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Abstrakt 

I dagens samhälle expanderar turismen ständigt och turism tillhör en av världens 

största näringsgrenar. Privatpersoner lägger mer pengar på sin fritid och dess 

aktiviteter idag mot tidigare och det har visat sig att semestern är privatpersoners 

tredje prioritet vad gäller områden inom vilka de vill spendera sina pengar. Det är 

viktigt att få förståelse för motivationsfaktorer i turismsammanhang för att nå en 

förståelse kring varför människor åker på semester. Vidare är träningsresor ett 

högaktuellt ämne inom turismbranschen. Då det är en relativt ny inriktning inom 

turism är det viktigt för turismnäringen att veta vad som styr människor till att åka på 

denna typ av resor, för att kunna nå ut till rätt sorters konsumenter på ett effektivt 

sätt. Syftet med denna uppsats var att, ur deltagares perspektiv, undersöka faktorer 

och motiv som ligger till grund för att åka på en träningsresa. Uppsatsen är en 

kvalitativ studie som är baserad på åtta intervjuer med personer som ska åka på en 

träningsresa under våren 2014. I resultatet kunde vi identifiera ett antal olika 

motivationsfaktorer som i större eller mindre utsträckning var anledningar för våra 

informanter att åka med på träningsresan. 

  



 

Förord 

Vi vill inledningsvis rikta ett stort tack till de personer som har gjort det möjligt för 

oss att genomföra vår studie. 

 

Först och främst vill vi tacka de informanter som har deltagit i vår empiriska 

undersökning och låtit oss ta del av deras tankar och erfarenheter. 

 

Vi vill vidare tacka vår handledare Christer Foghagen för all hjälp och vägledning i 

vårt arbete samt för alla intressanta diskussioner. 

 

Slutligen riktar jag, Agnes, ett tack till min mamma för allt stöd hon har gett mig 

under denna process och för att hon alltid tror på mig. Jag, Frida, tackar min pojkvän 

för allt stöd - både kring uppsatsskrivandet och allt annat jag företar mig. 

 

Vi önskar Er trevlig läsning! 

 

Kalmar, januari 2014 
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1 Inledning 

Motivation förknippas med psykologiska och biologiska behov och begär. Termen 

hänvisar vidare till den process genom vilken en individ drivs till att agera eller bete 

sig på ett visst sätt. Det kan sägas vara den drivande kraften bakom alla handlingar 

som görs och meningen med motivationsfaktorer är att skydda, tillfredsställa eller 

framhäva individen. Turismmotivation är vidare en specifik del av det bredare och 

generella området mänsklig motivation, vilket kan förklaras som ett nätverk av 

biologiska och kulturella krafter som påverkar valet av resa, en turists beteende samt 

dennes upplevelse. Det är viktigt att få en förståelse för motivationsfaktorer i 

turismsammanhang för att få förståelse för varför människor åker på semester 

(Crompton 1979; Mayo & Jarvis 1981; Pearce 1982; Dann 2000a; Pearce 2005; 

Decrop 2006; Page & Connell 2009). 

 

Att studera motivation skapar en förståelse och möjliggör förutsägbarhet samt 

sträcker sig bortom besvarandet av frågan hur till att besvara frågan varför. Inom 

turism är det enklare att besvara frågorna vem, när, var och hur samt att beskriva 

turisters karaktärsdrag. Det är dock avsevärt svårare att besvara frågan varför, vilken 

är en tänkvärd fråga och en huvudsaklig faktor som ligger bakom turisters beteende. 

Turisters efterfrågan är och kommer säkerligen alltid att vara under ständig 

förändring. Att turisters beteende kommer att ändra sig med åren innebär därför att 

det är viktigt att forskningen kring konsumentbeteende och motivation inom turism 

fortgår (Crompton 1979; Dann 2000a; Swarbrooke och Horner 2007). 

 

Frågan varför reser människor? är dock i både akademisk och tillämpad mening 

ofullständig. Det är likväl denna breda fråga som ofta används för att få kunskap om 

motivation och därigenom för att besvara frågan varför inom turismbranschen. En 

bättre metod att använda sig av för att nå en förståelse kring motivation anses vara att 

undersöka varför en viss grupp av människor väljer en särskild sorts resa (Goeldner 

& Ritchie 2006; Pearce 2011). 

 

Vad turister gör och varför har en tendens att vara av intresse för en mängd individer. 

Turisters tankar och känslor samt vad som påverkar vad de tänker och känner är 

fascinerande för turisterna själva, då människor genom denna kunskap får möjlighet 

att få ut det mesta av sin semester.  
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Även beslutsfattare inom turismnäringen har ett intresse för turisters beteende. Detta 

inkluderar personer vars arbete innebär att på något sätt ägna sig åt att skapa 

riktlinjer och ta beslut kring turistaktiviteter, där intresset fokuserar på vad turister 

föredrar och hur de fattar beslut vid resval och köp av en resa. Detta kan exempelvis 

vara personer som arbetar med marknadsföring eller har ledande positioner inom 

turismnäringen (Moscardo et al. 1996; Pearce 2005). 

 

Att förstå vad som driver turister i deras roll som konsumenter till att bete sig som de 

gör är av betydande vikt för att förstå beslutsfattandet vid resande. Utan en förståelse 

för turisters motivation kan det bli problematiskt att marknadsföra turism effektivt, 

då ett alltmer konkurrensutsatt förhållande existerar på marknaden. För att nå 

framgång bör turismutövare förstå motivation hos deras konsumenter. Vidare kan en 

professionell förståelse för konsumenten sägas vara kärnan i en framgångsrik 

affärsverksamhet inom turismnäringen (Fodness 1994; Decrop 2006; Goeldner & 

Ritchie 2006). 

 

I dagens samhälle tillhör turism en av världens största näringsgrenar och turismen 

expanderar ständigt. Privatpersoner lägger mer pengar på sin fritid och dess 

aktiviteter idag än tidigare och det har visat sig att semestern är privatpersoners tredje 

prioritet vad gäller områden inom vilka de vill spendera sina pengar. Nya behov och 

erbjudanden skapas ständigt av turismnäringen och därigenom utvecklas nya resmål 

och resetrender oupphörligen. För att tillfredsställa dagens turister måste 

organisationer och företag således vara nytänkande för att överleva i branschen 

(Blom & Nilsson 2000; Kurtzman 2005; Blom & Nilsson 2007). 

 

Idag är resor där träning ingår ett växande marknadssegment inom turism (Little 

2012) och i en studie som genomfördes av Szczechowicz (2012) visade det sig att 

alltfler ägnar sig åt fysiska aktiviteter under semestern samt att många väljer att åka 

på resor där ett utbud av alternativa former av fysiska aktiviteter ingår. 

  

Även inom svenska turismnäringen blir träningstrenden och det ökande intresset för 

träning på semestern uppmärksammad (se exempelvis Lindström 2010; Apollo 2012; 

Copperhill Mountain Lodge 2013; Resia 2013a; Ving 2013).  

 



8 
 

I rapporten Resiabarometern 2013, som publicerades i februari 2013 och som 

utfördes i ett samarbete med TNS Sifo, meddelade Resia att utbud och efterfrågan på 

träningsresor var större än någonsin inför den kommande sommarsäsongen. 75 000 

svenskar mellan 15 och 80 år hade då bokat eller skulle boka en renodlad 

träningsresa. Dessutom rapporterade researrangören att nästan två och en halv miljon 

av svenskarna sade sig tycka att det lät intressant att boka en sådan slags resa (Resia 

2013a). 

 

Träningsresor är ett högaktuellt ämne inom turismbranschen. Då det är ett relativt 

nytt område inom turism (Lindström 2010) är det viktigt för turismnäringen att veta 

vad som ligger till grund för att människor vill åka på denna sorts resor för att kunna 

nå ut till rätt konsumenter på ett verkningsfullt sätt. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka faktorer och motiv, ur deltagares 

perspektiv, som ligger till grund för att åka på en träningsresa. 

 

1.1.1 Frågeställningar 

Vilka motivationsfaktorer ligger till grund för att delta i en träningsresa? 

 

1.1.2 Avgränsningar 

När vi som författare använder uttrycket träningsresa syftar vi på en paketresa till en 

anläggning som erbjuder en stor variation av träningsmöjligheter inom olika idrotter 

och fysisk aktivitet. Detta gör vi för att särskilja den resa vi har valt att undersöka 

från exempelvis en skidresa, som också kan klassas som en träningsresa. Vi finner 

det nödvändigt att göra denna särskiljning, då träningsresor i egenskap av skidresor 

och liknande har funnits på marknaden under en betydligt längre tid, medan 

träningsresor av det slaget som vi undersöker i denna uppsats är en relativt ny 

företeelse inom turismnäringen. 

 

Då motivation är ett komplext fenomen som inkluderar ett brett utbud av forskare 

och teorier, har vi valt att avgränsa oss till de delar av området som vi anser är 

lämpliga för vår studie.  
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I vår empiriska undersökning utgår vi från en grupp människor som ska åka på en 

träningsresa som under våren 2014 anordnas av Wellness Studio Kalmar, tidigare 

Nordic Club Kalmar.  

 

Vi finner det nödvändigt att göra denna avgränsning då vår uppsats skrivs under en 

mycket begränsad tid. Vi vill vidare poängtera att det inte är Wellness Studio Kalmar 

i egenskap av företag som undersöks, utan vi utgår enbart från deltagarna som ska 

följa med på den träningsresa som träningsanläggningen anordnar.  
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2 Metod 

2.1 Val av metod 

För att bäst kunna uppnå vårt syfte använde vi oss av en kvalitativ metod. Då vi 

ämnade att undersöka vilka motiv och faktorer som ligger till grund för att åka med 

på en träningsresa ville vi i slutändan exemplifiera våra resultat snarare än 

generalisera dem, vilket är vad en kvalitativ metod frambringar (Svenning 2003).  

Vi valde att fokusera på att förstå våra informanters uppfattningar och tolkningar och 

ansåg därför att kvalitativ metod passade vår studie. 

