva hur vi har gått till väga i insamlandet av data. Vi kommer beskriva 

tillvägagångssätt för intervjuerna och innehållsanalysen samt motivera urvalet av 

respondenter och undersökningsobjekt. Vi kommer även att ge kritik till de valda metoderna 

samt föra en diskussion angående valet av metod och undersökningskvalitet. 

 

4.1 Metodologi 
Metodologi är sammanhängande regler och procedurer som i sin tur används för att undersöka 

fenomen eller en situation inom ett epistemologiskt eller ontologiskt ramverk. Det vill säga 

sätt att samla och analysera data
63

 som gör det möjligt att undersöka enskilda världar och 

betona individuellt och subjektivt.
64

 Detta gör att det finns vissa regler om hur forskningen 

bör ske för att det skall accepteras som giltigt. Om vi inte skulle använda oss av en specifik 

metod skulle det vara svårt för andra att utvärdera våra resultat. En metod innehåller regler 

och rekommendationer. Hur man skall, borde och kan samla in, bearbeta, analysera och 

presentera data i en relation till ett givet problem.
65

 De tekniker och metoder som används 

måste anpassas till frågeställningarna och det sammanhang som skall undersökas. Ofta är en 

så kallad metodtriangulering nödvändig. Ett forskningsarbete kräver ofta en kombination av 

olika metoder.
66

 

4.2 Metodtriangulering 
Vanligtvis behövs en metodtriangulering: även om vi kan starta från samma ontologiska och 

epistemologiska grund, kommer det att finnas många olika metoder att välja mellan. 

Inställningen till ett visst forskningsprojekt måste ofta vara en kombination av olika 

metoder.
67

 Forskningsarbetet pressenteras som en tratt - från grundläggande ontologi till 

praktiska forskningsmetoder.
68

 

Metoder kompletterar varandra i en metodtriangulering. Undersökningen breddas och 

genererar mer kunskap om kvantitativa och kvalitativa metoder kompletterar varandra. Vi 
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kommer att använda oss av kvalitativa intervjuer, kvantitativa enkäter och innehållsanalys 

vilket resulterar i en metodtriangulering.
69

 

4.3 Metod diskussion  

Intervjutekniken ger möjligheten till långa svarsalternativ.
70

 Intervjutekniken går snabbt att 

genomföra och situationen är under kontroll. Den är bra för komplicerade frågor. Intervjuaren 

har möjlighet att ställa följdfrågor och det skapas ett förtroende mellan intervjuaren och den 

som blir intervjuad, vilket gör att intervjusituationen känns mer harmoniskt och bekvämt för 

alla parter. För att få mer nyanser i svaret går det även att utnyttja kroppsspråket under 

intervjun och dra nytta av det. Nackdelen med intervjutekniken är att det kan förekomma höga 

kostnader. Intervju- effekten kan förekomma vilket gör att båda kan bli påverkad positivt och 

negativt i situationen. Det är också svårt att ställa känsliga frågor ansikte mot ansikte vilket 

kan vara en nackdel.
71

 En viktig skillnad mellan enkäter, intervjuer och samtal är att enkäter 

kan studeras i efterhand i förhållande till samtal och intervjuer måste registreras via 

ljudupptagning, bildinspelning eller noggranna anteckningar. Detta för att kunna gå igenom 

grundmaterialet för att i sin tur klargöra slutsatser och generaliseringar.
72

 Vi har därför valt att 

genomföra djup intervjuer. Vi har arbetet med kvalitativa intervjuer där vi har intervjuat 

Crossfit lifebox i en form av dubbelintervju, ansikte mot ansikte, där fyra personer har 

deltagit. Två respondenter och oss två som skriver denna uppsats, vilket i sig har gjort att 

ljudregistrering och transkribering har varit problematiskt och stor i sitt omfång. Vi har dock 

fått ut mycket intressant material av intervjun. Vi har även utfört en telefonintervju med 

Springtime. Denna var något lättsammare i sin karaktär då en respondent har förekommit i 

intervjun och en av oss som skrev denna uppsats ställde frågorna. Vi har även tagit del av ett 

resultatmaterial från en kvantitativ enkätundersökning från Ving. Vi kommer även att göra en 

kvantitativ innehållsanalys, för att kunna se vad det finns för sport- och träningsresor på 

marknaden idag. För att genomföra innehållsanalysen kommer vi att skapa ett kodschema som 

förenklar analysprocessen. Metoden är inte resurskrävande till skillnad mot enkät- och 

intervjustudierna.  

4.4 Litteraturstudie 

För att finna svar på problemområdet resetrender har vi genomfört en litteraturstudie, där 

forskningsområdet riktar sig mot trender inom sport- och träningsturism. Syftet med 
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litteraturstudien är att granska tidigare vetenskaplig litteratur, på så sätt skapas en möjlighet 

att finna mönster mellan empiriska data och den teori vi funnit inom fokusområdet för 

uppsatsen. Den senaste forskningen inom området för sport- och träningsturism är inte så 

omfattande. Det vi har valt att bygga det teoretiska ramverket på är; 

 Vetenskapliga böcker 

 Nätbaserade källor 

 Vetenskapliga avhandlingar 

Boken Sport Tourism Development ligger till grund för en stor del av teorin. I boken hämtas 

grundläggande teori kring trender inom området och delas upp i olika dimensioner där 

samhälleliga, ekonomiska, politiska tekniska och sociodemografiska aspekter tas upp. Detta 

för få en djupare förståelse för vilka trender som råder och förväntas äga rum. Närmare 

hämtar vi definitioner för sport turism och turism sport från boken Sport Tourism. Författarna 

till boken är Joy Standeven och Paul De Knop som vi anser vara giganter inom området och 

flera andra forskare som vi berört under forskningsprocessen refererar till dem. Därför väljer 

vi just deras definition, som får utgöra grunden i studien, eftersom de verkar trovärdiga och 

kan sitt område och den forskning som de bedriver. 

Problembilden som vi bygger upp används för att besvara syfte, frågeställningarna och som 

utgångspunkt i den kritiska analysen och står som frontlinje. Materialet vi granskar är bland 

annat Researrangörers webbplatser i en innehållsanalys. Denna data förs in i ett kod schema 

som konstruerats vilket används för analysen (för att se kodschema gå till 4.6.3). Materialet 

ställs alltså mot de teorier som tagits fram i litteraturstudien för att se vilka trender som råder 

inom sport- och träningsturism. Slutligen utreds resultatet från undersökningen. Detta för att 

se om de är tillräckligt för att överbygga den struktur som teorin belyser.  

För att få mer insikt i bakgrunden kring problemområdet har vi använt boken Upplevelser Är 

Vägen Till Framtiden I Rese- Och Turistindustrin. Detta för att bland annat kunna skapa en 

bakgrund till frågeställningarna. För att få mer insikt i hur vår kontakt Ving arbetar och vilka 

mål som finns har vi använt oss av Vings webbplats
73

 men också haft regelbunden 

mejlkontakt. 

Då det gäller kapitlet forskningsstrategier och metodologier för att genera data har vi haft god 

kontakt med vår handledare Lars Aronsson, som har guidat oss fram till lämpliga beslut och 
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rekommendationer då det gäller litteratur. Vi har använt oss av guiden Geography: History 

And Concepts: A Student's Guide men också en vetenskapsteoretisk föreläsning som har 

hjälpt oss på vägen mot målet. Vi har också haft en bra kontakt med Lars Aronsson för att få 

insikt i metodologiska utgångspunkter i uppsatsen och frågor kring intervjuer. Till 

intervjuerna har vi i huvudsak arbetat med boken Den kvalitativa forskningsintervjun men 

även Research Methods For Leisure And Tourism: A Practical Guide, som vi också tagit 

hjälp av i flera delar av uppsatsen. 

För att komplettera forskningsarbetet och bredda våra kunskaper inom området har vi använt 

flera vetenskapliga artiklar som Sports Tourism Theory and Method—Concepts, Issues and 

Epistemologies', European Sport Management Quarterly och 'Critical (Realist) Reflection on 

Policy and Management Research in Sport, Tourism and Sports Tourism',European Sport 

Management Quarterly. 

Det är svårt att säga vart vi står i förhållande till tidigare forskningsstudier på området. Men vi 

förhåller oss kritiskt till materialet vi behandlar. Eftersom trender är något som ständigt 

förnyas och skiftar snabbt i tid och rum så är det inte säkert att det vi funnit i litteraturen 

stämmer och är helt korrekt med de förhållanden som råder idag. Vi anser dock att vi har fått 

mer perspektiv på sport turism och turism sport begreppen än innan vi började. 

Ämnesområdet och problematiken kring det har varit svårare i förhållande till vad vi i själva 

verket trodde från början.  

4.5 Enkät gjord av Ving 
Ving har genomfört en undersökning på sin fokusgrupp, vi har dock inte fått tagit del i vilka 

respondenterna i fokusgruppen är och kan därför inte uttala oss om urval etc. Vi har endast 

tagit del av resultatmaterialet av Vings undersökning. Vi har inte tagit del av Vings 

tillvägagångssätt i undersökningen som exempelvis urval, bortfall och effekterna av 

undersökningen. Vi refererar därför till undersökningen med reservation. Problemet är att vi 

inte kan genomföra någon källkritik  i förhållandet till urval, bortfall, och effekterna av 

undersökningen och förhåller oss därför med försiktighet till materialet.    

4.6 Innehållsanalys  

Innehållsanalysen kommer stå för en del av den kvantitativa data som vi samlar in till 

uppsatsen. En kvantitativ innehållsanalys handlar om att identifiera och urskilja egenskaper i 

texter, bilder eller tal, samt koppla samman dem med olika teorier som är relevanta för 

forskningsfrågan. Den kvantitativa innehållsanalysen är en förtjänstfull metod när forskaren 
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vill göra ett större material tillgängligt för analys. Ett systematiskt och formaliserat upplägg är 

en förutsättning, och nödvändigt om forskaren på statistiska grunder vill kunna dra slutsatser 

av resultatet En kvantitativ innehållsanalys syftar alltid till att lyfta upp det enskilda med mål 

på det generella. Det går att dra paralleller mellan en kvantitativ innehållsanalys och 

enkät/survey undersökningar, där ställs standardiserade frågor till ett stort antal individer för 

att exempelvis skapa en uppfattning om en population. I den kvantitativa innehållsanalysen 

arbetar forskaren istället med variabler som fungerar som standardiserade frågor att ställa till 

innehåll. Gemensamt för båda metoderna är ambitionen att uttala sig om ett större material. 

Anledningen till att vi valt den kvantitativa innehållsanalysen är för att vi vill kunna göra 

generaliseringar
74

 

4.6.1 Definition av urvalet 

Analysobjekten är fem stycken researrangörer. Dessa fem researrangörer är etablerade 

researrangörerna på den svenska marknaden. Fokus för undersökningen ligger på sport & 

träningsresor, alla resebolag förutom Springtime har inte sport & träningsresor som 

huvudsaklig produkt. Researrangörerna vi har valt att göra en innehållsanalys på är Apollo, 

Fritidsresor, Airtours, Springtime samt Solresor. Hemsidorna uppdateras med jämna 

mellanrum, detta förutsätter att allt material som undersöks är från samma tidpunkt. Allt 

material som användes vid undersökningen är från den 2014-05-10. Vi valde dessa fem 

researrangörer efter en diskussion genomförd av oss som skriver denna uppsats, då vi ansåg 

att det var dessa fem som var några av de största företagen på marknaden i sverige. 

Innehållet som har analyserats på hemsidorna ligger under fliken träningsresor på respektive 

webbplats. Layouten på respektive webbplats är inte likadan utan är pressenteras på olika vis 

på alla webbplatser, vissa webbplatser presenterade materialet på ett mer svårförståeligt sätt, 

på andra webbplatser var det mer tydligt vad det fanns för utbud av aktiviteter och olika typer 

av resor.  

4.6.2 Konstruktion av kodschema 

I ett kodschema struktureras variabler i en ordning som på bästa sätt underlättar själva 

kodningsarbetet. Inledningsvis används identifikationsvariablerna: identifikationsnummer 

(idnr), Vårt fall v1- v5. Detta för att i sin tur kunna hitta tillbaka till varje enskild kodad 

analysenhet. Därutöver finns inga självklara regler. Ibland är det lämpligt att samla de 
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variabler som syftar till att belysa en och samma frågeställning. Eftersom vår undersökning 

endast kommer belysa en och samma frågeställning kommer inte en sådan indelning att göras.  

I den mån det är möjligt bör kodschemat följa innehållet på ett sätt så att det inte är 

nödvändigt att flytta sig fram och tillbaka i kodschemat. 

4.6.3 Definition av variabler och värden 

V1. Typ av sport- och träningsresa 

Variabeln har använts för att koda namnet som används av researrangören. Detta hjälper till i 

att finna tillbaka till vilken researrangör som producerar vilken träningsresa.   

V2. Sport- och träningsaktiviteter aktiviteter 

Variabeln avser att sammanfatta vilka olika aktiviteter som erbjuds på resorna. Vi har valt att 

inte använda oss utav fasta värden i denna variabel, då begreppet sport- och träningsturism 

inrymmer så pass många olika typer av aktiviteter, skulle vi skapa värden redan nu är risken 

att analysen blir missvisande då ett värde kan inrymma fler olika typer av aktiviteter.  Vi har 

istället valt att samla in all den data som finns tillgänglig för att sedermera i analysfasen skapa 

värden som blir rättvisande och mer hanterbara. 

