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Abstract	  

A new type of chartered holiday, fitness holiday, has evolved during the last years and has 
also been mentioned in different media channels. Despite this, fitness holiday is a relatively 
new and unexplored phenomenon, which caught our interest to further explore this. The 
desire to travel on a holiday of this type has also increased. Therefore, a study about this 
particular phenomenon with focus on the traveler’s motives behind the choice to go has been 
done. 

  
It’s a qualitative study and most part of the data has been collected during a field study to 
Playitas Resort, Canary Islands. An observation and several qualitative interviews with 
visitors at the resort were done during the field study. The purpose of the study is to 
understand the motive people have for traveling on fitness holidays and the factors behind 
their choice of destination. The theoretical frame of reference the study has as starting point is 
a reworked version of Selbys theory Culture and experience in urban tourism to create an 
understanding of how the buying process happened. To get an understanding about the motive 
behind their choice of travel, Pearce model Tourist Career Pattern is combined with theories 
of internal and external forces as well as primary and secondary motives. 
 
Lastly, the study show that those who travel on fitness holiday tend to have a similar motive 
when it comes to the primary motive, internal motivation and also similar reflections in 
decision-taking. The remaining motives vary depending on personality and identity. The 
result can to come extent be applied to other travelers since a pattern is found in the analysis.  
 
 
Key words: Tourism - Special Interest Tourism - Motives - Fitness holiday - Charter holiday 
- Playitas Resort 
  



	  

Sammanfattning	  
De senaste åren har träningsresan, en form av chartersemester, uppmärksammats. 
Träningsresan är ett aktuellt ämne i media och efterfrågan för att åka på en sådan har ökat. 
Trots detta är träningsresan ett relativt nytt och outforskat fenomen, vilket fångar intresset att 
undersöka det vidare. Därför har en studie om att studera de bakomliggande motiven till 
varför resenären väljer en träningsresa genomförts. Syftet med studien är att undersöka vilka 
motiv resenären har för att åka på en träningsresa samt vilka faktorer som påverkar valet.  
	  
Studien har utgått från en kvalitativ metod där en fältstudie genomfördes på Playitas Resort, 
Kanarieöarna. Under fältstudien observerades anläggningen och kvalitativa intervjuer med 
individer som befann sig på resorten utfördes, detta för att ta reda på deras resemotiv. Den 
teoretiska referensram studien har som utgångspunkt är en omarbetad version av Selbys 
Culture and experience in urban tourism för att skapa en förförståelse till hur köpprocessen 
gått till. För att få en förståelse om motivet bakom resvalet kombinerades Pearce modell 
Tourist Career Pattern med teorier om inre och yttre drivkrafter samt primära och sekundära 
motiv.  
   
Slutligen visar studien att resenärerna som åker på träningsresor tenderar att ha liknande 
motiv vad gäller primära motiv, inre drivkrafter samt tankegångar vid besluttagandet. 
Resterande motiv varierar beroende på personlighet och identitet. Resultatet kan i en viss 
utsträckning appliceras på andra träningsresors resenärer eftersom ett mönster hittades under 
analysens gång.   
	   
Nyckelord: Turism - Special Interest Tourism - Motiv - Träningsresa - Chartersemester - 
Playitas Resort	  	   	  
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1.	  Inledning	  

Turism är en av världens största industrier och den växer ständigt. Fler människor väljer idag 
att resa på sin fritid, både inom landet och utomlands (Blom & Nilsson, 2007, s. 6). En 
resform i turistindustrin som allt fler resenärer väljer är special interest tourism (SIT), 
översätts till intressebaserad turism. SIT står för den turism som riktar sig till resenärens 
specifika intresse till skillnad från den vanliga chartersemestern. På dessa resor träffar 
resenären andra människor med samma intresse, för att utbyta kunskap eller skapa nya 
relationer (Brotherton & Himmetoglu, 1997). De stora researrangörerna har tagit in SIT i sitt 
sortiment för att kunna sticka ut och till viss del nischa sig på marknaden (Brotherton & 
Himmetoglu, 1997).  Golf, löpnings- och träningsresor är exempel på några av de 
intressebaserade resor som finns. Vår föreställning är att människor reser för att uppleva något 
nytt eller exotiskt och som inte går att uppleva på hemmaplan. Med detta synsätt blir 
fenomenet än mer intressant att undersöka, eftersom alla träningsaktiviteter på träningsresan 
är av det slag som resenären kan utöva i sin vardagsmiljö utan att behöva resa bort. 
 
 

1.1	  Idrottsturismens	  historia	  	  

Historiskt har idrottsevenemang intresserat människor världen över, olympiska spelen är ett 
av de största evenemangen inom kategorin idrottsturism och har sitt ursprung i antikens 
Grekland (Zauhar, 2004). Utvecklingen av transportmedel, ekonomi och rätten till semester är 
förutsättningar för turistbranschen och således även idrottsturismen (Zauhaur, 2004). Det 
finns ett flertal kategorier inom idrottsturism där olika former har varierande dragningskraft. 
Det beror mycket på vilken anledning individen har för att åka på en aktiv resa, det kan vara 
för att slappna av, för att stödja favoritlaget, träna inför ett maratonlopp eller öva på 
golfsvingen. Precis som turism delas in i olika kategorier kan likaså idrottsturismen göra det 
(Travel and Tourism Research Association, 1986; se Zauhaur, 2004). Den form av 
idrottsturism vi har valt att fokusera på i denna uppsats är den aktiva turismen på en 
anläggning där det erbjuds olika sorters gruppträning till exempel bootcamp-pass på stranden, 
yoga, cirkelträning och andra fysiska aktiviteter. Dessa resor går till destinationer med bra 
förutsättningar för träning. På dessa anläggningar finns utbildade instruktörer och möjligheten 
att träna flera pass om dagen (Zauhar, 2004). 
 
 

1.2	  Charterresor	  med	  fokus	  på	  träning	  och	  välbefinnande	  

I dagens samhälle har en trend att åka på träningsresor skapats även fast liknande koncept 
funnits tidigare (Larsson, 2014). Företaget Springtime arrangerade sin första träningsresa i 
början av 2000-talet, men har varit arrangör för löparresor sedan mitten av 1980-talet 
(Springtime, 2014). Sedan Apollo öppnade sin träningsanläggning Playitas Resort på 
Fuerteventura, Kanarieöarna har intresset för träningsresor vuxit och därför har efterfrågan 
ökat. Intressebaserade resor (SIT) har varit en vanlig resform en längre tid, medan en 
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träningsresa där all form av träningsaktivitet finns tillgänglig på resmålet har blivit aktuellt i 
dagens samhälle. Inte bara researrangörer anordnar träningsresor utan även gym och 
hälsotidningar erbjuder liknande resor (Larsson, 2014). Träningsresor är inne i en tillväxtfas 
menar Lexhagen och kan därför ses som en trend (Morgonpasset i P3, 2014; Larsson, 2014). 
En anledning till att allt fler åker på en träningsresa kan vara en följd av den allmänna 
samhällsstrukturens förändring till ett mer aktivt och hälsofokuserat samhälle (Larsson, 2014). 
Europeiska kommissionen har gjort en undersökning om hur många gånger i veckan EU:s 
medborgare tränar. Enligt undersökningen tränar 70 % av svenskarna en gång i veckan, vilket 
är en högre andel jämfört med många av de andra medlemsländerna (Europeiska 
kommissionen, 2014).  
 
Intresset för charterresor har minskat och detta kan bero på att lågprisflyget tar upp en större 
del av marknaden då de numera även reser till liknande destinationer.	    Charter i form av 
träningsresor är mer inkomstbringande, då intresset att åka finns trots att priset är högre än en 
vanlig charterresa (Larsson 2014). En annan förklaring till varför en ökning av träningsresor 
har skett kan vara att resandet överlag har ökat eftersom människor har mer tid och pengar att 
spendera (Larsson, 2014). När en destinations första våg av resenärer har lagt sig kan 
destinationen nischa sig till den målgrupp de vill attrahera. Destinationen behöver kunna 
särskilja sig från andra liknande platser på något sätt och då kan träningsresan vara ett 
alternativ (Morgonpasset, 2014).  Trenden kan också spegla samhällets intresse för hälsa och 
välbefinnande (Larsson, 2014). För att veta varför en resenär väljer att åka på en resa bör 
drivkrafterna till motivet undersökas menar Huang och Hsu (2009). Genom att skapa sig den 
kunskapen och ha en förståelse kring resenärens behov och motiv i valet av resa är det lättare 
för turistföretaget att erbjuda det som efterfrågas och utveckla affärsverksamheten. Både 
utbudet på resan och resans image förbättras när en förståelse och kunskap om motivet till 
resan skapas och därefter kan turistföretaget rikta sig till den valda målgruppen (Huang och 
Hsu, 2009).  
 
 

1.3	  Problemformulering 

Träningsresan som fenomen har varit aktuellt i media och nyhetskanaler sedan något år 
tillbaka, bland annat i resetidningen Vagabonds Resepodd (2013) och i svenska dagstidningar 
(Larsson, 2014; Jonsson, 2013). Ett tecken på att trenden med träningsresor har ökat är att 
researrangörerna erbjuder träningsresor bland sina produkter (Larsson, 2012; Larsson, 2014). 
Det breda utbudet av träningsresor tror vi är en följd av svenskens ökade intresse för träning 
och hälsa. En aspekt som fångar vårt intresse i detta ämne är varför resenären väljer att åka på 
en träningsresa, en fråga som bottnar sig i vilka bakomliggande faktorer som påverkar valet 
att åka på en sådan.  
 