 

Vi använde oss av intervjuer, vilket möjliggjorde en förståelse för ett fenomen, som i 

vårt fall var motivationsfaktorer, utifrån våra informanters perspektiv (Kvale & 

Brinkmann 2009). Då muntliga svar som ges kan generera upplysningar på grund av 

hur det sägs, vilket skriftliga svar inte avslöjar, valde vi att göra vår empiriska 

undersökning genom intervjuer (Stukát 2011). För att kunna förstå och sätta oss in i 

informanternas uppfattningar och tolkningar använde vi oss av kvalitativa intervjuer 

(Bryman 2002; Trost 2005). Vi såg det vidare som något positivt att använda en 

flexibel metod, då vi kunde återkomma till informanterna om ytterligare frågor 

uppstod (Holme & Solvang 1997; Bryman 2002). 

2.2 Urval 

I vår undersökning gjorde vi först ett medvetet val angående personer som skulle 

delta. Då vi avgränsade oss till den resa som Wellness Studio Kalmar anordnar, 

utgick vi från att våra informanter skulle vara personer som har valt att följa med på 

den träningsresa som träningsanläggningen anordnar under våren 2014. Detta 

innebär att vi gjorde ett strategiskt urval, för att kunna analysera tankar och 

erfarenheter från informanter som var lämpliga för det vi ville undersöka. Vidare är 

lämplighet en viktig utgångspunkt för valet av informanter i kvalitativa 

undersökningar (Johannessen & Tufte 2003). 

 

För att få tag i våra informanter tog vi kontakt med Wellness Studio Kalmar och fick 

tillåtelse att sätta upp ett anslag på träningsanläggningen där vi efterlyste personer att 

intervjua (se Bilaga 1). Då detta inte gav några resultat vände vi oss istället till 

receptionspersonalen och bad om hjälp. 
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Vi fick därigenom kontaktuppgifter till våra informanter, vilket gör 

receptionspersonalen till våra så kallade nyckelpersoner eller gate keepers (Trost 

2010). Efter att ha gjort vårt strategiska urval valde vi alltså att intervjua de 

informanter som var lättast att få tag i, vilket innebär att vi också gjorde ett 

tillfällighetsurval eller bekvämlighetsurval som är en typ av icke-sannolikhetsurval 

som inte baseras på slumpmässighet (Holme & Solvang 1997). Vår studie bygger på 

åtta intervjuer, då vi tog fasta på att kvalitet bör sättas i främsta rummet och att ett 

fåtal väl genomförda intervjuer, vilket innebär ungefär fyra till åtta intervjuer, är att 

föredra framför ett större antal intervjuer som är mindre väl utförda (Trost 2010). 

 

2.3 Tillvägagångssätt 

Vår empiriska undersökning började med att vi tog kontakt med informanterna och 

beskrev vårt syfte med studien. Informanterna fick sedan skriva under ett 

medgivande (se Bilaga 2) som utformades efter Seidmans (1998) direktiv angående 

de punkter ett sådant dokument bör innehålla. Informanterna skrev under 

medgivandet vid tillfället för intervjun för att personerna skulle bli införstådda med 

vad deltagandet innebar och därigenom ge sitt godkännande att delta i intervjun. 

 

I vår studie genomförde vi kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer som utgick från 

en intervjuguide som bestod av mestadels öppna frågor kring ett antal teman (se 

Bilaga 3). Frågorna ställdes i den ordning som vi ansåg var mest passande för att få 

intervjuerna så flytande och naturliga som möjligt, vilket är en klar fördel med denna 

typ av intervjuer (Brotherton 2008). Vi genomförde ett par provintervjuer för att testa 

vår intervjuguide och dess relevans innan själva intervjutillfället (Lantz 2007; Trost 

2010). Dessutom tog vi även kontakt med ett fåtal av våra informanter efter 

intervjutillfällena för att komplettera våra svar, vilket, som tidigare nämnts, 

flexibiliteten i vår valda metod möjliggjorde (Holme & Solvang 1997; Bryman 

2002). 

 

Vi valde att genomföra enskilda intervjuer då vi ville undvika en eventuell påverkan 

människor emellan vid gruppintervjuer, vilket är en risk med exempelvis 

fokusgrupper (Bryman 2002; Stukát 2011). För att kunna ge intervjupersonerna vår 

fulla uppmärksamhet använde vi oss av en diktafon vid intervjuerna.  
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Detta gav oss möjlighet att höra tonfall, ordval och vad som ordagrant sagts 

upprepade gånger efteråt, vilket skapade en möjlighet till reflektion som är av värde 

vid kvalitativa intervjuer (Trost 2010). Intervjuerna tog mellan 10 och 30 minuter, 

beroende på hur intervjuerna utvecklades. Vi valde att avidentifiera våra informanter, 

då vi ansåg att det kunde kännas bekvämare och mer avslappnat för informanterna att 

bli intervjuade om de var anonyma. 

 

2.4 Bearbetning av insamlat material 

Vid bearbetningen av vår insamlade information började vi med att transkribera allt 

som sagts för att kunna utföra en korrekt analys. Att lyssna igenom inspelningarna 

och att transkribera allt material var tidsmässigt krävande, vilket är en negativ följd 

av att använda inspelningsapparatur (Trost 2010). Det gav oss emellertid en bra 

inblick i det som sagts. Informationen sovrades sedan för att få fram relevant 

material, vilket benämns som datareduktion (Lantz 2007). 

 

Därefter grupperade vi all information i olika teman och kategorier för att nå en 

överskådlighet, vilket innebär att koda sitt material. Vårt material analyserades sedan 

för att se hur intervjuernas olika teman och kategorier relaterade till varandra, vilket 

möjliggör reflektion kring de olika dimensionerna och bidrar till en förståelse för 

helheten på en fördjupad nivå. Dessa svar kopplades till tidigare teorier som 

möjliggjorde en förståelse för informanternas resonemang, vilket bidrar till att ett 

annat perspektiv på det som hade sagts bildades (Lantz 2007). 

 

2.5 Etiska överväganden 

I vår undersökning utgick vi från följande fyra etiska regler som gäller för forskning: 

- Informationskravet: Berörda personer ska få information om syftet med 

undersökningen och om att det är frivilligt att delta. 

- Samtyckeskravet: Undersökningsdeltagare äger rätten att själva besluta om de vill 

delta i undersökningen eller inte. 

- Konfidentialitetskravet: Deltagarna ska bli garanterade anonymitet och de är 

införstådda med att alla uppgifter ska bli behandlade konfidentiellt. 

- Nyttjandekravet: Den insamlade informationen får endast användas i 

forskningssyfte (Bryman 2002). 
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Dessa regler blev tillgodosedda på följande sätt: 

- Informationskravet: Vi upplyste informanterna muntligt och skriftligt om syftet 

med vår studie och om att deltagandet var frivilligt. Vi berättade även att en diktafon 

skulle användas under intervjutillfället samt gav information kring den ungefärliga 

tid vi uppskattade att intervjun skulle ta. 

- Samtyckeskravet: Vi berättade muntligt och skriftligt för informanterna att de själva 

fick bestämma om de ville delta i studien eller inte och att de kunde avbryta sin 

medverkan om det skulle vara önskvärt. Informanterna fick även ge sitt samtycke i 

ett medgivande innan intervjun, som innebar en tillåtelse för oss att använda allt 

insamlat material. I dokumentet erbjöd vi även deltagarna att ta del av 

intervjuutskriften. 

- Konfidentialitetskravet: Vi förklarade för informanterna, muntligt och skriftligt, att 

vårt insamlade material skulle bli behandlat konfidentiellt, vilket innebar att vårt 

material endast var tillgängligt för oss och vår handledare. Vi avidentifierade även 

personerna för att undvika möjligheten att spåra och härleda svar till dem. 

- Nyttjandekravet: Muntligt och skriftligt upplyste vi informanterna om att materialet 

endast skulle användas i den aktuella studien och inte nyttjas på annat sätt. Vi delgav 

även personerna informationen att deras intervjuutskrifter skulle kodas och att 

materialet efter den genomförda studien skulle förstöras. 

2.6 Metoddiskussion 

Vi använde oss av nyckelpersoner för att göra vårt urval och inser att det finns risker 

med ett sådant tillvägagångssätt, då de kan ha påverkat vårt urval (Trost 2010). 

Vidare lämnade vårt bekvämlighetsurval inga garantier för variation bland 

informanterna. Vi fick nöja oss med de informanter vi fick och därigenom ta risken 

som finns med detta och hoppas på varierande attribut hos informanterna (Trost 

2010). 

 

Semi-strukturerade intervjuer kräver mer skicklighet än strukturerade intervjuer 

(Lantz 2007). Beroende på hur vi ställde våra olika frågor är vi medvetna om att 

ledande frågor kan ha uppkommit under intervjuernas gång, även om vi i största mån 

försökte undvika detta. Frågorna kan vidare ha bidragit till att våra informanter 

påverkades i vår riktning och att de därmed instämde i våra uppfattningar, vilket i sin 

tur kan ha inneburit att de inte fick förklara på det sätt de skulle kunna ha gjort utan 

vår påverkan (Ryen 2004). 
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Vi var båda närvarande vid samtliga intervjuer. Vi är medvetna om att det fanns en 

risk med detta, då informanten kan uppleva en känsla av underlägsenhet om denne 

utfrågas av två personer (Stukát 2011). För att i största mån försöka undvika detta var 

det enbart en av oss som intervjuade medan den andra höll sig i bakgrunden. Vi 

använde oss av en diktafon under intervjuerna, vilket kan ha påverkat informanternas 

svar, då inspelningsapparatur kan göra informanten obekväm i den aktuella 

situationen (Lantz 2007). Vi försökte emellertid skapa en avslappnad stämning under 

intervjuerna, då det är önskvärt att sträva efter en jämnställd relation intervjuare och 

informant emellan, även om det är omöjligt att nå det på en äkta nivå (Trost 2010).  

 

Trots att vi försökte uppnå en bekväm atmosfär under samtliga intervjuer upptäckte 

vi en viss tendens till nervositet vid ett intervjutillfälle, då en informant även 

påpekade att hen var nervös. Det kan naturligtvis ha varit så att fler också var 

nervösa utan att vi märkte det. Detta kan ha haft en viss betydelse för de svar vi fick, 

då personerna därigenom kan ha känt svårigheter inför att öppna upp sig under 

intervjuerna. Vi är även medvetna om att risken finns att våra informanter besvarade 

våra frågor på ett sätt som de kände att de förväntades svara (Stukát 2011). Våra 

ordval, tonfall och ansiktsuttryck som användes under intervjuerna inser vi också kan 

ha påverkat våra informanter och deras svar (Stukát 2011). 