V3. Destination för aktivitet 

Variabeln destination för aktivitet fokuserar på att ge en överblick över de länder som 

researrangörerna har valt att fokusera sina resor på. Perspektivet kommer inte i huvudsak vara 

på det regionala utan det nationella. Då det nationella perspektivet är bredare, gör att vi kan 

hålla ner antalet värden och skapa ett mer samlat resultat. Vi tar dock med de regionala 

destinationerna och bifogar dessa som bilaga. Vi kommer dock inte ha några fasta värden för 

undersökningen då det skulle skapa allt för många värden. Vi lämnar istället värdena rutorna 

blanka för att sedermera skapa värdena vid undersökningstillfället.  

V4. Antal dagar 

Variabeln antal dagar skall påvisa hur många dagar som sport- och träningsresor erbjuds på. 

Värdena är 1 dag, 2 dagar, 3 dagar, 4 dagar, 5 dagar, 6 dagar, 7 dagar 8-14 dagar samt mer än 

15+ dagar. På vissa frågor har vi fått välja flera alternativa värden, då resorna har haft både 7 

och 14 dagars alternativ.   
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V5. Prisgrupp 

Variabeln prisgrupp skall påvisa i vilken prisklass som sport- och träningsresor placerar sig, 

vi har valt att lämna värdena tomma för att kunna ta fram median och medel pris på olika 

typer av reser kopplat till resornas längd.  

4.6.4 Metodkritik  

Kvantitativ metodanalys har kritiserats för att helhetsperspektivet kan gå förlorat då man 

endast studerar separata delar. Forskare har också kritiserat metodens bristande förutsättningar 

för att tolka och på djupet förstå ett innehålls sammanhang och betydelse. 

Bryman menar att det är praktiskt taget omöjligt att utforma ett kodschema som inte 

inrymmer någon sorts tolkning från kodarens sida. Då variablerna och värden bygger på den 

kunskap som kodarna har. Den blir också subjektivt genomförd då kodningen styrs av 

kodarens vardagskunskap, kultur och bakgrund. Detta är något som vi har försökt vara väldigt 

medvetna i genomförandet av metoden, då vi strävar efter ett objektivt synsätt.
75

  

Objektivitet bygger i innehållsanalysen på det faktum att det klart och tydligt framgår hur man 

ska bära sig åt för att kategorisera råmaterialets innehåll för att forskarens personliga 

värderingar i så liten utsträckning som möjligt.
76

 I variabelv.1, v.2 samt v.3 har vi inga 

specificerade värden utan kommer i stället ta ställning till en kategorisering först när vi 

genomfört kodningen. Problematiken med att göra det innan kodningen är att ämnet sport- 

och tränings resor är varierande, det finns flertal olika kombinationer av aktiviteter att 

genomföra. För att undvika bortfall av aktiviteter och destinationer är detta förhållningssättet 

vi har valt att genomföra vår innehållsanalys på. Innehållsanalysens problematik är att det ofta 

krävs stor konkret förkunskap för att utforma värdena, annars kan det påverka objektiviteten 

negativt.  

4.6.5 Reliabilitet och validitet  

För att höja kodschemats reliabilitet har vi låtit en utomstående part provkoda ett antal resor 

En diskussion fördes kring resultatet av provkodningen samt urvalet och hur schemat har 

byggts upp. Vi har även beskrivit urvalet, samt bifogat kodningen som vi har kodat utifrån 

som bilaga. Ett problem vi står inför är att varje attraktion inte är helt självklar var den skall 

sättas in i modellen för upplevelseindustrin. Detta gör att resultatet kan skifta beroende på 
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vem det är som genomför processen med att koda. Metoden är systematisk, detta möjliggör att 

andra kan genomföra undersökningen och komma fram till ett likadant resultat. Validitet 

innebär istället att en lämplig metod har valts för att besvara syftet.
77

 Den kvantitativa 

innehållsanalysen valdes som tillvägagångssätt för att kunna finna ett generellt mönster i vad 

för sport- och träningsaktiviteter som blir producerade av fem researrangörer i Sverige. 

Mönstren tolkas sedermera med koppling till den teori och kvalitativ undersökning som 

genomförts, detta för att kunna svara på frågeställningarna  och syftet i uppsatsen. 

4.7 Intervjuer 

När man som forskare utformar en kvalitativ intervju bör man fråga sig själv vilket empiriskt 

material som krävs för att kunna besvara forskningens frågeställningar och syfte. Frågorna 

skall vara utformade så att de täcker in området forskaren är intresserad utav.
78

  Kvale och 

Brinkman Menar att den kvalitativa i forskningsintervjun söker att förstå världen från 

undersökningspersonens synvinkel, forskningsintervjun har en öppen struktur, detta är både 

en tillgång samt problematiskt.
79

 Kvale och Brinkman menar dock att det inte finns någon 

standardiserad procedur eller regler för att genomföra en intervju, det finns däremot 

standardiserade val när det gäller angreppssätt och tekniker. Kvale och Brinkman utvecklade 

sju stadier vilket har som mål att göra det möjligt för forskaren att fatta genomtänkta beslut 

om metoder på basis av kunskap om ämnet.
80

 

Det första stadiet är tematisering, där forskaren skall formulera undersökningens syfte och 

föreställning om ämnet för undersökningen innan intervjun börjar. Det andra stadiet är 

planering. I planeringsfasen skapar forskaren en intervju guide baserat på den kunskap som 

eftersträvas. Det tredje stadiet är intervju där forskaren genomför intervjuerna enligt 

intervjuguiden där ett reflekterande förhållningssätt till den eftersökta kunskapen skall 

implementeras. Det fjärde stadiet är utskrift, där forskaren förbereder intervjumaterialet för 

analys, vilket vanligtvis innebär transkribering. Det femte stadiet är analys, avgör utifrån 

undersökningens syfte och ämne och på grundval av intervjumaterialets karaktär vilka eller 

vilken analysmetod som är lämplig för intervjuerna. Det sjätte stadiet är verifiering, så 

fastställs intervjuresultatens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Reliabilitet hänför sig 

till resultatets konsistens och validitet till om en intervjustudie undersöker vad den var avsedd 
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att undersöka. Det sjunde stadiet är rapportering, där forskaren rapporterar resultatet av 

undersökning i en form som motsvarar de vetenskapliga kriterierna.
81

  

Denna uppsats har utifrån dessa sju stadier vid utformningen och genomförandet av de 

intervjuer som gjorts. Möjligheten fanns dock inte att besöka alla respondenter på grund utav 

uppsatsens tidsram samt våra egna resurser, så har vi istället valt att genomföra en telefon 

intervju med en respondent samt genomföra personliga intervjuer med de personer som är 

resursmässigt möjliga.  

4.7.1 Intervjuguide 

Strukturen för intervjun kommer vara semi-strukturerad, detta betyder att vi har delat upp 

intervjun i fem olika teman, vi har sedermera ett antal underfrågor i form av rubiker, dessa 

rubriker skall fungera som vägledning och stöd vi inte skall leda respondenten utanför det 

aktuella temat. Den semi-strukturerade intervjun är utformad som en checklista, som stegvis 

vägleder till djupare frågor. Inledningsvis i intervjuerna börjar vi med att ställa 

bakgrundsfrågor för att få en djupare förståelse om personens koppling till sport- och 

träningsturism. Det andra temat handlar om egna erfarenheter vid en sport- och träningsresa, 

exempelvis om de varit på en träningsresa. vart de har varit på sport- och träningsresa, vad för 

aktiviteter som utfördes etc. Det tredje temat är egna preferenser, där vi ställer frågor 

kopplade till hur respondenten vill att sin sport- och träningsresa skall vara utformad. Det 

fjärde temat är generella preferenser, där det huvudsakliga målet är att få fram vad 

respondenten tror att allmänheten har för syn på vad människor har för mål och motiv till sina 

resor. Avslutningsvis har vi temat avslut, där respondenten får associera fritt om vad hen tror 

att det finns potentiella marknader och trender inom sport- och träningsresor.  

4.7.2 Urval 

Vi har i vår kvalitativa forskning valt våra respondenter utifrån ett målinriktat urval, 

innebärande ett icke-sannolikhetsurval. Ett sådant urval handlar i huvudsak om att finna ut 

respondenter med direkt koppling till de forskningsfrågor som har formulerats. Valet av 

respondenter motiverades med att personerna skall ha stor förkunskap inom ämnet sport och 

träning, begreppet stor förkunskap kan anses vara diffust, vi definierar stor förkunskap inom 

området att respondenterna vara kopplad till sport och träning genom stort engagemang 

genom fritidsintresse eller arbete.  Vi ville också säkerställa ett mått av variation gällande 

respondenterna, därför har vi valt ut respondenter med olika förhållanden till sport och 
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träning, geografisk plats och demografisk bakgrund. 
82

 Den första respondenten arbetar som 

hälsosamordnare samt äger ett träningscenter i Karlstad. Den andra respondenten arbetar som 

coach på samma träningscenter. Den tredje respondenten vi har valt att intervjua är VD:n för 

Springtime, som vi kom i kontakt via mail förfrågan.  

4.7.3 Reliabilitet 

Reliabilitet nämns sällan hos den som skriver samhällsvetenskapliga intervjuer. Det är enkelt 

att låta två personer oberoende av varandra skriva ut samma avsnitt av en bandad intervju och 

sedan förteckna de ord som skiljer sig mellan de två utskrifterna för att få en kvantifierad 

reliabilitetskontroll.  

Utskriften av en intervju blir en fråga om tolkning. I vårt fall skulle det kunna handla om att vi 

återger en intervju olika från person till person. Exempelvis hur vi lägger fram en fråga till 

respondenten vilket skulle kunna resultera i ett oklart svar men också hur vi väljer att skriva ut 

en bandad intervju och hur pass noggranna vi är i det momentet. Skillnader kan bero på dålig 

inspelningskvalité men också svårt att veta vart en mening slutar i intervjun. Det skulle också 

kunna handla om hur pass länge det får vara tyst innan det blir en paus men också emotionella 

aspekter i samtalet som exempelvis spänd röst eller fnitter. Med detta kan utskrifternas 

intersubjektiva reliabilitet utvecklas till ett eget forskningsprojekt. Ord kan även vara 

utskrivna på ett sätt som får två olika betydelser beroende på vem som skriver det. Själva 

skriftspråkets tradition är inte enkelt att förena med det muntliga språket.
83

   

4.7.4 Validitet  

Att fastställa en intervjuskrifts validitet är betydligt mer komplicerat i förhållande till att 

försäkra sig om dess reliabilitet. En utskrift är inte mer objektiv än den andra. Det är istället 

skrivna utifrån olika konstruktioner utifrån samma muntliga mönster.  

”Olika utskrifter är konstruktioner av olika världar, som var och en är tänkt att stämma med 

våra särskilda teoretiska antaganden och att låta oss utforska dess konsekvenser” 

Det finns ingen korrekt, objektiv omvandling från muntlig till skriftlig form. Ordagranna 

återgivningar krävs således för språklig analys. Genom att ge samtalet en litterär stil går det 

att belysa nyanser i ett uttalande och göra det lättare att förmedla meningen i intervjupersonen 

berättelse till läsaren. 
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Det är lätt att försumma vid utskriften av samhällsvetenskapliga intervjuer att muntligt 

respektive skriftligt språk omfattas av olika retoriska former. Att inte uppmärksamma 

komplikationerna som är knutna till övergången mellan muntligt och skriftligt språk hör ihop 

med realismfilosofi. Det vill säga att det finns vissa delar av en mening som förblir konstanta 

trots att de förs över från ett sammanhang till ett annat. 

Inom den postmoderna kunskapssynen ligger fokus däremot på meningens sammanhang och 

relationen mellan mening och form. Det postmoderna sättet att se på kunskap erbjuder dock 

ingen lösning på de många tekniska och teoretiska utskriftproblemen. Men fokuseringen på 

verkligheten som språklig konstruktion, på meningens kontextualitet och kunskapens 

ursprung i övergångar och brytningar leder till en ökad känslighet för det ofta försummade 

utskriftsstadiet i intervjuforskning.
84
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5 Empiri  

 

Vi kommer i kapitlet nedan redovisa den insamlade data som vi har erhållit från 

Vingsundersökning, innehållsanalysen samt de intervjuer med Crossfit lifebox samt 

Springtime. Vi kommer ha en förklarande text under alla tabeller som beskriver innehållet i 

tabellen. 

 

5.1 Undersökning genomförd av Ving 
Ving genomförde i november 2013 en undersökning hos sin kundpanel bestående av 6650 

respondenter.
85

 Vi refererar till denna undersökning med reservation, då vi inte vet hur studien 

är genomförd, vi kan därför inte genomföra någon metodologisk kritik till granskningen av 

undersökningen. 

