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ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate a specific form of Special Interest Tourism 

(SIT), namely health- and fitnesstravels. This kind of travelling is studied from a 

Swedish perspective and includes aspects like gender and age in active tourism. 

It also includes which travel motivations that lies beyond the choice of an active 

vacation.  

The study is based on a survey that was sent in an e-mail to the health tourism 

company InShapeTravel´s customers. The answers to the survey has been 

analyzed and related to earlier research about active tourism.  

The result shows that more women than men participate in the kind of healthy 

travels that InShapeTravel offers. A majority of the respondents are between 41-

60 years old and the most common travel motivation was “Better physic/psychic 

wellbeing”.  

Keywords: health tourism, wellness tourism, fitness tourism, active vacation, 

Special Interest Tourism, lifestyle 

  



 
 

 
 

REFERAT 

Den här studien syftar till att utforska en specifik sorts Special Interest Tourism 

(SIT), nämligen hälso- och träningsresor. Denna form av resande studeras utifrån 

ett svenskt perspektiv och behandlar aspekter som genus- och åldersfördelning 

inom aktiv turism, samt vilka motiv som finns bakom valet av en hälso- eller 

träningsresa.  

Studien baseras på en enkätundersökning som skickades ut via mejl i samband 

med ett nyhetsbrev till hälsoreseföretaget InShapeTravels kunder. Svaren har 

sedan analyserats och relaterats till befintlig vetenskaplig litteratur som behandlar 

olika sorters aktivt resande.  

Svaren till enkätundersökningen visar att det är fler kvinnor än män som åker på 

den sorts hälsoresor som InShapeTravel erbjuder, samt att de flesta befinner sig i 

ålderskategorin 41-60 år. Den vanligaste reseanledningen för respondenterna till 

denna studie var ”Bättre fysiskt/psykiskt välmående”.  

Nyckelord: hälsoresor, träningsresor, aktiv turism, Special Interest Turism, 

livsstil  
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1. INLEDNING 

Turism är en av världens största industrier (Gibson, 1998, s. 155) och allt fler 

människor väljer att resa under sin fritid, både kortare resor inom landet och resor 

som korsar land- och kontinentgränser (Blom & Nilsson, 2007, s. 43-49). Enligt 

UNWTO (Världsturismorganisationen) är en turist en person som reser från sitt 

vanliga hem och är borta i mer än 24 timmar, men mindre än ett år (Hofer, m.fl. 2012, 

s. 62). Under de senaste årtiondena har charterturism utgjort den huvudsakliga 

formen av resande över landsgränser och många företag och resebolag erbjuder 

organiserade charterresor inom och mellan länder (Blom & Nilsson, 2007, s. 43-49). 

Detta kan, enligt Brotherton och Himmetoglu (1997, s. 12-13) bidra till en del 

svårigheter och problem på grund av att många företag konkurrerar på en relativt 

odifferentierad marknad. Ett flertal destinationer kan fungera som substitut för 

varandra, vilket gör att dess tillvägagångsätt för att attrahera kunder är att erbjuda 

lägre priser än konkurrenterna, vilket bara är hållbart till en viss gräns och prisnivå. 

Istället för att konkurrera med låga priser kan man välja att skilja sig från mängden 

med hjälp av andra aspekter (Brotherton & Himmetoglu, 1997, s. 12-13). En del 

turister ser sig själva som mer erfarna och sofistikerade än charterturisterna och söker 

efter andra sorters resor (Ali-Knight, 2009, s. 87). Dessa har andra önskemål och krav 

än charterturister och företag kan möta dessa genom att segmentera marknaden och 

fokusera på specifika nischer och intressen (Brotherton & Himmeltoglu, 1997, s. 12-

13).  

Ett tillvägagångsätt för att attrahera dessa “nya” turister som föredrar något annat än 

chaterresor är genom Special Interest Tourism (SIT), vilket är när individer har ett 

speciellt intressebaserat motiv för sin resa, samt ett tydligt mål för vad han/hon vill 

åstadkomma och uppleva under resan. Det kan till exempel vara fysisk aktivitet, äta 

ny sorts mat på fina restauranger eller uppleva ett speciellt naturområde. För de som 

reser som SIT-resenärer är aktiviteten under resan viktigare än själva destinationen 

(Brotherton & Himmetoglu, 1997, s. 12-17).  En definition på SIT är: 

”…traveler’s motivation and decision-making are primarily determined by a 

particular special interest with a focus either on activity/-ies and/or destinations and 
settings”. (Trauer, 2006, s. 186).  

SIT är dock inget helt nytt, utan har funnits förr i liknande former. Exempel på detta 

är The Grand Tour som var resor i utbildningssyfte (Blom & Nilsson, 2007, s. 37-

38), samt när människor reste för att delta eller vara åskådare i Olympiska Spelen 

(Trauer, 2006, s. 183). Till följd av ändringar i turismmönster och resemotiv har SIT 

ökat som ett segment inom den generella turistmarknaden och kommer troligtvis 

fortsätta växa även i framtiden (Brotherton & Himmetoglu, 1997, s. 12-17). 

Någonting som dock är värt att notera är att även om SIT ofta studeras som ett eget 

område med specifika segment inom turism finns det många likheter med andra 

former av turism och dessa överlappar ofta varandra på ett eller annat sätt, vilket gör 
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att det är något som bör inkluderas i högre grad i turismforskning (Trauer, 2006, s. 

288).  

De som väljer att resa som SIT-resenärer väljer ofta ett tema för resan som är kopplat 

till något de brukar göra på sin vardagliga fritid (Brotherton & Himmetoglu, 1997, s. 

22; Chang, 2009, s. 163-164) och det är vanligt att individen har höga kunskaper och 

erfarenheter inom området. Det finns dock även många intressebaserade resor som 

inte kräver några större förkunskaper, utan har som syfte att introducera nybörjare 

för en ny aktivitet (Trauer, 2006, s. 189-190).  Ibland kan en resa ses som en start till 

något nytt vilket brukar vara en vanligt förekommande anledning till att individer 

väljer bland annat hälso- och träningsresor. Dessa reseformer ses ofta som ett sätt att 

ändra sitt liv och sina vanor och aktiva resor har blivit en av de snabbast växande 

sektorerna inom global turism på senare år. Kombinationen av förändringar i både 

turismutveckling och vikten av allmän folkhälsa har varit viktiga faktorer i den 

ökande populariteten gällande hälsoresor. Att allmän folkhälsa blivit viktigare är 

delvis en reaktion till förändrade livsstilar. Idag lever mer än 50 % av världens 

befolkning i urbana områden där allt finns tillgängligt inom några minuter (Powis & 

O’Leary, 2009, s. 52-54). Ett stressigt liv leder ofta till sämre matvanor (Gibson, m.fl. 

2000, s. 853-854) och idag anses hälften av männen och en tredjedel av kvinnorna i 

Sverige lida av övervikt eller fetma (Forsknings hemsida, 2011), vilket orsakar 

många hälsoproblem. De som är drabbade av detta är ofta medvetna om problemen 

och riskerna, men hittar inte motivationen till att förändra sina liv på hemmaplan 

eftersom de ofta har en livsstil och mönster som kan vara svåra att bryta från en dag 

till nästa (Powis & O’Leary, 2009, s. 52-57).   

En hälso-/träningsresa kan hjälpa individer att ta sig iväg från stress, krav och dagliga 

rutiner och ge dem tillfälle att fokusera på sig själva på ett sätt som kanske inte är 

möjligt hemma. Det är vanligt att en sådan resa har som syfte att få deltagarna att må 

bättre inifrån och ut och därför inkluderas ofta både fysiska och psykiska aspekter 

(Sheldon & Bushell, 2009, s. 3-6). Hälso- och träningsresor kan vara ett sätt att 

”kickstarta” en viktig och nödvändig beteendeförändring. Det finns ofta ett fokus från 

reseföretagens sida att hjälpa individer med att uppnå personliga mål och det kan vara 

en bra introduktion till en livsstilsförändring där dåliga vanor ersätts med nya, bättre 

vanor (Little, 2012, s. 259-261).  

Hälsoresor har tidigare fokuserat mycket på meditation, yoga och psykiskt 

välbefinnande (Bushell & Sheldon, 2009, s. 4), men värden som är kopplade till vårt 

yttre har blivit allt viktigare de senaste årtiondena. Intresset för resor där det finns 

möjlighet till fysisk aktivitet har därmed växt och allt fler väljer resor där det finns 

möjlighet att träna under sin semester (Szczechowicz, 2012, s- 225-226). En del resor 

kombinerar fysisk och mental träning (Ali-Knight, 2009, s. 85), medan andra 

fokuserar mer på viktminskning. Det finns i nuläget många företag som erbjuder 

paketresor som inkluderar träning, nyttig mat och tips på hur man kan ändra sin 

livsstil för ett långvarigt välmående (Little, 2012, s. 259). 



 
 

3 
 

Trots att aktiv turism är ett fenomen som ökat mycket i popularitet de senaste åren 

finns det inte så mycket skrivet om ämnet ännu (Sheldon & Bushell, 2009, s. 4) och 

det finns därmed behov av ytterligare forskning. Genom att studera hälso- och 

träningsresor ur ett svenskt perspektiv (det vill säga vilka svenskar som väljer att åka 

på hälsoresor och vilka resor de väljer) kan det vara lättare för företag att se 

potentiella trender och de kan lättare möta turisternas efterfrågan och behov. Med 

hjälp av mer forskning inom aktivt resande kan alltså företag få större kunskap om 

hur de kan anpassa och utveckla sin affärsverksamhet och därmed ökar möjligheterna 

för en fortsatt ökning i hälso- och träningsresors popularitet. Detta kan bidra till en 

ökad grad av hälsa och välbefinnande hos befolkningen samtidigt som reseföretag 

kan öka sin ekonomiska vinst. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att studera motiv till varför svenska resenärer väljer att 

åka på en hälso- eller träningsresa, samt denna turistgrupps demografiska 

karaktäristika.  

Frågeställningar:  

i. Vilka motiv finns för att välja en hälso-/träningsresa istället för en traditionell 

charterresa? 

ii. Hur ser den demografiska och turistiska profilen ut inom det svenska hälso- och 

träningsresesegmentet? 

iii. Kommer trenden med hälso- och träningsresor fortsätta växa i framtiden eller har 

vi nått en mättnad på marknaden?  
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2. METOD 

Denna studie började med en analys av befintlig forskning inom hälso- och 

träningsresor för att få en översikt över vad som är studerat inom området, samt 

för att se om det finns några aspekter som inte ännu behandlats. Den litteratur som 

huvudsakligen används är ”Wellness and tourism: Mind, body, spirit, place” som 

är redigerad av Bushell och Sheldon (2009). Den behandlar olika områden inom 

aktiv turism, från spirituella resor och yoga till äventyrsresor. Som komplement 

till denna har även ett flertal vetenskapliga artiklar om hälso- och träningsresor 

lästs.  