 

Då vi var två personer som genomförde undersökningen tog det lång tid att tolka och 

bearbeta vårt insamlade material. Vi såg dock detta som något positivt, då allt 

material diskuterades och bearbetades utifrån bådas synvinklar. Hur vi tolkade och 

analyserade informanternas svar kan ha påverkat de resultat vi fick fram (Stukát 

2011). Detta innebär också att vi som genomförde studien aldrig kan vara säkra på att 

vi har funnit den tolkning som är sann, utan våra resultat bör bli prövade och 

jämförda med andras resultat för att kontrollera studiens reliabilitet (Stukát 2011). 

Slutligen speglar våra informanters uppfattningar och erfarenheter enbart deras 

verklighet och kan därmed inte användas för att dra allmänna slutsatser, då det låga 

antalet informanter omöjliggör en generalisering (Stukát 2011). 
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3 Teori 

Blom och Nilsson (2007) menar att turister, oavsett tidsålder, har rest för att uppleva 

nya och annorlunda saker som lockar dem från sin hemvist. Människor har under alla 

tider haft en längtan efter ny kunskap som har utgjort en grund till själva resandet 

och en vilja att besöka platser för att fly vardagen och dess rutinmässiga bestyr har 

alltid funnits. Mayo och Jarvis (1981) är av liknande åsikt och anser att resande är ett 

effektivt botemedel till stressen i dagens samhälle och behovet av variation är en av 

de mest grundläggande motivationsfaktorerna till resande. De beskriver att en 

människa kan vara överstimulerad eller understimulerad, där långvarig 

överstimulering kan skapa en ansenlig mängd spänning och stress medan 

understimulering har en tendens till att skapa uttråkning.  

En uttråkad individs värld är vidare för konsekvent och förutsägbar då omgivningen 

inte presenterar några utmaningar. Som respons introducerar vi variation i vårt liv, 

där resade är en av de mest populära formerna av stimulering för människor som 

söker att fly denna uttråkning (Mayo & Jarvis 1981). Även Hsu och Huang (2008) 

menar att individer åker på semester för att undvika sin överstimulerade eller 

understimulerade livssituation. Människor som är överstimulerade anses vidare delta 

i färre fritidsaktiviteter på semestern än de personer som flyr en understimulerad 

vardag. 

 

Motivation är ett område som har fått uppmärksamhet inom turismforskningen och 

det har varit ett viktigt ämne inom litteratur kring fritid och turism sedan dessa 

ämnen började studeras. Skilda uppfattningar finns kring den grundläggande 

betydelsen av motivation och Dann menade redan år 1981 att det inte fanns någon 

gemensam teoretisk förståelse för fenomenet. Sedan dess har ämnet fått 

uppmärksamhet inom forskning och av kritiker och det finns idag en mängd 

varierande teorier som hjälper till att belysa ämnen inom turistbeteende. Trots flera 

försök finns det dock ingen allmänt accepterad begreppsram eller universell teori vad 

gäller turisters motivation ännu (Crompton 1979; Dann 1981; Fodness 1994; Pearce 

2005; Pearce och Lee 2005; Decrop 2006; Gibson 2006). 
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I den litteratur som vi har behandlat kring motivation i allmänhet och vid resande har 

ett antal motivationsfaktorer varit ständigt återkommande:  

- Flykt från vardagen 

- Avkoppling 

- Vägen till självförverkligande 

- Uppleva något nytt och/eller annorlunda 

- Socialt utbyte 

Då dessa faktorer är vanliga motiv till resande i allmänhet anser vi att de även kan 

vara relevanta för att undersöka motivationsfaktorer vid en träningsresa. Vi har inte 

funnit några tidigare genomförda studier eller någon forskning kring träningsresor av 

den typ som vi har valt att undersöka och utgår därför från och hänvisar till studier 

och forskning kring resande i allmänhet, då vi anser att det kan relateras till 

träningsresor och är en grund för denna typ av resande.Vi applicerar dessa teorier på 

en träningsresa för att kunna avgöra huruvida det finns några belägg för att 

motivationsfaktorerna även stämmer in på den träningsresa vi undersöker och, om så 

är fallet, i vilken utsträckning.  

 

3.1 Flykt från vardagen 

Turism kan generellt sätt betraktas som en flykt från vardagen och hemmiljön och en 

strävan efter att upptäcka mer önskvärda och uppfyllande platser. Som ett resultat av 

detta producerar turism motsatsförhållanden mellan livet som turist och vardagslivet; 

extraordinärt/vanligt, välbehag/tristess är ett par exempel (Larsen 2008). Mayo och 

Jarvis (1981) menar att resande som en typ av flykt befriar oss från uttråkning genom 

en möjlighet att tillfälligt lämna rutiner, restriktioner, hushållsarbete och arbetsroll 

hemma, vilket bidrar till variation i ett annars konsekvent liv. Vidare är flykt en av de 

vanligaste motivationsfaktorerna vid resande (Crompton 1979; Dann 1981; Mayo & 

Jarvis 1981; Krippendorf 1987; Pearce 2005; Decrop 2006; Hsu & Huang 2008) och 

den litteratur som finns angående turisters motivation har enligt Dann (1977) flykt 

som gemensam nämnare. 

 

Crompton (1979) utförde en studie kring turisters motivation och identifierade ett 

antal motivationsfaktorer bland semesterfirare, där majoriteten var socio-

psykologiska motivationsfaktorer och ett fåtal var kulturella motivationsfaktorer.  
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Han menar vidare att de socio-psykologiska motivationsfaktorerna är push-faktorer 

medan de kulturella motivationsfaktorerna är pull-faktorer. Push-faktorer är faktorer 

som uppmuntrar individer att lämna sin hemvist genom turism och pull-faktorer är 

de attribut hos en plats som attraherar eller ”drar” individerna till sig (Dann 2000b; 

Decrop 2006). Teorin kring push- och pull-faktorer är ett koncept som har använts i 

stor utsträckning för att förklara motivation inom turism (Decrop 2006). 

 

En av motivationsfaktorerna i Cromptons (1979) studie blev identifierad som flykt 

från en trivialt uppfattad miljö, där resultatet visade att semesterdestinationen helst 

skulle vara fysiskt och socialt annorlunda från miljön i det vardagliga livet. Dann 

(1981) menar vidare att två push-faktorer ligger till grund för turistens 

beslutsprocess. Den ena faktorn handlar om att det finns ett behov av att bryta sig 

loss från en tråkig och händelselös omgivning, vilken kan få människor att tillfälligt 

söka sig till en annan omgivning som inte är lika påverkad av sådana egenskaper som 

hemvisten. Den andra faktorn beror exempelvis på en avsaknad av att känna sig 

hemma eller en önskan att känna sig överlägsen, vilket kan bidra till en resa 

någonstans där större respekt visas för individen. Underliggande för båda dessa 

faktorer anses vara fantasi, vilket gör turism till en sorts flykt (Dann 1981). 

 

Motivationsmodellen Travel Career Pattern (TCP) grundas på en mängd tidigare 

studier och har identifierats genom två stora internationella tester (Pearce 2005; 

Pearce & Lee 2005). Resultatet blev ett flertal motivationsfaktorer som står till grund 

för TCP och hur teorin är uppbyggd. Teorin menar att resenärer uppvisar ett 

förändrat motivationsmönster i enlighet med livsstadie och/eller reseerfarenhet 

(Pearce 2005). I TCP är flykt en av de viktigaste motivationsfaktorerna som 

möjliggör avkoppling och vila samt ger en chans att komma iväg från vardagens 

stress och rutiner (Pearce 2005). 

 

Flykt visade sig även vara den grundläggande och dominerande push-faktorn hos 

samtliga informanter i en studie som Decrop (2006) genomförde under ett års tid för 

att undersöka resemotivation bland den belgiska befolkningen. I Krippendorfs (1987) 

teori kring förklaringar till resande är flykt också den mest frekventa 

motivationsfaktorn, där människan tillfälligt försöker undvika den otillfredsställande 

vardagen genom resande.  
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Vidare menar Hsu & Huang (2008) att människor söker efter turistaktiviteter för att 

fly de personliga och sociala problemen i vardagen samtidigt som de söker efter 

personliga eller sociala belöningar. Flykt från rutiner och stressiga miljöer anses vara 

en drivkraft inom motivation som påverkar individers fritids- eller turistbeteende. 

Resor som motiveras av flykt handlar vidare om att, som tidigare nämnts, individer 

åker på semester för att undvika sin överstimulerade eller understimulerade 

livssituation. 

 

3.2 Avkoppling 

Travel Career Ladder (TCL) är en teori som baseras på Maslows behovshierarki. 

TCL beskriver motivation till resande med hjälp av hierarkiska nivåer av behov i 

relation till turisters reseerfarenhet samt var de befinner sig i livscykeln. Enligt teorin 

är behovet av avkoppling det mest grundläggande behovet för människor och är 

placerad på den lägsta nivån i hierarkin (Pearce & Lee 2005). Även i TCP är 

avkoppling en av de viktigaste motivationsfaktorerna för resande (Pearce 2005) och 

Holden (2005) menar vidare att motivationsfaktorn, som han benämner avslappning 

och återhämtning, är en av nyckelanledningarna till semestrar. 

 

Decrop (2006) identifierade i sin studie, utöver den dominerande motivationsfaktorn 

flykt, mer specifika målinriktade motivationsfaktorer till resande där en av dem är 

avkoppling. Resultatet visade att avkoppling och vilande kan eliminera stress, vilket 

ofta associeras med en längtan efter solen. Återhämtning och förnyelse är även en av 

motivationsfaktorerna i Krippendorfs teori, där återhämtning och förnyelse handlar 

om att resande återställer kroppslig och mental styrka som ”använts upp” i 

vardagslivet genom exempelvis skola, jobb och familj. Vidare är avkoppling en 

motivationsfaktor som identifierades som en socio-psykologisk motivationsfaktor 

och därigenom en push-faktor i studien som Crompton (1979) utförde kring turisters 

motivation, där avkoppling uppmuntrar individer att lämna sin hemvist genom 

turism. 
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3.3 Vägen till självförverkligande 

Alla turister har en tendens att resa med en känsla av hopp om att nå någon typ av 

personlig förändring, antingen medvetet eller omedvetet. Detta betyder att turister är 

hoppfulla i att de föreställer sig själva på en ljusare punkt i sin förestående framtid. 