5.1.1Tabell 1 Träning på semestern 

Fråga/alternativ Antal 

svar 

Antal % 

Tränar du på semestern? 4396 66% 

 
Ja  1599 36,4% 

Nej 2797 63,6% 

Vings enkät skickades ut till 6650, på den första frågan svarade endast 4396, frågan har där ut 

av ett bortfall på 34 %. Frågan som ställdes var om respondenterna tränar på semestern. 

Svaret var att 1599 personer tränar på sin semester, motsvarande 36,4 %. Det var 2797 

personer som valde att inte träna på sin semester, motsvarande 63,6 %.  
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5.1.2 Tabell 2 Påståenden  

Fråga/alternativ Antal svar Antal % 

Vilket av följande påståenden stämmer in på dig när det gäller träning och 
boende på en semesteranläggning på ett sol- och badresmål? 

3852 57,9% 

 

Jag motionerar/tränar regelbundet i min vardag och tar ingen paus på 
semestern 

790 20,5% 

Jag unnar mig en paus från träningen när jag är på semester 288 7,5% 

Jag brukar ta promenader för att hålla mig igång och kunna unna mig god mat 
och dryck 

2004 52,0% 

Jag hinner sällan träna i vardagen och brukar därför utnyttja hotellets 
träningsfaciliteter och olika pass så mycket jag hinner 

114 3,0% 

Jag vill gärna kunna prova på olika pass och upptäcka nya träningsformer när 
jag är på semester 

272 7,1% 

Inget påstående stämmer på mig 384 10,0% 

Utav 6650 har 3852 svarat på frågan, gällande frågan vilket påstående som stämmer in på 

respondenten gällande träning och boende på sin semester, detta innebär ett bortfall på 42,1 

%. 790 respondenter svarade att de motionerar regelbundet i sin vardag och tar ingen paus på 

semestern, detta motsvarar 20,5 %. 288 personer unnar sig en paus från träning när de är på 

semester. 2004 respondenter svarade att de brukar ta promenader för att hålla sig igång, 

motsvarande 52 % av alla respondenter. 114 respondenter anser att de sällan hinner träna i sin 

vardag och utnyttjar därför hotellets träningsfaciliteter och olika pass så mycket som möjligt, 

motsvarande 3 % av alla respondenter valde detta påstående. 272 respondenter vill prova 

olika pass och upptäcka nya träningsformer på sin semester, 7,1 % valde detta påstående. 384 

valde att inget påstående passade dem.  
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5.1.3 Tabell 3 Vad tränar du helst 

Fråga/alternativ Antal 

svar 

Antal % 

Vad tränar du helst på semestern? Max 
tre alternativ. 

3792 56,9% 

 

Styrketräning 688 18,1% 

Gruppträningsklasser 458 12,1% 

Promenader 2788 73,5% 

Vattengympa 1041 27,5% 

Löpning 593 15,6% 

Cykling 241 6,4% 

Yoga 252 6,6% 

Vandring 914 24,1% 

Annat, nämligen 314 8,3% 

3792 har besvarat frågan, vad tränar du helst på semestern, vilket innebär att frågan har ett 

bortfall på 43,1 %. 688 respondenter valde styrketräning, vilket motsvarar 18,1 %. 458 valde 

gruppträningsklasser, vilket är 12,1 % av respondenterna. 2788 respondenter ville helst gå på 

promonader på sin semester, motsvarande 73,5 % av alla respondenter. 1041 respondenter 

valde löpning, vilket är 27,5 % av alla respondenter. Det var 593 respondenter som valde 

löpning, motsvarande 15,6 %. 241, respondenter valde cykling på semestern, vilket motsvarar 

6,4%. Det var 252 respondenter som valde yoga, vilket är 6,6 % av alla som svarade på 

frågan. 914 valde vandring som aktivitet, vilket motsvarar 24,1 %. 314 valde annat, dock så 

har vi ingen data på de alternativen. 
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5.1.4 Tabell 4 hur ofta tränar du 

Fråga/alternativ Antal 

svar 

Antal % 

Hur ofta tränar du på semestern? 3691 55,50% 

 
Flera gånger varje dag 68 1,8% 

Varje dag 1290 34,9% 

3-4 gånger på en vecka 874 23,7% 

2-3 gånger på en vecka 986 26,7% 

1 gång under semesterveckan 473 12,8% 

På frågan hur ofta tränar du på semestern, svarade 3691, detta resulterar i ett bortfall på 44,5 

%. Utav respondenterna som svarade på frågan valde 68 stycken alternativet flera gånger 

varje dag, motsvarande 1,8 %. 1290 av respondenterna tränar varje dag, vilket är 34,9 % av 

alla som svarade på frågan. 874 respondenter svarade 3-4 gånger på en vecka, vilket är 23,7 % 

av alla som svarade på frågan. 986 respondenter tränar 2-3 gånger på en vecka, vilket 

motsvarar 26,7 %. Det var 473 personer som svarade en gång under semestern, vilket är 12,8 

%. 

5.1.5 Tabell 5 Längd på resa 

Fråga/alternativ Antal 

svar 

Antal % 

Vilken reslängd skulle du föredra på en 
sådan träningresa med Ving och SATS? 

1332 20,0% 

 

Weekend (torsdag- söndag) 202 15,2% 

Kortvecka (Söndag-Torsdag) 151 11,3% 

1 vecka 852 64,0% 

2 veckor eller mer 127 9,5% 

På frågan vilken reslängd som respondenterna föredrar på en träningsresa svarade 1332 

respondenter, vilket resulterar i ett bortfall på 80 %. Det var 202 personer som ville resa en 

weekend, vilket motsvarar 15,2 % av alla som besvarade frågan.  151 respondenter svarade att 

de ville resa en kortvecka, vilket motsvarar 11,3 %. Det var 852 respondenter som ville åka en 

vecka, vilket är 64 % av alla som svarade på frågan. 127 respondenter ville åka två veckor 

eller mer, vilket är 9,5 % av alla som besvarade frågan.   
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5.1.6 Tabell 6 Frågematris 

Fråga/alternativ Antal svar 

Hur viktigt är det att en träningsresa innehåller...  1 = Inte viktigt alls och 4 = Mycket 
viktigt 

  1 2 3 4 

 
...Yoga-klasser? 420 273 288 295 

...Zumba-klasser? 451 292 294 230 

...Core-klasser? 245 248 413 365 

...Cross training-klasser? 320 322 372 244 

...Water aerobic-klasser? 266 248 379 375 

...Stretch-klasser? 296 342 391 229 

...Step-klasser? 503 380 255 117 

...Aerobic-klasser? 385 320 344 189 

...innehåller gemensamma joggnings-/löparpass med 
instruktör? 

450 300 270 233 

...träningsresa även innehåller promenader (power 
walk)? 

136 186 460 516 

...vandringar? 166 230 441 445 

...möjlighet till massagebehandlingar (till en extra 
kostnad) 

109 190 411 593 

...möjlighet till spabehandlingar (till en extra kostnad)? 119 215 408 544 

I denna frågematris får respondenterna klassificera ett antal aktiviteter, väljer respondenten ett 

så anser respondenten att aktiviteten inte är viktig alls, väljer respondenten fyra anser 

respondenten att aktiviteten är mycket viktig. Bortfallet på denna fråga är 80,8 %. Majoriteten 

av respondenter ansåg att det inte var viktigt att träningsresan innehöll yoga eller zumba 

klasser. Majoriteten av respondenterna ansåg att core var viktigt på en träningsresa. Inom 

cross training var svaren relativt lika fördelade dock med flertalet av svaren på en trea. Water 

aerobic samt stretch klasser ansågs vara viktigt på en träningsresa. Ser vi till majoriteten 

ansågs inte Step klasser som viktiga. Aerobic klasser var även där jämt fördelade i antal svar, 

dock övervägande mot inte viktigt alls.  På aktiviteten gemensam jogging och löparpass med 

instruktör så ansåg flertalet av respondenterna ansåg det inte var viktigt alls. Majoriten av 

respondenterna anser att en träningsresa skall innehålla promenader och vandring. Flertalet 

ansåg även att det var viktigt att träningsresan innehöll möjlighet till massage och 

spabehandlingar dock till en extra kostnad.  
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5.2 Innehållsanalys 
Nedan kommer en sammanställning från resultatet från innehållsanalysen som genomfördes 

genom att undersöka sport- och träningsresor hos fem olika researrangörer från deras 

webbplatser. 

5.2.1 Tabell 7 Förekomst av aktiviteter 

 

I innehållsanalysen har vi undersökt 30 stycken sport- och träningsresor, totalt har vi funnit 68 

olika aktiviteter. Förekomsten för aktiviteterna var varierad på olika resor, totalt förekom 

aktiviteterna 216 gånger, vilket är ca 7,2 aktiviteter per resa. Den aktivitet som var vanligast 

förekommande var Yoga, som förekom i 18 olika resor, då är det dock inte medräknat med 

diveverse undergrupper utav yoga så som medicinsk yoga eller power yoga. Core förekom i 

13 olika resor. Löpning och cirkelträning var också vanligt förekommande, då båda förekom i 

elva sport- och träningsresor.  Stavgång förekom åtta gånger i undersökningen, cx worx 

figurerar i sju resor. Aerobics, golf, power walk förekom sex gånger vardera. Grit, 

mobilitetsträning och spinning förekom alla fem gånger vardera. Vandring förekom i fyra 

olika resor. Något som är värt att nämna är att sport- och träningsaktiviteter i form av basket, 

bordtennis, och volleyboll endast förekom tre gånger samt att fotboll endast förekom två 

gånger i undersökningen. Vi har avgränsat oss till att endast ta upp de aktiviteter som hade 

högst förekomst. 

För att se begreppsförklaringar över aktiviteter se bilaga 10.4. 

För att se fullständig lista över aktiviteter se bilaga 10.1. 
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5.2.2 Tabell 8 Kostnad för sport- och träningsresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I innehållsanalysen har vi undersökt 30 stycken olika typer av sport- och träningsresor. 

Tabellen visar standard priset för en person inklusive dubbelrum. Vissa sport- och 

träningsresor erbjuder både sju och 14 dagars resor, vi har därför tagit med båda alternativen. 

Den dyraste resan som vi fann i undersökning kostade 29 995kr och var en träningsresa till 

Thailand. Medelpriset för en 14 dagars sport- och träningsresa är 13 748 kr medianen för 

dessa resor är 13 400 kr. För en åtta dagars resa är medelpriset 8365 kr, medianpriset 8672 kr. 

Medelpriset för en sjudagars resa är 8726 kr, medianpriset för en sjudagars resa är 9500 kr. 

De sjudagars resor som är markerade med en asterisk (*) inkluderar inte aktiviteter i priset, 

utan resenärerna betalar för de aktiviteter som de vill utföra. Genomgående för alla andra 

sport- och träningsresor är att alla aktiviteter inkluderas, resenären får själv välja att 

medverka.  Den enda weekend resan som var med i vår undersökning kostade 5795 kr och var 

en maraton resa till Lissabon.    

  

15 Dagar 14 Dagar 8 Dagar 7 Dagar 5 Dagar 

29995 Kr 18450 kr 9995 Kr 12950 Kr 5795 Kr 
 14995 Kr 9495 Kr 12500 Kr  
 14200 Kr 8995 Kr 11900 Kr  
 14200 Kr 8895 Kr 11595 Kr  
 14000 Kr 8449 Kr 10995 Kr  
 13400 Kr 8195 Kr 9995 Kr  
 13200 Kr 6798 Kr  9990 Kr  
 12995 Kr 6098 Kr 9900 Kr   
 12995 Kr  9500 Kr  
 12000 Kr  8995 Kr   
 10795 Kr  8500 Kr  
   8295 Kr   
   7999 Kr  
   7249 Kr  
   6411 Kr*   
   6299 Kr   
   2148 Kr*

  
   1848 Kr*   
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5.2.3 Diagram 1Destination för sport- och träningsresor 

 

 

 I innehållsanalysen undersökte vi 30 stycken sport- och träningsresor, vi fick fram 18 olika 

destinationer i fem olika länder. Det land med högst frekvens var Spanien där 36 % av alla 

resor gjordes till, den destination i Spanien dit det planerades flest sport- och träningsresor var 

Fuerteventura. Turkiet var representerat i 27 % av alla resor, den destination som det fanns 

flest resor till i Turkiet var Side. Det fanns lika många resor producerade till Portugal som till 

Grekland, motsvarande 17 % per land. Den destination där det producerades mest resor i 

Portugal var Monte Gordo. I Grekland var det däremot olika destinationer för varje 

träningsresa. Hela listan över destinationer finns som bilaga, se bilaga 10.2 
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5.3 Intervju  
Nedan kommer en sammanfattning av de två intervjuer som genomförts. Den första intervjun 

genomfördes på Crossfit lifebox med två respondenter samtidigt. Den andra intervjun skedde 

via telefon med Vd:n för Springtime som är ett företag som beskriver sig som Sveriges 

ledande arrangör inom sport- och träningsresor.   

5.3.1 Bakgrund respondent ett 

”Vad har du för bakgrund till sport och träning?” 

Respondenten har kört crossfit i ungefär ett år och det är den absolut bästa träningsformen 

enligt henne själv. Dessförinnan har hon varit en SATS- tjej som tränat på det traditionella 

gymmet och har haft det som träningsform. Då speciellt styrketräning och många 

träningspass. Respondenten har alltid velat ha variation i sin träning vilket hon anser vara 

mycket viktigt. 