 

2.1 Tillvägagångssätt 

Även om det finns en del studier som handlar om, eller är relaterade till, hälso- 

och träningsresor ansågs det vara nödvändigt att samla in primärdata för att kunna 

få svar på alla frågeställningar för just denna studie, samt för att kunna analysera 

fysiskt aktiva resor ur ett svenskt perspektiv. Primärdata insamlades genom en 

enkätundersökning med InShapeTravels kundregister som urval. InShapeTravel 

är ett relativt litet hälsoreseföretag som agerar bland ett flertal andra svenska 

aktörer som erbjuder aktiva resor. Detta företag valdes eftersom de arrangerar 

hälso- och träningsresor med fokus på en mängd olika träningsformer, bland annat 

yoga, crossfit, meditation och viktminskning. Trots ett stort urval är dock 

majoriteten av de resor som de arrangerar inriktade på yoga (InShapeTravels 

hemsida, 2013).  

Jag konstruerade en enkätundersökning med hjälp av onlinetjänsten 

”SurveyMonkey”. Enkätfrågorna skapades tillsammans med InShapeTravel. De 

flesta frågorna är konstruerade av mig och är specifika för denna studies syfte, 

medan andra frågor är de som företaget ville ha med. Svaren till de frågorna 

kommer därmed inte att användas då de inte är relevanta för studien. Enligt 

Denscombe (2009, s. 43, 218-219) är det viktigt att undvika frågor som är svåra 

för respondenterna att svara på, till exempel etiskt inkorrekta frågor eller sådant 

som känns för privat eller genant för respondenterna att svara på. Som forskare 

bör man även tänka på att inte ställa ledande frågor eller använda svåra ord. 

Enkäten ska vara lätt för alla att svara på. Dessa aspekter begrundades och 

reflekterades över vid skapandet av enkätundersökningen och frågorna 

konstruerades på ett sätt som gjorde att de skulle kännas lätta att svara på och så 

att respondenterna inte skulle känna att det fanns något ”rätt” eller ”fel” svar, utan 

att det var deras erfarenheter och personliga inställning som var betydelsefull.  

Vilka frågor som ställts visas i Bilaga 1.  
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2.2  Urvalsram 

Urvalsramen är konstruerad som ett klusterurval. Denscombe (2009, s. 35-36) 

förklarar denna urvalsstrategi som ett tillvägagångssätt för att få ett 

kostnadseffektivt sannolikhetsurval. Ett klusterurval innebär att respondenterna 

finns på samma ställe, vilket underlättar när forskaren inte har tillräckligt mycket 

resurser i form av tid och pengar för att åka runt till olika ställen och söka upp 

respondenterna. Klustret är i denna undersökning hälsoreseföretaget 

InShapeTravels kundregister och respondenternas svar kan till viss del vara 

representativa för andra som åker på samma sorts resor (Denscombe, 2009, s. 32; 

Djurfeldt, m.fl, 2010, s. 101-131), men utgör dock inte ett representativt tvärsnitt 

av alla personer som åker på hälso- och träningsresor eftersom det finns många 

olika sorters aktiva resor som kan skilja sig mycket från varandra, både gällande 

aktiviteter och de individer som väljer att delta på resorna (Sheldon & Bushell, 

2009, s. 6-10; Voigt, m.fl., 2011, s. 20). 

Att ha ett urval baserat på ett hälsoreseföretags kundregister kan innebära både 

för- och nackdelar. En fördel är att alla i urvalet är medvetna om vad en hälso- 

eller träningsresa är eftersom de själva har åkt på en sådan resa eller är intresserade 

av dem och planerar att åka på en hälsoresa i framtiden eftersom de besökt 

InShapeTravels hemsida och själva anmält att de är intresserade av att få deras 

nyhetsbrev via mejl. Detta är en aspekt som kan underlätta för respondenterna när 

de svarar på enkätfrågorna eftersom det inte finns någon större risk att det 

förekommer några missförstånd om vad en hälso-/träningsresa innebär. Den 

största nackdelen är det faktum att det finns olika sorters hälso- och träningsresor 

(Sheldon & Bushell, 2009, s. 6-10; Voigt, m.fl., 2011, s. 20) och att en 

undersökning med detta klusterurval inte kan ge svar som kan generaliseras för 

alla som åker på aktiva resor eller hela Sveriges befolkning. Det finns därmed risk 

för att det blir en viss snedvridning i resultatet (Denscombe, 2009, s. 41).  

 

2.3 Insamling av data 

Enkätundersökningen skickades ut via mejl till företagets kundregister i samband 

med ett nyhetsbrev 9 april 2013 efter att den först testats på två oberoende 

personer.  Det var 4790 personer som fick detta nyhetsbrev och av dessa var det 

1427 personer (29,8 %) som öppnade mejlet. Respondenterna var anonyma och 

jag som forskare inte kunde se vilka individer som gett de olika svaren. Detta har 

bidragit till att det inte finns någon risk för etiska problem gällande anonymitet. 

Etik är dock något som bör reflekteras över oavsett vilken sorts studie och 

datainsamling som görs (Denscombe, 2009, s. 193-205).  
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Att göra en enkätundersökning via mejl kändes som en bra strategi eftersom det 

är kostnadsfritt, samt att det går snabbt jämfört med många andra former av 

enkätundersökningar. Dessutom är det lätt för respondenterna att delta i 

undersökningen eftersom det inte kräver lika mycket tid eller energi som att fylla 

i en enkät som skickas via vanlig post där de fyller i svaren för hand och måste gå 

till en brevlåda för att skicka in svaren. Trots detta förekommer det dock inte så 

stora skillnader mellan mejlenkäter och postenkäter gällande svarsfrekvensen 

(Denscombe, 2009, s. 27-28). Enkätformuläret var öppet för alla som fått länken 

via InShapeTravels nyhetsbrev under en veckas tid och antalet inkomna svar 

under denna period var 90 stycken. Svarsfrekvensen var därmed 6,3 %.  

Den faktor som ofta leder till flest bortfall i en enkätundersökning är 

undersökningens omfång eftersom få tar sig tid till att svara på långa 

enkätundersökningar (Denscombe, 2009, s. 216). På grund av detta valdes bara 

de mest grundläggande frågorna för att därmed kunna minska antalet bortfall. 

Enligt Denscombe är det möjligt att öka svarsfrekvensen genom att förvarna 

respondenterna i förväg så att de är beredda på att svara på en enkätundersökning. 

Det kan även vara effektivt att skicka ut en påminnelse om att svara på enkäten 

efter ett par veckor (Denscombe, 2009, s.28). Detta var dock inte möjligt att göra 

i denna studie på grund av tidsbrist.  

 

2.4  Sammanställning av data 

Efter att respondenterna fått en veckas svarstid för enkätundersökningen 

sammanställdes samtliga inkomna svar. Detta gjordes genom att skriva ner all 

data i ett Exceldokument för att sedan nyttja detta dokument för vidare analys. På 

grund av stor skillnad i svarsfrekvens mellan kvinnor och män (85 respondenter 

var kvinnor och 5 respondenter var män) gjordes ingen analys över skillnader i 

resande mellan de olika könen. Fokus låg istället på att analysera utifrån ålder, 

vilken typ av resa respondenterna angav att de åkt på, samt vilket syfte de haft. 

Resultatet av enkätundersökningen relaterades därefter till relevanta teorier samt 

tidigare forskning inom ämnet.  

 

2.5 Metoddiskussion 

Insamlingen av primärdata gjordes genom en enkätundersökning eftersom det kan 

ge ett större urval än vid intervjuer (Djurfeldt, m.fl., 2010, s. 19-37). Därmed kan 

det vara lättare att studera trender, till exempel anledningar till varför turisterna 

väljer en hälsoresa samt om hälsoresor kan tänkas växa mer och bli ett ännu större 

segment inom den globala turismen i framtiden. En nackdel är att även om 

frågorna som ställts i enkätundersökningen (se Bilaga 1) kan ge svar på hur 

respondenterna väljer sin resa är det svårt att veta bakomliggande tankar och 
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orsaker eftersom en kvantitativ undersökning inte går in på djupet på samma sätt 

som en kvalitativ analys. Det går till exempel inte att tolka hur respondenternas 

liv och bakgrundshistoria påverkar hur de reser (Djurfeldt, m.fl., 2010, s. 19-37).  

En brist i studien är att svarsfrekvensen var mycket låg (6,3%). Att förvarna 

respondenterna ett par veckor i förväg om att de ska få en enkätundersökning 

skickad via mejl samt att skicka en påminnelse till de som inte svarat på 

enkätfrågorna hade kunnat öka svarsfrekvensen (Denscombe, 2009, s. 28), men 

detta var tyvärr inte möjligt på grund av tidsbegränsning.  

En annan aspekt är att de som svarat på enkätundersökningen har åkt på hälso-

/träningsresor eller är intresserade av det (eftersom de aktivt sökt sig till 

InShapeTravels hemsida och angett att de vill ha deras nyhetsbrev). Detta innebär, 

som tidigare nämnt, att svaren från dessa respondenter inte går att generalisera 

som något som gäller hela den svenska befolkningen. För att få ett bredare resultat 

hade det kunnat vara bra att studera två, eller fler, olika respondentsgrupper, till 

exempel det nuvarande klusterurvalet samt ett urval med individer som inte åkt 

på hälso-/träningsresor och därefter jämföra de olika gruppernas svar. Detta skulle 

kunna göra det lättare att dra generella slutsatser om bland annat hälso- och 

träningsresors framtid eftersom resultatet kan bli snedvridet när respondenterna 

som tillfrågats redan är, mer eller mindre, insatta i vad hälso- och träningsresor 

innebär och är intresserade av den sortens resande.  
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3. HÄLSO- OCH TRÄNINGSRESOR 

Turism har växt mycket under de senaste årtiondena och ses idag som en av 

världens största industrier (Gibson, 1998, s. 155). Till en början reste individer 

endast korta sträckor, men avstånden har blivit allt längre och det är i dagsläget 

möjligt att resa i princip överallt i världen (Blom & Nilsson, 2007, s. 43-49). 