Vissa vill njuta och koppla av medan andra vill lära sig mer om världen eller 

utveckla sig själv. Självutveckling är vidare en av de viktigaste 

motivationsfaktorerna som, oberoende av tidigare reseerfarenhet och var 

informanterna befann sig i livscykeln, identifierades i Pearces studie som 

genomfördes för att utveckla TCP (Pearce 2005; Pearce & Lee 2005; Pearce 2011). 

 

Även Maslow (1987) framhäver i sitt arbete att människan drivs av en vision av att 

utveckla sig själv och därmed har som mål att uppnå självförverkligande. Maslows 

behovshierarki presenterades första gången redan 1954. Teorin består av hierarkiska 

nivåer av behov, där de lägsta behoven inom hierarkin bör bli tillfredsställda för att 

individen ska kunna klättra uppåt i de olika nivåerna. Självförverkligande är högst 

upp i hierarkin och innebär att individen har en önskan om att bli den person som 

denne är kapabel att bli. Självförverkligande är också högst upp i hierarkin i Pearces 

(2005) TCL. Maslows teori har använts inom turismforskning som en vanligt 

förekommande utgångspunkt i studier kring turisters motivation till resande (Hsu & 

Huang 2008). Hans teori har dock fått en del kritik genom åren. Exempelvis menar 

 Rowan (1998) att det finns en tendens att Maslows teori förenklas och förvrängs och 

att sättet på vilket teorin skildras, som en enkel triangel som är uppdelad efter de 

olika behoven, förenklar komplexiteten i teorin. Vidare anser Witt och Wright (1992) 

att det finns begränsningar i Maslows behovshierarki, såsom att ett flertal viktiga 

behov utesluts. Därtill kritiserar Holden (2005) att ingen tidsdimension är involverad 

i teorin. 

 

I en studie undersökte Pearce (1982) motivationsfaktorer genom att ta reda på 

upplevelser från tidigare resande hos 200 individer från hela världen. Svaren tolkades 

sedan utifrån Maslows behovshierarki. Resultatet visade att turister attraheras till 

semesterdestinationer bland annat för att de möjliggör självförverkligande. Även 

Holden (2005) genomförde en studie där turismaspekter applicerades på Maslows 

behovshierarki och inom behovet av självförverkligande är turism en betydande 

faktor för individen vad gäller att uppfylla sig själv.  
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Självförverkligande är även en förklaring för resande i Krippendorfs (1987) teori, där 

motivationsfaktorn i detta fall handlar om att resande ses som en chans för 

självupptäckt och att semestrar bidrar med en möjlighet till att konfrontera jaget, att 

testa sin själ, att komma till rätta med sig själv, att jämföra sig med andra och att 

upptäcka ens egna förmågor. 

 

Som tidigare nämnts kan ett steg mot att nå någon typ av personlig förändring enligt 

Pearce (2011) vara att lära sig mer om världen. I Cromptons (1979) studie är en av de 

identifierade motivationsfaktorerna lärande, där informanterna i den genomförda 

studien hade en längtan efter att lära sig något nytt genom exempelvis kulturella 

fenomen. Lärande definieras som en kulturell motivationsfaktor och anses därmed 

även vara en pull-faktor. Vidare menar Mayo & Jarvis (1981) att lärande är en 

kulturell motivationsfaktor som inkluderar en längtan efter kunskap om exempelvis 

musik, religion och konst i andra länder. Även i studien som genomfördes av Decrop 

(2006) framkom det att motivationsfaktorn är viktig och det visade sig att 

informanterna bland annat ville besöka destinationer för att inhämta nya kunskaper. 

 

3.4 Uppleva något nytt och/eller annorlunda 

Cohen (1972) menar att den moderna människan är intresserad av föremål, 

sevärdheter, seder och kulturer som är olika den egna föreställningsvärlden just för 

att de är annorlunda. Detta gör att turisten så småningom värdesätter upplevelser som 

handlar om något annorlunda och nytt. Pearce och Lee (2005) är av liknande åsikt 

och hävdar vidare att motivationsfaktorn nya upplevelser är en av de huvudsakliga 

motivationsfaktorerna för turister, oberoende av tidigare reseerfarenhet och var 

personerna befinner sig i livscykeln. 

 

I TCP är nya upplevelser den viktigaste motivationsfaktorn, där att uppleva något 

nytt innebär en önskan om att ha roligt, att uppleva något annorlunda och att besöka 

platser som kan relateras till ens intressen (Pearce 2005). Att uppleva något nytt är 

vidare en pull-faktor och en kulturell motivationsfaktor enligt Crompton (1979), där 

informanterna i hans studie uttryckte en längtan efter nya upplevelser. Upptäckandet 

av nya saker var också en viktig motivationsfaktor i studien som Decrop (2006) 

genomförde angående motivationsfaktorer till resande bland den belgiska 

befolkningen. 
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3.5 Socialt utbyte 

Mayo och Jarvis (1981) menar att individer har en längtan efter att träffa nya 

människor och att besöka familj eller vänner. Det finns en längtan efter att överträffa 

känslan av isolering som finns i vardagslivet och detta behov av socialt utbyte kan 

endast bli uppfyllt om individen åker på semester och därigenom bort från 

vardagslivet (Dann 1977). Turism bidrar med möjligheter till att utveckla relationer 

med familj och vänner men även till att göra nya bekantskaper (Krippendorf 1987; 

Holden 2005). 

 

Relationer identifierades som en av de viktigaste motivationsfaktorerna i den studie 

som Pearce genomförde och utgick från för att utveckla TCP. Resultatet visade 

exempelvis att informanter hade en önskan om att umgås och stärka förhållandet med 

sin partner, familj eller vänner samt att vara med andra som har samma intressen 

(Pearce 2005). Liknande resultat hade Crompton (1979) i sin studie; semestern kunde 

ses som ett tillfälle för familjerelationer att förbättras eller berikas och att träffa nya 

människor på olika platser visade sig vara viktigt för informanterna. Vidare är socialt 

umgänge för att dela erfarenheter med lokalbefolkningen, andra resenärer eller sitt 

resesällskap även en viktig motivationsfaktor i Decrops (2006) studie. 

 

3.6 En kombination av motivationsfaktorer 

Mayo och Jarvis (1981) menar att turister ofta använder resande för att tillfredsställa 

ett flertal behov, vilket innebär att turister sällan har endast en bakomliggande faktor 

som står som motivation vid köpet av en resa. Det är snarare så att ett flertal 

motivationsfaktorer påverkar konsumenten på en och samma gång (Crompton 1979; 

Mayo & Jarvis 1981; Pearce 2005; Swarbrooke & Horner 2007). Resultatet blir 

antingen en resa som kretsar kring en dominerande motivationsfaktor eller en resa 

som är en kompromiss faktorerna emellan, där alla delar till en viss grad tillgodoses 

(Swarbrooke och Horner 2007). Pearce och Lee (2005) tillägger vidare att även fast 

resenärer anses ha mer än en motivationsfaktor till resande så kan något slags behov 

vara mer dominerande. 
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3.7 Påverkande faktorer och omständigheter 

Turister är olika på många sätt och vilka motivationsfaktorer som får en människa att 

åka på en resa beror på ett flertal omständigheter. Turisters bakomliggande 

motivationsfaktorer vid köpet av en resa skiljer sig markant beroende på bland annat 

individens kön, personlighet, livsstil och tidigare reserfarenhet. Vidare behöver inte 

de motivationsfaktorer som får en människa att åka på en resa ett år nödvändigtvis 

vara samma vid nästkommande resa. I samband med förändringar i människors liv, 

såsom åldrande, förbättrad/försämrad inkomst eller utökning av familjemedlemmar, 

ändras även de faktorer som står som motivation med tiden (Swarbrooke & Horner 

2007). 

 

Vad som vidare kan påverka motivationen är huruvida en turist reser ensam eller 

med sällskap och, om så är fallet, vilken typ av personer som utgör sällskapet. Andra 

faktorer som påverkar resemotivationen är bland annat marknadssegment samt 

kulturell och nationell tillhörighet. Motivationsfaktorerna till resande anses 

exempelvis skilja sig mellan unga och gamla, lågutbildade och högutbildade samt 

låginkomsttagare och höginkomsttagare. Vidare kan en motivationsfaktor hos 

individer som bor i länder med ett kallt klimat exempelvis vara en längtan att åka till 

varmare länder medan individer från varmare länder snarare har som 

motivationsfaktor att fly hettan (Swarbrooke & Horner 2007). 

 

Pearce (2005) å andra sidan menar att de fyra viktigaste motivationsfaktorerna som 

identifierades i hans studie som genomfördes för att skapa TCP, det vill säga flykt 

och avkoppling, nya upplevelser, relationer samt självutveckling, är de huvudsakliga 

psykologiska drivkrafterna inom resande. Han hävdar att dessa kommer att förbli de 

viktigaste motivationsfaktorerna för turister då de anses vara ryggraden eller skelettet 

inom turisters motivation, oberoende av förändringar inom reseerfarenhet och 

livssituation. En förändring eller modifikation av andra mindre dominanta 

motivationsfaktorer kan omvandla det övergripande resemotivationsmönstret hos 

individer men att, som han beskriver det, i likhet med en mänsklig kropp som 

genomgår en mognadsprocess, enbart det fysiska utseendet ändras. Det gör dock inte 

skelettet (Pearce 2005).  
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4 Träningsresan 

Vi möter våren tillsammans på Fuerteventura för en härlig träningsresa 

i Wellness Studios anda. (…) Vi från Wellness Studio tar med oss delar 

av vår befintliga träningsverksamhet och många av våra egna 

instruktörer från alla våra anläggningar, för att skapa en fantastisk 

träningsvecka tillsammans med Dig! (...) CrossTraining på stranden, 

yoga i soluppgången, löpskola med våra personliga tränare och olika 

typer av träning i vatten. (…) Vi kommer att träna, utmanas, umgås och 

äta tillsammans. (…) Vi utlovar utmanande pass för både styrka och 

kondition samt en hel del träning med sand mellan tårna på stranden. 