Den forskning vi funnit om träningsresor behandlar olika former av idrottsturism (Zauhaur, 
2004) och att det är en del av special interest tourism (SIT) (Brotherton & Himmetoglu, 1997). 
Att hitta relevant forskning om motivet bakom resenärers val att åka på en träningsresa har 
varit desto svårare. I och med att vi endast hittade forskning om motivation inom andra ämnen 
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(Gagné och Deci, 2005; Li och Cai, 2012; Robinson och Gammon, 2004) ökade vårt intresse 
att vidare undersöka fenomenet träningsresa med fokus på resenärens motiv. Efterfrågan på 
träningsresor har ökat (Finer, 2013) och därför anser vi att mer studier om varför folk reser på 
dessa behövs.  
 
 

1.4	  Syfte	  

Syftet med studien är att undersöka vilka motiv resenären har för att åka på en träningsresa.	  
 
 

1.5	  Frågeställningar	  

Följande frågeställningar har vi arbetat utifrån i undersökningen med anledning att ta reda på 
resenärens motiv bakom valet till att åka på en träningsresa; 
 

o Varför väljer människor att resa till Playitas Resort? 
o Vilka förväntningar har de på resan?  
o Vad är resenärernas primära och sekundära syfte med resan?  
o Vilka inre eller yttre drivkrafter påverkar resenärernas resval? 

 
 

1.6	  Avgränsning	  

Vi har valt att avgränsa studien till att undersöka motivet till varför resenären väljer att åka på 
en träningsresa som erbjuder gruppträningspass, i vårt fall besökare på Playitas Resort. Vi 
valde att intervjua individer som deltagit i gruppträningspassen. Studien har även avgränsats 
till att studera personer från Norden, detta för att analysprocessen annars skulle tagit för lång 
tid att utföra men även för att undvika språkbarriärer i de intervjuer som utförs.  
 
 

1.7	  Definition	  

Chartersemester avser i den här studien resor anordnade av väletablerade researrangörer. 
Det är en paketresa som säljs, det vill säga resan inkluderar flygresa och boende. Därefter kan 
tillval göras, exempelvis transfer och mat. Syftet är att resa utomlands för att sola och bada. I 
texten är charterresa, chartrad semester och solsemester synonyma med begreppet 
chartersemester för att få en variation i språket.  
 
Gruppträningspass är den form av fysisk träning som studien syftar att studera. Dessa är 
ledarledda träningspass där flera personer deltar och utför samma övningar under passets gång. 
Gruppträningspassen kommer att benämnas med orden pass, träningspasset och schemalagda 
träningspass för att få en variation i språket.  
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Playitas Resort är anläggningen som har undersökts. Vi väljer att använda andra namn på 
Playitas Resort för att få en variation i språket och på så sätt göra texten mer flytande. Playitas 
Resort kommer därför att benämnas både Playitas, resorten samt anläggningen i arbetet. 
 
Träningsresor avser i den här studien resor till hotell med gedigna träningsmöjligheter där 
vistelsen sträcker sig över minst en vecka. Det ska gå att utföra fysisk aktivitet i form av 
gruppträningspass. 
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2.	  Metod	  	  

I följande avsnitt redogörs studiens metodologi, vilket behandlar synen på omvärlden, 
kunskap och teori. Vidare beskriver vi studiens insamlingsmetod och avslutningsvis för vi en 
metodkritik och diskuterar etiska ställningstaganden.  
 

2.1	  Kvalitativ	  forskningsstrategi	  

Vid samhällsvetenskapliga studier behöver ställningstaganden tas gällande hur synen på 
vetenskap och omvärld ser ut. Likaså behöver ett val göras gällande vilka insamlingsmetoder 
som bäst lämpar sig för studien. Detta avsnitt kommer att beskriva undersökningens synsätt 
samt angreppssätt. Nedan kommer vi diskutera kring vilka ståndpunkter studien har inom 
epistemologi, ontologi, teori, och insamlingsmetod. Fortsatt kommer vi även att resonera 
angående hur våra egna värderingar kan påverka studien och kritiskt granska den valda 
metoden.  
 
Denscombe (2000, s.243) menar att det som mest karaktäriserar en kvalitativ studie är hur 
data samlas in och vilken syn studien har på kunskap och omvärld. Vid kvalitativa studier är 
det av intresse att förstå människans handlande samt tolka och finna mönster (Denscombe, 
2000, s.243; Flick, 2011, s.55). De data som samlas in för att få en förståelse och kunna 
besvara denna studies syfte och frågeställningar är av kvalitativ form då vi vill undersöka 
egenskaper hos individerna och inte kvantiteten i individernas svar (Larsen, 2009, s.22). På 
dessa grunder antar denna studie en kvalitativ utgångspunkt.  
 
 

2.1.1 Det konstruktivistiska perspektivet 
Ontologi beskriver vilken syn betraktaren har på aktörerna samt omvärlden och med detta 
menas vilken uppfattning studien har om den sociala verkligheten (Åsberg, 2001, s.3-4). 
Denna	   studie	   utgår	   ifrån	   att	   aktören	   själv	   påverkar	   den	   sociala	   verklighet	   som	  denne	  
befinner	   sig	   i.	   Förståelsen för omvärlden skapas utifrån aktörens egen uppfattning och 
handling. Denna verklighet ses som en uppbyggnad av konstruktioner och kan förändras med 
tiden (Bryman 2011, s. 36-39; Aspers, 2011, s. 30-31). Perspektivet benämns bland annat med 
begreppet konstruktionism (Bryman 2011). Det konstruktionistiska perspektivet menar på att 
de konstruktioner och grupperingar som sker inte är bestående eller förutbestämda, utan 
uppbyggda av sociala produkter som finns i samhället (Bryman, 2011, ss 36-39).  
 
 

2.1.2 Det tolkande synsättet 
Synen på hur kunskap samlas in kallas epistemologi och beroende på vilket perspektiv som 
används uppfattas trovärdig kunskap, samt synen på hur vetenskap ska bedrivas olika (Åsberg, 
2001, s. 29). Den utgångspunkt vi valt att anlägga i denna studie är ett tolkningsperspektiv. 
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Det finns olika benämningar på perspektivet, bland annat interpretativism (Bryman, 2011, 
s.32-35) och tolkande forskning (Alvesson och Deetz, 2000, s.39). I de synsätt som tolkning 
av material är den gemensamma nämnaren menas att betraktaren har för avsikt att försöka 
finna den subjektiva innebörden i den sociala handlingen eller fenomen som studeras. Genom 
att finna innebörden kan en förståelse skapas (Bryman, 2011, s.32-35). I likhet med det 
konstruktivistiska synsättet är individens agerande utgångspunkten för det som studeras och 
individen ses därför inte endast som ett forskningsobjekt (Alvesson och Deetz, 2000, ss. 39-
40). Därför anser vi att ett tolkande perspektiv är lämplig för denna studie eftersom vi avser 
att skapa en förståelse och tolka individers handlande utifrån deras egen uppfattning av 
omvärlden.  
	  
	  

2.1.3 Teoretiskt angreppssätt 
Vi kommer i denna studie att tillämpa en blandning mellan det deduktiva och det induktiva 
angreppssätten. Den deduktiva metoden utgår från en eller ett antal teorier som med hjälp av 
studiens empiriska material kan verifieras eller förkastas. Med detta menas att den teoretiska 
referensramen är studiens utgångspunkt och används vanligtvis i kvantitativa studier (Bryman, 
2011, s. 26-27; Larsen, 2007, ss. 22-23). Vid den induktiva metoden är utgångspunkten i 
studien det empiriska materialet, där information som samlas in kan skapa nya upptäckter. 
Dessa upptäckter analyseras och utifrån dessa analyser kan en ny teori skapas inom 
ämnesområdet (Denscombe, 2000, s 35). Att tillämpa en blandning mellan det deduktiva och 
induktiva angreppssättet uppfattar vi är bättre lämpad för denna studie. Aspers (2011 ss. 93, 
99) diskuterar kring hur den deduktiva metoden kan tillämpas i en kvalitativ studie, samtidigt 
som studien även avser vara induktiv. Det är på detta sätt vi valt att utgå ifrån i vår studie.  
 
Teorin i en deduktiv, men kvalitativ studie, kan ses som ett redskap för att komma fram till 
hur studien ska avgränsas samt vem eller vad som ska studeras. Den kan även ses som en 
riktlinje för att veta när empirisk evidens har uppnåtts (Aspers, 2001, ss. 93-99). I vår studie 
har vi testat de valda teorierna för att se om de stämmer överens med det studerade området. 
Är fallet att det empiriska materialet passar teorierna styrks dem, stödjer det empiriska 
materialet inte teorin kommer den att behöva rekonstrueras. För att kunna utläsa om det 
empiriska materialet stödjs eller ej bör teorierna bortses när materialet samlas in, något Aspers 
beskriver som att sätta teorin inom parentes. Med detta menas att det insamlade materialet 
inte direkt ska kopplas till teorin utan först ses utanför den teoretiska ramen (Aspers, 2011, 
ss.99-101). Vi kommer därför i denna studie att variera mellan det deduktiva samt det 
induktiva angreppssättet för att se om teorierna vi utgått från stämmer överens med de data 
som samlats in. Materialet har samlats in utan att det fullt ut baseras på vår teoretiska 
referensram, eftersom teorin under insamlingen har satts inom parentes. Vi har i studien en 
bestämd teori med avseende att undersöka huruvida den är applicerbar i verkligheten. Om 
materialet visar på att teorin inte stämmer överens med det som studeras avser vi att 
rekonstruera teorin så att den blir överförbar till verkligheten. 
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2.2	  Tillvägagångssätt	  vid	  insamling	  av	  studiens	  empiriska	  material	  

För att kunna besvara studiens syfte valde vi att använda oss av en kvalitativ insamlingsmetod 
med fokus på att samla in empiriskt material med hjälp av kvalitativa intervjuer samt 
observation (se bilaga 1 och 2 för mallar). En fältstudie genomfördes på Playitas Resort för 
observation och för att genomföra intervjuer. Intervjuerna utgör grunden för det empiriska 
materialet medan observationen varit till nytta för att få grundläggande kunskap om Playitas 
och konceptet träningsresa. Observationen tillsammans med de intervjuer som gjordes ser vi 
är nödvändig för att få en helhetsbild över resenärernas motivation oavsett om personerna har 
intervjuats under fältstudien eller ej. Vi ser inte att det finns någon konflikt mellan våra 
insamlingsmetoder då avseendet med dem är att komplettera varandra. Med enbart intervjuer 
skulle vi inte kunna få den förförståelse för Playitas vi har eller se om de resterande besökarna 
beter sig på samma sätt som studiens respondenter.  
 