Resande har länge varit sammankopplat med välmående och hälso- och 

träningsresor tenderar att fokusera extra mycket på den aspekten (Powis & 

O’Leary 2009, s. 52-53). Hälsoresor ses som en relativt ny trend, men i själva 

verket har människor rest för fysisk aktivitet ända sedan 776 f.Kr. med syfte att 

delta i olika atletiska tävlingar för att hedra guden Zeus. Sedan 1990-talet har dock 

hälso- och träningsresor fått ett rejält uppsving (Gibson, 1998, s. 157) och denna 

reseform har expanderat otroligt snabbt. Att denna trend ökat väldigt mycket kan 

ses som ett samband mellan både en ökning i vikten av folkhälsa och att turism 

generellt blivit allt populärare (Powis & O’Leary 2009, s. 52-53). Allt fler väljer 

att resa till destinationer som tillgodoser bland annat träningsanläggningar och spa 

(Boga & Weiermair, 2011, s. 90-91; Powis & O’Leary 2009, s. 52-53; Gibson, et 

al. 1998; Koncul, 2012, s. 525; Little, 2012, s. 257-259) och i nuläget är det i 

princip ett måste att en destination kan erbjuda sådant för att kunna bli, eller 

fortsätta vara, framgångsrik (Gibson, 1998, s. 157-158).  

Det finns flera olika sorters hälso- och träningsresor (Sheldon & Bushell, 2009, s. 

6-10; Voigt, m.fl., 2011, s. 17) och de individer som reser kan därmed skilja sig 

mycket från varandra både genom sociodemografiska aspekter, beteenden och 

egenskaper (Voigt, m.fl, 2011, s. 20). Vad som är skillnaden mellan en 

”hälsoresa” och ”träningsresa” kan ibland vara svårt att definiera eftersom dessa 

begrepp ofta överlappar varandra på många sätt. Generellt för denna studie 

används begreppet ”hälso-/träningsresa”, men man skulle kunna generalisera och 

säga att en hälsoresa tenderar att fokuserar mer på psykiskt välmående än vad en 

träningsresa gör. I övrigt finns inga större skillnader mellan begreppen, utan 

snarare skillnader mellan olika varianter av hälso- och träningsresor, till exempel 

yogaturism (Ali-Knight, 2009, s. 89) och äventyrsturism (Beedie, 2003, s. 234-

236).  

Hälsoresor kan förslagsvis delas in i dessa olika kategorier: medicinska (till 

exempel operationer); träning och sport; äventyrsturism; välmående; och 

transformativa resor. Eftersom det finns så många varianter av hälsoresor finns 

det inte någon entydig definition för vad en hälsoresa är, utan istället en mängd 

olika definitioner. Något som är entydigt för de flesta av dessa definitioner är att 

en hälsoresa ger individer möjligheten att förbättra sitt fysiska och/eller psykiska 

välmående  (Sheldon & Bushell, 2009, s. 6-10). WTO (World Tourism 

Organization) har en definition av hälso- och träningsresor som stämmer bra 

överens med syftet för denna studie:  
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”Tourism associated with travel to health spas or resort destinations where the 

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

regimen of physical exercise and therapy, dietary control, and medical services 
relevant to health maintenance” (Hofer, m.fl. 2012, s. 63).  

WTOs definition innebär alltså att hälsoresor är turism där resan går till 

destinationer vars huvudsakliga syfte är att förbättra individers fysiska välmående 

och detta sker med hjälp av träning, terapi, kostupplägg och medicinsk service om 

det är relevant för individens hälsa.  

Idag utgör hälso- och träningsresor en av de snabbast växande sektorerna inom 

den globala turismen (Bushell & Sheldon, 2009, s. 4-11). Många individer i 

dagens samhälle söker efter något annat än charterresor när de ska åka på 

semester, vilket är en anledning till att aktiva resor och andra former av Special 

Interest Tourism är en växande trend (Bortherthon & Himmetoglu, 1997, s. 13). 

Globaliseringen är en viktig faktor som har påverkat var man kan utöva olika 

fysiska aktiviteter (Hoyes, 2007, s. 117-118).  Under 80- och 90-talen var 

destinationerna för hälsoresor främst lokaliserade i sydöstra Asien, men under det 

senaste årtiondet har även ett flertal destinationer i Europa blivit populära för 

ändamålet (Koncul, 2012, s. 526). Idag finns det ett flertal destinationer som kan 

erbjuda samma slags träningsformer, vilket är en effekt av 

globaliseringsprocessen. Ett exempel är yoga som tidigare endast fanns i Indien, 

men som nu är ett fenomen som är välkänt i hela världen (Hoyez, 2007, s. 117-

118) vilket bidragit till att yoga har blivit populärt att utföra både under den 

vardagliga fritiden och på semestern (Ali-Knight, 2009, s. 85).  

Förutom att destinationer har utökats med tiden har även hälsoresors innebörd 

förändrats. Tidigare har hälsoresor ofta varit förknippade med spa och lyx, men 

nu handlar det mer om att få hälsofördelar genom olika sorters erfarenheter och 

upplevelser (Sheldon & Bushell, 2009, s. 4). Detta har spa-destinationer 

uppmärksammat och även om ordet ”spa” ofta förknippas med varma 

bubbelpooler, naturliga kosmetikaprodukter och liknande är många span idag mer 

som träningsanläggningar dit man kan resa kan för att träna, äta hälsosamt och 

slappna av (Williams, 2009, s. 143).  

 

3.1 Olika motiv för att välja en hälso- eller träningsresa 

Det finns många skilda motiv för att resa och med hjälp av olika teorier kan det 

vara möjligt att studera och analysera bakomliggande orsaker till varför individer 

väljer en viss resa eller ett visst sätt att resa på.  Exempel på dessa är Maslows 

behovspyramid, push- och pullfaktorer, samt teorin om att behöva en 

”verklighetsflykt” och att genom en resa få en kontrast till vardagslivet. I Maslows 

behovspyramid är olika mänskliga behov indelade hierarkiskt beroende på hur 
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viktiga de är för individen (se figur 3.1). Maslows behovspyramid är en allmän 

teori och är inte specifik för endast turism, men kan användas i detta sammanhang.  

 

Figur 3.1: Maslows behovspyramid 

 

De behov som finns med i Maslows behovspyramid är: fysiska behov (1), säkerhet 

(2), social tillhörighet (3), uppskattning (4) och självförverkligande (5). När de 

viktigaste behoven är tillfredsställda (fysiska behov och säkerhet) är det de andra 

behoven som styr vilken resa individen väljer (McCleary, m.fl. (2005), s. 278-

279). Att åka på en hälsoresa på grund av fysiska behov kan vara det segment som 

reser för exempelvis operationer, medan de som reser för exempelvis 

självförverkligande kan vara de som reser frivilligt till en hälso- eller 

träningsdestination för att förbättra sin hälsa (Hofer, m.fl. 2012, s. 62; Voigt, m.fl, 

2011, s. 17) eller för att förbättras inom en viss idrott, öka sin prestationsförmåga 

och testa sina fysiologiska gränser (Szczechowicz, 2012, s. 237-241). 

Till skillnad från Maslows behovspyramid är teorin om push- och pullfaktorer 

specifik för turism och kan säga mycket om individers motiv bakom ett resebeslut. 

Pushfaktorer är när individen vill fly från det vardagliga livet. De motiv som kan 

ligga bakom är en stressig vardag eller andra aspekter som gör att man behöver 

en paus från hemmet och alla rutiner. Pullfaktorer är det som lockar individen till 

en viss destination. Det är sällan bara en av dessa faktorer som styr hur, när och 

var turisterna reser. I själva verket är det väldigt vanligt att båda dessa finns med 

i resebeslutsprocessen. Först påverkar pushfaktorer som gör att individen blir 

sugen på att resa, därefter pullfaktorer när individen börjar fundera över vilken 

destination han/hon vill resa till (McCleary, m.fl. 2005, s. 279).  

En annan populär teori om motiv bakom resande är ”verklighetsflyktsteorin” som 

handlar om att en individ söker efter aktiviteter som kan ändra eller förbättra vanor 

och dagliga rutiner genom att lämna verkligheten bakom sig ett tag. Individer 

brukar även söka efter belöningar genom att delta i olika fritidsaktiviteter som får 

dem att må bra (McCleary, m.fl. (2005), s. 279). Enligt McCleary (2005) har 

denna teori två perspektiv; personligt och mellan personer. En individ kan 
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exempelvis fly från vardagen på grund av personliga problem och svårigheter, 

eller på grund av problem med andra personer såsom familj och kollegor. Det 

individerna söker med sin resa kan alltså ses ur dessa perspektiv, exempelvis att 

man vill vila eller lära sig något nytt (personligt) eller träffa vänner, interagera 

med lokalbefolkningen eller lära känna nya människor (mellan personer) 

(McCleary, m.fl. (2005), s. 279). Precis som i Maslows behovspyramid kan detta 

kopplas till att individer väljer en resa på grund av personliga skäl såsom 

operationer och självförverkligande (Hofer, m.fl. 2012, s. 62; Szczechowicz, 

2012, s. 237-241), samt social tillhörighet (mellan personer) i och med att man 

har chansen att utveckla och förbättra sin hälsa i en grupp där fler individer har 

samma syfte och mål med resan (Brotherthon & Himmetoglu, 1997, s. 24). Vilka 

resemotiv och syften som är starkast i resebeslutsprocessen varierar dock 

beroende på vilken sorts hälso-/träningsresa individen är intresserad av att åka på 

(Voigt, m.fl. 2011, s. 25).  

 

3.2 Vilka åker på hälso-/träningsresor?  

Det huvudsakliga segmentet för hälso- och träningsresor är människor i 

välutvecklade länder. Ett flertal studier visar dessutom att en majoritet av dessa 

turister är högutbildade (Bushell & Sheldon (red.), 2009, s. 6-40; Gibson, m.fl. 

1998, s. 56-60; Voigt, m.fl. 2011, s. 20-21). Under de senaste årtiondena har vi 

haft en demografisk skiftning som innebär att vi idag har en äldre population med 

bättre ekonomiska möjligheter som söker efter förbättrad hälsa och livskvalitet. 

Även yngre generationer har på senare år börjat fokusera mer på hälsa och 

eftersträvar en god livsstil (Bushell & Sheldon (red.), 2009, s. 6-40). Det finns, 

som tidigare nämnt, ett flertal olika varianter av hälso- och träningsresor och de 

individer som väljer en viss resa karaktäriseras av vissa beteenden, resemotiv och 

sociodemografiska aspekter (Voigt, m.fl. 2011, s. 20-25). Bland de som väljer att 

resa på en hälso- eller träningsresa finns främst två grupper med stora olikheter, 

men även en del gemensamma karaktärsdrag. Dessa är de som vill ändra sina 

vanor och fly från vardagen, vilket kan relateras till verklighetsflyktsteorin som 

McCleary, m.fl. (2005) beskrev, samt de som reser för att träna på samma sätt 

som de gör hemma men i en ny miljö (Chang, 2009, s. 163-164). 