(…) Än en gång, varmt välkommen till Playitas tillsammans med oss! 

                                                                                      (Resia 2013b:2-5) 

 

Ovanstående information finns att läsa i den broschyr som träningsanläggningen 

Wellness Studio Kalmar har skapat för att marknadsföra den träningsresa som 

anläggningen ska genomföra under våren 2014, närmare bestämt 27 april - 4 maj,  

i samarbete med researrangören Resia. I träningsresan ingår flyg, sju nätters logi och 

all-inclusive på träningsanläggningen Playitas på Kanarieön Fuerteventura.  

 

Anläggningen har en storlek på över en miljon kvadratmeter och erbjuder bland 

annat dykning, segling, mountainbike samt tennis och har ett fitnesscenter med 

exempelvis styrketräning, konditionsavdelning samt personlig träning i sitt utbud. 

Träningsanläggningen har även en inomhushall där exempelvis handboll, basket och 

innebandy kan utövas (Resia 2013b). Vi har för avsikt att undersöka varför 

människor väljer att följa med på en sådan typ av resa.  

 

4.1 Presentation av informanterna 

Våra informanter är mellan 20 och 54 år gamla och består av två män och sex 

kvinnor. Majoriteten av informanterna är ensamstående och bor själva; enbart en 

person är sammanboende och ett fåtal informanter har hemmaboende barn.  

Flertalet informanter arbetar medan två personer är studenter. Samtliga informanter 

menar att deras arbets/studiesituation emellanåt kan vara hektisk och vissa upplever 

arbetet som stressigt, vilket bland annat beror på säsongsskillnader.  
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Det är enbart en av personerna som anser sig leva ett lugnt liv, trots hektisk 

arbetssituation, och resterande individer tycker sig ha en livssituation som är delvis 

eller konstant hektisk. Alla informanter betonar dock att de trivs med sina arbeten 

och studier samt livssituationen generellt sätt. Ett flertal informanter menar dessutom 

att de föredrar att ha många bollar i luften, då det kan finnas en tendens till att de blir 

uttråkade annars. 

 

Samtliga informanter har varit fysiskt aktiva i större delen av sina liv och mängden 

träning varierar från två gånger i veckan till minst en timme dagligen bland 

deltagarna. Alla informanter har ytterligare aktiva fritidsintressen som, förutom 

träning, består av exempelvis triathlon, resor, hästskötsel och trädgårdsskötsel. 

Reseerfarenheten bland informanterna varierar; Tre personer anser sig ha rest 

mycket, två informanter menar att de är relativt beresta och resterande tre 

informanter anser sig vara måttligt beresta. För hälften av informanterna är det första 

gången de åker på en träningsresa medan andra hälften har varit på träningsresor 

förut. Ingen av våra informanter har dock varit på träningsanläggningen Playitas 

tidigare.  

4.2 Resultat 

När vi bearbetar materialet finner vi följande fem gemensamma områden utifrån vår 

frågeställning: 

- Socialt utbyte 

- Flykt och avkoppling 

- Uppleva något nytt och/eller annorlunda 

- Inspiration och självutveckling 

- En kombination av motivationsfaktorer 
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4.2.1 Socialt utbyte 

En informant ska åka med sitt barn, två informanter har bokat resan var och en för 

sig medan de andra har bokat resan med någon eller några som de känner. 

Gemensamt för alla informanter är dock att alla åtminstone känner till ett antal 

personer som också ska åka med och samtliga informanter betonar att de helst åker 

tillsammans med någon på semester. Exempelvis säger två av informanterna: 

 

Jag är ganska social sådär så jag vill gärna ha med mig folk. 

Jag skulle aldrig vilja resa ensam. 

Flera av informanterna är av liknande åsikt och menar att en viktig anledning till att 

åka med på träningsresan är 

att man får åka iväg med ett gäng som gillar träning, det blir ju en del av 

upplevelsen att man har samma intresse. 

Jag vill umgås med människor som är likasinnade och tycker att det är lika kul att 

träna som jag tycker. 

Det är också en anledning till att flera av personerna valde träningsresan före en 

vanlig charterresa. 

Vidare tycker en av informanterna att det ska bli roligt att lära känna medresenärerna 

som tränar på samma anläggning hemma i Sverige, 

så att man kanske kan hitta nya träningskompisar. 

Andra exempel på att det sociala utbytet är viktigt är att flera informanter nämner att 

träningen blir roligare tillsammans med andra. Det kan vara svårt att ta sig för att 

träna ensam på resor, även om man har föresatt sig att göra det. 

En organiserad gruppträningsresa där alla tränar tillsammans motiverar till träning 

och skapar en himla härlig sammanhållning under veckan. 
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En informant menar att hen inte har varit iväg och rest på länge och att det till stor 

del beror på att denne levt själv under ganska lång tid. Hen redogör vidare för att 

det var väl därför jag kom in på det där med träningsresan, för då kunde jag åka 

med dem från gymmet. 

Personen förklarar att det är det sociala som varit det viktigaste vid träningsresan 

som hen varit på tidigare och att det känns som att det är det viktigaste även nu inför 

den stundande resan. 

Alla äter tillsammans, alla tränar tillsammans; man gjorde allt tillsammans och det 

blev nästan som en kompisresa. Det var kul. 

Det handlar om att göra grejer man tycker är roligt med människor man uppskattar. 

Samtliga informanter nämner det sociala utbytet som en anledning att åka med på 

träningsresan och överlag menar informanterna att den sociala aspekten är viktigast 

både vad gäller tidigare genomförda träningsresor och den förestående träningsresan. 

Man har andra som har samma intresse omkring sig som man lär känna. 

Det viktigaste är absolut det sociala - kontakten och gemenskapen med övriga 

resenärer. Träning är något man gör gemensamt och liksom jobbar hårt för och man 

pushar sig själv och andra, men det som händer mellan träningarna är det som 

verkligen skapar och knyter band och nya kontakter människor emellan.  

Det är jätteroliga upplevelser! 

Det är en väldigt, väldigt bra anledning att hålla på med idrott; att man träffar så 

otroligt mycket härliga människor i idrottsvärlden, vilket också är en skön drivkraft 

att ha. Mycket gemenskap blir det! 

Krippendorf (1987) och Holden (2005) beskriver att turism bidrar med en möjlighet 

att utveckla befintliga relationer med familj och vänner men även för att skapa nya 

bekantskaper. Detta stämmer överens med vår undersökning, då samtliga av våra 

informanter nämner socialt utbyte när de redogör för varför de väljer att åka med på 

träningsresan och vissa informanter anser vidare att det sociala utbytet är det 

viktigaste.  
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En vilja finns att umgås och ha roligt med personer som de redan känner men det 

finns även en vilja att skapa nya band och därigenom relationer med människor som 

informanterna inte har pratat eller umgåtts med tidigare.   

Detta kan även kopplas till det Mayo och Jarvis (1981) menar; att individer har en 

längtan efter att träffa nya människor. Det passar även delvis in i Cromptons (1979) 

resonemang, som hävdar att semestern kan vara ett tillfälle för att förbättra 

familjerelationer eller till att träffa nya människor på olika platser. Enbart en av våra 

informanter åker med en familjemedlem, och personen ifråga nämner inget speciellt 

om just det sociala kring hen och det barn som följer med. 

Socialt umgänge för att dela erfarenheter med bland annat lokalbefolkning och de 

andra resenärerna visade sig också vara en viktig motivationsfaktor i Decrops (2006) 

studie. Detta överensstämmer delvis med vår undersökning, då informanterna kan 

sägas vilja dela erfarenheter med de andra resenärerna. Det är dock ingen av 

informanterna som nämner något om det sociala utbytet med lokalbefolkningen som 

en motivationsfaktor under våra intervjutillfällen. I vår undersökning anses det 

sociala utbytet ha betydelse för alla informanter, vilket bekräftar att relationer är en 

av de viktigaste motivationsfaktorerna, där en önskan finns om att umgås och stärka 

relationer - inom resande i allmänhet och även vid en träningsresa (Pearce 2005). 

 
4.2.2 Flykt och avkoppling 

Att få lite lugn och ro, att få stänga av mobiltelefonen, att inte ta emot några mejl, att 

inte behöva svara på en massa frågor; att få komma undan liksom och bara ta det 

lugnt och softa. 

 

Ett av målen som informanterna nämner med träningsresan är att komma hemifrån 

och hälften av informanterna nämner flykt från vardagen som en anledning till att 

följa med på träningsresan. De vill gärna få komma bort ett tag och vara någon 

annanstans än hemma. Detta anses också vara en motivationsfaktor som är utlösande 

för att boka resor generellt sett. Flera är av liknande åsikt och en informant förklarar 

att denne avskyr Sveriges klimat delar av året och att personen gärna hade flyttat 

utomlands om det hade gått.  
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Att åka med på träningsresan är ett sätt för informanterna att komma hemifrån och att 

få njuta av sol och värme, vilket även brukar vara den utlösande faktorn generellt. 

Någon vill 

 

bort från vardagen och ha det gott någon annanstans i världen, bara koppla av och 

sola och bada. 

Resor i allmänhet ses som ett andningshål för att komma bort från det hektiska 

arbetet under vissa säsonger enligt en informant och kan därmed vara en utlösande 

faktor till bokningen av en resa. Vidare berättar personen att denne tycker att 

det ger otroligt mycket att få komma iväg. 

Ytterligare en informant menar att huvudskälet för att följa med på träningsresan är 

att få ledig tid för sig själv och att få komma bort från jobbet ett tag. 

Som tidigare nämnts har hälften av våra informanter flykt som en anledning till att 

åka med på träningsresan och en informant ser det som det viktigaste med resan 

under våren. Informanterna vill med hjälp av träningsresan komma bort och få vara 

någon annanstans än hemma, vilket stämmer överens med bland annat Larsens 

(2008) uppfattning, som hävdar att turism generellt sätt betraktas som en flykt från 

vardagen. Dann (1977) menar att en längtan efter att överträffa känslan av isolering i 

vardagen finns och att detta endast kan bli uppfyllt om individen lämnar vardagslivet 

och åker på semester, vilket våra informanter inte instämmer i. Personerna vill fly sin 

vardag och komma bort ett tag, men ingen av dem uttrycker någon speciell 

missnöjdhet med sin vardagssituation.  