Crossfit är dock träningsformen som respondenten har fastnat för och känner att hon kan hålla 

sig till utan att bli trött på det. Respondenten menar vidare att man lär sig så mycket om sig 

själv och hur kroppen fungerar. Respondenten nämner att hon har provat en hel del aktiviteter 

men tröttnat på dem. Men crossfit är i förhållande till andra aktiviteter och träningsformer, 

roligt varje gång och blir roligare då respondenten själv lär sig nya saker varje gång. Det är 

väldigt inspirerande anser respondenten.   

Att behärska sin kropp och kunna nyttja den gör att många människor blir fascinerade av 

träningsformen. Vilket i sig gör att den lockar många utövare. Detta har gjort att 

träningsformen har fått sådan pass stor genomslagskraft runt omkring i landet och blivit en 

trend som ständigt blir starkare. Att känna sig smidig, stark, rörlig och uthållig är något som 

gör att crossfit som träningsform är lite av ett smörgåsbord av allt. Utövaren blir inte enbart 

stark och uthållig som inom många andra träningsformer. Respondenten har tagit sig utanför 

den så kallade komfortzonen, som hon har haft innan crossfiten och hon tidigare inte har 

tillåtits komma utanför. Respondenten har fått upp ögonen för saker, som hon ser att alla 

kompisar kan och har med det vågat testa själv på egen hand. Med tiden har respondenten 

insett att även hon kan utföra alla övningar som crossfit som träningsform erbjuder henne. 

Respondenten har insett att hon kan mycket mer än vad hon tror. Crossfit är en trend som 

kommer att finnas i hennes liv och för många andra både nu och i framtiden. Respondenten 

tycker att det är en jättehärlig träningsform. 
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5.3.2 Bakgrund respondent två 
”Vad har du för bakgrund till sport och träning?” 

Respondenten arbetar 50 % av sin arbetstid på crossfit lifebox och även 50 % av sin arbetstid 

på friskvården i Värmland, där hon är hälsosamordnare. Respondenten har en bakgrund som 

utbildad hälsoterapeut och idrottspedagog efter avslutade studier. En treårig utbildning inom 

idrottsvetenskap från Karlstads universitet men också en kvalificerad yrkesutbildning 

(hälsoterapeut) med praktisk inriktning, för att få mer kontakt med arbetslivet.  

Hon har alltid tränat, varit aktiv och hållit igång på olika sätt. När respondenten kom i kontakt 

med crossfit så kände hon att det var den ultimata träningsformen även för henne. Hon menar 

att en person får allt när denne utövar crossfit. Det var därför hon själv kände att hon till slut 

fick motivation till träning på ett helt annat sätt än tidigare. Respondenten kände att hon 

tidigare tränade förhållandevis planlöst. Respondenten anmälde sig till något löparlopp och 

ganska många motionslopp och var med på några sådana. Respondenten tycker att det inte var 

så att det var tråkigt, men respondenten som många andra tränade också på SATS väldigt 

många år.  

”Tror ni att det blir ett mindre intresse för de traditionella gymmen så som SATS? 

En av respondenterna anser att det är en trend med att folk vill ha och är ute efter det 

personliga. Att människor inte bara kommer, till gymmet i fråga, kör sitt pass och går hem 

utan vill ha något mer.  

Respondenten tror att det är så många känner när de börjar med crossfit. Strävan efter att 

uppnå mål hela tiden och utföra det tillsammans med andra samtidigt som de lyfter varandra i 

gruppen och pushar varandra.  

Det är förhållandevis anonymt att träna på SATS. Respondenten berättar då hon gick in och 

satte sig i en stor sal innan varje pass som var exempelvis pump eller det hon bokat upp sig 

på. Respondenten satt där i en jättestor sal med en stor spegel, där alla sitter och tittar på sig 

själva i spegeln och ingen vågar hälsa på någon. Därefter körde hon sitt pass och gick in i 

omklädningsrummet och sa inte ens hejdå när alla gick därifrån. 

Respondenten berättar vidare att hon höll på så dag ut och dag in. Det var förstås några 

respondenten hälsade på men hon tycker att det i sig var opersonligt och drevs inte framåt av 

den känslan. Så därför började respondenten träna crossfit tillsammans med sin sambo på ett 
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företag i Karlstad. Respondenten berättar att hon så småningom började dra igång crossfit för 

personalen då hon tillsammans med sin sambo insåg att det var väldigt tidseffektiv träning. 

Respondenten arbetar som tidigare nämnts som hälsosamordnare för personalen i sin tjänst. 

Då började hon och hennes sambo träna personalen. Det blev att de körde mycket crossfit på 

egen hand själva på kvällarna. Respondenten fortsatte förstås att träna på SATS, fast crossfit 

stuket, men det fungerade inte längden. Respondenten berättar att människor, som tränade på 

gymmet, brukade komma fram och fråga vad hon pysslade med. Detta eftersom crossfit 

bygger på väldigt hög intensitet, vilket gör att respondenten drog på sig mycket 

uppmärksamhet, då alla som regel är väldigt lugna i jämförelse mot ett traditionellt gym. 

Respondenten känner att sedan hon startade crossfit lifebox, så kan respondenten vara sig 

själv under tiden hon tränar. ”Här på crossfit lifebox kan man skrika, svettas och vråla” 

skrattar respondenten och det utan att någon bryr sig om det. Hon berättar att folk tar av sig 

kläderna bara för att orka att ta sig i mål under sina pass. Det är en väldig speciell känsla. För 

många personer blir boxen ett andra hem. Många känner sig så pass hemma här liksom så att 

de skulle kunna gå nakna. De är som ett ”lekland” fast för vuxna brukar hon säga.  

Varje gång efter ett avslutat pass så samlas folk i boxen, sitter och dricker kaffe och det blir 

därmed en samhörighet. Som skulle kunna liknas vid en förening eller nått i den stilen. Det 

blir som en stor familj. Det är ett speciellt klimat när respondenten kommer till boxen menar 

hon. Små gliringar infinner sig, det är prat, som kan liknas med jargongen i någon form av 

lagsport. Det tror respondenten också många som pysslar med crossfit känner igen sig i. ljust 

lagsportklimatet. Många människor har exempelvis varit aktiva inom hockey eller fotboll eller 

någon liknande lagsport och de återfinner känslan av att vara med i ett lag som många har 

saknat. Många brukar berätta att det känns som att de har förlorat sin identitet när de har slutat 

med en lagsport. Helt plötsligt infinner sig känslan av att vem är jag? Och de har ingen 

tillhörighet någon grupp. Men här i boxen så är varje enskild människa plötsligt någon. Det är 

något som crossfit lifebox är väldigt måna om berättar hon. Alla nya medlemmar blir sedda 

och alla coacher och utövare vet vad varandra heter. Det är viktigt att känna sig välkommen. 

Det är känslan vi vill skapa menar respondenten.  

Att hjälpa varandra mot nya mål är verkligen viktigt. Det syns verkligen vilken skillnad på 

nya medlemmar i förhållande till de som har tränat i några månader vilken skillnad det är. 

Plötsligt så lossnar allt och folk utför saker som de aldrig tidigare har gjort utan problem. 
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Första tanken, som människor brukar ha, när de kliver in på crossfit lifebox, är gud passar jag 

in här? Det är lätt att folk bli avskräckta över hur det ser ut i boxen. Respondenten berättar att 

en person liknade boxen med en tortyrkammare vid första anblicken. Det finns inte några 

maskiner som på ett vanligt traditionellt gym, så många frågor, kretsar kring vad man 

egentligen skall göra här i boxen. Människor är så pass insnöade på det traditionella gymmet, 

så de förväntar sig att det helt enkelt skall se ut på ett speciellt vis när de stiger in i boxen. Det 

finns inte heller några speglar i boxen vilket gör att många blir avskräckta av det. Det är så 

klart en tanke bakom det berättar hon. Utövarna skall inte stå och titta samt granska sig själva. 

Det blir därmed viktigt att känna efter och det är det som är poängen med det hela. 

Övningarna skall kännas i hela kroppen istället för att bli styrd av sin spegelbild. Det är 

förstås viktigt att ha en spegel ibland, men i boxen kör vi det avskalade och råa temat och 

lägger inte krut på flådiga omklädningsrum och en lite häftig shop med fina färger. På crossfit 

lifebox så läggs fokus på det som människor inte får när de tränar på SATS och KMTI för att 

nämna några exempel. Det handlar om personlig träning och det får folk betala extra för på de 

traditionella ställena. Här skall det alltid ingå berättar respondenten. Det mer lyxiga kan 

människor få ta del av då de åker på spa eller går till badhus. Det är ett träningsställe och det 

är det folk betalar för alltså träning. Crossfit skulle helt klart kunna vara en träningsform, som 

kan anordnas på träningsresor i framtiden, med olika människor som nått framgång inom 

området. Exempelvis Ulf Stillman, som har varit förbundskapten i tyngdlyftningslandslaget.  

5.3.3 Gemensam intervju respondent 1 och 2 

Tillsammans förknippar respondenterna träningsresor med kända profiler så som Blossom 

från tv-serien Let´s dance. Målgruppen är framförallt tjejer som åker iväg på träningsresor, 

där kända profiler uppträder och håller i aktiviteterna på destinationen. Multisport och 

bergsklättring är aktiviteter som en av respondenterna förknippar med träningsresor. Hon 

belyser även att det är skillnad mellan elitidrottare och motionärer ”Friskis folket” som de 

även kallas.  

En respondent berättar att hon ser mycket annonser i tidningar men också på fler ställen. Det 

är främst tjejer, som står i centrum, som tidigare nämnts för träningsresorna. Där ”jakten på 

lyckan” anses vara huvudmålet med resan. Det vill säga att hitta personen som är ämnad att 

spendera sitt framtida liv tillsammans med. Behovet hos just tjejer är därför stort och 

respondenterna anser det vara orsaken till varför flera kvinnor är intresserade av träningsresor 

i förhållande till män. 
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”Vad tror ni att folk vill utföra för aktiviteter på en träningsresa. Om man nu har varit på en 

träningsresa?” 

Respondenterna anser att Crossfit är den mest intressanta aktiviteten för en träningsresa. Detta 

är inte enbart för att de coachar i träningsformen crossfit utan också för att det är snabbast 

växande träningsformen för tillfället i hela världen.  

Funktionell träning kommer ligga i fokus överlag framöver och det är en trend som kommer 

hålla i sig och locka allt fler människor nu och framöver. De kommer lockas av ”back to 

basic” som beskrivs som det råa och avskalade och rena. Människor kommer vilja att ta i med 

kroppen. Då ”back to basic” hamnar i centrum, kommer även gemenskapen stå i centrum. 

Löpning kommer locka folk och verkar ha en otrolig dragningskraft anser en respondent. 

”Vad tror ni är mest vanligt, att en person åker i grupp eller om denne åker för att träna själv?” 

Det som avgör om resenären reser i grupp eller på egen hand har med resans syfte att göra. Ett 

gäng från exempelvis crossfit lifebox, skulle helt klart vara intresserade av en träningsresa. 

Men även en resa tillsammans med pojkvännen skulle vara lockande menar en av 

respondenterna.  

Det har också att göra mycket med resenärens intresse och att träffa andra personer som har 

samma intresse och gillar att göra samma sak under sin resa. Träningsresor inom crossfit 

efterfrågas regelbundet enligt en respondent men resenären vill helst inte åka på egen hand. Så 

det är möjligt att en person som regel vill åka med en kompis. 

Extrema race som Tough Viking och Superior Race, hinderbanelöpning verkar vara 

aktiviteter som blir allt mer populära. Människor vill helt enkelt utmana sig själva och sina 

gränser. Det är en trend som ligger i fokus. Där människor vill leva på gränsen och verkligen 

kunna säga att de klarade den extrema utmaning som denne i fråga utstod under aktiviteten. 

”Hur lång skall en träningsresa vara, åker en person iväg en månad eller en vecka eller två dagar? ” 

Korta reser kommer vara aktuellt enligt respondenterna. Människor jobbar som regel och har 

ett liv och kanske barn som behöver skötas om. En weekend eller en vecka på sin höjd, men 

inte en månad. Det finns inte möjlighet för någon person att ta ledigt så pass länge anser en av 

respondenterna. Det skulle kunna vara, om det är en person, som inte har ett jobb. 

Målgruppen som åker iväg på en träningsresa under ett år är väldigt smal. Efter en närmare 
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eftertanke hos respondenterna och ett utrymme för reflektion, så är onsdag till söndag eller 

torsdag till söndag, den mest optimala perioden att resa i väg på en träningsresa. 

”Vad tror ni om upplägget på en träningsresa? Exempelvis träning 50 % eller kanske 20 

% matlagning eller 20 % föreläsningar?” 

Föreläsningar kring träningsformen/ träningsformer och helhetskonceptet som utövas på resan 

skulle definitivt vara intressant för resenären. Det viktiga blir att veta, varför en person, som 

deltar i en aktivitet på sin träningsresa gör som den gör och varför den gör det. Att ha 

kännedom, om historien bakom aktiviteten, förstå hur kroppen fungerar och varför vissa 

övningar utförs på ett speciellt vis och varför andra övningar inte utförs är viktigt. Fokus 

kommer ligga på helhetskonceptet nu och i framtiden.  