För att få en större bild av fenomenet har vi även analyserat text från tidningsartiklar, 
internetbaserat material så som hemsidor och radio för att finna relevant information om 
ämnet. De forskningsartiklar vi har funnit om motiv har gett oss en uppfattning om hur 
forskningen ser ut inom ämnet. Genom att skapa en sådan uppfattning blev det lättare för oss 
att få en bild om vad det är vi behöver fokusera på. I studiens teoretiska referensram har vi 
valt att behålla de engelska begreppen från de valda teorierna, för att inte riskera att förändra 
begreppets innebörd i samband med en eventuell översättning.  
 
 

2.2.1 Kvalitativ intervju 
Vi har valt att genomföra kvalitativa intervjuer för att samla in en stor del av vår empiri. Vår 
studie går ut på att få en större förståelse för en individs motiv och därför ser vi att den 
kvalitativa intervjuformen som tillvägagångssätt är bäst lämpad. Innan intervjuerna 
genomfördes valde vi att utforma en intervjumall med öppna frågor där respondenten har 
möjlighet att tala fritt. Denna metod benämner Trost (2010, ss. 39-40) och Bryman (1997, ss 
59-60 & 77) som en form av ostrukturerad intervju. Kvale (2009, s. 19) menar att målet med 
en sådan form av intervju är att ta del av individens skildringar kring fenomenet utifrån 
dennes livssyn och därefter tolka betydelsen i intervjuns innehåll. Detta var målet med de 
intervjuer som genomfördes under studiens gång. Under vår vistelse intervjuade vi 10 
personer av olika kön och i olika åldrar. Intervjuerna gjordes under perioden 8-11 maj 2014 
vid olika tidpunkter under dagarna. Intervjuerna utfördes i anslutning till olika träningspass, 
innan eller efter. Respondenterna var öppna i olika grad i sina svar, vissa fick vi fråga 
utförligare och andra pratade mer fritt utan att vi behövde ställa våra följdfrågor. Under 
bearbetningen av materialet som samlades in började vi se mönster i respondenternas svar och 
ansåg att vi uppnått en mättnad. 
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2.2.2 Val av intervjupersoner 
I denna studie har vi genomfört ett bekvämlighetsval för att finna intervjupersoner (Trost, 
2010, s. 140). Även fast respondenterna är valda efter bekvämlighet är målet att intervjua 
personer av olika kön och i olika åldrar för att få ett bredare underlag. Fokus ligger på att hitta 
respondenter som passar in i vår avgränsning, i vårt fall deltagare på gruppträningspassen på 
Playitas Resort. Syftet med bekvämlighetsurvalet är att kunna förstå bakomliggande faktorer 
om studiens ämne, utan att för den sakens skull generalisera, vilket passar denna studie då den 
är av kvalitativ art (Trost, 2010, s.140-141).  Studien ämnar undersöka individers motiv till att 
åka på en träningsresa och därför valde vi att besöka Playitas Resort för att få kontakt med 
passande intervjupersoner. Dessa personer behövde inte stämma in i en speciell mall utan de 
förfrågades om en intervju när de deltog i passen. Därför föll det sig att främst kvinnor 
intervjuades, eftersom största andelen deltagare i gruppträningspassen var kvinnor. De vi 
intervjuade var inom åldersspannet 20 till 60 år och reste med sällskap eller på egen hand. 
Totalt intervjuades tio personer på Playitas Resort. Vi hade begränsat med tid för att 
genomföra intervjuer och analysera dessa och därför valde vi att interjvua personer från 
Norden. 
 
 

2.2.3 Observation som tillvägagångssätt 
Den observation som genomfördes var deltagande, vilket är när den som genomför 
undersökningen deltar och inte endast är åskådare. Inom deltagande observation finns olika 
nivåer, dessa går enligt Denscombe (2000, ss. 175-178) under begreppen totalt deltagande, 
deltagande i normal miljö eller deltagande som observatör. Vi började med att genomföra en 
total observation, vilket innebär att ingen inom den studerande miljön vet om att de 
observeras, för att minimera störningarna. En total observation kan dock medföra etiska 
problem vilka vi kommer klargöra under avsnittet etiskt ställningstagande. Då vi även 
genomförde kvalitativa intervjuer på plats kom graden av deltagande att öka i samband med 
att antalet personer som visste om undersökningen steg. Detta medförde att observationen 
med tiden förändrades till deltagande i normal miljö, även fast vi inte berättade att en 
observation genomfördes (Denscombe, 2000, ss. 175-178).  
 
Observationen genomfördes på Playitas Resort under perioden 6-13 maj 2014. Innan den 
påbörjades skapades en observationsmall för att ha som utgångspunkt när obesrvationen 
genomfördes. Mallen behandlade hela resan från Arlanda till vistelsen på anläggningen. De 
två första dagarna skedde enbart totalt deltagande observation. Det var de tre första dagarna 
av vistelsen som informationen samlades in. De resterande dagarna bekräftades det som hade 
observerats de första dagarna. Vi började med att observera anläggningen för att se vad som 
fanns att göra och hur utbudet såg ut, för att få en inblick i konceptet. Därefter började vi 
fokusera på Playitas resenärer, vilka som gick på gruppträningspassen samt hur motiverade de 
såg ut att vara. Under observationens gång fördes fältanteckningar för att få med allting av 
vikt. Observationen av anläggningen samt Playitas besökare gjordes med ett öppet sinne för 
att minska risken att våra egna föreställningar och fördomar skulle påverka vår observation.  
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2.2.4 Empirisk evidens och mättnad 
För att kunna avgöra om den teoretiska utgångspunkten är tillämpningsbar i verkligheten 
behöver det empiriskt insamlade materialet täcka det som teorin avser att förklara (Aspers, 
2011, s.196). Därför ser vi att målet med det insamlade materialet är att uppnå empirisk 
evidens. När empirisk evidens uppnås har studien tillräckligt med underlag för att dess teori 
och teoretiska begrepp ska kunna styrkas om så är fallet. Vad som är tillräckligt med underlag 
är svårt att förutse därför har vi valt att mäta detta med hjälp av begreppet mättnad. Med 
mättnad menas att materialet samlas in är tillräckligt och att mer empirisk data inte tillför 
något nytt i studien, därefter kan analysen påbörjas (Aspers, 2011 ss. 200-201). Vi kunde på 
förhand inte avgöra antalet intervjuer som behövdes för att få fram resenärernas motiv och 
därför gjordes kontinuerligt en bedömning av det empiriska materialet för att se när mättnad 
uppstod. 
 
 

2.3	  Analysmetod	  

Den analysmetod som använts vid analysen är Hjerm och Lindgrens (2010, ss. 86-90) version 
av the Constant comparative method. De beskriver metoden i följande steg; 1. Kodning 2. 
Tematisering och 3. Summering. Kodning innebär att det empiriska underlaget delas upp i 
olika kategorier. Vi delade upp studiens underlag i kategorierna erfarenhet, aktivitet, 
reseanledning och uppfattning. För att göra det så enkelt som möjligt valde vi att markera de 
meningar som tillhörde de olika kategorierna i olika färger och sedan sätta in dem i separata 
dokument. Därefter genomfördes steg 2. Tematisering, där vi under varje kategori skapade 
teman. Erfarenhet delade vi upp i träningserfarenhet och reserfarenhet. Aktivitet delade vi in i 
utförda aktiviteter, planerade aktiviteter samt andra aktiviteter. Kategorin reseanledning 
delades upp i primär anledning samt mål med resan. Uppfattning delades in i förväntningar 
och uppfattningar. Under arbetets gång har vi kontinuerligt jämfört det nya underlaget med 
det gamla för att se om vi kan finna några mönster och få en mättnad för att på så vis uppnå 
empirisk evidens. Vid analysen av den observation som gjordes valde vi att arbeta utifrån 
samma analysmetod.  Observationens material var mer användbart för att få en förförståelse 
om träningsresan, medan intervjuerna hjälpte oss att nå en djupare förståelse till motivet 
bakom valet att åka på en träningsresa. Vi kopplade även ihop de beteenden vi observerade 
med de intervjuer som gjordes för att få mer djup i materialet och således även i analysen. När 
vi ansåg att vi hade tillräckligt med underlag påbörjades summeringen. I summering skrev vi 
ihop vardera kategori och tema för att i analysen kunna besvara vårt syfte.  
 