 

Vidare stämmer inte heller Mayo och Jarvis (1981) resonemang fullt in på våra 

informanter; att resande som en typ av flykt friar oss från uttråkning genom en 

möjlighet att lämna rutiner, restriktioner, hushållsarbete och arbetsroll hemma. 

Personerna vill lämna det de har hemma i vardagen, men det är ingen av 

informanterna som nämner något om uttråkning som skäl till att följa med på 

träningsresan. 
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En informant ser träningsresan som ett sätt att komma bort från arbetet som, för 

samtliga av våra informanter periodvis är hektiskt och även kan uppfattas som 

stressigt, vilket överensstämmer med Hsu och Huangs (2008) uppfattning, som 

menar att flykt från rutiner och stressiga miljöer är en drivkraft inom motivation som 

påverkar individers fritids- eller turistbeteende. Resor som motiveras av flykt anses 

vidare handla om att individer åker på semester för att undvika sin överstimulerade 

eller understimulerade livssituation, vilket å ena sidan kan kopplas till våra resultat.  

I stort sett alla våra informanter uppger att de uppfattar sin livssituation som delvis 

eller konstant hektisk. Vissa av informanterna uppger även att de upplever 

arbetssituationen som stressig, vilket betyder att informanterna är överstimulerade 

(Mayo & Jarvis 1981; Hsu & Huang 2008) och att de åker med på träningsresan med 

anledning av att komma bort från vardagen kan betyda att de flyr från sin 

överstimulerade situation. 

 

Å andra sidan menar samtliga informanter att de trivs med sin arbets/studie- och 

livssituation och vissa vill ha många bollar i luften för att inte bli uttråkade, vilket 

tyder på att de möjligtvis inte känner sig överstimulerade själva. Vidare kommer våra 

informanter som åker på träningsresan att delta i fritidsaktiviteter i form av träning på 

resan, trots att de är överstimulerade och vill komma bort från vardagen, vilket i detta 

fallet inte är i enlighet med resonemanget som säger att människor som är 

överstimulerade anses delta i färre fritidsaktiviteter på semestern än de personer som 

flyr en understimulerad vardag (Hsu & Huang 2008). Vår kunskap inom detta 

resonemang är dock begränsad, då vi varken vet hur många aktiviteter informanterna 

kommer delta i eller hur många aktiviteter personer som flyr en understimluerad 

vardag generellt sätt deltar i, vilket omöjliggör en faktisk jämförelse. 

 

Resultaten i studien som Decrop (2006) genomförde visade att flykt var den 

grundläggande motivationsfaktorn hos samtliga informanter och i Krippendorfs 

(1987) teori anser även han att flykt är den mest frekventa motivationsfaktorn. 

Utifrån våra resultat kan flykt från vardagen å ena sidan sägas vara en grundläggande 

motivationsfaktor för vissa av våra informanter. Det är å andra sidan inte den mest 

frekventa motivationsfaktorn som informanterna nämner eller en grundläggande 

motivationsfaktor för samtliga.  
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I vår undersökning kan flykt ses som en push-faktor till att åka med på träningsresan 

för vissa av våra informanter, då flykten är något som uppmuntrar personerna att 

lämna sin hemvist genom att följa med på resan (Dann 2000b; Decrop 2006). Flykt 

stämmer i vårt fall dock inte in på de två push-faktorer som enligt Dann (1981) ligger 

till grund för turistens beslutsprocess, då ingen av dem överhuvudtaget nämns under 

våra intervjuer.  

 

Ett fåtal informanter nämner även avkoppling i samband med flykten från vardagen 

och ser träningsresan som ett sätt att komma hemifrån och bort från vardagen för att 

få koppla av med sol och bad, vilket delvis överensstämmer med motivationsfaktorn 

flykt inom Travel Career Pattern, där det är en motivationsfaktor som möjliggör 

avkoppling och vila samt ger individen en chans att komma bort från vardagens 

stress och rutiner (Pearce 2005). Vidare kan detta i sin tur vara ett steg mot det 

resonemang som Krippendorf (1987) för kring att återhämtning och förnyelse 

innebär att resande återställer den kroppsliga och mentala styrkan som “använts upp” 

i vardagslivet. 

 

Holden (2005) menar att avslappning och återhämtning är en av nyckelanledningarna 

till semestrar, i Travel Career Ladder beskrivs behovet av avkoppling vara det mest 

grundläggande behovet för människor (Pearce & Lee 2005) och i TCP är avkoppling 

en av de viktigaste motivationsfaktorerna för resande som identifierades (Pearce 

2005). Vi ser å ena sidan ett samband mellan dessa teorier och resultaten i vår studie, 

då ett fåtal av våra informanter nämner motivationsfaktorn. Å andra sidan verkar det 

i vår undersökning generellt sett inte vara någon motivationsfaktor som är av större 

vikt för våra informanter till att åka med på träningsresan. I studien som Crompton 

(1979) utförde kring turisters motivation identifierades avkoppling som en push-

faktor. Enligt vår undersökning verkar avkoppling enbart vara en push-faktor för ett 

fåtal av våra informanter. 
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4.2.3 Uppleva något nytt och/eller annorlunda 

Att uppleva något nytt och/eller annorlunda är en anledning till att åka på 

träningsresan som nämns under majoriteten av våra intervjuer och en informant 

förklarar varför hen vill följa med på träningsresan på följande sätt: 

 

Det var ett nytt sätt för mig att resa på, och jag blev nyfiken på att se vad man gör på 

en träningsresa. 

 

Med anledning av att det är någonting nytt som denne inte har gjort förut valde 

ytterligare en person att följa med på träningsresan. 

 

Vidare ville en informant prova nya träningsmöjligheter både under en tidigare 

upplevd träningsresa och den kommande och nämnde yoga, tennis och 

konditionsträning som nya träningsformer som denne hade utövat under sin förra 

träningsresa. Konditionsträningen är något personen fortsatt att ägna sig åt hemma 

efter resan och dennes önskan är att förbättra sina färdigheter till våren på den 

kommande träningsresan till Fuerteventura. En annan informant åker med på 

träningsresan för att: 

 

Det finns anordnat en massa pass så man kan testa lite nya grejer som man inte gör 

annars. 

Flera informanter som har varit på träningsresor tidigare menar att, samtidigt som de 

vill prova nya träningspass, är en anledning till att följa med på resan även 

möjligheten att utöva samma övningar på stranden vid Playitas som hemma i 

gymmet och förklarar: 

Att göra samma saker på stranden och känna värmen mot kroppen är helt magiskt. 

När man står och kör yoga på stranden och instruktören säger ‘och så vänder vi 

ansiktet mot Afrika’, det är då man bara andas ut. 

Att förflytta yogan till stranden på morgonen till soluppgången och havets brus var 

en upplevelse som man bär med länge. 
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Det som lockat under tidigare träningsresor och något som lockar inför kommande 

träningsresa är möjligheten att få träna på helt andra ställen. Hemma går man 

gärna i sina rutiner, man har sina fasta träningspass, men åker man iväg på en 

träningsresa så är miljön en helt annan; just den här upplevelsen att göra samma typ 

av träning på en helt annan plats i en helt annan miljö blir väldigt häftigt. 

En informant redogör för att det ska bli spännande att åka till just Playitas för att det 

verkar vara en “häftig anläggning”. Denne har hört att Sveriges OS-lag också ska dit 

och tycker det är kul 

för sådant åker man kanske inte till annars, utan det blir ju mer ‘vanliga’ ställen. 

Ytterligare två informanter menar att de tycker att det ska bli en upplevelse i sig att 

få vara på plats på Playitas. En av dem lyfter fram träningsanläggningen ifråga om de 

förväntningar hen har på resan, och menar att det är en stor anläggning och att det 

stora utbudet av klasser skapar höga förväntningar.  

Den andre menar att träningsanläggningen Playitas är ett stort dragplåster vid den 

kommande träningsresan och personen förklarar att 

det finns en geografisk höjdpunkt för mig så att säga den här gången. 

Att uppleva något annorlunda är således viktigt för majoriteten av informanterna 

generellt sätt vid resande och de har bland annat New York och Australien som 

drömresemål för att allt är annorlunda där mot hemma. 

Det är långt bort och annorlunda mot här. 

En person menar att det har blivit mycket storstadssemestrar för dennes del då hen 

kommer från en liten stad och vill uppleva något som är annorlunda mot hemmiljön. 

Ytterligare en informant nämner att en utlösande faktor till att boka en resa i 

allmänhet kan vara att se någonting nytt och att uppleva någonting annat.  

Vidare menar personen att dennes drömresemål är 

att åka på safari i Afrika för att se vilda djur för att det inte går att uppleva här 

hemma. 
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Resultatet visar således att informanterna vill uppleva något nytt och/eller 

annorlunda på träningsresan och hade detta som en anledning till att boka resan. 

Cohen (2005) menar att människan idag är intresserad av bland annat sevärdheter 

och kulturer som är annorlunda gentemot dennes egen föreställningsvärld just för att 

de är annorlunda, vilket gör att turisten så småningom värdesätter upplevelser som 

handlar om något nytt och annorlunda. Detta stämmer delvis in på våra informanter; 

sevärdheter och kulturer nämns inte, men informanterna värdesätter däremot 

upplevelser som handlar om något nytt och annorlunda, då detta var ett av skälen till 

att åka med på resan.  

 

Våra informanter beskriver att de vill erfara nya eller annorlunda upplevelser som de 

inte får hemma och vill exempelvis prova nya träningspass eller ha möjligheten till 

att förflytta de träningspass de brukar utöva hemma till en annan plats. Resultatet kan 

kopplas med resultaten i studierna som genomfördes av Crompton (1979), Pearce 

(2005) och Decrop (2006), där något nytt och/eller annorlunda också var en 

motivationsfaktor där informanterna bland annat uttryckte en önskan om nya 

upplevelser. 

 

Att resan går till träningsanläggningen Playitas, där ingen av våra informanter 

tidigare varit, kan liknas vid Pearces (2005) resonemang kring att motivationsfaktorn 

nya upplevelser bland annat inkluderar att besöka platser som är relevanta för 

informanternas intressen. Ett fåtal av våra informanter beskriver också att Playitas är 

en bidragande faktor till att åka med på träningsresan och att träningsanläggningen är 

ett så kallat dragplåster. Playitas kan alltså enligt våra resultat sägas vara en pull-

faktor, då träningsanläggningen är ett attribut hos en plats som attraherar eller ”drar” 

individerna till sig (Dann 2000b; Decrop 2006). 