Det blir problematiskt att träna i exempelvis sex timmar med hög intensitet utan att göra något 

annat menar en av respondenterna. Det blir viktigt att fylla ut med andra saker under 

träningsresan. Aspekten med att lära känna folk, med samma intressen, som är på 

träningsresa, även för att umgås och äta bra mat på kvällarna, för att samtidigt förena nytta 

med nöje, kommer ligga i fokus. 

Matlagning kommer utgöra en stor del av tiden som spenderas på en träningsresa. Eftersom 

träningen ligger i fokus på en träningsresa, så blir maten och speciellt bra mat viktig för 

vistelsen på platsen och för hur personen uppfattar resan. Ett problem idag är att människor 

inte riktigt vet vad de skall äta berättar en av respondenterna. Det blir därför viktigt att 

informera och tillhandahålla det för researrangören. De vanligaste frågorna som coacherna på 

crossfit lifebox får handlar ofta om vad de som tränar skall äta som exempelvis till frukost. 

Många är jättehungriga och det behövs mer kunskap och helhetstänk med avseende på kosten.  

Helhetskonceptet ligger i tiden nu och kommer göra i framtiden. Folk blir allt mer medvetna 

om vad de stoppar i sig. Det gamla klichéartade uttrycket bara för att jag tränar så kan jag äta 

vad som helst suddas ut. Det blir mer ekologiskt baserade varor som skall vara rena och 

närproducerade. Det är helt klart en trend som kommer hålla i sig anser en av respondenterna. 

Folk bantar inte längre utan de tränar och äter bra mat och det är en väldigt bra trend.  

”Men på tala om trender, vad tror ni är ”trendigt” nu kanske man inte kan säga det, men 

mer än crossfit?” 

Det är såklart crossfit men också löpning. Ultraloppen verkar blir allt mer populära. Väldigt 

många människor springer och det är allt längre. De ”vanliga” motionärerna springer helt 
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plötsligt 10 mil. Vilket är en väldigt häpnadsväckande trend. Tanken om att vi kan mer än vad 

vi tror verkar infinna sig allt mer bland utövare och många har kommit med insikt när det 

gäller det. 

Mer krävande träningsformer står i centrum idag i förhållande till hur det var förr då den 

typiska hälsoresan baserades på vattengympa och aerobics. Det skulle vara ”klämkäckt” och 

mer ”mjukisgympa” menar respondenterna. Idag är det viktigt att det skall vara en utmaning 

på en träningsresa och helst av allt skall det vara något som är utöver det vanliga. 

”Men du tänker att oftast är det gamla, som åker på sådana här aerobicsträningspass. Då 

är det så här tänker jag att det de gamla som åker vill ha något mer även de?” 

Ålderskategorierna är varierade för de som åker på träningsresor. På crossfit lifebox i Karlstad 

är medelåldern relativt hög inom gruppen som utövar crossfit även fast det såklart är blandat. 

Speciellt om man jämför med övriga Sverige i största allmänhet, där medelåldern bland 

utövarna som regel är mycket yngre. På crossfit lifebox finns det seniorgrupper och det är 

möjligt att de skulle lockad av crossfit även fast de åker på den klassiska hälsoresan. Men det 

är främst eftersom pensionärer som regel inte vet vad crossfit handlar om och därmed är rädda 

för det outforskade och det som är okänt för dem i träningsväg. Pensionärer som åker på en 

träningsresa är där för att äta gott. Och för samvetets skull, är härligt att gå på en vandringstur, 

kring stället där de bor eller gympa lite i poolen i anslutning till hotellet osv. 

5.3.4 Intervju- Springtime 
”Vad har du för koppling till Sport och träning?” 

Har sportat i hela sitt liv med bland annat fotboll. Med åldern har löpning blivit mer aktuell 

och det respondenten ägnar sig åt. Men också golf och tennis ligger respondenten varmt om 

hjärtat då det gäller fritidsaktiviteter. Sedan försöker respondenten vara med i olika aktiviteter 

i största allmänhet men är absolut ingen elitidrottare för den sakens skull. Arbetsuppgifterna 

inom yrket handlar till en början om resor. Därefter är nischen sport- och träning vilket den 

har varit hela tiden. 

Personalen på Springtime kommer ursprungligen från resebranschen. Ingen i personalen är 

därmed elitidrottare inom sport- och träningsturism. Alla är dock intresserade av träning. 

Respondenten ser det inte som en nackdel snarare en fördel. Istället för att alla på företaget är 

”nördar” eller eliter inom sina områden så är vi likadana som våra resenärer. Det är en styrka 
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hos oss på Springtime berättar respondenten vidare och tycker det är viktigt för att nå 

framgång.  

”Vad tror du att folk vill utföra för aktiviteter på en träningsresa?” 

Det finns olika typer av resor. Den ena är då man åker på en dedikerad cykelresa, New York 

maraton, yoga, vandrar eller det andra då resenären åker på en generell resa.  Det sistnämna är 

Springtimes huvudkategori, där resenären erbjuds, olika saker och kan prova på ett brett 

spektra av aktiviteter. Det helt klart på hur pass dedikerad en person är i det denne ägnar sig 

åt. Skall en person exempelvis löpa New York maraton så är det löpningen som gäller. Det är 

förstås inte riktigt en träningsresa utan snarare ett mål med den träning som utövaren bedriver 

på hemmaplan i Sverige. 

 ”Vad tror du det är för människor som vill resa på den här typen av resa?” 

Den här typen av resform har en lång historia. Tidigare var det så att en människa var en 

avancerad motionär och väldigt driven. Men de sista åren har ett skifte infunnit sig. Från 

avancerad motionär till mer ”Svensson” karaktär. Vilket i sig innebär att vem som helst kan 

åka på en träningsresa nu för tiden. Nu för tiden tränar människor för att må bra och inte för 

att bli bra. Tidigare var folk mer hängivna. Karaktären på människorna som åker är i 

huvudsak medelålders. Det kostar som sagt en del att åka på en träningsresa. Därför blir det 

per automatik att det inte är så mycket ungdomar som åker om de inte har en mamma som är 

god och betalar för resan förstås. Åldern på dem som åker iväg på en träningsresa brukar ligga 

på 35 och upp uppåt i princip. Med målsättningen att hålla sig fräscha men inte behöver vara 

speciellt nördigt proffsiga inom ett område.  
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”Kör ni träningsresor enbart för elitsatsande personer ”nördar” eller erbjuder ni 

blandade alternativ på paketen?” 

Det är väldigt blandat. Men i huvudsak är merparten inte elitsatsande människor. Springtime 

är mer kända för att tillhandahålla träningsresor för den generella skaran människor som reser. 

Vilket också ligger i linje med approachen som vi försöker ha berättar respondenten. 

Det är viktigt att resenären som väljer att åka på en träningsresa har roligt. Det skall inte vara 

så allvarligt och skall kunna vara med. De resenärer som är mer seriösa väljer förmodligen 

andra alternativa träningsresor.  

 ”Vad är den optimala längden på en träningsresa?” 

En vecka är det absolut vanligaste.  

 ”Finns det några speciella upplägg på en träningsresa?” 

Träningspaketen på Springtime känns bra. Resenären erbjuds ett smörgåsbord av olika 

aktiviteter som är ca 10 till antalet om dagen. En av dessa 10 aktiviteter brukar vara teoretisk i 

sin karaktär. Det teoretiska passet brukar infalla på kvällen i form av en föreläsning. 

Deltagaren väljer själv vad denne i fråga vill vara med på och hur mycket eller lite den känner 

att den klarar av. De flesta resenärerna på en träningsresa är mer förhållandevis mycket och 

vanligtvis mer än vad det från första början har tänkt sig. Vi har dock inga matlagningskurser 

ofta är det teori rakt upp och ner. Teoripassen kan handla om kost men också träning. Det är 

allt från vinprovning till andra teman vilket i sig inte behöver vara nära knutna till träning.  

Det är en livsstil/ hälsa och må bra som det fokuseras på i våra träningsresepaket. Speciellt då 

det gäller den teoretiska biten men när det gäller träningsdelen i paketen ligger fokus på 

träningen. Det skall vara svettigt och Springtime i sig tror inte på några genvägar i 

sammanhanget.  

 ”Vad tror du som en trend inom sport- och träningsturism?” 

De stora operatörerna som Ving och Fritidsresor kör numera träning i sina vanliga resor. Det 

finns förstås många små arrangörer som har vuxit fram som tidigare inte funnits. Det innebär 

att själva träningen är något som folk i största allmänhet vill ha. Folk vill ha en fräsch form av 

semester. Springtime tror att detta förhållande ligger i tiden och är en trend som är här för att 

stanna. När människor åker på en resa nu för tiden är träning något som bara skall finnas med 

i utbudet. Det är precis som internet som är något som resenären bara skall ha på sin resa 
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numera. Det ingår i vardagen. Folk utför någon form av träning flera gånger i veckan och det 

blir därför naturligt att också utföra det på sin semester. Speciellt då det vanligtvis finns 

mycket mer tid än vanligt att ägna åt träning då personen i fråga är ledig. Träning har blivit 

något som är naturligt för människor på semestern och en självklarhet.   

 ”Hur fungerar samarbetet med profiler i Springtimes träningsresepaket?” 

Profilerna arbetar som regel inom olika projekt som företaget driver på träningsresorna. Det är 

en viktig grej i differentieringen och människor som väljer att resa på våra träningsresor anser 

att det är roligt med profiler. Det är framförallt personligheten hos profilen som lockar 

resenärerna att delta i något av projekten som de är delaktiga i men det är också såklart 

positivt om profilen i fråga har en koppling till sport- och träning.  

Profilerna håller ofta ett föredrag på sport- och träningsresan. Utöver det är de ofta med och 

tränar själva i aktiviteten som utförs. Alla tränar som regel och även kändisar och profiler gör 

också det. Så för profilerna är det också roligt att vara med. Som exempelvis artisten Petter 

hade ett föredrag i Portugal. Föreläsningen i sig handlade inte så mycket om sport- och 

träning men det handlade om honom och hans resa genom livet. Det går hand i hand.  
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6 Analys 

 

I kapitlet nedan kommer vi att ställa resultatet av vår empiriska studie i kontext med våra 

teoretiska utgångspunker. 

 

I tabell ett i Vings undersökning är det förhållandeviss många som inte tränar på semestern 

(63,6 %), en orsak till detta kan vara en följd då vissa inte vet vad som kategoriseras som 

träning. För att koppla detta till tabell två i Vings undersökning menar 790 av 3852 

respondenter (20,5%) att de tränar regelbundet i sin vardag och menar att de inte tar någon 

paus på sin semester. I samma tabell menar 2004 av 3852 respondenter (52 %) att de brukar ta 

promenader för att hålla igång på semestern, vi menar att problematiken ligger i att 

respondenterna inte anser sig träna när de ägnar sig åt promenader på sin semester, detta gör 

att flera väljer att svara att de inte tränar på semestern. Ser vi till definitionen av sport och 

träning där vi räknar in all form av fysisk aktivitet, genom vardagligt eller organiserat 

deltagande, som siktar mot att förbättra fysik och mental hälsa, som också formar sociala 

relationer, så går det även att räkna in promenader inom ramen för definitionen av sport och 

träning.  

Det går att ifrågasätta respondenterna i tabell två i Vings undersökning då endast 272 

respondenter av 3852 var villiga att prova på nya olika pass och upptäcka nya träningsformer 

när de är på semester. Förhåller vi oss till det vi har fått fram från intervjun på Crossfit 

Lifebox så är seniorer i regel mer försiktiga i att prova nya aktiviteter och träningsformer. I 

teorin för trender inom sport- och träningsturismen beskrivs ett antal nyckeltrender, den andra 

nyckeltrenden är att sport- och träningsdeltagare vill ha en variation av aktiviteter, där 

utövarna är villiga att prova på någonting nytt i förhållande till vad de har gjort tidigare. 

Därför behövs det läggas ner mer energi och resurser för att prova på nya saker under 

semestern. Ett sätt att implementera intresse för nya aktiviteter är att rekommendera 

aktiviteter som ligger i samma område, alltså aktiviteter som liknar varandra, detta kan 

medföra större intresse och deltagande från en bredare grupp inom olika aktiviteter.   

I tabell tre från Vings undersökning syns en tydlig trend att många helst tränar genom att gå 

på promenader på semestern, hela 2788 respondenter av 3792 (73,5%) väljer promenader som 

aktivitet som de helst vill träna under sin semester. Detta går att koppla ihop med resultatet 

från tabell sex där majoriteten av respondenterna tycker det är viktigt att en träningsresa 
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innehåller promenader eller power walks. Ser vi till resultatet från innehållsanalysen så 

förekommer organiserade power walks i 6 av 30 stycken träningsresor.  