Att hälso- och träningsresor har ökat kan vara ett resultat av att människors fysiska 

och psykiska välmående ständigt utsätts för stress och press vilket kan påverka 

dess dagliga liv, dels i form av dåliga vanor och dels i form av sjukdomar. Stress 

kan bland annat orsaka högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar och övervikt 

(Bushell & Sheldon (red.) 2009, s. 6-40). Enligt Gibson m.fl. (2000) leder stress 

lätt till att människor på kort sikt äter mindre, men på lång sikt äter de mer och 

ohälsosammare. Förutom att dåliga matvanor kan orsaka övervikt och fetma är 

det en bidragande faktor till utvecklingen av Typ 2 diabetes. På grund av de ökade 

hälsoproblemen i världen är hälsa numera något som allt fler bryr sig om och 
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många försöker ändra sina dåliga vanor för att må bättre och bli/fortsätta vara 

friska (Bushell & Sheldon (red.) 2009, s. 6-40).  

Genom en aktiv resa kan man ”kickstarta” en livsstilsförändring och få hjälp med 

att byta ut dåliga vanor mot bra, vilket kan vara svårt att göra hemma (Little, 2010, 

s. 260-261). Det finns en ”kompensationsteori” som innebär att individer söker 

efter upplevelser under sin resa som är den totala motsatsen till de aktiviteter och 

rutiner de har i vardagen och att resan därmed kan kompensera för något som man 

anser att man får för lite av på hemmaplan (Chang, 2009, s. 164), vilket gäller 

exempelvis för äventyrsturism där människor som vanligtvis lever i urbana 

områden söker sig till berg eller andra naturområden för att klättra, vandra eller 

ägna sig åt andra friluftsaktiviteter (Beedie, 2003, s. 203-204).  

”Kompensationsteorin” kan också innebära att individer eftersträvar att träna mer 

än de gör vanligtvis (Chang, 2009, s. 164). Många anser att de inte har någon tid 

över i sitt vardagliga liv för att kunna prioritera att ta hand om sig själva och kan 

inte hitta motivationen för att göra en radikal förändring för ett hälsosammare liv. 

Det kan vara lättare att göra livsstilsförändringar eller ändra dåliga vanor när man 

befinner sig i en annan miljö, vilket är en anledning till att bland annat 

viktminskningsresor har blivit allt populärare (Little, 2010, s. 260-261). En annan 

trend inom aktiv turism som ökat på senare år i europeiska länder är yogaturism. 

Yoga involverar kroppen, andningen och tankarna vilket gör att man kan komma 

i kontakt med sina känslor lättare samt kunna släppa stressen i det vardagliga livet. 

Det faktum att denna trend har ökat kan ses som ett tecken på att människor tar 

mer ansvar över sitt välmående (Ali-Knight, 2009, s. 85).  

Dålig hälsa kan påverka individer både fysiskt och psykiskt. Till exempel kan de 

som är överviktiga känna sig exkluderade från vissa resor på grund av att de inte 

har det som anses vara ”idealkroppen”, vilket kan vara en anledning till att de inte 

väljer att resa på en traditionell charterresa utan istället åker på en hälso- eller 

träningsresa (Small & Harris, 2012, s. 687-689). Eftersom en del hälso- och 

träningsresor exempelvis kan ha viktminskning som huvudfokus behöver de då 

inte känna sig diskriminerade på grund av sin storlek, vilket många av 

respondenterna i Small och Harris (2012) studie ofta upplevde när det reste. Dessa 

resor fokuserar ofta på att hjälpa människor med att uppnå dess personliga mål 

och ambitioner, både när det gäller träning, hälsosam mat och psykiskt 

välbefinnande. Det är vanligt att hälso- och träningsresor marknadsförs som en 

början till en långvarig förändring av både livsstil och beteende (Little, 2010, s. 

260-261). Genom träningsformer som inkluderar både fysiska och psykiska 

aspekter kan individer ändra sättet de ser sig själva på, bli mer medvetna om sitt 

eget värde och öka sitt självförtroende (Daubenmier, 2005, s. 212-215).  

Det finns dock andra resemotiv till en aktiv resa också. Enligt Bortherton och 

Himmetoglu (1997, s. 22-23) och Chang (2009, s. 163-164) utgörs en stor del av 

Special Interest Tourism, såsom hälso- och träningsresor, av individer som utför 
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samma sorts aktiviteter under sin vardagliga fritid. En hälso-/träningsresa kan då 

vara ett sätt att lära känna andra som delar samma intresse för träning och hälsa. I 

Brotherton och Himmetoglus (1997) studie gjorde de en enkätundersökning med 

turister som reste som SIT-resenärer. Svaren på denna enkätundersökning visade 

bland annat att 88,2 % av respondenterna var medlemmar i klubbar hemma som 

var associerade med valet av tema för resan. Detta skulle exempelvis kunna vara 

ett gym eller någon annan sorts träningsanläggning (Brotherton & Himmetoglu, 

1997, s. 22). En del av dessa turister kan relateras till Hinch och Highams (2011, 

42-44) beskrivning av vilka som väljer en aktiv resa. Enligt dem är sportturister 

”träningsälskare” som inte vill resa om det inte finns möjlighet till att träna på 

samma sätt som de gör hemma. Dessa turister väljer sin resa utifrån aktivitet och 

på vilken destination de utför aktiviteten har inte så stor betydelse. Motiven 

bakom de resorna är exempelvis att utvecklas inom sin sport, uppleva unika eller 

kända platser som är relaterade till sporten (Hinch & Higham, 2011, s. 42-44; 

Gibson m.fl. 1998, s. 53), testa sina fysiologiska och/eller psykologiska gränser, 

tävla mot andra, samt att det finns tillgänglighet till bra träningsanläggningar 

(Szczechowicz, 2012, s. 237-241).   

 

3.3 Genus- och livscykelperspektiv 

Det finns även ett genus- och livscykelperspektiv inom olika former av aktiva 

resor. Enligt Ali-Knight (2009) är det fler kvinnor än män som reser för ”skönhet” 

och ett inre välmående. Ett exempel är att fler kvinnor än män åker på yogaresor 

och de har ofta som motiv att slappna av samtidigt som de ökar sitt välmående i 

form av att ”fräscha upp” både kropp och sinne (Ali-Knight, 2009, s. 89-90). I 

Voigts, m.fl. studie var kvinnorna väldigt överrepresenterade på olika sorters 

hälsoresor. I genomsnitt var det 83,5% och 16,5% som reste på de hälsoresor som 

studerades (Voigt, m.fl. 2011, s. 21). Kvinnor utgör även en majoritet på resor 

vars huvudsakliga fokus och syfte är viktminskning (Little, 2012, s. 261). När det 

kommer till mer aktiv sportturism, så som äventyrsturism, är det mer vanligt med 

manliga turister (Hinch, m.fl. 2010, s. 291). Detta var ett resultat som även 

Gibson, m.fl. kom fram till och författarna till denna studie antog att detta skulle 

kunna reflektera generella genusskillnader inom fysisk aktivitet (Gibson, m.fl. 

1998, s. 56-57).  

Wright, m.fl. (2006) gjorde en studie där de intervjuade unga kvinnor och män för 

att få veta deras åsikter om hälsa och fitness. Enligt dem tyckte både männen och 

kvinnorna att hälsa handlade om individernas ansvar över sin kropp i form av att 

äta rätt mat och vara fysiskt aktiv. Det förekom dock även stora skillnader mellan 

mäns och kvinnors svar. För männen handlade hälsa och fitness om att ha en kropp 

som klarade av utmaningar. Att vara hälsosam och ”vältränad” relaterades inte i 

någon stor grad till kroppsform, utan att exempelvis klara av att spela en hel match 

utan att bli trött. Det viktigaste var alltså prestationsförmåga, inte utseende 
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(Wright, m.fl., 2006, s. 709-711). För kvinnorna som deltog i studien var det 

vanligt att de eftersträvade en balans mellan bra mat och träning för att få eller 

behålla en smal kroppsform. Vissa av kvinnorna relaterade hälsa till kroppsvikt 

och ansåg att överviktiga människor var ohälsosamma eftersom de uppenbarligen 

åt för mycket mat och tränade för lite. För att vara hälsosam skulle man, enligt en 

del av de kvinnliga respondenterna, träna mycket och äta mat som kunde bidra till 

viktminskning. De hade inte samma fokus på prestationsförmåga som männen, 

utan de viktigaste var att uppnå ett visst estetiskt kroppsideal (Wright, m.fl., 2006, 

s. 711-715). Detta stämmer bra överens med att män resor på fysiskt aktiva 

sportresor på grund av generella genusskillnader inom träning (Gibson, m.fl. 

1998, s. 56-57), medan kvinnor väljer andra former av hälsoresor såsom yoga och 

viktminskning (Ali-Knight, 2009, s. 89; Little, 2012, s. 261; Voigt, m.fl. 2011, s. 

21; Williams, 2009, s. 141).  

Att kvinnor i högre grad är männen eftersträvade estetiska resultat av sin träning 

kan, enligt Daubenmier (2005), relateras till det faktum att fler kvinnor än män 

objektifieras utifrån sitt utseende, vilket är ett problem som funnits historiskt och 

lever kvar än idag. Att detta synsätt finns har gjort att många kvinnor idag ser sig 

själva som objekt och utseendet därmed blir en viktig aspekt när det kommer till 

träning och livsstil. I vilken grad denna självobjektifiering finns beror till stor del 

på vilken sorts träningsform som utövas. Det är vanligare med objektifiering och 

komplex över sin kropp i träningsformer så som jogging, dans och gymnastik än 

i de träningsformer som inkluderar både fysisk och mental träning, exempelvis 

yoga (Daubenmier, 2005, s. 207-208). 

En annan aspekt som kan påverka generella genusskillnader i resande är att 

kvinnor historiskt inte har haft samma utrymme inom sporten som män. Även om 

det idag finns många kvinnor som tränar och deltar i olika sportsammanhang finns 

det fortfarande en uppdelning när det kommer till vad som anses vara ”maskulint” 

och ”feminint”, vilket och kan vara en viktig faktor som påverkar vilken sorts resa 

individerna väljer (Gibson, 1998, s. 163; Hinch & Higham, 2011, s. 46-47).  

Förutom att det finns vissa genusskillnader inom hälso- och träningsresor verkar 

denna reseform påverkas av var på livscykeln individerna befinner sig (Hinch & 

Higham, 2011, s. 43). Gibson m.fl. (1998) gjorde en undersökning med 1277 

respondenter och märkte att aktiv sportturism är mest populär bland unga vuxna 

(17-39 år) och därefter sjönk antalet deltagande i aktiva resor med åldern, men 

med vissa tillfälliga uppgångar. Detta kan bero på att hälso- och träningsresor 

påverkas av olika stadier i livet. Ett exempel är att unga ofta tenderar att åka på 

aktiva resor med vänner, medan individer i medelåldern i större utsträckning reser 

med familjen och då kan välja andra sorters resor (Gibson, m.fl. 1998, s. 56-60). 