 

Majoriteten av våra informanter vill, som tidigare nämnts, uppleva något nytt 

och/eller annorlunda på träningsresan och har detta som en motivationsfaktor till att 

åka med. Motivationsfaktorn är således en av de viktigaste vid en träningsresa enligt 

våra resultat, oavsett livsstadium och tidigare reseerfarenhet, vilket också Pearce och 

Lee (2005) menar. Enligt TCP är något nytt och/eller annorlunda den viktigaste 

motivationsfaktorn inom resande (Pearce 2005), men för våra informanter verkar det 

inte vara den dominerande motivationsfaktorn vad gäller träningsresan.  
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4.2.4 Inspiration och självutveckling 

En informant förklarar ett av sina mål med träningsresan på följande sätt: 

 

När jag kommer hem handlar det mest om att vara inspirerad och få lite nytändning 

och sådär kring träningen. När man tränar mycket blir det lite tjatigt i längden.  

Så med hjälp av att åka iväg på en sådan här typ av resa och få en helt annan 

upplevelse kopplad till träningen så är ju mitt mål att det ska sporra mig till att 

fortsätta jobba lite hårdare och utveckla mig själv. 

 

Vidare förklarar en annan informant att möjligheten till inspiration varit avgörande 

vid valet av resan. 

Jag tänker att jag kommer bli väldigt inspirerad av den här resan genom att jag 

kommer att få massor med tips och idéer. 

Andra informanter är av liknande åsikt och menar att träningsresor ger inspiration, 

och 

att man kommer hem så motiverad till att ta tag i sin träning på riktigt. 

Hälften av våra informanter nämner inspiration som en anledning till att åka med på 

träningsresan. Någon menar att hen blir uppfylld av någonting som man inte 

upplever med träningen på hemmaplan och att det är en upplevelse där många sinnen 

tillfredsställs. 

När man åkt på träningsresor kommer man hem helt fulladdad och full med 

inspiration. 

Vidare menar en informant att man kan tappa inspiration till träningen hemma och att 

det bästa stället att hitta mer inspiration på är att åka på en träningsresa, absolut! 

Vidare hoppas en informant att nya mål också ska skapas under resans gång för att 

personen sedan ska kunna arbeta med målen efter träningsresans slut. Att hen har 

bokat resan själv tror denne även kommer bli en stor del i sin personliga utveckling.  
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Som tidigare nämnts väljer hälften av våra informanter att åka med för att få 

inspiration när det kommer till träningen och att arbeta mot sina mål och en 

informant nämner att denne vill få inspiration genom tips och idéer. Detta kan 

kopplas till Decrops (2006) studie, där motivationsfaktorn lärande blev identifierad 

som en längtan efter att lära sig någonting nytt, vilket kan innebära att inhämta nya 

kunskaper på destinationen. Vi kan däremot inte finna belägg som stödjer Cromptons 

(1979) eller Mayo och Jarvis (1981) teorier angående lärande i våra informanters 

beskrivningar. Likväl menar vi att inspiration i detta fallet skulle kunna ses som ett 

steg mot lärande. Ett fåtal informanter nämner självutveckling i samband med 

träningsresan, vilket är i enlighet med Pearces (2011) påstående om att turister brukar 

resa med någon slags förhoppning om att nå personlig utveckling.  

 

De som har inspiration som en anledning att följa med på träningsresan vill, som 

tidigare nämnts, på något sätt utveckla sin träning för att sedan ta med den 

utvecklingen hem och fortsätta med träningen och sina mål. Att arbeta mot sina mål 

skulle enligt oss kunna handla om att sträva mot en personlig utveckling och vi tror i 

detta fallet att inspiration på lång sikt kan vara ett sätt att använda sig av för att nå 

någon typ av självutveckling. 

 

Att självutveckling är en av de viktigaste motivationsfaktorerna, oavsett tidigare 

reseerfarenhet och informanternas placering i livscykeln (Pearce 2005, Pearce & Lee 

2005, Pearce 2011) kan vi inte se i vår undersökning, då det enbart är ett fåtal 

informanter som nämner någon form av självutveckling som en anledning till att 

följa med på träningsresan. Det som stämmer in på påståendet är dock att de få 

personer som nämner självutveckling är på olika stadier när det kommer till tidigare 

reseerfarenhet och var personerna befinner sig i livscykeln. 
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4.2.5 En kombination av motivationsfaktorer 

Jag tog det liksom som ett sätt att fly vardagen lite. Och sen är det roliga människor, 

och en chans att testa nya träningspass och få lite sol och få bada lite. Så det var en 

kombination som verkade rolig. 

 

Så förklarar en informant en av anledningarna till att hen valde att följa med på sin 

första träningsresa men även på den kommande träningsresan. Ytterligare någon 

menar också att träningsresan är en möjlighet att kombinera sol och bad med fysisk 

aktivitet samt gemenskapen som uppkommer vid en gruppresa. 

När en av våra informanter får frågan Vad skulle du säga är viktigast med denna resa 

för dig? får vi följande svar: 

Det är nog egentligen en kombination tror jag. Träna kan man ju göra hemma lika 

gärna egentligen, det har man ju redan betalt ett gymkort för att göra. Så det är ju 

inte bara därför liksom utan det är ju också mycket det sociala och hela ‘paketet’ 

med sol och värme. 

En informant, som tidigare åkt på antingen passiva solsemestrar eller aktiva 

skidsemestrar, anser vidare att träningsresan är 

att förena det bästa av två världar; att komma bort och åka till värmen men ändå 

vara fysiskt aktiv. 

Flera av våra informanter uttrycker att de väljer att följa med på träningsresan för att 

de lockas av att kombinera två saker samtidigt. 

Ofta när jag åker på semester blir det mycket att jag bara vilar och jag skulle vilja 

hålla igång lite mer på semestern denna gången, samtidigt som jag tar igen mig från 

vardagen. 

De menar att det viktigaste med resan är kombinationsmöjligheten och en person 

förklarar att hen följer med 

dels för att träffa människor som är likasinnade och intresserade av träning, men 

också för att komma i bättre form själv. Jag tycker det väger rätt så lika alltihop, 

både det sociala och fysiska med resan och kan inte riktigt säga vad som är det 

huvudsakliga med resan. 
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Vidare nämner samtliga informanter ett antal anledningar till att de väljer att åka med 

på träningsresan till våren och ingen har enbart ett skäl till att följa med. Att alla 

informanter nämner flertalet skäl till att åka med på träningsresan, och att ett fåtal 

informanter anser att kombinationsmöjligheten är det viktigaste med träningsresan är 

ett tecken på att de som åker på en träningsresa, liksom de som reser i allmänhet, ofta 

har en mängd motivationsfaktorer som påverkar dem på en och samma gång 

(Crompton 1979; Mayo & Jarvis 1981; Pearce 2005; Swarbrooke & Horner 2007). 

Detta bekräftar vidare att resande oftast används av resenären för att tillfredsställa 

flertalet behov (Mayo & Jarvis 1981).  

Att våra informanter har en kombination av skäl att åka med på träningsresan kan 

vidare kopplas till det resonemang som Swarbrooke och Horner (2007) för kring att 

resultatet av att ha ett flertal motivationsfaktorer som grund vid köpet av en resa i 

detta fall blir en resa som är en kompromiss mellan dessa olika faktorer där alla 

delar, förhoppningsvis, kommer att bli tillgodosedda till en viss grad. 

 

Även om samtliga av våra informanter anger en rad olika anledningar till att de åker 

med på träningsresan, uttrycker alla specifikt vad de tycker är viktigast med resan.  

Ett fåtal säger sig, som tidigare nämnts, ha haft ett flertal anledningar som vägt lika 

mycket vid beslutet att åka med på träningsresan, men majoriteten menar att de har 

en motivationsfaktor som väger lite tyngre än de andra. Detta kan liknas vid det 

Pearce och Lee (2005) menar; att även fast resenärer anses ha mer än en 

motivationsfaktor till resande så kan något slags behov vara mer dominerande än det 

andra. Vi finner det emellertid intressant att personerna väljer att boka en 

träningsresa men att ingen nämner den fysiska aktiviteten som den primära och 

viktigaste anledningen till att boka resan. 

 

4.2.6 Påverkande faktorer och omständigheter 

Turisters bakomliggande motivationsfaktorer vid köpet av en resa skiljer sig markant 

beroende på bland annat individens kön, personlighet, livsstil och tidigare 

reserfarenhet (Swarbrooke & Horner 2007). Oavsett vilken motivationsfaktor som 

våra informanter nämner finns det ständigt skillnader mellan personerna som anger 

det som anledning att åka med på träningsresan.  
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Efter att ha kartlagt vem som har sagt vad utefter våra identifierade kategorier i 

resultatet kan vi se att informanterna exempelvis är av varierande kön och ålder och 

att de har olika familjesituation och tidigare reseerfarenhet, oavsett vilken 

motivationsfaktor som tas upp.  

 

Vad som vidare kan påverka motivationen är huruvida en turist reser ensam eller 

med sällskap och, om så är fallet, vilken typ av personer som utgör sällskapet 

(Swarbrooke & Horner 2007). I vår undersökning åker en informant med en 

familjemedlem, några åker själva medan vissa har bokat tillsammans med någon de 

känner och vi kan inte uttala oss någonting kring detta påstående med hjälp av den 

genomförda studien, då teorin inte har blivit undersökt.  

 

Motivationsfaktorer ändras med tiden utefter förändringar i människors liv 

(Swarbrooke & Horner 2007). Detta är ytterligare ett påstående vi inte kan besvara 

med hjälp av vår undersökning. De motivationsfaktorer som våra informanter 

nämner kring sina tidigare träningsresor är dock i enlighet med de anledningar 

personerna beskriver inför stundande träningsresa. 

 

De, enligt Pearce (2005), fyra viktigaste motivationsfaktorerna som identifierades i 

hans studie, flykt och avkoppling, nya upplevelser, relationer samt självutveckling, 

har i större eller mindre utsträckning även blivit identifierade i vår undersökning. 