I tabell tre från Vings undersökning så framkommer det att 914 respondenter av 3792 (24,1 

%) anser att vandring även är en aktivitet som respondenterna helst vill göra på sin 

träningsresa Ser vi till tabell sex i Vings undersökning så anser majoriteten av respondenterna 

att en träningsresa skall innehålla vandringar. Dock så har vi fått fram utifrån 

innehållsanalysen att vandringar endast förekommer fyra olika resor av de 30 som vi har 

undersökt.  

Vattengympa är även den en populär aktivitet bland respondenterna i Vings undersökning, 

1041 respondenter av 3792 (27,5 %) tränade helst vattengympa på semestern. Ser vi till tabell 

sex så finns endast vatten aerobics med där, majoriten av respondenterna ansåg att det var 

viktigt att en träningsresa innehöll vatten aerobics. Dock så finns viss likhet mellan 

aktiviteterna vatten aerobics och vattengympa, då båda utförs i vatten. Ser vi till hur viktigt 

det är att en träningsresa innehåller aerobics, så svarar majoriteten av respondenterna att det 

inte var viktigt att träningsresan innehåller aerobics. En möjlig trend är att sport- och 

träningsaktiviteter kan vara mer eftertraktade om de utförs i vatten. Dock ser vi till innehålls 

analysen är aktiviteterna som utförs i vatten inte så vanligt, vattengympa förekom i tre resor 

samt vattengympa endast förekom på en resa.  

De aktiviter som förekom mest frekvent i innehållsanalysen var yoga och core. Yoga förekom 

vid 18 resor, core förekom vid 13 resor. Ser vi till tabell tre i Vings undersökning är det 

endast 252 respondenter av 3792 (6,6 %) som helst tränar yoga på semestern. Ser vi till tabell 

sex i Vings undersökning så anser respondenterna att det inte är viktigt att en träningsresa 

innehåller yoga. Dock så anser majoriteten av respondenterna att en träningsresa innehåller 

core klasser. I teorin om trender inom sport- och träningsturism beskriver Hinch och 

Higham
86

 att en överdriven segmentering inom olika sport- och träningsgrenar kommer vara 

en trend. Det vill säga en ökad variation där hybridformer växer fram och 

nischningar/specialisering efterfrågas. Exempel på en sådan aktivitet är yoga som går att bryta 

ner i flera undergrupper, exempelvis, finns medicinsk yoga, power yoga, mjuk yoga och eld 

yoga. Dock utifrån Vings undersökning så finns det inget större intresse för yoga, resultatet 

blir motsägelsefullt då det finns ett stort antal träningsresor där yoga finns med som aktivitet.  

                                                           
86 Hinch, T, & Higham, J 2004, Sport Tourism Development [Electronic Resource] / Thomas Hinch And James Higham, n.p.: Buffalo : 

Channel View, 2004. E- bok 
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I innehållsanalysen undersökte vi 30 stycken sport- och träningsresor. Det vi kom fram till var 

att utav 30 olika resor så var endast 5 länder representerade på 18 olika destinationer. 

Länderna som var representerade var, Thailand, Portugal, Grekland, Spanien och Turkiet. I 

teorin trender inom sport- och träningsturismen kommer Hinch och Higham
87

 fram till att 

urbana miljöer kommer ha en ökad dragningskraft för sport- och träningsturister, dock så 

kommer även periferiska områden ha en ökad attraktionskraft för nya sport- och 

träningsaktiviteter i hänseendet att de är outforskade och fyllda risker och osäkerhet. De 

destinationer som vi fick fram ur innehållsanalysen var till stor del städer, dock inte några 

världsstäder eller ens huvudstäder, förutom ett undantag, Lissabon. 

Crossfit/ funktionell träning som träningsform skulle kunna höja procentantalet över vad de 

som åker på en träningsresa och ägnar sig åt styrketräning, gruppträningsklasser och löpning. 

Detta går att knyta samman med intervjun på Crossfit lifebox där vi har fått fram en ökad 

trend av funktionell träning nu och i framtiden. För att koppla resonemanget till teorin om att 

utövarna är villiga att prova på nya sporter med variation i sin karaktär. En ökad segmentering 

inom olika sportnischer är också ett faktum och något som vi fått fram av intervjun med 

Crossfit lifebox är att crossfit är ett sådant exempel som ligger i tiden och spås en ljus framtid. 

Personlig utveckling kommer ligga i fokus enligt de teorier vi har fått fram vilket i sig ligger i 

linje med vad crossfit handlar om. Individen som utövar en aktivitet kommer att dra sig mot 

andra utövare som delar samma intresse. 

Den höga andelen som menar att vattenaerobics skall ingå i en träningssemester tyder på att 

urvalsgruppen som är med i Vings undersökning är medelålders och seniorer. Detta har vi 

även fått fram i intervjun med Springtime där andelen unga som reser på träningsresor inte är 

särskilt stor. Utan målgruppen är medelålders ”Svensson” och de som har pengar att kunna 

genomföra en träningsresa. I intervjun med crossfit lifebox har vi även fått fram att det är 

seniorer som kopplas samman med den klassiska hälsoresan och med aktiviteter som 

vattengymnastik. Detta bekräftar att andelen som reser med Ving generellt är äldre på sport- 

och träningsresor. Det låga antalet som ägnar sig åt träning flera gånger per dag under sin 

träningsresa är väldigt låg vilket skulle kunna innebära att den största delen som väljer en 

träningsresa inte är ”nördar” inom området för sport och träning. Det är helt enkelt vanliga 

Svenssons som är målgruppen för Vings resor. Dock framgår det i figur 4 att människor ägnar 

sig åt träning varje dag. Något som framgår av intervjun med crossfit lifebox är att det inte går 

                                                           
87 Hinch, T, & Higham, J 2004, Sport Tourism Development [Electronic Resource] / Thomas Hinch And James Higham, n.p.: Buffalo : 

Channel View, 2004. E- bok 
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att träna hur mycket som helst under turistens vistelse på en träningsresa. Det blir därför i 

sammanhanget viktigt för den som råddar och koordinerar utbudet av aktiviteter på 

destinationen att ha ett utbud av alternativa aktiviteter. Av intervjun med Spring time har vi 

fått fram att det erbjuds alternativa aktiviteter som vinprovning och teoripass av olika slag. 

Av undersökningen har vi fått fram att utbudet av weekendresor är väldigt smalt. Trots att det 

finns förutsättningar för att etablera en lukrativ marknad för den som väljer att ge sig in i den. 

Dessa weekendpaket skall innehålla vandring och promenader eftersom det framgår i 

diagrammen 6 & 2 att dessa områden är väldigt populära och skall finnas med på en 

träningsresa. Det blir i det här anseendet viktigt, för den som slår sig på denna marknad, att 

förse resenärerna med info kring vandringsstråk- och leder. Som i sin tur är att finna kring 

destinationen och samtidigt utforma kartor kring området turisten vistas under sin semester. 

Intervjun med crossfit lifebox stärker vikten av weekendresor som populära i sammanhanget 

och värda att satsa på. Människor har som regel mycket att göra i sin vardag och kan inte vara 

borta så längre från tillvaron hemma. Längre träningsresor är därmed en smal nisch i 

sammanhanget och inte värt att satsa på. Målgruppen för de längre resorna är väldigt liten.  

Massage & Spa är kategorier som får stort utrymme i Vings undersökning och helt enkelt 

aktiviteter som bara skall vara med på en träningssemester. Det går att koppla till vårt 

teorikapitel och att människor i samhället fick möjlighet till mer fritid efter industrialismen. 

Människor kunde därmed skämma bort sig själv på ett annat vis. Det i sig går att härleda till 

varför dessa grenar är så pass populära som de är under turistens semester. De vill helt enkelt 

skämma bort sig själva. 

Enligt Vings material är inte gemensamma pass viktiga på turistens semester. Detta 

förhållande går emot vårt arbete och den ökade trenden med funktionell träning med bland 

annat kända profiler. 
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7 Slutsatser 

 

Under denna rubrik kommer vi att diskutera de slutsatser som vi har kommit fram till, med 

koppling till de frågeställningar som vi ställde i början av uppsatsen. 

 

7.1 Hur ser i generella drag marknaden för sport- och träningsresor ut 

idag? 
I vår undersökning har vi funnit att det råder en generell missuppfattning i vad som kan tolkas 

som sport och träning. Mycket beror på definitionen för sport och tränings breda karaktär som 

inkluderar mer än vad den exkluderar, detta leder i sin tur till missuppfattningar och 

misstolkningar av begreppet. Exempelvis så är det 2797 av Vings respondenter som beskriver 

att de inte tränar på semestern, I fråga två är det 2004 av Vings respondenter som brukar ta 

promenader för att kunna hålla igång, detta förstärks även i fråga tre där 2788 av Vings 

respondenter väljer promenader som det de helst vill träna på semestern. Detta tolkar vi som 

att respondenterna inte inkluderar promenader som en typ träning.  

 

Utifrån undersökningen har vi fått fram att vandra är en aktivitet som av många anses som en 

aktivitet som bör vara med på en träningsresa. Utav de träningsresor som vi analyserade fanns 

aktiviteten vandring på sex olika resor. Vattengympa och vattenaerobics är två aktiviteter som 

var populära bland respondenterna, då 1041 av Vings respondenter svarade att de helst 

tränade vattengympa på semestern. Yoga är den träningsaktivitet som förekom på störst antal 

resor, dock så tyckte inte majoriteten av respondenter att det inte var viktigt att en träningsresa 

innehöll yoga. Core klasser är något som majoriteten av respondenter tyckte var viktig att en 

träningsresa innehöll, det var även den aktivitet som förekom frekvent på olika typer av resor. 

 

Länder som är representerade i undersökningen är endast fem till antalet, representerade var, 

Thailand, Portugal, Spanien, Grekland, och Turkiet. De destinationer som var representerade 

var endast städer.  

 

7.2 Vilka nya trender kan förväntas inom det nämnda området? 

Funktionell träning kommer stå i centrum och fokus kommer ligga på individuell och 

personlig utveckling och inte lagsporter. Organiserade träningsformer kommer däremot stå i 
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fokus. En träningsform som crossfit skulle kunna höja procentantalet över vad de som åker på 

en träningsresa och ägnar sig åt styrketräning, gruppträningsklasser och löpning.  

 

Människor med liknande intresse kommer att dras till varnadra då de ägnar sig åt en aktivitet. 

En trend med nischade träningsformer, är något som kommer växa fram, som exempelvis då 

en träningsform som yoga delas upp i olika områden. Yoga är huvudområdet och 

undergrupper blir därmed medicinsk yoga, power yoga, mjuk yoga och eld yoga.  

 

En trend som vi finner central är promenader och power walks, det kan även vara olika former 

av vandringar. I tabell sex från Vings undersökning så har majoriteten av respondenterna 

klassificerat att det är mycket viktiga att en träningsresa innehåller dessa tre aktiviteter. 

 

En trend som vi fortfarande tror är aktuell, även om den kan anses vara traditionell och 

originell för en träningsresa, är sport- och träningsaktiviteter utförda i vatten. Exempelvis 

vattenpolo, vattenaerobics och vattengymnastik. 

 

Tid är en begränsad faktor i dagens samhälle och en trend som kommer växa allt mer är 

anpassningen till äventyrssportaktiviteter utomhus i närheten av stadsmiljö. Extrema 

hinderbanelöpningsaktiviteter blir allt mer populära. Människor vill helt enkelt utmana sig 

själva och sina gränser. Nyckel till dragningskraften för periferiska områden kommer istället 

ha en ökad attraktionskraft för nya sport- och träningsaktiviteter i hänseendet att de är 

outforskade och fyllda risker och osäkerhet. 

 

För researrangörer kommer arbetet ligga i att få människor att prova på nya saker under sin 

semester. Detta eftersom sportdeltagare kommer bli allt mer villiga att prova på en bredare 

variation av sportaktiviteter i förhållande till vad de har gjort i tidigare utsträckning. Vi har 

identifierat att målguppen som väljer att åka på en träningsresa är i huvudsak medelålders 

“Svenssons” och äldre i researrangörernas utbud via intervjun med Springtime så är det denna 

grupp som ligger i fokus. Denna målgrupp har även pengar att genomföra en träningsresa.  

 

Vi har även identifierat att den äldre målgruppen är mer försiktiga i sin omfattning att prova 

på nya saker och upptäcka nya träningsformer i intervjun med Crossfit lifebox. Seniorer 

kopplas samman med den klassiska hälsoresan och med aktiviteter som vattengymnastik. 

Detta bekräftar att andelen som reser med Ving generellt är äldre. Det låga antalet som ägnar 
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sig åt träning flera gånger per dag under sin träningsresa är väldigt låg vilket skulle kunna 

innebära att den största delen som väljer en träningsresa inte är ”nördar” inom området för 

sport och träning. Därför behövs det läggas ner mer energi och resurser för att få turisten 

prova på nya saker under semestern. Ett sätt att implementera intresse för nya aktiviteter är att 

rekommendera aktiviteter som ligger inom samma område, alltså aktiviteter som liknar 

varandra, detta kan medföra större intresse och deltagande från en bredare grupp inom olika 

aktiviteter. 