Det visade sig dock i Ali-Knights (2009) studie att vissa typer av aktivt resande 

var populärare bland medelålders individer än andra ålderskategorier. Till 

exempel är det främst professionella kvinnor i 40-årsåldern som reser som 

yogaturister (Ali-Knight, 2009, s. 89-90) och dessa reser i större utsträckning 
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ensamma, jämfört med andra resesegment inom aktiv turism (Voigt, m.fl. 2011, 

s. 22). Enligt Hinch och Higham (2011, s. 46) kan demografiska skillnader inom 

aktiv turism bero på att vissa aktiviteter är populärare för vissa ålderssegment. 

Därmed blir det en naturlig åldersuppdelning mellan olika former av hälso- och 

träningsresor.  

 

3.4 Hälso- och träningsresors framtid 

Antalet träningsdestinationer har ökat och det finns idag flera olika alternativ och 

aktiviteter för de som vill åka på en aktiv resa. Genom tiderna har hälso- och 

träningsresor genomgått en hel del olika cykler med olika trender (Zauhar, 2003, 

s. 46-48). Med tanke på att både hälsa och resande har blivit allt populärare och 

att destinationer kan få stora ekonomiska vinster genom att satsa på att kombinera 

dessa finns potential för att hälso- och träningsresetrenden ska fortsätta öka 

(Hofer, m.fl. 2012, s. 60-61). Det finns dock ekonomiska problem med hälso- och 

träningsresor också. Kostnaderna i form av både tid och pengar kan vara större än 

vad alla har råd med, vilket gör att det främst är välställda individer som har 

möjlighet att välja denna sorts resor. För att alla ska kunna delta i hälso- och 

träningsresor bör reseföretag i framtiden rikta in sig på olika segment så att det 

finns resor som passar för alla (Bushell & Sheldon, 2009, s. 228).  

Friluftsaktiviteter, där bland annat äventyrsturism är en stor del (Kulcycki & 

Lück, 2009, s. 167-168), har också potential att öka. Beedie (2003) tror att vi i 

samband med en ökad urbanisering kommer att få en ökning av sport- och 

äventyrsturism eftersom stadslivet gör att allt fler individer söker sig ut till naturen 

under sin semester. Det kan exempelvis handla om bergsklättring och vandring. 

Enligt honom kommer skillnaderna mellan äventyrsturism och annan turism bli 

allt svårare att definiera eftersom aktiva resor i framtiden kommer att växa och bli 

mer ”mainstream” än vad de är i nuläget (Beedie, 2003, s. 234-236). Redan idag 

överlappar dessa resor och charterturism varandra på många sätt (Trauer, 2006, s. 

288).  

Det faktum att individer som lever i städer söker sig ut till naturen i allt större 

utsträckning är något som även Ali-Knight (2009, s. 85-86) och Hoyez (2007, s. 

116-117) nämner. Det finns en ökning av antalet turister som söker sig bort från 

de traditionella charterresorna för att istället ägna sig åt aktiviteter som kan ge 

känslan av förnyelse, så som yogaturism (Ali-Knight, 2009, s. 85-86). 

Urbaniseringen och sambandet mellan en ökning av både turism och folkhälsa 

kan vara drivande faktorer för en fortsatt ökning av hälso- och träningsresor 

(Powis & O’Leary, 2009, s. 52-53). Det finns fler forskare som ser en potentiell 

ökning av aktiv turism i framtiden. Enligt Voigt, m.fl. (2011, s. 16) finns det inga 

tecken på att hälsoresor kommer att minska i popularitet och de skriver att de 

förväntar sig en fortsatt ökning av dessa reseformer.  
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4. RESULTAT 

En enkätundersökning skickades ut via mejl till de som anmält att de är 

intresserade av hälsoreseföretaget InShapeTravels nyhetsbrev. De frågor som 

ställdes i undersökningen visas i bilaga 1.  

 

4.1 Beskrivning av respondenterna  

Enkätundersökningen fick 90 svar, varav 94,4 % (85 respondenter) var kvinnor 

och 5,6 % (5 respondenter) var män. På grund av den låga svarsfrekvensen bland 

män görs inga jämförelser mellan de olika könen i den här studien. Tabell 4.1 

(nedan) visar åldersfördelningen av alla som deltog i undersökningen.  

 

Tabell 4.1: Åldersfördelning inom respondentgruppen 

Ålder (år) Antal Andel 

0-20 1 1,1 % 

21-30 4 4,4 % 

31-40 16 17,8 % 

41-50 28 31,1 % 

51-60 29 32,2 % 

60+ 12 13,3 % 

 
Totalt: 90 st Totalt: 100 % 

 

I tabell 4.1 visas att majoriteten av respondenterna är mellan 41 och 60 år gamla. 

Totalt 63,3% faller in i dessa två åldersgrupper. Det var något färre respondenter 

som svarade att de tillhörde någon av de andra åldersgrupperna och endast 1 

respondent var under 20 år gammal.  

En fråga i enkätundersökningen löd: ”Hur många hälso-/träningsresor har du varit 

på?”. Tabell 4.2 visar att 24 respondenter svarade att de inte varit på någon 

träningsresa, vilket ger ett bortfall på 26,7 % i studien. 
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Tabell 4.2: Antal hälso-/träningsresor som respondenterna deltagit i 

Antal hälso-

/träningsresor Antal Andel 

0 st 24 26,7 % 

1-3 st 43 47,8 % 

4-6 st 16 17,8 % 

7+ st 7 7,8 % 

 
Totalt: 90 Totalt: 100% 

 

En majoritet av de som svarade på enkätundersökningen hade rest på 1-3 hälso-

/träningsresor (47,8 %). 17,8 % hade varit på 4-6 resor med inriktning på träning 

och/eller hälsa och 7,8% hade varit på fler än sju resor.  

 

 

Figur 4.1: Vilken sorts hälso-/träningsresor respondenterna åkt på 

67 respondenter svarade på enkätfrågan: ”Vilken sorts hälso-/träningsresa har du 

varit på?”. De fick ange flera svar och resultatet kan ses i figur 4.1. Den 

populäraste aktiviteten var yoga, vilket 44 respondenter angav att de utövat under 

sin resa. Av de respondenter som svarat att de åkt på en yogaresa fanns inget 

urskiljande ålderssegment, utan reseformen var jämnt fördelat mellan de olika 

åldrarna (se tabell 4.2). Det näst populäraste resealternativet var fitness/löpning. 

Denna kategori inkluderar även de som svarat att de rest för träningsläger. Det var 

sammanlagt 19 respondenter i blandade åldrar som svarade att de deltagit i en 

sådan resa.  
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Friluftsaktiviteter såsom skidåkning, ridning, vandring, dykning och cykling var 

också populära bland respondenterna. Totalt 15 respondenter angav att de rest för 

att utöva någon av dessa aktiviteter. Precis som för yogaresor och fitness-/löpresor 

var åldersfördelningen inom denna reskategori jämnt fördelad och det gick inte 

heller att urskilja några större skillnader mellan de olika åldersgrupperna gällande 

vilka utomhusaktiviteter respondenterna deltagit i.  

Det var något färre som svarade att de åkt på resor med annat fokus än de 

ovanstående. 1 respondent hade åkt på dansresor och 1 respondent hade rehab som 

syfte med sin resa. Förutom träningsaktiviteter var det 3 respondenter som reste 

för att äta bra mat och 4 respondenter vars huvudsakliga syfte var psykiskt 

välmående, till exempel meditation.  

 

Ålder Yoga Fitness/löpning Friluftsaktiviteter 

0-20 0 0 0 

21-30 1 1 0 

31-40 9 1 3 

41-50 12 5 4 

51-60 14 4 4 

60+ 7 1 3 
Tabell 4.3. Åldersfördelningen inom de tre populäraste aktiviteterna under hälso-/träningsresor. 

I tabell 4.3 visas åldersfördelningen för de aktiviteter som flest respondenter 

deltagit i under sina hälso- och träningsresor. Enligt tabellen är dessa hälso- och 

träningsresor vanligast bland individer i medelåldern, men eftersom den totala 

åldersfördelningen bland respondenterna visar i princip samma fördelning (se 

tabell 4.1) går det inte att utskilja något ålderssegment som är överrepresenterade 

i någon av aktiviteterna.   

 

4.2 Respondenternas motiv för att välja en hälso-/träningsresa 

För att ta reda på vilka motiv som kan ligga bakom beslutet att välja en hälso- 

eller träningsresa istället för en traditionell charterresa ställdes frågan: ”Vilket 

syfte hade du med din senaste träningsresa?”. Respondenterna kunna välja mellan 

alternativen: Kickstart/livsstilsförändring; Viktminskning; Utöva samma aktivitet 

som hemma i ny miljö; Testa en ny aktivitet; Bättre fysiskt/psykiskt välmående. 

De kunde även välja att skriva en egen reseanledning. I denna fråga hade 

respondenterna möjlighet att välja flera olika alternativ.  
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Figur 4.2: Olika anledningar till att åka på en hälso-/träningsresa 

Det var 62 personer som svarade på denna fråga och den populäraste 

reseanledningen var ”Bättre fysiskt/psykiskt välmående”, vilket framgår i figur 

4.2 (ovan). Det var 52 personer som haft det som syfte och det fanns inget 

specifikt mönster som visade att turister i vissa åldrar eller de som reste på en 

speciell sorts resa angav det svarsalternativet, utan det var vanligt i alla olika 

segment. 25 personer reste för att utöva samma aktivitet som hemma, men i en ny 

miljö, 13 personer hade kickstart eller livsstilsförändring som sitt främsta syfte, 

11 personer ville testa en ny aktivitet och 5 personer reste för viktminskning. Det 

var 12 personer som angav andra reseanledningar, till exempel att resa för 

avslappning och avbrott från vardagen, att kombinera olika träningsformer med 

ett fantastiskt väder, samt möjligheten att träna för bra och internationellt kända 

tränare.  

För att få veta om de respondenter som reste för att göra en förändring av sin 

livsstil eller för att må bättre uppnådde syftet under resan ställdes frågan: ”Har du 

gjort några livsstilsförändringar/nya vanor sedan du kom hem från din senaste 

hälso-/träningsresa?”. Av de som angett att dess syfte med resan var just 

”kickstart/livsstilsförändring” svarade 8 personer att de gjort förändringar och 4 

personer svarade att det inte gjort det (1 person med detta resemotiv svarade inte 

på frågan). Alla respondenter hade möjlighet att svara på denna fråga, oavsett det 

primära syftet med resan och det var 64 personer som svarade. Av dessa angav 
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53,1% att de ändrat sina vanor sedan de kommit hem från resan och 46,9% svarade 

att de inte gjort det.  