 

2.4	  Metodkritik	  

2.4.1 Intervju 
Avsikten med studien är att skapa en förståelse kring människors motiv att åka på en 
träningsresa och därför ser vi att den kvalitativa intervjun är en bra insamlingsmetod. Genom 
den skapas en insikt om individens egna tankar och handlingar och vad personen själv tycker 
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är av större betydelse vid val av resa (Denscombe, 2000, ss 161-162). De nackdelar som har 
upptäckts med denna insamlingsmetod är att det intervjupersonen berättar för oss inte 
nödvändigtvis behöver överensstämma med hur den agerar. Detta kan bero på att de inte tänkt 
i dessa banor innan intervjun sker eller att intervjuaren omedvetet påverkar respondenten och 
dennes svar. Problemet med detta blir att bilden som skapats av det insamlade materialet kan 
vara felaktig (Denscombe, 2000, ss. 162-163). Av den anledningen valde vi därför att både 
observera samt utföra kvalitativa intervjuer. Vi ser att dessa metoder kompletterar varandra 
eftersom de tillsammans hjälper oss att skapa en förståelse om det som studeras.  
 
 

2.4.2 Observation 
En fördel med att göra en dold deltagande observation är att kunna ta del av den naturliga 
miljön. Att observationen är dold samt deltagande gör att de som observeras inte vet om att de 
blir det. Deras beteende kan därför inte förändras på grund av vår observation och den 
naturliga miljön kan därför bestå. Att den naturliga miljön förändras är något som riskeras vid 
andra former av insamlingsmetoder (Denscombe, 2000, ss. 166, 178, 180-181). 
 
Det finns även en del nackdelar med att genomföra en observation och det är att vi som 
observatörer har egna egenskaper och erfarenheter som kan påverka tolkningen. Dessa 
egenskaper kan skilja sig från andra som vill utföra samma studie, vilket försvårar 
möjligheten att genomföra studien på ett liknande sätt (Denscombe, 2000, ss. 184-185). Att 
alla upplever situationer olika är inte något som vi i vår undersökning kommer att kunna 
bortse från, men det är viktigt att vi som observatörer är medvetna om det (Denscombe, 2000, 
s. 178). Människans minne är selektivt vilket gör det omöjligt att minnas allt som upplevs och 
observeras under observationen. Det som människan minns är inte slumpmässiga detaljer utan 
minnet påverkas av tidigare erfarenheter, men även av sinnesstämningen denne befinner sig i 
(Denscombe, 2000. ss. 166-167). Vi ställde oss därför in på att vara öppna inför alla 
situationer som kunde uppstå, för att med största möjlighet kunna ge en rättvis bild av det som 
observerades. En annan aspekt vi hade i åtanke när observationen genomfördes var att inte 
undermedvetet leta efter det vi söker svar på. Därför valde vi att vara öppna för alla intryck vi 
fick samt det material som samlades in.  Vi försökte således lära oss om situationen och inte 
leta efter faktorer som passar studiens teoretiska referensram (Denscombe, 2000. s. 178).  
 
När en observation genomförs kan det i vissa miljöer krävas att den som utför observationen 
ska kunna smälta in för att ett totalt deltagande ska kunna ske (Denscombe, 2000. sid 180-
181). Under observationen uppfattade vi att det inte fanns några problem med att varken 
smälta in eller skapa goda relationer, då Playitas Resort är en semesteranläggning dit vem 
som helst kan resa. Förutom detta är samtliga av oss intresserade av träning och hälsa och 
därför anser vi att det inte fanns några problem med vårt totala deltagande eller att smälta in i 
den studerade miljön.  
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2.4.3 Skriftliga källor 
Den positiva aspekten med skriftliga källor är att samma information går att finna om någon 
annan skulle utföra samma studie (Denscombe, 2000, s. 201). När det gäller information taget 
från hemsidor finns risken att hemsidan förändras så att information byts ut eller att den 
försvinner. Att källor är bestående gäller mestadels de forskningsartiklar vi har använt oss av 
samt andra tryckta artiklar som går att finna på annat sätt än via internet. En annan negativ 
aspekt att tänka på i bearbetningen av materialet är källans trovärdighet samt huruvida den är 
sekundär eller inte. Beroende på varifrån informationen kommer kan det som sägs vara olika 
tillförlitlig, då källan kan vara subjektiv till upphovsmannens fördel. Med sekundär källa 
menas att informationen som finns antagligen har ett annat ändamål än den här studiens 
ändamål (Denscombe, 2000, s.201). I vår studie är den största delen av de skriftliga källorna 
information om träningsresan, vad det är och hur efterfrågan ser ut. Informationen kommer 
mestadels från researrangörernas hemsidor. Vi har även material om träningsresor från fler än 
just researrangörer, exempelvis olika mediekanaler.  
 
 

2.4.4 Alternativa tillvägagångssätt 
Genom den valda metoden kan vi få den inblick i och förståelse om ämnet som undersöks. En 
aspekt som Larsen (2009, ss. 28) tar upp för att minska insamlingsmetodernas risker är 
metodtriangulering. Med metodtriangulering menas att mer än en metod används för att 
besvara studiens syfte. Till viss del har en sådan metod använts eftersom vi valt att samla in 
material på fler än ett sätt, nämligen genom intervjuer, observation och skriftliga källor. Om 
mer disponibel tid funnits ser vi att en triangulering med både kvalitativa och kvantitativa 
metoder skulle kunna lämpa sig ännu bättre. En kombination av dessa metoder skulle vara 
bättre för studiens tillförlitlighet då metoderna skulle ge ett mer fullständigt resultat. 
Förståelsen skulle fås med hjälp av de kvalitativa metoderna, samtidigt skulle det kvantitativt 
insamlade materialet inte påverkas av undersökarens egna föreställningar (Larsen, 2009, s 28). 
I denna studie har tre personer med skilda erfarenheter och egenskaper genomfört intervjuer, 
vilket kan hjälpa oss att få en mer nyanserad bild och bredare tolkning av materialet. Att vi är 
tre stycken som intervjuat kan även hjälpa oss att inte påverka resultatet av våra 
föreställningar. 
 
 

2.5	  Studiens	  tillförlitlighet	  

Charmaz (2006, se Hjerm och Lindgren 2010 ss 135-136) har skapat en kvalitetsbedömning 
vid kvalitativa studier. Vi finner bedömningen användbar då de utformade kategorierna 
hjälper oss att se om studien är tillförlitlig. De kategorier som kvalitetsbedömningen utgår 
från är fyra stycken, dessa är trovärdighet, originalitet, resonans och användbarhet. Med 
trovärdighet menas att informationen som samlats in är tillräcklig för att kunna besvara syftet 
med studien utan att svaret förändras om mer empiriskt material skulle samlas in. För att 
studien ska ha originalitet behöver analysen och slutsatsen leda till ny kunskap och kännas 
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originell. Med resonans menas att studien behöver ge en rättvis bild av det som har 
undersökts. Även en koppling mellan teori och empiri bör ha gjorts. För att studien ska vara 
användbar behöver analysen vara betydelsefull, med detta menas att vår studie ska kunna 
komma till användning för andra studier men även i vardagslivet. 
  
Vi har i studien använt oss av fler än en insamlingsmetod, vilket ökar studiens trovärdighet 
eftersom varje enskild metod har sina styrkor och svagheter (Larsen, 2009, s.28). I det 
insamlade materialet fann vi ett mönster redan efter några intervjuer, men för att öka 
trovärdigheten beslutade vi att fylla ut dessa med ytterligare intervjuer och observation. Det 
mönster vi fann ser vi kan avspegla en stor del av Playitas besökares motiv under en vecka 
med ordinarie utbud. Chartrade träningsresor är ett relativt outforskat fenomen och det har 
inte funnits mycket tidigare forskning om det, speciellt inte motivet bakom valet att resa. Vi 
anser att studien har en viss originalitet. Trots att vår studie skulle kunna utföras mer 
ingående kan den bidra till nya insikter inom ämnesområdet, men också inspirera andra som 
har tid och råd att undersöka ämnet vidare. I resultatet av mätningen av studiens resonans 
framgår att undersökningen har gett en rättvis bild för det avgränsade ämnet. Med hjälp av de 
valda teorierna samt den insamlade empirin har vi funnit ett mönster och gjort en koppling i 
analysen. Studiens slutsats ser vi kan ge läsaren samt studiens respondenter en ny insikt kring 
träningsresan. Vi anser även att studien kan ge en ökad förståelse om motivet vid val att åka 
på en träningsresa, därför ser vi att studien har en användbarhet. Det vi kommit fram till i 
analysen kan användas för att ta reda på vilka resenärer som åker på liknande träningsresor 
och på så sätt kunna anpassa dessa till resenärens motiv. Arbetet kan även bidra till djupare 
studier i ämnet.  
 
För att kunna öka studiens tillförlitlighet och på så sätt skapa en mer rättvis bild av 
träningsresor skulle vi behöva undersöka fler målgrupper än endast den valda, dessutom 
skulle fältstudien samt intervjuerna behöva genomföras över en längre tid. Den undersökning 
som genomförts speglar inte alla träningsresor då vi bara har undersökt en 
träningsanläggning. Eftersom vi hade begränsat med tid och resurser fanns ej möjligheten att 
utföra en djupare studie i ämnet träningsresor. Vi anser därför att denna studie har nått den 
grad av tillförlitlighet som är möjlig. 
 