 

Något som framgår av intervjun med Crossfit lifebox är att det inte går att träna hur mycket 

som helst under turistens vistelse på en träningsresa. Det blir därför i sammanhanget extra 

viktigt för den som koordinerar utbudet av aktiviteter på destinationen att ha ett utbud av 

alternativa aktiviteter. Av intervjun med Springtime har vi fått fram att det erbjuds alternativ 

aktiviteter som vinprovning och teoripass av olika slag. 

 

Av undersökningen har vi fått fram att utbudet av weekend resor är väldigt smalt. Trots att det 

finns förutsättningar för att etablera en lukrativ marknad för den som väljer att ge sig in i den. 

Dessa weekendpaket skulle kunna innehålla vandring och promenader eftersom det framgår i 

diagrammen 6 & 2 att dessa områden är väldigt populära och skall finnas med på en 

träningsresa. Det blir i det här avseendet viktigt, för den som vill utveckla sig inom denna 

marknad, att förse resenärerna med information kring vandringsstråk- och leder. Som i sin tur 

är finns kring destinationen och samtidigt utforma kartor kring området som turisten vistas 

under sin träningsresa. Längre träningsresor är en smal nisch i sammanhanget och vi anser att 

det inte är värt att lägga allt för stort fokus på dessa resor, på den svenska marknaden. 

Turisten vill gärna skämma bort sig själv och områden som massage och spa kommer att få 

större utrymme i framtiden. 

 

Helhetskonceptet kring träningsformen/ träningsformer som utövas på resan kommer stå i 

centrum nu och i framtiden för resenären. Det blir viktigt att veta, varför en person, som deltar 

i en aktivitet på sin träningsresa gör som den gör och varför den gör det. Att ha kännedom, om 

historien bakom aktiviteten, förstå hur kroppen fungerar och varför vissa övningar utförs på 

ett speciellt vis och varför andra övningar inte utförs. 

 

Målgruppen är framförallt tjejer som åker iväg på träningsresor, där kända profiler uppträder 

och håller i aktiviteterna på destinationen är en trend. Multisport och bergsklättring är 
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aktiviteter som kommer få större utrymme i framtiden och något som förknippas med 

träningsresor. Det kommer råda en skillnad mellan elitidrottare och motionärer. 

 

Idrottsturismutvecklare måste ligga långt fram i arbetet med att ta fram nya sporter och 

utveckla god förståelse för de motiv som ligger till grund för deltagandet i aktivitetsutbudet. 

Återkommande evenemangscyklar som är långa eller korta beroende på vad som passar bäst 

och samtidigt är förknippad med sportaktiviteten är viktigt och något som bör övervägas med 

noggrannhet. Vi tror att det kommer vara viktigt att skapa olika träningspaket för resenärerna. 

Resenären bör erbjudas ett smörgåsbord av olika aktiviteter där turisten själv får välja vilka 

aktiviter hen vill medverka i. Träningspaketen bör även innehålla olika typer av teoretiska 

förläsningar, matlagningskurser och exempelvis gemensamma middagar.   

 

Matlagning kommer utgöra en stor del av tiden som spenderas på en träningsresa. Eftersom 

träningen ligger i fokus på en träningsresa, så blir maten och speciellt bra mat viktig för 

vistelsen på platsen och för hur personen uppfattar resan. Ett problem idag är att människor 

inte riktigt vet vad de skall äta. Det blir därför viktigt att informera och tillhandahålla det för 

researrangören.  

 

Det finns olika typer av resor. Den ena är då man åker på en dedikerad cykelresa, New York 

maraton, yoga, vandrar eller det andra då resenären åker på en generell resa.  Det sistnämna är 

Springtimes huvudkategori, där resenären erbjuds, olika saker och kan prova på ett brett 

spektra av aktiviteter. Det beror klart på hur pass dedikerad en person är i det denne ägnar sig 

åt. Skall en person exempelvis löpa New York maraton så är det löpningen som gäller. Det är 

förstås inte riktigt en träningsresa utan snarare ett mål med den träning som utövaren bedriver 

på hemmaplan i Sverige. 

 

Den här typen av res- form har en lång historia. Tidigare var det så att en människa var en 

avancerad motionär och väldigt driven. Men det sista åren har ett skifte infunnit sig. Från 

avancerad motionär till mer ”Svensson” karaktär. Vilket i sig innebär att vem som helst kan 

åka på en träningsresa nu för tiden. Nu för tiden tränar människor för att må bra och inte för 

att bli bra. Tidigare var folk mer hängivna.  
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8 Resultat 

 

I detta kapitel kommer vi att besvara syftet med uppsatsen, utifrån vad vi har fått fram 

tidigare i undersökningen genom att ställa vårat empiriska material mot vad som redan är 

skrivet i form av teori. Syftet med uppsatsen är att beskriva trender inom sport- och 

träningsturism, samt att undersöka nya potentiella segment för researrangörer som i sin tur 

kan leda till nya erbjudanden som researrangörerna kan utveckla. 

 

Vi har funnit att promenader, vandring och Power Walks är något som är väldigt efterfrågat 

på sport- och träningsresor, det är också något som många tycker att sport- och träningsresor 

bör innehålla.  

Aktiviteter som kan delas in i olika undergrupper kommer vara en trend i framtiden. Det vill 

säga olika hybridformer av en huvudaktivitet. Exempelvis så vill människor inte bara ha yoga 

längre utan även prova på nya former av den specifika aktiviteten, som exempelvis eld yoga 

eller power yoga. 

Funktionell träning kommer alltmer hamna i centrum i framtiden, fokus kommer också ligga 

på individuell och personlig utveckling. Vi kan dra slutsatsen att en träningsform som crossfit 

blir allt mer populär bland utövare och ett fokus på resepaket med inslag av träningsformen 

skulle göra succé. Vi tror att sport- och träningsaktiviteter som utförs i vatten, som vattenpolo, 

vattenaerobics, vattengymnastik fortsättningsvis kommer vara ett bra komplement på resorna.   

På grund av att tidsaspekten har blivit en allt mer begränsad faktor så kommer kortare resor 

vara framgångsrika med ett speciellt fokus på weekend resor samt sju dagarsresor.  

Medelpriset för en sju dagarsresa är cirka 8700 kr per person. Målgruppen som genomför 

sport- och träningsresor är ofta medelålders samt äldre. Anledning till detta är att målgruppen 

har råd att åka på en resa med inslag av sport och träning. En mindre andel elitsatsande 

resenärer kan också anses som en målgrupp då priset inte spelar någon roll utan motivation 

och intresse spelar större roll. Dock så utesluter vi inte att yngre personers medverkande på 

sport- och träningsresor. 

Helhetskonceptet är en trend som kommer i stå i centrum i framtiden. Det blir viktigt att veta, 

varför träningen bedrivs och hur den skall bedrivas i teori och praktik. Därför blir även 

matlagningskurser/ koncept och teori kring träning och tekniker inslag i sport- och 



57 
 

träningsresan. För att skapa större intresse för sport och träningsresor, bör researrangörer 

också ha resor som är knutna till alternativa aktiviteter. För att i sin tur skapa en 

dragningskraft som motiverar turisten att resa till en specifik destination. Detta stärks 

ytterligare från intervjun på Crossfit lifebox då de beskriver att det inte går att träna hur 

mycket som helst, och det blir därför extra viktigt att kunna ha alternativa aktiviteter som 

turisten kan ägna sig åt då denne inte tränar. 

Sport och träningsresor kan delas upp i olika kategorier, där fokus för resan ligger i 

individuell och personlig utveckling, exempel på sådana resor är löparresor, vandringsresor 

och cykelresor. Även Multisport och bergsklättring är aktiviteter som kommer växa sig allt 

mer starka.  

Sedermera finns det även generella resor, där individen får välja på ett smörgåsbord av olika 

träningsformer. För researrangörer kommer problematiken och arbetet ligga i att informera 

om olika aktiviteter, detta är centralt då det krävs viss kunskap för att prova nya aktiviteter. 

Att ta hjälp av kända profiler kommer vara en viktig nyckel för att locka sport- och 

träningsturister att prova på olika former av aktiviteter under sin resa. 

8.1 Avslutande diskussion  
Av studien går det att se samband mellan att det råder en osäkerhet kring turistens uppfattning 

om vad träning är. Det har speglat av sig i det material vi har fått fram och bearbetat i 

undersökningen. Målgruppen som reser med dagens charterbolag är i huvudsak i kategorin 

medelålders ”Svensson” och äldre. För att finna nya potentiella marknader inom sport- och 

träningsturism borde agenter fokusera på ett bredare koncept som också innefattar passiva 

turister. Att sprida information kommer bli ett område att arbeta med nu och i framtiden. Ett 

intressant område att bedriva forskning inom, är på hur turisten skall nås på bästa sätt. Genom 

kommunikationsverktyg, flöden och göra informationen kring träningsformer och aktiviteter 

lättupptagliga för turisten blir därför ett område som kommer stå i centrum för framtida 

forskning knutet till området sport- och träningsturism. 

Modell 1.1  som vi har använt för att dela upp området sport- och träningsturism har fungerat 

bra. Forskningen som utgår från modellen är dock i sammanhanget smal i sin karaktär. Det 

behövs en bredare kontext inom ämnet där alla modellens delar räknas in för att få en bredare 

helhetsbild på området sport- och träningsturism. Då en bredare och djupare uppfattning kring 

området nås så är en bredare forskning kring olika grenar och segmentering möjlig. Vi har 

identifierat en trend som går att koppla ihop med resonemanget och att nischade marknader 
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inom ett huvudområde på är möjligt. Eftersom det råder en trend mot nischade marknader, på 

ett huvudområde inom sport- och träningsturism, blir det viktigt för charterbolag att fokusera 

på dessa i framtiden och konstruera produktportföljer som är skräddarsydda efter det. Då vi 

med studien har identifierat, att weekendpaketresor och resor som går under en vecka men 

inte mer är populära hos charterbolagen och för de som reser, så blir det extra viktigt att nå ut 

till turisten snabbat med information som väcker nyfikenhet så att denne provar på nya saker. 

Speciellt då den typiska sport- och träningsresan är kort i sin karaktär. Som tidigare nämnt 

kommer faktumet att väcka nyfikenhet hos turisten och göra denne attraherad av nya saker stå 

i centrum i framtiden men också helhetskonceptet kommer vara en het potatis. 

Helhetskonceptet där ett brett spektra erbjuds och alternativa aktiviteter med teoripass osv blir 

viktigt för arrangörerna att tillhandahålla på destinationen för turisten. En av anledningarna 

till det, är att studien har resulterat i att den typiska sport- och träningsturisten inte kan 

förhålla sig till ren och effektiv träning hela tiden under sin vistelse. Det ligger också i linje 

med teoridelen där turisten vill skämma bort sig i under sin semester och det bör därför finnas 

alternativa aktiviteter att välja bland. 

I undersökningen vi har gjort av materialet är det även mycket som tyder på att målgruppen 

vill skämma bort sig och är som tidigare nämnt medelålders och äldre vilket är nära knuten till 

teorin. Av resultatet är också sambandet att det är en mindre andel elitsatsade personer på 

charterbolagens träningsresor och de söker sig till andra typer av resor helt enkelt. 

Att aktörer blandar in kända profiler i utbudet på träningsresor är en trend som vi anser 

positiv. Vi har nämligen påvisat identiteten, i att det ligger ett genuint intresse, hos sport- och 

träningsturisten att uppleva något som är utöver det vanliga under sin semestervistelse. Att 

kända profiler deltar i aktiviteter och leder dem, gör det möjligt att locka fram tillfredställelse 

och en attraktionskraft hos turisten som annars inte är möjlig. Ett forskningsområde skulle 

kunna vara hur aktörer får in kända profiler i sin repertoar på ett smidigt sätt. Ett speciellt 

fokus kommer ligga på trenden inom individuell och personlig utveckling vilket också skulle 

kunna utgöra ett område för forskning. Det vill säga turistens strävan att ta sig själv till en ny 

nivå i sin träningsform som denne utövar. Det blir därför viktigt för arrangörer att förhålla sig 

till det faktum och ligga längst fram i utvecklingen kring nya aktivitetsprojekt. 