Av de respondenter som gjort livsstilsförändringar eller skapat nya vanor efter en 

resa förklarade några att de tränade mer regelbundet, åt bättre mat med mindre 

socker eller att de påbörjat en viktnedgång. En kvinna i 50-årsåldern svarade att 

hon gjort vissa livsstilsförändringar sedan hon kom hem från sin resa och förklarar 

vidare:  

”Erfarenheterna av min resa i egen regi visade b.la. att djupgående förändringar 

ibland lättare och effektivare uppnås i en annan miljö än hemmiljön och att 

klimatet har mycket större effekt än jag nånsin kunnat drömma om! 

Hälsofrämjande resor till hälsosamt klimat är en kostnad och investering som 

både individ och samhälle tjänar på, på lång sikt!” 

 

De som svarat att de inte gjort några förändringar var främst de som hade som 

reseanledning att utöva samma aktiviteter på resan som de gjorde hemma och 

dessa ansåg ofta att de redan tränade tillräckligt mycket och trivdes med sin 

nuvarande livsstil. 

Oavsett vilket syfte respondenterna hade med sin resa tyckte majoriteten att resan 

hade varit väldigt bra. De fick möjlighet att svara på hur bra eller dåligt deras 

senaste resa hade uppfyllt deras förväntningar genom att kryssa i ett 

svarsalternativ från 1 till 5 där 1 innebar att resan inte alls motsvarat 

förväntningarna och 5 innebar att resan motsvarat förväntningarna väldigt bra. 

57,6 % svarade ”5”, 36,4 % svarade ”4”, 4,5 % svarade ”3” och 1,5 % svarade 

”2”. Det var inte någon respondent som svarade ”1” på frågan. En översikt av den 

procentuella fördelningen ses i figur 4.3.  
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Figur 4.3: Hur bra respondenternas senaste hälso-/träningsresa uppfyllde dess 
förväntningar 

 

4.3 Hälso- och träningsresors framtid 

För att ta reda på om hälso- och träningsresor är något som tillfälligt är populärt 

eller om det är en trend som är här för att öka ytterligare ställdes frågan: ”Skulle 

du kunna tänka dig att åka på fler hälso-/träningsresor i framtiden?”. 

Svarsalternativen var ”ja”, ”nej” och ”kanske”. Det var 76 personer som svarade 

på denna fråga, varav 10 inte varit på någon träningsresa tidigare. 97,4 % av 

respondenterna svarade att de kunde tänka sig att åka på fler resor som var 

inriktade på träning och hälsa. 2,6 % svarade ”kanske” och ingen av 

respondenterna svarade ”nej” på frågan.  
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5. ANALYS 

5.1 Genus- och åldersperspektiv inom aktiv turism 

Med tanke på att respondenterna till enkätundersökningen överrepresenterades av 

kvinnor (94,4 %) har ingen jämförelse mellan kvinnor och mäns svar gjorts. Det 

är dock intressant att resultatet visade en sådan könsfördelning. Anledningen till 

denna stora skillnad kan vara att företaget InShapeTravel erbjuder resor som 

främst tilltalar kvinnor. Enligt Ali-Knight (2009, s. 89-90) och Voigt, m.fl. (2011, 

s. 21) är det fler kvinnor än män som väljer att åka på de resor som kombinerar 

fysiskt och psykiskt välmående, medan Gibson m.fl. (1998, s. 56-57) fick ett 

resultat i sin studie som visade att män var överrepresenterade på resor som 

handlade om mer aktiv sportturism.  

Resultatet för denna enkätundersökning var likt Voigts m.fl. (2011, s. 21) resultat 

där kvinnorna utgjorde 83,5 % av de som åkte på hälsoresor, vilket tyder på att 

det finns tydliga genusskillnader i olika sorters hälso- och träningsresor. Detta kan 

möjligtvis reflektera skillnader i hur män och kvinnor tränar på hemmaplan 

(Gibson, m.fl. 1998, s. 56-57), vilket i sin tur kan relateras till att kvinnor och män 

har olika syn på fysisk aktivitet och vad hälsa innebär. För män handlar träning 

ofta om prestation, tävla mot andra och att klara av fysiska utmaningar (Wright, 

m.fl. 2006, s. 709-715), vilket stämmer bra överens med Hinch och Highams 

(2011, s. 42-44) och Gibsons, m.fl. (1998, s. 53) studier om aktiv sportturism. 

Kvinnor å andra sidan tränar, enligt tidigare forskning, i större utsträckning för 

estetiska ändamål och eftersträvar en hälsosam livsstil, inifrån och ut (Wright, 

m.fl., 2006, s. 711-715). Kvinnor tenderar också att vara överrepresenterade på de 

hälsoresor som inkluderar både fysisk och psykisk träning, till exempel yoga (Ali-

Knight, 2009, s. 89-90; Voigt, m. fl. 2011, s. 21), vilket många av de resor som 

InShapeTravel erbjuder inriktar sig mot (InShapeTravels hemsida, 2013).  

Åldersfördelningen inom respondentgruppen är en annan faktor som 

överensstämmer någorlunda med tidigare forskning och den sortens resor som 

InShapeTravel erbjuder (InShapeTravels hemsida, 2013). Majoriteten av 

respondenterna (63,3 %) tillhörde ålderskategorierna 41-50 år eller 51-60 år. 

Enligt Gibson, m.fl. (1998, s. 56-60) är aktiva träningsresor vanligast bland unga 

vuxna, medan Ali-Knight (2009, s. 89-90) påstår att de som reser på hälsoresor 

med teman som yoga och liknande aktiviteter främst är kvinnor i medelåldern. 

Hon påstår även att det främst är professionella kvinnor som väljer denna sorts 

resor, vilket är något som Voigt, m.fl. (2011, s. 20-21) också framhäver. Huruvida 

respondenterna i denna studie faller in i det segmentet framgår inte av 

undersökningen eftersom ingen sådan fråga ställdes.  

Hur som helst är de hälsoresor som InShapeTravel anordnar liknande de som Ali-

Knight (2009) och Voigt, m.fl. (2011) studerat och med tanke på att de som svarat 

på enkätundersökningen för denna studie antingen åkt på en/flera resor med detta 

hälsoreseföretag eller är intresserade av den sortens resor (eftersom de anmält att 
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de vill ha företagets nyhetsbrev via mejl) var åldersfördelningen bland 

respondenterna inte speciellt förvånande, utan snarare förväntad.  

Någonting som dock skiljer sig från tidigare studier är att åldersfördelningen 

mellan olika sorters hälso- och träningsresor var jämnt fördelad. Det fanns en 

relativt stor spridning gällande vilka hälso- och träningsresor respondenterna 

angav att de hade deltagit i. En stor majoritet hade åkt på yogaresor och det fanns 

inget åldersegment som skiljde sig från mängden gällande resor med det syftet. 

Spridningen bland de som hade varit på minst en yogaresa var från 21 år till de 

som var över 60 år. Det fanns även en stor spridning i ålder gällande andra hälso- 

och träningsresor. Friluftsaktiviteter såsom klättring och dykning var inte 

populärast i unga åldrar (som Gibson, m.fl, 1998, s. 56-60, fick som resultat i sin 

studie), utan respondenter i alla åldrar hade deltagit i sådana aktiviteter under sin 

semester. Om denna studie hade inkluderat fler respondenter med en jämnare 

åldersfördelning är det visserligen möjligt att resultatet liknat det som Gibson, 

m.fl. kom fram till och det är därför svårt att dra generella slutsatser utifrån en 

studie där majoriteten av respondenterna befinner sig i medelåldern.  

 

5.2 Motiv för aktiv turism 

De flesta respondenterna svarade att de hade åkt på 1-3 hälso-/träningsresor (47,8 

%). Det var 17,8 % som hade åkt på 4-6 resor och 7,8 % hade åkt på fler resor. 

26,7 % av respondenterna hade inte åkt på någon hälsoresa hittills, men nästan 

hälften av dessa var intresserade av att testa en hälso- eller träningsresa i 

framtiden. De som hade åkt på hälsoresor fick ange vilka sorters hälso- och 

träningsresor de hade åkt på och hade möjligheten att ge flera svar. Det som var 

intressant med resultatet av svaren på denna enkätfråga var att ett flertal av 

respondenterna som hade åkt på fler än en resa hade utfört väldigt olika aktiviteter 

på sina resor. Exempelvis svarade en respondent att hon hade varit på resor med 

fokus på fitness, löpning, yoga, ridning och vandring. Dessa respondenter kan 

därför inte placeras i någon kategori över en ”typisk yogaturist” eller ”typisk 

sportturist” utan kan ses som en blandning av de aktiva turister som Ali-Knight 

(2009, s. 89-90), Gibson, m.fl. (1998, s. 53) och Szczechowicz (2012, s. 237-241) 

beskrev i sina studier.  

Enligt tidigare forskning finns det flera olika motiv och syften bakom att välja en 

hälso-/träningsresa. En vanlig reseanledning för hälsoresor är att öka eller bevara 

sitt fysiska och/eller psykiska välmående (Sheldon & Bushell, 2009, s. 6-10), men 

det finns även de som reser med viktminskning, eller någon annan slags kickstart 

i livet, som sitt primära syfte (Little, 2010, s. 260-261). Andra väljer en resa vars 

tema är kopplat till en aktivitet de utövar under sin vardagliga fritid och vill 

fortsätta med det under semestern i en ny miljö (Brotherthon & Himmetoglu, 

1997, s. 22-23; Chang, 2009, s. 163-164) och eventuellt för att utvecklas inom den 

aktiviteten/sporten och ha möjlighet att tävla mot andra (Szczechowicz, 2012, s. 



 
 

24 
 

237-241). Det vanligaste resemotivet för respondenterna i denna studie var 

”Bättre fysiskt/psykiskt välmående” och det var även vanligt förekommande med 

resor vars syfte var att ”Utöva samma aktivitet som hemma i ny miljö”. Det var 

några som svarade att de reste för kickstart/livsstilsförändring, testa en ny 

aktivitet, viktminskning eller hade något annat syfte med resan.  

Genom att relatera respondenternas svar till Maslows behovspyramid (figur 3.1), 

som McCleary, m.fl. (2005, s. 278-279) skrev om, är det ingen som svarat att de 

reser för att de måste på grund av ”fysiska behov” (första steget i 

behovspyramiden), till exempel att genomgå en operation (Hofer, m.fl. 2012, s. 