 

2.6	  Etiska	  ställningstaganden	  

Vi har valt att skriva ett eget avsnitt om den etiska aspekten då vi anser att det är av särskild 
vikt just vid data som samlats in genom observation och kvalitativa intervjuer. Vid utförande 
av intervjuer och observationer bör ett ställningstagande ske kring huruvida material och 
respondenter behandlas (Kvale, 2009, s.77). Det finns fyra områden som brukar diskuteras 
inom etiska riktlinjer och dessa kommer att beskrivas i följande text. 
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2.6.1 Ställningstaganden vid utförande av intervjuerna 
Med informerat samtycke menas att respondenten är väl medveten om att deltagandet är av 
egen vilja och att vi respekterar om intervjun önskas avbrytas (Kvale, 2009, ss.87-88). I 
början av intervjun informerade vi intervjupersonen om syftet för att personen ska veta varför 
intervjun ska genomföras. Samtidigt kan inte för mycket information om studien ges ut innan 
intervjun då det kan styra intervjupersonen till att ge svar på våra egna föreställningar om 
ämnet (Trost, 2010, s.125).  
 
Konfidentialitet handlar om förtroendet mellan intervjuaren och intervjupersonen samt hur 
material från intervjun behandlas och används i studien. Vad som menas med detta är att den 
som utför studien bör förhålla sig till hur respondenten vill att materialet ska användas. I 
denna studie är det inte av vikt att veta vilka som har intervjuats därför valde vi att inte 
avslöja respondenternas personliga integritet, eftersom de är på semester som privatpersoner. 
Vi bestämde därför att när studien är färdig radera det inspelade materialet så att det inte ska 
hamna i orätta händer. Ett annat ställningstagande som togs var beslutet att inte publicera 
deras svar i någon bilaga. Det insamlade materialet finns därför bara i studiens empiriska 
avsnitt, där namnen som används är fingerade för att kunna hålla en hög konfidentialitet. För 
att inte bryta den behöver vi vara noggranna med att inte beskriva respondenterna på andra 
sätt, därför har vi valt att inte uppge annan information om dem (Trost, 2010, s. 128).    
 
Konsekvenser som kan uppstå under en kvalitativ studie är exempelvis oförsiktighet när 
intervjuaren vill komma respondenten på djupet. Respondenten kan uppleva intervjuarens 
frågor som för avslöjande och vilja dra tillbaka sin medverkan. Respondenten kan redan under 
intervjun bli obekväm om frågorna är av för känslig karaktär. Vid utformandet av 
intervjumallen hade vi detta i åtanke och formulerade frågorna så att respondenten inte ska 
känna sig obekväm. Därför ställdes inga närgående frågor. Överlag anser vi att studiens syfte 
inte är av så pass privat karaktär att detta var ett problem. Vi genomförde intervjun på en plats 
där respondenten kände sig bekväm (Kvale, 2009 s.78-89, Trost, 2010, s. 56-61).  
 
Forskarens roll är det som påverkar samtliga etiska ställningstaganden i studien, men även 
den vetenskapliga kvaliteten. Med detta menas att det finns ett krav på att resultatet som 
presenteras är korrekt och validerat. Kvale (2009, s. 91) är en av de forskare som diskuterar 
ett av de osäkerhetsområden som finns, att hålla professionell distans till den som intervjuas. 
Han menar att en professionell distans till intervjupersonen bör hållas för att det inte ska 
uppstå ett för starkt band mellan intervjupersonen och den som utför studien. Detta har vi valt 
att ha i åtanke under både observationen och intervjuerna. Något som kan förbättra den 
vetenskapliga kvaliteten är att spela in de intervjuer som genomförs. För att få spela in 
behöver ett etiskt ställningstagande tas. Enligt Kvale (2009, s. 203) är det viktigt att 
respondenten har gett sitt fulla godkännande för att en inspelning kan ske. Respondenten 
behöver vara medveten om vad materialet ska användas till. Därför har vi förklarat för varje 
intervjuperson varför ljudupptagning sker och hur materialet används. Vi valde att spela in 
intervjuerna, för att i efterhand kunna studera respondenternas exakta svar när materialet 
bearbetades.  
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2.6.2 Ställningstaganden vid utförandet av observationen 
Då vi avser att studera hur människornas aktivitetsnivå på platsen är genom en totalt 
deltagande observation kan viss konflikt uppstå när de som observeras inte vet att vi är där i 
forskningssyfte. Eftersom vi inte vill påverka deras naturliga beteende med vår närvaro som 
undersökare blir detta en konflikt. Vid observationen uppstod även ett annat problem och det 
var att de som observerades inte kunde ge samtycke till att materialet samlades in 
(Denscombe, 2000, s.179).  
 
Om en intervjuperson efter observationen får reda på att denne varit ett objekt i en dold 
observation kan personen känna sig vilseledd och förlora förtroende för den som utför 
undersökningen (Larsen, 2007, s. 91-94). Under vår studie var de som observerades inte 
medvetna om den observation som genomfördes, vilket gör att det är svårt för dem att 
godkänna deltagandet. De observerades identitet har inte avslöjats i studien utan det är endast 
deras handlingar som används och studeras för att få en bild av träningsresan och 
aktivitetsnivån på deltagarna. Därför anser vi att det underlag som samlats in inte är av 
känslig karaktär. Denscombe (2000, s. 180) resonerar om två riktlinjer gällande hur det går att 
bedöma om en dold observation är etiskt korrekt eller inte. Dessa riktlinjer är att kunna 
garantera att ingen tar skada av materialet som samlats in och att de observerades identitet 
inte avslöjas vid användningen av materialet. Även Vetenskapsrådet (2011, s. 43) menar att 
om en dold observation behöver genomföras ska den som utför observationen se till att de 
som observeras inte tar skada eller att deras identitet inte blir avslöjad.  I observationen som 
genomfördes har ingen specifik individ studerats och därför ser vi att ingen identitet kan 
avslöjas eller att någon kan ta skada av materialet som samlats in. Därför ser vi att vi följer de 
etiska riktlinjer som behöver följas för att kunna utföra en dold observation, även fast inget 
informerat samtycke har getts.  
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3.	  Teoretisk	  referensram	  

Detta avsnitt kommer att behandla den tidigare forskning samt de teorier studien har som 
utgångspunkt. Inledningsvis beskrivs motivationsforskning, därefter kommer en presentation 
av de teorier vi ser som viktiga för att få en förståelse om resenärernas motiv. Kapitlet 
avslutas med att teorierna sammankopplas.  
 
Som vi tidigare nämnt har vi valt att behålla de engelska begreppen, läs mer om varför under 
avsnitt 2.2 (s. 7). Vår föreställning är att det finns flera olika perspektiv och begrepp för att 
undersöka, beskriva och förstå hur motiv styr en persons vilja.  Crouch (2004, sid. 2-4) 
skriver om beteendet vid köp av en resa och menar att kunden innehar ett annat köpbeteende 
vid köp av tjänst än vid fysisk vara. En del som spelar in vid köpvalet är resans image, det vill 
säga en persons bild av resan. Med begreppet image menas den uppfattning en person har om 
resan medan attityd beskriver hur inställningen till uppfattningen är (Kozak, Bigné, González 
& Andreu, 2004, sid.304-305). För att en attityd om platsen ska skapas hos en person behöver 
denne ha en bild av platsen. Leder personens attityd till att resenären väljer att resa så skapas 
ett motiv. På så sätt ser vi att personens inställning till en resa är intressant att studera för att 
komma närmare en förståelse av resmotivet. Här ser vi att individens personlighet och 
identitet är betydelsefulla delar för att få en kunskap om ett motiv. Som vi har skrivit tidigare 
ser vi att vetskapen om en individs identitet är av betydelse när attityden till resans image 
skapas. Hammarén och Johansson (2009, s.42) menar att identitet inte har en fast kärna utan 
är föränderlig. Enligt dem svetsar identiteten oss samman med samhället. Det är på så vis 
människans relation till samhället som skapar identiteten och således även en individs 
personlighet. 
 
Vi har en uppfattning om att motivet påverkas av en individs identitet samt dennes 
uppfattning om resan, men även av förkunskap och information om resan som individen 
tillhandahåller på annat sätt. I och med detta ser vi att Selbys modell Culture and Experience 
of Urban Tourism (2014, s. 169) kan hjälpa oss att få en insikt om detta. Modellen har 
egentligen utformats för att få en förståelse om hur resenärens köpprocess kan se ut och vilka 
faktorer som är avgörande för att ett köp ska ske i en urban miljö. Trots detta ser vi att 
modellen kan hjälpa oss att få en förförståelse till faktorer som kan påverka en individs motiv 
och kommer därför att beskrivas mer ingående i kommande avsnitt. 
 
 

3.1	  Beslutsprocessen	  	  

Selbys modell Culture and Experience of Urban Tourism visar hur en individ skapar sin 
uppfattning kring en destination och hur kunskap om destinationen samlas in (2014, s. 169). 
Modellen har både en mediated och en immediated fas. Den medierade fasen innebär att 
kunskap från omvärlden eller media samlas in, medan den immedierade fasen är kunskap som 
baseras på den egna upplevelsen, det vill säga en direkt kunskap. Faserna kan ses som två 
olika cirklar där början och slutet är detsamma i de båda faserna. Dessa cirklar består av olika 
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steg. Beroende på hur individen väljer att agera på steg två fortsätter fasen antingen till den 
medierade eller immedierade cirkeln. Vi ser att denna modell är användbar för oss fram till att 
individen har bestämt sig för att åka iväg och därför har fokus endast lagts på den medierade 
fasen då den immedierade påbörjas när individen väl är på plats. Den första fasen kan hjälpa 
oss att förstå resenärens reseanledning. Den medierade fasen består av fyra steg som kommer 
att beskrivas nedan. 

 
1. Stock of knowledge är den förhandskunskap resenären har om destinationen. 

Kunskapen är baserad på korrekt vetande eller en föreställning om platsen. Resenären 
kan använda sig av medierade och immedierade källor för att få uppfattningar om en 
plats. 
 