Slutligen vill vi tacka Crossfit lifebox, Springtime och Ving för sin medverkan i studien och 

försett oss med intressant och relevant information som har varit viktigt för uppsatsen. Vi 
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hoppas även att våra samarbetspartners kan dra nytta av studiens resultat och det vi har fått 

fram samt finner en inspirationskälla i arbetet mot nya mål.  
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10 Bilagor  

10.1 Aktiviteter 

Förekom i fyra resor Förekom i tre resor Förekom i två resor Förekom i en resa 

Body combat Basket afrodans Boot camp 
Cardio Boccia Aero box Box Aerobic 
Höft lår stuss mage Bordtennis Badminton cirkel gympa 
Vandring Fitness x Basic pass Cirkelträning tabata 
Zumba fysträning Body attack Cross circle 
 Intervall body balane Dans Aerobic 
 Strandvolleyboll Cykling Kajak 
 Tennis Dans Kanot 
 Vatten gympa Fotboll knip 
  Fuego Löpning Maraton 
  Funktionell träning Medi Yoga 
  Gympa Power yoga 
  kondition & styrka Ryggträning 
  meditation Salsa & danskurser 
  power cross walk Shuffleboard 
  power pilates Skivstångsträning 
  Sh'bam Stretching 
  Step Styrka för löpare 
  Vattenpolo Teknik pass 
  Vindsurfing Topcat Katamaran 
   Vattengympa 
 

10.2Destinationer 

  

Marmari 1 Lissabon 1 
Side 7 Mallorca 1 
Belek 1 Menorca 1 
Lanzarote 1 Teneriffa 1 
Rhodos 1 Sao Miguel 1 
Thasos 1 Costa de Almeria 1 
Kefalonia 1 Fuerteventura 6 
kreta 1 Monte Gordo 2 
Azorerna 1 Hua hin 1 

 

10.3 Undersökning Ving 

Tränar du på semestern? 4396 66% 
  Ja  1599 36,4% 
  nej 2797 63,6% 
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Vilket av följande påståenden stämmer in 
på dig när det gäller träning och boende 
på en semesteranläggning på ett sol- och 
badresmål? 3852 57,9% 

  

Jag motionerar/tränar regelbundet i min 
vardag och tar ingen paus på semestern 790 20,5% 

  Jag unnar mig en paus från träningen när 
jag är på semester 288 7,5% 

  Jag brukar ta promenader för att hålla 
mig igång och kunna unna mig god mat 
och dryck 2004 52,0% 

  
Jag hinner sällan träna i vardagen och 
brukar därför utnyttja hotellets 
träningsfaciliteter och olika pass så 
mycket jag hinner 114 3,0% 

  Jag vill gärna kunna prova på olika pass 
och upptäcka nya träningsformer när jag 
är på semester 272 7,1% 

  Inget påstående stämmer på mig 384 10,0% 
    

 
  

  Vad tränar du helst på semestern? Max 
tre alternativ. 3792 56,9% 

  Styrketräning 688 18,1% 
  Gruppträningsklasser 458 12,1% 
  Promenader 2788 73,5% 
  Vattengympa 1041 27,5% 
  Löpning 593 15,6% 
  Cykling 241 6,4% 
  Yoga 252 6,6% 
  Vandring 914 24,1% 
  Annat, nämligen 314 8,3% 
    

 
  

  Hur ofta tränar du på semestern? 3691 55,50% 
  Flera gånger varje dag 68 1,8% 
  Varje dag 1290 34,9% 
  3-4 gånger på en vecka 874 23,7% 
  2-3 gånger på en vecka 986 26,7% 
  1 gång under semesterveckan 473 12,8% 
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Om du skulle göra frilufts- eller 
träningsaktiviteter på egen hand, vad av 
följande skulle vara intressant för dig att 
ha till hands? 3724 55,90% 

  Cykelguider med kartor 295 7,9% 
  Guide till fina promenadstråk 1532 41,1% 
  Guide till vandringsstråk med olika 

svårighetsgrad 622 16,7% 
  Guide till löprundor i närområdet 290 7,8% 
  Ett gym på hotellet 783 21,0% 
  Annat, nämligen 202 5,4% 
        
  

Skulle du vara intresserad av att åka på 
en träningsresa med Ving och inriktning 
på SATS gruppträningsklasser? 3817 57,3% 

  Ja 1293 33,9% 
  Nej 2524 66,1% 
        
  

Vilket resesällskap skulle du vilja ha på en 
sådan träningsresa med Ving och SATS? 1332 20,0% 

  Med en vän eller partner 1011 75,9% 
  Tillsammans med familjen 217 16,3% 
  Jag reser helst själv på en arrangerad 

träningsresa 104 7,8% 
      

   Vilken reslängd skulle du föredra på en 
sådan träningresa med Ving och SATS? 1332 20,0% 

  Weekend (torsdag- söndag) 202 15,2% 
  Kortvecka (Söndag-Torsdag) 151 11,3% 
  1 vecka 852 64,0% 
  2 veckor eller mer 127 9,5% 
    

    Hur många gruppträningsklasser/pass 
per dag skulle du troligen vilja träna? 1331 20,0% 

  1-2 gånger 1104 82,9% 
  3-4 gånger 212 15,9% 
  5 gånger eller fler 15 1,1% 
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     Hur viktigt är det att en träningsresa 
innehåller... 1 = Inte viktigt alls och 4 = 
Mycket viktigt 

      1 2 3 4 

...Yoga-klasser? 420 273 288 295 

...Zumba-klasser? 451 292 294 230 

...Core-klasser? 245 248 413 365 

...Cross training-klasser? 320 322 372 244 

...Water aerobic-klasser? 266 248 379 375 

...Stretch-klasser? 296 342 391 229 

...Step-klasser? 503 380 255 117 

...Aerobic-klasser? 385 320 344 189 

...innehåller gemensamma joggnings-
/löparpass med instruktör? 450 300 270 233 

...träningsresa även innehåller 
promenader (power walk)? 136 186 460 516 

...vandringar? 166 230 441 445 

...möjlighet till massagebehandlingar (till 
en extra kostnad) 109 190 411 593 

...möjlighet till spabehandlingar (till en 
extra kostnad)? 119 215 408 544 

 

10.4 Förklaring aktiviteter 
Aerobics: Även kallad aerob övningar. Olika övningar, som jogging, rodd, simning eller 

cykling. Övningarna stimulera och stärker hjärtat och lungorna. Detta genom att förbättra 

kroppens utnyttjande av syre.
88

 

Cirkelträning: (1) Det kan vara styrketräning där du går från maskin till maskin. Exempel: 

Ett set av en övning för lårens framsida följs direkt (utan vila mellan seten) följd direkt av ett 

set av en övning för lårens baksida direkt följt av ett set av en övning för ryggen, och så 

vidare tills man har gått igenom även bröst-, arm-, axel-, vad- och magmusklerna. Antingen 

nöjer man sig då, eller så gör man en-två "cirklar" till på samma sätt. (2) Det kan också vara 

träning där man först gör en styrketräning, så många repetitioner man orkar under exempelvis 

en minut, sedan går på en konditionsövning (hopprepshoppning, stepupträning på stepbräda, 

cykling på motionscykel, träning på trappmaskin osv) under lika lång tid, följt av ytterligare 

                                                           
88 http://dictionary.reference.com/browse/aerobics 

Hämtad: (2014-05-23) 

http://dictionary.reference.com/browse/aerobics
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en styrkeövning osv. (3) Det finns även varianter där man gör några styrkeövningar i följd, 

sedan en konditionsövning, fler styrkeövningar osv.
89

 

Core: Är det engelska ordet för kärna, som syftar på att kroppens kärnparti tränas så som, 

rygg och mage, vilket är fundamentalt för kroppshållning och balans.
90

 

Cx Worx: Är ett 30 minuter långt pass och utövaren arbetar med Core- musklerna på ett 

funktionellt sätt i isolerade övningar och kombinerade övningar. Passet fokuserar på raka 

magmuskler och sneda magmuskler(midjan) och ländryggen. Utöver det så tränas axlar, 

baksida rygg, framsida och baksida lår och rumpa. På 30 minuter varierade övningar som 

plankan, cruches, cross crawl, sneda situps med eller utan viktplatta. Passet inkluderar även 

stående styrkeövningar med antigen viktplatta eller gummiband. Flera av övningarna 

engagerar även balansen.
91

 

Grit: Är uppbyggt av rörelser som ökar spänsten. En steplåda används och ibland även en 

viktplatta för att öka intensiteten och belastningen. Drivande musik får dig att ta din träning 

till en ny nivå. Bli starkare, snabbare och mer explosiv.
92

 

Mobilitetsträning: Innebär att träna sin rörlighet och handlar om att sträcka och töja ut 

muskler och leder. Träningen kan vara passiv, dvs med hjälp av en yttre kraft, eller den kan 

vara aktiv, dvs med hjälp av den egna muskelkraften. Vi kan också välja att vara kvar i 

ytterläget en stund.
93

 

Pilates: Ett system för skonsam träning, som utförs liggande, som sträcker och förlänger 

musklerna, som avser att förbättra hållning, flexibilitet, etc.
94

 

Spinning: Är konditionsträning i grupp som utförs på en stationär cykel. Med inspirerande 

musik och en drivande ledare belastar du hjärta och lungor, förstärker muskulaturen i lår och 

vader. Med rätt teknik stärker du också muskulaturen i mage, rygg, axlar och nacke. Under 

passet jobbar utövaren i tre olika positioner som på ett varierat sätt tränar konditionen.
95

 

                                                           
89 http://www.aftonbladet.se/incoming/article10401774.ab 

Hämtad: (2014-05-23) 
90 http://www.styrkeprogrammet.se/traningsguide/ordlista/ 

Hämtad: (2014-05-23) 
91 http://www.thuse.se/2012/10/02/vad-ar-cxworx/ 

Hämtad: (2014-05-23) 
92 http://www.sats.se/traning/grupptraning/grit-plyo/ 
Hämtad: (2014-05-23) 
93 http://gbg.friskissvettis.se/vart-utbud/var-traningside/rorlighet/ 

Hämtad: (2014-05-23) 
94 http://www.thefreedictionary.com/Pilates 

Hämtad: (2014-05-23) 
95 http://gbg.friskissvettis.se/vart-utbud/spinning/ 

http://gbg.friskissvettis.se/vart-utbud/var-traningside/kondition/
http://www.aftonbladet.se/incoming/article10401774.ab
http://www.styrkeprogrammet.se/traningsguide/ordlista/
http://www.thuse.se/2012/10/02/vad-ar-cxworx/
http://www.sats.se/traning/grupptraning/grit-plyo/
http://gbg.friskissvettis.se/vart-utbud/var-traningside/rorlighet/
http://www.thefreedictionary.com/Pilates
http://gbg.friskissvettis.se/vart-utbud/spinning/
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Power walk: En form av motion som innebär snabba promenader där utövaren låter armarna 

vara böjda och svänga naturligt. Även kallad hastighets promenader.
96

 

Yoga: Yoga är de fysiska, psykiska och andliga metoder eller discipliner som syftar till att 

omvandla kropp och själ. Termen betecknar en mängd olika skolor, metoder och mål.
97

 

10.5 Intervjuguide 
För att se fullständiga intervjuer, kontakta oss via e-post Joha.hogberg09@gmail.com / 

eliasx@hotmail.com 

Huvudtema: Trender inom Sport & träningsresor 

Bakgrund: 

Hur gammal är du? Yrke?  

Vad har du för bakgrund kopplat till sport och träning? 

Egna erfarenheter:  

Har du tidigare varit på en Sport/träningsresa?  

Hur lång var den?  

Vad tyckte du om upplevelsen? 

Om du skulle få ändra någonting på resan vad skulle du förändra?   

Personliga preferenser: 

Vilken träningsform skulle du vilja utöva?  

Vart vill du resa om du skall ägna dig åt träning? 

Hur skulle du vilja ta dig till resan? (buss, flyg, tåg, bil) 

Hur länge skulle du kunna tänka dig att spendera på en träningsresa? 

Vad skulle motivera dig till att åka på en träningsresa? 

Vad skulle du vilja ha för upplägg på din träningsresa?  

                                                                                                                                                                                     
Hämtad: (2014-05-23) 
96 http://dictionary.reference.com/browse/power+walking 
Hämtad: (2014-05-23) 
97 http://en.wikipedia.org/wiki/Yoga 

Hämtad: (2014-05-23) 

mailto:Joha.hogberg09@gmail.com
http://dictionary.reference.com/browse/power+walking
http://en.wikipedia.org/wiki/Yoga
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Generella preferenser: 

Vad tror du att andra vill utföra för träning eller sport på sin semester?  

Vart tror du folk vill resa?  

Vad tänker du är en optimal längd för en träningsresa?  

Vad tror du om deltagarna för sport & träningsresor, vad är det för människor, yrke, kön, 

arbete, bor.  

Tror du det finns något speciellt upplägg som fungerar bäst? Exempelvis träning 50%  

näringslära 20%, tekniker 20%  och föreläsningar 10%. 

Avslut: 

Vad ser du är en trend/igt inom sport & tränings resor för framtiden?  
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10.6 Kodschema 
För att se fullständig kodning, kontakta oss via e-post Joha.hogberg09@gmail.com / 

eliasx@hotmail.com 

v.2  Typ av träningsresa 
  

V.4 reselängd 
 1.     

  
1. 1 dag 

 
  

     
2. 2 dagar 

 
  

     
3. 3 dagar 

 
  

v.2 Aktivitet 
  

4. 4 dagar  
 

  

1.         5. 5 dagar 
 

  

2.         6. 6 dagar 
 

  

3.         7. 7 dagar 
 

  

4.         8. 8-13 dagar   

5.         9. 14 Dagar 
 

  

6.         10. 15+ dagar 
 

  

7.         
    8.         v.5  Pris 

  9.         1.       

10.         2.       

11.         3.       

12.         4.       

13.         
    14.         
    15.         v.6 Tränings program 

 16.         1. Ja 
 

  

17.         2. Nej  
 

  

18.         3. Kanske 
 

  

19.         4. ej avläsbart   

20.         
    21.         
    22.         v.7  Innehåll träningsprogram 

23.         1.       

24.         2.       

25.         3.       

26.         4.       

27.         5.       

28.         6.       

29.         7.       

30.         8.       

     
9.       

     
10.       

v.3 Destination för aktivitet 
     1.       
      