62). Det är inte heller någon som angett ett svar som kan kopplas till att de reser 

på grund av ”säkerhet”, vilket är det andra steget i behovspyramiden. De behov 

som respondenterna verkar ha haft som syfte med resorna är delvis ”social 

tillhörighet” i den mening att de reser för att utöva samma aktivitet som hemma, 

men i en ny miljö och tillsammans med andra som är intresserade av samma 

aktivitet/sport (Chang, 2009, s. 163-164). Ett steg i Maslows behovspyramid är 

”uppskattning”, vilket ingen av respondenterna angett som syfte med resan. En 

tolkning som går att göra utifrån Daubenmiers (2005, s. 212-215) artikel, där hon 

nämnde att träningsformer som yoga kan öka självförtroendet och minska 

självobjektifieringen, är att vissa av de respondenter som åkt på yogaresor kanske 

inte haft uppskattning som sitt huvudsakliga syfte men att de genom sin resa kan 

ha fått mer självuppskattning genom att utöva en aktivitet som inkluderar både 

fysiskt och psykiskt välmående. Det är, enligt Daubenmiers (2005), främst 

kvinnor som har problem med självförtroende och att uppskatta sig själva och 

enligt Ali-Knight (2009, s. 89) är kvinnor överrepresenterade på just yogaresor. 

Även om dessa kvinnor inte har självuppskattning som primärt syfte skulle det 

kunna vara en positiv bieffekt och något som skulle vara intressant att studera i 

framtida forskning.  

Det sista steget i Maslows behovspyramid är ”självförverkligande” (McCleary, 

m.fl. 2005, s. 279), vilket kan passa bra in för många av respondenterna till denna 

studie. Det kan exempelvis handla om att kickstarta en ny livsstil (Little, 2010, s. 

260-261), testa en ny aktivitet som verkar intressant (Chang, 2009, s. 164), eller 

att bli bättre på en aktivitet man utövar även på hemmaplan (Szczechowicz, 2012, 

s. 237-241). Eftersom vi inte vet något om respondenternas utbildningsnivå eller 

välställdhet går det inte att dra några slutsatser om hur respondenternas vardag ser 

ut, men en stor del av resultatet för denna studie stämmer bra överens med Ali-

Knights (2009, s. 89-90) resultat och eftersom hon hittat ett samband som visar 

att de som reser på hälsoresor ofta är professionella och välutbildade kan man 

åtminstone anta att respondenterna även i denna studie inte har några större 

problem med varken ekonomi eller hälsa, utan att de reser för att göra någonting 

för sig själv. Därmed kan tolkningen göras att många som deltar i hälsoresor reser 

för självverkligande, även om det inte finns någonting som bekräftar att det 

stämmer för just denna studie.  
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Respondenternas svar kan även, åtminstone till viss del, relateras till push- och 

pullfaktorer. För de respondenter som svarat att dess syfte med resan var 

kickstart/livsstilsförändring eller viktminskning skulle pushfaktorer kunna ha 

större inverkan i resebeslutet än för de som valt andra syften och resemotiv. 

Genom att komma bort från vardagens rutiner kan det vara lättare att göra en 

kickstart med nya vanor eftersom man tillfälligt kan undvika de faktorer i 

vardagen som hindrar en från att göra de förändringar man vill. Hälsoresors syfte 

är vanligtvis att hjälpa individer med dess personliga mål och ambitioner, samt 

skapa vanor som kan bidra till en långvarig förändring (Little, 2010, s. 260-261). 

De respondenter som svarat att de rest för just kickstart, livsstilsförändring eller 

viktminskning kan alltså ha gjort det för att de har svårt för att göra de 

förändringar som krävs medan de är på hemmaplan, vilket stämmer bra överens 

med McClearys m.fl. (2005, s. 279) beskrivning över hur pushfaktorer påverkar 

individers resebeslut.  

I enkätundersökningen ställdes frågan: ”Har du gjort några 

livsstilsförändringar/nya vanor sedan du kom hem från din senaste hälso-

/träningsresa?”. Detta för att se om resan uppfyllt det önskade syftet. Av det totala 

antalet respondenter, oavsett angivet syfte för resan, var det 53,1 % som hade gjort 

livsstilsförändringar eller skapat nya vanor, medan 46,9 % inte hade gjort det. Av 

de 13 personer som haft kickstart/livsstilsförändring som resemotiv var det 8 

personer som hade gjort förändringar efter resan, 4 hade inte det och 1 person 

svarade inte på frågan. Detta tyder på att en hälsoresa kan vara ett bra sätt att skapa 

nya vanor som kan bibehållas även efter resan, precis som Little (2010, s. 260-

261) argumenterar för. Det är dock inte alla som lyckats med sina mål, vilket kan 

tyda på att en del faller tillbaka i gamla mönster efter resans slut.  

Pullfaktorer, när destinationen är det som lockar (McCleary, m.fl. 2005, s. 279), 

kan vara det som har störst inverkan i resebeslutet för de respondenter som svarat 

att de rest för att utöva samma aktivitet som hemma i en ny miljö. Chang (2009, 

s. 163-164) skrev i sin artikel att det är många som reser på aktiva resor för att 

utöva samma aktiviteter som de gör hemma och att de under resan kan lära känna 

andra som utövar samma aktivitet, vilket kan vara en bidragande orsak, förutom 

själva destinationen, till att individer som tränar hemma väljer att resa för att utöva 

sin aktivitet i en ny miljö. En del av respondenterna kan dock falla in i det segment 

som Hinch och Higham (2011, s. 42-44) beskrev – de som älskar sin aktivitet och 

reser för att till exempel utvecklas inom en viss sport. För dessa har inte 

destinationen någon större betydelse, utan det är aktiviteten som styr resebeslutet 

(Hinch & Higham, 2011, 42-44), vilket gör att alla respondenter som svarat att de 

reser för att utöva samma aktivitet som hemma i ny miljö inte nödvändigtvis gör 

det endast för destinationens attraktion (McCleary, m.fl. 2005, s. 279). Dessa hade 

inte gjort några större livsstilsförändringar sedan de kom hem utan svarade att de 

redan mådde bra och hade en träningsnivå som passade dem.  
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McCleary m.fl. (2005, s. 279) nämnde även ”verklighetsflyktsteorin”, vilket är 

när individer söker efter en kontrast till det vardagliga livet för att uppleva 

någonting annat. Detta kan relateras till Changs (2009, s. 164) 

”kompensationsteori” som innebär att individer reser för att kompensera för något 

de inte får tillräckligt av på hemmaplan. Jag tror att alla respondenter, mer eller 

mindre, vill fly från verkligheten ett tag och kompensera för något de anser sig får 

för lite av hemma. Om de inte sökte efter något annat än vardagslivet skulle de ju 

troligtvis inte välja att resa. För vissa kan detta innebära att fly från dåliga vanor 

och under resan försöka hitta en ny livsstil. För andra kanske det istället handlar 

mer om att resa för att lära känna andra människor med samma intresse (vilket 

kan kopplas till det McCleary m.fl. skrev om att resa för interaktion mellan 

personer) eller för att de vill träna i en annan miljö för att kompensera för något 

de inte har hemma, till exempel sol och värme under vinterhalvåret.  

 

5.3 Hälso- och träningsresors framtid 

Enligt svaren till denna studie var de flesta väldigt nöjda med sin senaste hälso-

/träningsresa. Majoriteten (57,6 %) tyckte att resan uppfyllt dess förväntningar 

väldigt bra. 36,4 % gav resan betyget 4 av 5. Några få procent gav 3 eller 2 som 

betyg och ingen gav det lägsta betyget. Detta tyder på att de allra flesta var mycket 

nöjda med resan. En avslutande fråga i enkätundersökningen var: ”Skulle du 

kunna tänkta dig att åka på fler hälso-/träningsresor i framtiden?”. 97,4 % svarade 

”ja” på den frågan och 2,6 % svarade ”kanske”. Det var ingen respondent som 

inte kunde tänka sig att åka på fler hälso-/träningsresor. Av de som svarade hade 

10 respondenter inte varit på någon aktiv resa ännu, men var sugna på att testa i 

framtiden. Detta tyder på att hälso- och träningsresor har potential att vara en 

fortsatt växande trend i framtiden, vilket är något som fler forskare också antytt, 

till exempel Ali-Knight (2009, s. 85-86), Beedie (2003, s. 234-236), Bushell och 

Sheldon (2009, s. 228), Hofer, m.fl. (2012, s. 60-61), Powis och O’Leary (2009, 

s. 52-53) och Voigt, m.fl. (2011, s. 16).  

En annan aspekt som kan förstärka antagandet om att hälso- och träningsresor 

kommer att ha en fortsatt ökning i popularitet är att urbaniseringen tenderar att 

fortsätta och allt fler människor flyttar in till städer (Powis & O’Leary, 2009, s. 

52-54), vilket enligt Beedie (2003, s. 234-236), Ali-Knight (2009, s. 85-86) och 

Hoyez (2007, s. 116-117) är en aspekt som gör att individer söker sig ut till 

naturen under sin semester för att få en kontrast till stadslivet. Det kan både röra 

sig om äventyrsturism såsom bergsklättring eller vandring (Beedie, 2003, s. 234-

236) och lugnare träningsformer som yoga, vilket enligt Hoyez (2007, s. 116-117) 

bör utövas på en stillsam plats utomhus, till exempel vid ett vattendrag.  
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6. SLUTSATSER 

Resultatet för denna studie har till stor del liknat tidigare studier, men samtidigt 

finns en del skillnader. Skillnaderna kan till stor del bero på vilken sorts resa 

respondenterna åkt på, men det kan även tyda på att det finns skillnader i 

träningstrender mellan olika länder eftersom denna studie undersöker hälso- och 

träningsresor ur ett svenskt perspektiv, vilket inte någon av de tidigare studier som 

använts har gjort.  

Frågeställningarna som nämndes i syftet till studien har blivit besvarade. Den 

första frågeställningen handlade om vilka motiv som finns för att välja en hälso-

/träningsresa istället för en traditionell charterresa. Det motiv som var vanligast 

bland respondenterna för denna studie var ”Bättre fysiskt och psykiskt 

välmående”. Det huvudsakliga syftet var därmed inte att göra några större 

livsstilsförändringar, men de reste med en strävan efter att må bättre under och 

efter resan. En respondent svarade att hon ansåg att det kändes mycket lättare och 

effektivare att göra förändringar i en annan miljö än hemmiljön, vilket styrker 

teorierna om att en hälso-/träningsresa kan hjälpa individer att ändra vanor och i 

vissa fall göra större livsstilsförändringar. Eftersom en majoritet av 

respondenterna svarade att de ändrat sina vanor efter resans hemkomst drar jag 

slutsatsen att en aktiv resa kan ha stor inverkan i ett långsiktigt perspektiv, inte 

bara under själv resan. Detta tror jag kommer ha stor betydelse i framtiden med 

tanke på att hälsoproblemen i västvärlden blir allt större och samtidigt eftersträvar 

allt fler ett hälsosamt liv. Med resultatet till denna studie, samt tidigare forskning, 

i åtanke anser jag att den rumsliga förflyttningen är en viktig faktor som kan ha 

avgörande betydelse för de individer som finner det svårt att bryta de mönster och 

rutiner de har i vardagen.  