2. Action är det steg där resenärens kunskap påverkar beslutet om denne ska resa till 
destinationen eller ta reda på mer om den. I den medierade cirkeln beslutar sig 
resenären för att ta reda på mer om destinationen innan beslutet om att resa eller inte 
resa tas. 
 

3. Representation är den medierade informationen som resenären konfronteras med. 
Representationerna tolkas olika av olika individer beroende på bakgrund, tidigare 
kunskap och förutfattade meningar som varje individ har, men även varifrån 
informationen kommer. 
 

4. Images är helhetsbilden som individen skapar om destinationen via egen konsumtion 
och tolkningar av representationerna. Nya uppfattningar om destinationen bildas 
genom att nya erfarenheter ställs mot existerande föreställningar om platsen. 

 
Som tidigare nämnts är modellen egentligen utformad för att studera köpprocessen och 
köpbeteendet hos en resenär i en urban miljö. Vi bedömer att modellen även är användbar i 
studier utanför den urbana miljön då inget i modellen specifikt visar på att den är beroende av 
att användas i stadsmiljö. Vi har valt att endast tillämpa den medierade fasen för att den kan 
hjälpa oss förstå det som händer innan ett val är gjort. Även fast fasen är till för att förstå 
beteendet bakom köpet ser vi att de steg som beskrivs kan hjälpa oss att få en bild av vilka 
faktorer som påverkar köpet och utifrån dessa kan vi gå vidare i analysen av vilka motiven är. 
Att tillämpa de olika stegen i modellen kan hjälpa till att förklara hur köpbeteendet utvecklas 
genom resenärens bakgrundskunskap, de representationer resenären konfronteras med samt 
den bild resenären har på resan. Då vi inte tillämpar hela modellen eller använder den för att 
studera en urban miljö, har vi valt att i fortsättningen kalla den del vi använder för 
Beslutsprocessen. De faktorer som påverkar köpbeteendet tror vi tillsammans med 
motivationsteorierna som vi valt att tillämpa i studien hjälper oss att få svar på det som 
undersöks. I följande avsnitt beskrivs motivationsteorierna.  
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3.2	  Motivationsteorier	  

3.2.1 Motivets utveckling 
Kunskap om en resenärs resvana är av intresse för att kunna förstå en resenärs motiv. Vi ser 
att erfarenheter från tidigare resor kan påverka motivet till varför en individ väljer att åka på 
en träningsresa. För att kunna se om detta stämmer anser vi att Pearce modell Tourist Career 
Pattern (TCP) kan hjälpa oss att få en förståelse (Pearce, 2005, ss.54-56).  
 
Modellen har sin utgångspunkt i Tourist Career Ladder (TCL) som även den är utvecklad av 
Pearce (2005, ss.54-56). TCL förklarar en resenärs motiv som en stegvis förändring beroende 
på personens tidigare resor, det vill säga resenärens resekarriär (Pearce, 2005, s. 51-54). I 
TCP förändras däremot resenärens motiv i olika lager. Med detta menas att det inte finns 
någon specifik hierarkisk struktur i hur resenärens motiv förändras. Däremot står han fast vid 
att det är specifika erfarenheter som förändrar resenärens motiv, men att dessa istället utgår 
från olika lager som resenären pendlar emellan (Pearce, 2005, s.54). De lager modellen 
innehåller är kärnmotiv, mellanlager samt det yttre lagret. Kärnmotivet visar det som är av 
störst vikt i reseanledningen. Mellanlagret visar de motiv som näst efter kärnmotiven är 
anledningen till resan. Det yttre lagret är de motiv som är av minst vikt vid val av resa och 
resmål (Pearce, 2005, s.79). Varje enskild resenärs resekarriär och livssituation bildar 
tillsammans det aktuella motivet. Beroende på hur dessa förändras, exempelvis livssituation, 
kan även motivet förändras. Med denna förförståelse kan vi undersöka vad hos resenären som 
förändrar resenärens motiv.  
 
Med en kunskap om att motiven förändras söker vi vidare för att skapa en förståelse till hur 
dessa motiv uppkommer. För att ta reda på detta har vi valt att även utgå ifrån andra 
motivationsteorier som beskriver olika typer av motiv, så som primära och sekundära samt att 
motiv påverkas av inre och yttre faktorer samt värderingar. I de två kommande avsnitten förs 
en diskussion om detta. 
 
 

3.2.2 Primära och sekundära motiv 
Robinson och Gammon (2004) skriver i sin artikel om primära och sekundära motiv vid 
idrottsresor. Det är svårt att identifiera ett enstaka motiv till resan då det oftast finns ett flertal. 
Robinson och Gammon (2004) har kategoriserat upp sport tourism och tourism sport baserat 
på primära och sekundära motiv kopplade till olika aktiviteter där resenären antingen är med 
som fysiskt aktiv eller åskådare. Med sport tourism avser Robinson och Gammon (2004) den 
typ av idrottsresande där resenären deltar aktivt eller passivt i tävlingsevenemang, till 
exempel Olympiska spelen. Tourism sport avser den delen av turism där resenären åker till en 
anläggning med schemalagda pass och andra träningsmöjligheter. En resenär som primärt	  
reser för sportupplevelsen hamnar i kategorin sport tourism. Med det primära syftet menas att 
resenären deltar i någon form av tränings- eller tävlingssammanhang där personen antingen är 
aktiv eller passiv i sin aktivitet. En aktiv resenär deltar i en eller flera sportaktiviteter under 
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resan, medan en resenär som endast reser för att vara åskådare på ett sportevenemang är 
passiv. Resenärer inom kategorin tourism sport kombinerar tränings- och tävlingsrelaterade 
aktiviteter med en annan anledning till resan. Det finns två underkategorier till både sport 
tourism och tourism sport och benämns som hard definition och soft definition. Dessa 
beskriver vilken grad av deltagande resenären har oavsett om deltagandet är aktivt eller 
passivt. Vi har i studiens tillämpning av teorin utgått från sport tourism samt tourism sport 
och bortsett från dess underkategorier. Vi valde att bortse från dem då vi är intresserade av att 
få fram om respondenten åker med träning i primärt eller sekundärt syfte, vilket vi anser sport 
tourism och tourism sport gör utan underkategorierna. 
 
Den förkunskap vi har om resenären som åker på en träningsresa är liten och därför vill vi 
inledningsvis få vetskap om resemotivet för att åka på en träningsresa är av primär eller 
sekundär anledning. Vi vill med denna teori som utgångspunkt analysera materialet och ta 
reda på om resenären åker på en träningsresa med syfte att träna eller om träning utförs 
spontant när resenären väl är på plats. Ytterligare ett perspektiv att undersöka är varifrån 
resenärens drivkraft till att åka kommer. Genom att ta reda på drivkrafterna som påverkar 
individens val har vi föreställningen om att vi kan ta reda på resenärens motiv till resandet. 
Utifrån detta har ett intresse skapats att undersöka om motivet påverkas av inre eller yttre 
drivkrafter, ett ämne som följande avsnitt behandlar. 
 
 

3.2.3 Inre och yttre drivkrafter 
Li och Cai (2012) behandlar begreppen inre och yttre faktorer i deras undersökning om 
resemotiv. De menar att motivationen bakom en resa sker utifrån resenärens kulturella 
värderingar. Värderingar är vilka åsikter och uppfattningar en individ har och dessa påverkas 
av interna och externa faktorer. Beroende på om resenärens värderingar är personligt eller 
socialt påverkade skapas olika motiv i form av inre eller yttre motiv. På så sätt påverkar 
resenärens värderingar motivet till att resa. Vi anser att denna teori kan hjälpa oss att 
undersöka om reseanledningen skapas av inre eller yttre värderingar. Li och Cais (2012) 
studie pekar på att det finns fem olika kategorier i motivet bakom en resa. Dessa är novelty 
and knowledge, prestigiuous & luxury experience, self-development, exciting experience samt 
escape & relationship strengthening.   
 
Resenärer som reser med motiv påverkade av interna värderingar tenderar att vilja ha mer 
kontroll över sin resa och vill därför inte förlita sig på andra än sig själv när det reser. 
Resultatet av Li och Cais studie visar att motiv som påverkats av inre och personliga 
värderingar var att testa samt få kännedom om något nytt och att utveckla sig själv. De 
resenärer som reser med motiv påverkade av externa värderingar tenderar att vara mer 
känsliga för yttre händelser. Resenärerna vill känna en trygghet under resan och vill därför att 
inget oväntat ska uppstå under resans gång. Exempelvis vill de inte vistas i, för dem, okända 
miljöer. Utöver att få en känsla av trygghet vill resenärerna med värderingar som är socialt 
påverkade utifrån yttre värderingar uppleva en prestigefylld, lyxig eller spännande resa. De 
har också en tendens att vilja komma ifrån vardagen eller stärka relationer antingen med sig 



19	  

själva eller andra. Även de resenärer som påverkas av yttre värderingar har en tendens att vilja 
utveckla sig själv. Motiv till resandet, oberoende om resenärens motiv påverkas av inre eller 
yttre värderingar, var för att skapa glädje och njutning i livet, självförverkliga sig själv samt 
bli välrespekterad (Li & Cai, 2012). 
 
Det teoretiserande som Li och Cai för om att inre och yttre värderingar påverkar en individs 
motiv ser vi är av vikt för att få en förståelse om resenärens motiv vid resenärens resval. Vi 
vill med hjälp av de kategorier som skapats i Li och Cais studie undersöka resenärer som valt 
att åka på en träningsresa. Vi ser att Li och Cais studie, även fast den fokuserar på motivet vid 
allmänt resande, kan hjälpa oss i arbetet att få en förståelse i motivet eller motiven bakom den 
nischade resform som undersöks i denna studie. 
  