Detta stödjer tanken på att dessa fyra motivationsfaktorer är de huvudsakliga 

psykologiska drivkrafterna inom resande – en träningsresa inkluderad.   
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5 Slutsats 

5.1 Socialt utbyte 

Informanterna har ett behov av att åka iväg på träningsresan för att umgås med 

människor som är likasinnade; detta är antingen personer som deltagarna känner 

sedan tidigare eller personer de har möjlighet att lära känna under resan. Det är 

vidare det sociala utbytet som, i kombination med att få träna, är av störst vikt 

överlag och som är den dominerande motivationsfaktorn i vår studie. 

 

5.2 Flykt och avkoppling 

Att fly vardagen och komma bort från arbetet för att koppla av med sol och bad är 

ännu ett behov som motiverar deltagarna att följa med på en träningsresa. Att byta 

miljö samt att uppleva ett annat klimat samtidigt som de kommer bort från ett 

hektiskt arbetsliv tycks möjliggöra återhämtning men flykt och avkoppling är inte en 

av de mest framträdande och självklara motivationsfaktorerna enligt våra resultat. 

 

5.3 Uppleva något nytt och/eller annorlunda 

Det finns ett behov av att prova ett nytt sätt att resa på och få möjligheten att prova 

nya pass eller att förflytta träningen till nya och annorlunda platser bland 

informanterna. Det verkar dock vara mer intressant att stanna på anläggningen än att 

träffa lokalbefolkningen och att betrakta kulturella fenomen såsom sevärdheter. Att 

uppleva något nytt och/eller annorlunda i samband med träningsresan är dessutom 

den näst viktigaste motivationsfaktorn som blivit identifierad. 

 

5.4 Inspiration och självutveckling 

Att få inspiration och därigenom kunna nå nya mål med träningen är ett behov som 

finns bland deltagarna. Vi ser ett samband mellan inspiration, lärande och 

självutveckling. Det kan tyckas att inspiration kan vara ett hjälpmedel för att nå 

antingen någon slags ny kunskap eller någon typ av självutveckling. Inspiration 

skulle även kunna leda till nya kunskaper, vilka sedan kan vara ett led i den 

personliga utvecklingen hos personer. Träningsresan skulle alltså, indirekt, kunna 

handla om att ha självförverkligande som motivationsfaktor i större eller mindre 

utsträckning.  
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Vi kan indirekt och på lång sikt se möjliga tendenser av detta utifrån våra resultat, 

men vill inte påstå att det stämmer överens med vår undersökning då dessa tendenser 

enbart är baserade på våra egna tolkningar. 

5.5 En kombination av motivationsfaktorer 

Ett flertal motivationsfaktorer påverkar personerna på en och samma gång och 

samtliga använder träningsresan för att tillfredsställa en mängd behov och begär.  

Möjligheten att resa för att flertalet behov tillgodoses samtidigt är det viktigaste för 

vissa med resan. En motivationsfaktor är dock i många fall det personerna anser är 

viktigast med träningsresan. 

 

5.6 Påverkande faktorer och omständigheter 

Vi har inte undersökt huruvida motivationen förändras utifrån olika omständigheter 

såsom resesällskap och förändrade livssituationer och kan därför inte dra några 

slutsatser kring motivationen och hur den kan påverkas av dessa faktorer. De 

motivationsfaktorer som har identifierats i vår studie är samtliga av betydelse för 

personer med likheten att de har vissa gemensamma intressen och likartad 

livssituation men skillnader sinsemellan när det kommer till kön, ålder och 

personlighet samt familjesituation och reseerfarenhet. I vår undersökning finns 

således inga tydliga skillnader mellan motivationsfaktorerna hos exempelvis kvinnor 

respektive män eller personer med barn respektive barnlösa personer. 

5.7 Övergripande slutsats 

Då träningsresor är ett högaktuellt ämne inom turismbranschen och ett relativt nytt 

område inom turism är det viktigt för turismnäringen att veta vad som ligger till 

grund för att människor vill åka på denna sorts resor för att kunna nå ut till rätt 

konsumenter på ett effektivt sätt. Vår studie visar att anledningarna till att personer 

åker med på en träningsresa tycks vara liknande grunder som vid resande i 

allmänhet, med en betoning på att utöva fysiska aktiviteter. Socialt utbyte, flykt och 

avkoppling, uppleva något nytt och/eller annorlunda samt inspiration och 

självutveckling är motivationsfaktorer som i större eller mindre utsträckning är det 

som driver personer att följa med på träningsresan.  
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Motivationsfaktorerna bör således, utöver den fysiska delen av resan, beaktas vid 

planeringen av en sådan typ av resa när det kommer till exempelvis marknadsföring. 

Att undersöka motivationsfaktorer i samband med en träningsresa har varit intressant 

och vi hoppas att vår studie kan bidra med ett ökat intresse till vidare forskning inom 

området träningsresor samt turismmotivation i allmänhet.  
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6 Reflektioner kring vidare forskning 

Vi menar att det hade varit intressant att undersöka om motivationsfaktorerna hade 

förändrats om sällskapet eller bristen på sällskap hos samtliga informanter hade bytts 

ut. Att ta reda på om anledningarna till att åka med på träningsresan fortfarande hade 

varit desamma eller inte och om informanterna, beroende på sällskapet, i så fall valt 

att följa med på träningsresan över huvudtaget eller om de istället hade valt att åka på 

en annan typ av resa kan vara ännu ett bidrag inom forskningsområdet. 

 

Trots olikheter personerna emellan tycks träningsresor locka många typer av 

människor. Det personerna som deltog i vår undersökning har gemensamt är ett 

intresse för träning och resor samt att alla är nöjda med sin arbets/studie- och 

livssituation. En fråga som vi ställer oss och som vore intressant att besvara är: 

Följer även personer som är missnöjda med sin livssituation i övrigt med på en 

träningsresa? Om ja, vilka likheter och skillnader finns mellan dessa personers 

motivationsfaktorer och de behov och begär som människor med ett tillfredsställande 

liv har? 

 

Då träningsresan inte har ägt rum än går det inte att göra några jämförelser vad gäller 

de personer som åker på en träningsresa för första gången under våren 2014. Om 

dessa informanter väljer att följa med igen hade det varit intressant att göra en 

liknande undersökning nästa gång Wellness Studio Kalmar anordnar en träningsresa 

för att undersöka huruvida personernas motivationsfaktorer har förändrats sedan den 

första träningsresan eller inte. 

 

Även att undersöka motivationsfaktorer hos personer som ska följa med på andra 

sorters träningsresor och liknande träningsresor hade varit intressant för att kunna 

jämföra resultaten med de vi fått fram i denna studie. Att utföra undersökningen med 

ett annat urval som skiljer sig från det vi fått fram kan vara ytterligare ett sätt att 

upptäcka likheter och skillnader studierna emellan. 
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Bilaga 1 

Kan Du hjälpa oss? 

Vi är två tjejer som studerar på Turismprogrammet vid 

Linnéuniversitetet. 

För tillfället skriver vi vårt examensarbete och skulle gärna vilja komma i 

kontakt med Dig som tänker åka med på träningsresan till 

Fuerteventura i slutet av april 2014. 

Vi skulle vilja ta del av Dina tankar kring träningsresan samt Dina 

erfarenheter av resande i allmänhet genom att genomföra en intervju. 

Dessa intervjuer har vi tänkt genomföra i början av nästa vecka, dvs 

vecka 49. 

Du kommer att vara anonym och intervjun kommer uppskattningsvis ta 

maximalt 30 minuter. 

 

Om Du kan tänka Dig att ställa upp och hjälpa oss vore vi väldigt 

tacksamma. Hör då av Dig snarast möjligt till någon av nedanstående: 

 

Agnes Hammarlund    Frida Persson 

0738 331 092    0709 119 114 

 

eller lämna Ditt namn och telefonnummer på listan som finns  

receptionen så hör vi av oss. 

 

Tack på förhand! 

  



 

 Bilaga 2 

Medgivande 

Syftet med vår intervju är att ta del av Dina tankar och erfarenheter kring 

träningsresan Du ska åka på under våren 2014 samt resande i allmänhet. 

Studien genomförs av studenter vid Turismprogrammet på Linnéuniversitetet i 

Kalmar och materialet från intervjun kommer att användas till en kandidatuppsats 

som motsvarar 15 högskolepoäng. Intervjun kommer att ta maximalt 45 minuter och 

spelas in på band. 

Vi vill vidare göra Dig uppmärksam på följande punkter: 

• Att delta i intervjun är frivilligt och Du kan avbryta Din medverkan närhelst Du 

vill.  

• Vårt insamlade material kommer efter intervjun att förvaras säkert och vara 

tillgängligt enbart för oss som skriver uppsatsen och vår handledare.  

• Intervjuutskriften kommer att kodas för att undvika att svar kan spåras och 

härledas till Dig och kommer endast att vara tillgänglig för oss som skriver 

uppsatsen och vår handledare. Du erbjuds härmed även en möjlighet att ta del 

av intervjuutskriften. 

Jag har tagit del av ovanstående och samtycker till intervju: 

Ort och datum: ..............................................................................................................................  

Underskrift: ...................................................................................................................................  

Agnes Hammarlund    Frida Persson 

Studerande     Studerande 

Tel. 0738331092    Tel. 0709119114 

Christer Foghagen 

Handledare 

Tel. 0480 497132  



 

Bilaga 3 

Intervjuguide 

Bakgrundsfakta 

Ålder? 

Familjesituation? 

Arbetssituation? 

Livssituation? 

Fritidsintressen? 

 

Allmänt resande 

Vad har du för typ av reseerfarenhet sedan tidigare? 

Med vem/vilka brukar du resa? 

Vad brukar vara den utlösande faktorn till att du bokar en resa? 

Drömresemål? Varför? 

 

Träningsresan 

Vad har du för typ erfarenhet av träningsresor sedan tidigare? 

Hur kommer det sig att du valde att följa med på denna resan? 

Vem ska du åka med? 

Varför just denna resan och inte bara en ”vanlig” resa till solen? 

Vad lockar?  

Vad har du för förväntningar på resan? 

Vad skulle du säga är det viktigaste för dig med träningsresan? 

Vad vill du få ut av resan? 

 