Den andra frågeställningen handlade om ifall det fanns några tydliga skillnader i 

genus- och åldersuppdelning. Att kvinnorna var tydligt överrepresenterade i 

respondentgruppen tror jag till stor del beror på den typ av aktiva resor som 

InShapeTravel erbjuder. Detta behöver därför inte betyda att kvinnor generellt är 

överrepresenterade på hälso- och träningsresor, utan grundas troligtvis i att det 

finns olika rese- och träningsformer som anses vara ”kvinnliga” och ”manliga”. 

Att kvinnor och män har olika syn på träning och hälsa bidrar till att de tränar på 

olika sätt under sin vardagliga fritid och detta påverkar troligtvis även vilken sorts 

aktiv resa de väljer. Jag tror att denna uppdelning mellan könen skulle kunna 

minska i framtiden, men att det är svårt att utveckla en marknad inom hälso- och 

träningsresor som helt är fri från dessa skillnader. Ett sätt att utjämna skillnaderna 

är att minska kvinnornas självobjektifiering eftersom det är en bidragande faktor 

till varför många kvinnor tränar för estetiska ändamål. Detta är en svår uppgift 

eftersom det är synsätt som funnits under en väldigt lång tid, men tidigare 

forskning har visat att träningsformer som yoga kan öka självförtroendet och 

minska självobjektifieringen. Därför tror jag att det inte är en omöjlighet att 
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långsiktigt få fler kvinnor att träna för att det är roligt och för att de mår bra av 

det, istället för att fokusera på aspekter som rör det yttre. 

Att ändra ett synsätt som funnits under lång tid är dock inget som görs över en 

natt. De företag som anordnar hälso- och träningsresor kan kortsiktigt utjämna 

uppdelningen mellan könen genom att ändra sin marknadsföring. De resor som 

exempelvis attraherar många manliga resenärer i nuläget kan göra en 

marknadsföringskampanj som är mer inriktad mot kvinnor, och vice versa. Dock 

bör även tilläggas att det inte är en självklarhet att alla reseföretag vill jämna ut 

genusskillnaderna i sin kundkrets. 

De aspekter som bidragit till könsuppdelningen bland respondenterna till denna 

studie har troligtvis också påverkat åldersfördelningen. Jag ansåg dock att det 

intressant att det inte fanns någon större åldersuppdelning gällande olika 

aktiviteter. Att åldersfördelningen var jämn mellan olika sorters hälso- och 

träningsresor är ett resultat som ingen annan forskare i de lästa artiklarna kommit 

fram till. Om detta beror på skillnader i länders kultur, träningstrender eller 

generella demografi kan jag inte svara på. Det skulle kunna vara en blandning 

mellan dessa tre faktorer, men tidsperspektivet bör också tas hänsyn till. En del 

tidigare forskning inom området är från 90-talet och mycket kan ha hänt sedan 

dess. Därför är det svårt att säga exakt vad detta beror på och det skulle vara ett 

intressant område för framtida studier.   

Den tredje och sista frågeställningen för studien var om hälso- och träningsresor 

kommer att fortsätta öka i framtiden. Detta är naturligtvis en svår fråga att svara 

på eftersom det inte är möjligt att med säkerhet veta vad som kommer att hända 

på turistmarknaden, men enligt både tidigare forskning och respondenternas svar 

tycks vi ännu inte ha nått en mättnad på marknaden och hälso- och träningsresor 

kan därmed ha potential att öka ytterligare.  

Flera forskare har nämnt att de som åker på hälso-/träningsresor är välställda och 

den ekonomiska aspekten skulle kunna vara ett problem för de som är intresserade 

av kombinationen träning och turism, men inte anser sig ha råd att välja den 

sortens resande. Jag tror att ännu fler skulle välja att åka på hälso- och 

träningsresor om det fanns billigare alternativ. Företag skulle exempelvis kunna 

erbjuda billigare resor inom Sverige för att attrahera de som inte har tillräckligt 

god ekonomi för att resa utomlands. Detta är dock endast en hypotes och denna 

aspekt bör studeras vidare innan det går att dra en slutsats om att det skulle leda 

till en ytterligare ökning av hälso- och träningsresor.  

Oavsett framtida segmentering tror jag att hälso- och träningsresor är ett fenomen 

som är här för att stanna. Jag tror att allt fler kommer att se fördelen med att resa 

till en annan miljö för att ändra sina dåliga vanor, eftersom detta tycks vara 

betydligt svårare att göra på hemmaplan. En ytterligare ökning av hälso- och 

träningsresor kan ge positiva effekter för både individer och företag. De individer 

som väljer att åka på en aktiv resa får hjälp med olika aspekter som kan bidra till 
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ett bättre fysiskt och psykiskt välmående, både kortsiktigt och långsiktigt. Företag 

som anordnar hälso-/träningsresor kan potentiellt få stora ekonomiska vinster 

genom att de satsar på ett resekoncept som fortfarande har stora 

utvecklingsmöjligheter. 
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SAMMANFATTNING 

Turism är i nuläget en av världens största industrier (Gibson, 1998, s. 155) och 

resande har ökat mycket under de senaste årtiondena (Blom & Nilsson, 2007, s. 

43-49). I och med att allt fler väljer att resa under sin fritid finns det många 

individers intressen och behov att tillgodose inom turistbranschen. Ett 

tillvägagångssätt som gör det möjligt för individer att hitta resor som passar just 

deras intressen, samt för företag att differentiera sig på marknaden, är Special 

Interest Tourism (SIT), som innebär att resan fokuserar ett visst intresse som finns 

bland turisterna (Bortherton & Himmetoglu, 1997, s. 12-17). En populär form av 

SIT är de resor som erbjuder individer möjligheten till fysisk aktivitet i olika 

former, till exempel hälso- och träningsresor med fokus på olika sporter, 

aktiviteter och träningsformer. Hälso- och träningsresor har funnits under en 

väldigt lång tidsperiod, men har ökat väldigt mycket i popularitet sedan 1990-talet 

(Gibson, 1998, s. 157). Det finns i nuläget ett flertal olika sorters hälso- och 

träningsresor (Sheldon & Bushell, 2009, s. 6-10; Voigt, m.fl., 2011, s. 17) och det 

är numera i princip ett måste för destinationer att tillgodose turister med 

träningsanläggningar eller liknande (Gibson, 1998, s. 157-158).  

För att ta reda på trenderna inom hälso- och träningsresor ur ett svenskt perspektiv 

gjordes en enkätundersökning tillsammans med hälsoreseföretaget 

InShapeTravel. Det var 90 personer som svarade på enkätundersökningen och 

majoriteten av dessa var kvinnor (94,4 %). Detta var, med tanke på 

InShapeTravels utbud av resor (InShapeTravels hemsida, Internet), ett förväntat 

resultat eftersom det stämmer överens med tidigare forskning med liknande resor. 

Respondenternas åldersfördelning likaså (Ali-Knight, 2009, s. 89-90; Voigt, m.fl. 

2011, s. 21). Det som skiljer sig från tidigare studier är att åldersfördelningen 

mellan olika sorters hälso- och träningsresor visade sig vara jämnt fördelad. Det 

var inget ålderssegment i studien som utgjorde någon tydlig majoritet oavsett 

reseform (till exempel yoga eller utomhusaktiviteter), vilket gör att resultatet 

varken är exakt likadant som de exempelvis Ali-Knight (2009, s. 89-90) eller 

Gibson, m.fl. (1998, s. 56-60) fick fram i sina studier.  

Det vanligaste syftet med respondenternas senaste träningsresa var ”Bättre 

fysiskt/psykiskt välmående”, men det var även en stor andel som angav att de 

reste för att ”Utöva samma aktivitet som hemma i ny miljö”. Relaterat till 

Maslows behovspyramid reste de flesta respondenterna i denna studie för 

”självförverkligande”. Både push- och pullfaktorer tycks ha haft inverkan i 

respondenternas resebeslutsprocess (McCleary, m.fl., 2005, s. 279).  

Genom denna studie och med hjälp av tidigare forskning har tolkningen att hälso- 

och träningsresor kommer att öka i framtiden gjorts. 97,4 % av respondenterna 

som svarade på enkätundersökningen kunde tänka sig att resa på fler hälso-

/träningsresor i framtiden och i samband med en ökad urbaniseringsgrad (Powis 

& O’Leary, 2009, s. 52-54) lär allt fler individer söka sig ut till naturen under sin 
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fritid, där de bland annat har stora möjligheter till att utöva fysiska aktiviteter. 

(Beedie, 2003, s. 234-236) 
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BILAGA 1  

ENKÄTUNDERSÖKNING 

 

Kön 

 Kvinna 

 Man 

 

Ålder 

 0-20 

 21-30 

 31-40 

 41-50 

 51-60 

 60+ 

 

Hur ofta brukar du resa som turist (även resor som inte har med hälsa att 

göra)?  

 0-2 gånger per år 

 3-5 gånger per år 

 Fler än 5 gånger per år 

 

Hur många hälso-/träningsresor har du varit på?  

 0 

 1-3 

 4-6 

 7+ 

 

Vilken sorts hälso-/träningsresa har du varit på?  

Svar: 

 

Var reste du på din senaste hälso-/träningsresa?  

Svar:  
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Vilket syfte hade du med din senaste träningsresa? Du kan välja flera 

alternativ.  

 Kickstart/livsstilsförändring 

 Viktminskning 

 Utöva samma aktivitet som hemma i ny miljö 

 Testa en ny aktivitet 

 Bättre fysiskt/psykiskt välmående 

 Annat:  

Hur bra uppfyllde din senaste hälso-/träningsresa dina förväntningar?  

Inte alls    Mycket bra 

     X      X      X      X      X 

 

Har du gjort några livsstilsförändringar sedan du kom hem från en hälso-

/träningsresa?  

 Ja 

 Nej 

Förklara:  

 

Skulle du kunna tänka dig att åka på fler hälso-/träningsresor i framtiden?  

 Ja 

 Nej 

 Kanske 

 

Övriga tankar och synpunkter:  

 

 

 