 

3.3	  Studiens	  teoretiska	  utgångspunkt	  

Genom att tillämpa Beslutsprocessen och Tourist Career Pattern skapar vi en bild av 
resenärens bakgrund vid valet att åka till Playitas Resort. Utifrån dessa modeller avser vi att 
undersöka om resenärens förkunskap och tidigare erfarenhet har påverkat valet av resa. Vår 
föreställning är att valet även baseras på andra faktorer så som attityd till fenomenet 
träningsresa, men också andra drivkrafter. För att förstå vilka drivkrafter som påverkar 
resenärens val har vi valt att utgå ifrån olika motivationsteorier. Vi ser att studiens alla 
motivationsteorier passar in i Pearce modell beroende på lager och erfarenhet. Vad som 
menas med detta är att Robinson och Gammons motivationsteori om primärt syfte motsvarar 
kärnmotivet i TCP och att de sekundära motiven motsvarar mellanlagret och yttre lagret. Alla 
lager i TCP innehåller även inre och yttre motivation och det är där Li och Cais (2012) teori 
kommer in. Vare sig om motivet är primärt eller sekundärt är vår föreställning att motivet 
skapas utifrån yttre eller inre värderingar. Vi kommer i våra kvalitativa intervjuer och vår 
observation förhoppningsvis kunna utläsa vilka dessa motiv är och hur de faller på plats inom 
TCP och de andra motivationsteorierna. Teorierna kommer vara vår utgångspunkt i studien då 
vi avser att ta reda på om dessa teorier går att applicera på verkligheten.  
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4.	  Empiri	  

Nedan kommer vi redogöra för det empiriska materialet som utgör underlaget till vår analys. 
Först beskrivs träningsresor som fenomen, vidare presenteras observationen samt de utförda 
intervjuerna. 
 

4.1	  Träningsresor	  

Turism är i dag en stor industri baserad över hela världen och är av betydelse för många 
länders ekonomi (UNWTO, 2014). Förutom att turismen har en stor inverkan på länders 
ekonomi utvecklas turismen genom att nischa sig för att kunna erbjuda det resenären 
efterfrågar, exempelvis SIT (Gibson, 1998; Brotherton & Himmetoglu, 1997). Resande med 
fokus på sport och fysisk aktivitet är ett av de snabbast växande fenomenen inom 
turistindustrin (Gibson, 1998). En inriktning inom idrottsturism är att resa till en större 
träningsanläggning där den primära anledningen till resan är att utöva fysisk aktivitet 
(Zauhaur, 2004). Under informationssökningen har vi sett att de svenska charterbolagen kallar 
denna typ av resor för träningsresa, där den fysiska aktiviteten är att träna bland. 

Träningsresetrenden är växande och kopplas till det allmänt ökade intresset för träning, 
tävling och hälsa (Schönning. I, Kommunikationschef Resia, mailintervju den 22 april 2014; 
Larsson, 2014). Hälsa och välbefinnande är begrepp som påverkar individers personliga mål, 
men som dessutom är viktig för turismen på många resmål i världen (Hartwell, Hemingway, 
Fyall, Filimonau & Wall, 2012). Intresset för individers välbefinnande kan ses som ett resultat 
av samhällets hälsostrategi, en strategi som främjar en hälsosammare och mer aktiv livsstil. 
Utifrån detta hälsoperspektiv ifrågasätter Hartwell et al (2012) all inclusive-resor. Med all 
inclusive menas att resenären har fri tillgång till mat och dryck på en resort under vistelsen. 
Tillgången till fri mat och dryck leder till att fokus inte är på hälsa och välbefinnande under 
semestern. Träningsresor arrangerade av svenska resebolag erbjuder också en möjlighet att få 
tillgång till samtliga måltider, men dessa resor har ändå träningen i fokus. I samband med att 
vi bokade resan till Playitas fick vi möjligheten att välja om vi ville ha frukost, halvpension 
eller helpension på resan. Innan vi valde att göra en fältstudie till Playitas tittade vi på en 
träningsresa till en liknande anläggning i Turkiet och den var en all inclusive-resa.  
 
I ett samtal den 13 maj 2014 med en av Apollos reseledare fick vi reda på att Playitas Resort 
på Fuerteventura öppnades år 2005. Enligt Schönning (mailintervju, den 22 april, 2014) ökade 
intresset för träningsresor som produkt år 2009 då kännedomen om konceptet växt. Utbudet 
av liknande koncept efter att Playitas öppnade har vuxit sig större och konceptet går numera 
att finna hos många stora charterleverantörer. En träningsresas innehåll är variationsrikt då det 
finns möjlighet till olika sorters träningspass, ledda av utbildade instruktörer, exempelvis 
styrkepass, konditionspass och avslappning. Vissa veckor anordnas temaresor då fokus kan 
vara att förbereda människor inför ett lopp eller för att komma i form. Dessa temaveckor 
arrangeras i samband med någon samarbetspartner till exempel en fitnesstidning eller ett gym 
(Apollo, 2014a; Springtime, 2014b; Topphälsa, 2014; Friskis & Svettis, 2014).   
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4.2	  Playitas	  Resort	  

Playitas Resort är Apollos satsning på träningsresor, belägen på Fuerteventuras östkust. 
Apollo skriver på sin hemsida att anläggningen har något för alla, både för proffs, 
vardagsmotionärer och barnfamiljer. På anläggningen erbjuds tre olika boendealternativ, 
hotell, lägenhetshotell och villor (Apollo, 2014b). I vår observation fann vi att de båda 
hotellen serverar frukost-, lunch- och middagsbuffé. På området fanns två pooler med 
tillhörande poolbarer, en sportbar och två restauranger. Det finns en mindre livsmedelsaffär 
på området, en butik med sportutrustning där bokning till vissa träningspass sker. Playitas 
anordnar också temaveckor i samarbete med olika föreningar och företag, exempelvis 
simträningsvecka, seedningloppsvecka inför Göteborgsvarvet eller Fitnessveckor (Apollo, 
2014c).  Playitas samarbetar med både Svenska Triathlonförbundet och Sveriges Olympiska 
Kommitté (SOK). För triathleter anordnar Playitas öppna träningsläger, men även 
träningsläger inför sportens elittävlingar (Playitas, 2014). Samarbetet med SOK är främst för 
att de olympiska idrottarna ska ha möjlighet att träna inom sin disciplin, men även för att 
stärka sammanhållningen inför de kommande olympiska spelen (Apollo, 2014d). 
 
 

4.2.1 Träningsmöjligheter på Playitas Resort  
Under observationen av träningsutbudet på Playitas Resort fann vi löpslingor, en utomhusplan 
där de flesta gruppträningspassen utövas men också fotboll, basket och handboll på samma 
plan, en beachvollybollplan, tennisplaner, minigolfbana samt golfbana. Även en spinningsal, 
inomhushall och en olympisk pool finns att tillgå på området (Apollo, 2014b). 
Gruppträningsschemat uppdateras varje vecka vilket gör att passen och tiden varierar. Vissa 
av gruppträningspassen som finns att delta i har olika nivåer (för schemat över 
gruppträningspassen den aktuella veckan se bilaga 3, för beskrivning av gruppträningspassen 
se bilaga 4). På området finns även möjlighet att hyra sportutrustning, så som landsvägscykel 
och surfingbräda, vidare finns det spa att besöka. 
 
 

4.3	  Observation	  av	  resenärerna	  	  

Redan på flygplatsen tyckte vi oss kunna uppfatta vilka det var som skulle åka till Playitas då 
fler än vanligt hade på sig sportiga kläder, ryggsäckar och skor. Det syntes också på bagaget 
då ett antal personer checkade in sportutrustning utöver sitt vanliga bagage. Transferbussen 
som skulle ta oss till Playitas åkte enbart dit och därför gick det att känna av stämningen 
redan då. Vi lade märke till att många på bussen hade varit på Playitas förut och att det var ett 
flertal som åkte själva. Några av resenärerna pratade om att de även brukar träna på andra 
semestrar, till exempel gå upp tidigt och jogga innan frukost. Under veckan hörde vi flera som 
pratade om att de trodde att resan skulle vara dyr men att de blev positivt överraskade när de 
såg priset. Vi uppfattade också att det var flera som köpt resan till sista-minuten-pris.  
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Flertalet besökare som observerades på anläggningen hade träningskläder på sig och var 
antingen på väg till eller från ett träningspass. Det var även vanligt att vi såg människor som 
tränade på egen hand, det vill säga utanför de schemalagda passen. Playitas sportbutik 
anordnar en modevisning med sitt utbud varje fredag. Efteråt bjuds det in till mingel, då 
butiken ger rabatt på bestämda varor. Vi upplevde att det var fler människor i rörelse på 
området under fredagskvällen än de andra kvällarna.  
 
 

4.3.1 Deltagare under träningspassen 
Under vår vecka på Playitas utfördes en observation som ämnade få en översikt av området 
och en uppfattning om besökarnas aktivitetsmönster. Varje morgon startade med en 
solhälsning där observerade vi att deltagarna var stadigt på cirka 40 personer. Efter Sun 
Salutation fanns möjligheten att jogga en slinga på 1,6 km runt området, antalet deltagare 
varierade under veckans gång. De Fitness-X pass vi deltog i var fullbokade och de som deltog 
i passet gjorde sitt bästa, i dessa pass var det en mer jämn fördelning mellan kvinnliga och 
manliga deltagare. Deltagarna verkade ha en vana av träning och visste vad passet gick ut. 
Medelåldern på passet uppfattades av oss som lägre än på andra gruppträningspass. Under den 
veckan som observationen genomfördes deltog vi i 3 av 6 Fitness-X-pass. 
 
Träningspassen varierade från dag till dag, men deltagarantalet har trots det varit cirka 40 
under de pass som startar 10:00 och 11:00. Det pass som deltagarantalet avviker från var Step 
nivå medel, där antalet var 26 personer.  Klockan 15:15 varje dag var det Aqua Aerobics i 
hotellpoolen, deltagarantalet under det halvtimmeslånga passet var runt 20 personer varje dag. 
Stämningen på passet var god och lättsam, deltagandet uppfattades vara för nöjets skull. 
Eftermiddagspasset 17:00 hade överlag mindre uppslutning än förmiddagspassen och där har 
antalet deltagare varit mellan 20 till 30. Varje dag avslutades med ett stretch- och 
avslappningspass klockan 18:00 och där var deltagarantalet ungefär 40 stycken under de 
dagar som den klassen observerades.   
 
Överlag var deltagarna på träningspassen uppskattningsvis i åldern 20-60 år och de flesta var 
kvinnor. Även barn deltog i vissa pass, vi deltog inte i något pass där det enbart varit 
kvinnliga deltagare. I den sociala aktiviteten som observerades deltog åtta personer varav tre 
var kvinnor, en pojke och resterande män. Under vår vistelse kände vi igen flera personer som 
var återkommande på de olika träningspassen. 
	  
	  

4.4	  Respondenternas	  bakgrund	  	  

Resultatet av våra intervjuer kommer i följande text att presenteras löpande. Vi kommer att 
beskriva varje individs erfarenheter och motiv vid valet av resan.  
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Elin, 20 år (intervju den 8 maj 2014), köpte tillsammans med sin pojkvän en sista-minuten-
resa till Playitas. Hon försöker träna varje dag hemma i Sverige, främst gruppträningspass så 
som Step. Varken Elin eller hennes pojkvän hade varit på träningsresa tidigare men på andra 
charterresor.  
 
Tina, 25 år (intervju den 8 maj 2014), reste tillsammans med sina föräldrar, hon och mamman 
hade varit på resorten tidigare och valde därför att åka igen. Tina tränar gruppträningspass 
samt på gym cirka tre gånger i veckan.  
 
Mikaela, 39 år (intervju den 9 maj 2014), åkte till anläggningen med två vänner. Hon valde 
Playitas då hon hade läst om anläggningen på olika träningssajter, men inte varit på en 
träningsresa tidigare. Hemma tränar hon fem till sex gånger i veckan, bland annat Crossfit, en 
träningsform som på Playitas kallas Fitness-X, spinning och andra typer av gruppträning.  
 
Marianne, 60 år (intervju den 8 maj 2014), reste till Playitas för fjärde gången, denna gång 
ensam. Marianne är triathlet och utöver cykling, simning och löpning tränar hon funktionellt 
för att stärka sin kropp genom bland annat rörlighets- och styrkeövningar. Första resan till 
Playitas hittade hon via sin triathlonförening i Sverige.  
 
Martin, 38 år (intervju den 9 maj 2014), läste om resan i en kvällstidning och hittade den till 
sista-minuten-pris. Han reste på egen hand och har inte varit på en träningsresa tidigare. 
Martin tränar allsidigt bland annat gruppträningspass, pingis och gym.  
 
Katarina, 41 år (intervju den 10 maj 2014), valde att resa själv fastän hennes vän fick 
förhinder. Det är första gången hon är på en träningsresa, men hon hade hört talas om Playitas 
tidigare via en vän och läst om anläggningen innan resan bokades. I dagsläget är Katarina 
skadad, vanligtvis tränar hon gruppträning men har även tagit hjälp av en personlig tränare för 
rehabilitering.  
 
Hanna, 27 år (intervju den 11 maj 2014), reste själv och hade inte varit på någon träningsresa 
tidigare. Hon ville åka på en träningsresa och sökte efter en sådan på internet, på så vis hittade 
hon Playitas. Hemma tränar hon mest styrketräning och gruppträningspass, men även lite 
kickboxning.  
 
Julia 37 år, Sofia 37 år och Veronica 39 år (intervju den 10 maj 2014) reste till Playitas 
tillsammans. Julia hade läst om Playitas i olika tidningar och letade aktivt efter en 
träningsresa. Hon fick med sig sina två vänner Sofia och Veronica och det är första gången 
som de alla åker på en träningsresa. Julia och Veronica går på gruppträningspass. Julia tränar 
ungefär fyra gånger i veckan, medan Veronica tränar två till tre gånger i veckan. Sofia har 
varit skadad och träningen består för tillfället av Power walks, promenad i högt tempo, ett 
antal gånger i månaden.  
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Tabell 1. Översikt av respondenter 

 

4.4.1 Reseanledning 
Primär och sekundär anledning  
Av Mariannes svar har vi funnit att hennes primära anledning för att åka till Playitas var att 
komma ifrån Sveriges kyla för att njuta av solen och värmen. Träning är en stor del av hennes 
vardagsliv, vilket inte ändras under hennes vistelse. Marianne har varit på anläggningen fyra 
gånger tidigare. Tina hade ett liknande resesyfte, hon ville också åka till värmen och solen. 
Den primära anledningen för Mikaela var att åka till Playitas för att testa något nytt då hon 
brinner för träning och gärna kombinerar det med sol och bad. Främst ville Martin komma 
iväg på semester med sol och värme, men när han fann resan till Playitas blev genast 
träningsmöjligheterna den primära reseanledningen. Katarina åkte till Playitas för att kunna 
kombinera att sola vid poolen med att träna och få ny energi. Elin hade aldrig varit i Spanien 
tidigare och åkte primärt för att få sol och värme, men att kombinera detta med ett stort 
träningsutbud ansåg hon endast vara positivt. Julia, Sofia och Veronica hade olika anledningar 
med resan. Julia och Veronica ville främst åka för att kombinera solsemester med träning. 
Sofia hade från början inte alls tänkt sig en träningsresa utan en resa med sol och bad. Hon 
såg dock träningsmöjligheten som en chans att få en nystart efter en tids vila från skada. 
Gemensamt för resesällskapet var att resan hade passande datum, vilket också medförde att 
valet föll på Playitas. Hanna tycker det är tråkigt att endast ligga vid poolen och slappa på 
semestern, hon vill göra saker. I och med att hon denna gång reste ensam såg hon 
träningsresan som en tillflykt där hon kunde kombinera semester med träningsaktiviteter. De 
flesta av intervjupersonerna åker främst för att komma till ett varmare klimat, dock har 
anläggningens träningsmöjligheter vägt in i beslutet om resan då de i många fall inte bara vill 
sola och bada på semestern.  
 
 
Resenärens mål med resan 
Vi frågade också om intervjupersonernas mål med resan, vissa hade inga specifika mål och 
andra hade mer tydliga. Till exempel Marianne som i höst ska delta i en halv Ironman, en 
distans inom triathlon, ville träna inför den. Martin bokade in två veckor på Playitas och målet 
är att komma i bättre form inför sommaren, känna sig smidigare, starkare och piggare. 
Mikaela hade inget specifikt mål utan ville bara testa på nya och olika träningsformer som 
hon tidigare inte prövat. Sofia och Veronica ville komma igång med sin träning efter tidigare 
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svackor medan Julias mål med resan var att få träna. En person som, till skillnad från de 
tidigare nämnda, hade som mål att vila upp sig var Hanna. Hon har haft mycket jobb hemma 
och ville komma ifrån det för att vila upp sig samtidigt som möjligheten för träning finns. 
Katarinas mål med resan var att prova på de olika träningspassen, slappna av och ha roligt.  
 
 
Varför Playitas Resort 
Vi frågade även respondenterna varför de valde att åka på en träningsresa. Första gången 
Marianne valde att åka till Playitas var när hon fann anläggningen genom svenska 
triathlonförbundet och upptäckte att det var bättre anpassat för just triathleter, än den 
anläggning hon tidigare besökt. Sedan dess har hon valt att besöka anläggningen ytterligare 
tre gånger. Elin valde Playitas då hon läst att de fått bra recensioner samt att hennes mamma 
talat gott om anläggningen. Både Elin och hennes pojkvän gillar träning och kände att 
Resorten erbjöd just det de sökte. Tinas förra resa till anläggningen med sin mamma var en 
trevlig upplevelse och hon valde därför att återkomma en andra gång. Hon var positiv till att 
det fanns träningsmöjligheter, men det var inte helt avgörande vid valet av resmål. Martin 
kände för en resa men inte bara med sol och bad, han var inte heller intresserad av att åka på 
en partyresa, därför ville han åka till Playitas. Katarina hade hört att Playitas erbjöd god mat 
och såg det som en chans att både få äta och träna bra samt befinna sig i värmen. Julia, Sofia 
och Veronica vill helst göra mer än att bara ligga stilla och sola på semestern och de såg 
anläggningen som det perfekta stället att få en mer aktiv semester på. Hanna valde Playitas 
Resort på grund av valfriheten, att kunna välja mellan att träna eller bara ta det lugnt. Nästan 
alla respondenter vi intervjuat bokade resan till Playitas kort inpå avresa. Vissa sökte aktivt 
efter en träningsresa via tidningar, bloggar och träningssajter medan andra stötte på det under 
sökningen av sista-minuten-resor. 
	  
	  

4.4.2 Uppfattning om träningsresan  
Majoriteten av våra respondenter ser att träning, sol och bad är en bra kombination på 
semestern. Elin tycker att en träningsresa är bra för att det alltid finns någonting att göra 
istället för att bara ta det lugnt vid poolen. Martin och Katarina har liknande tankebanor och 
tycker det är skönt att utöva någon aktivitet på semestern och inte bara sola. Katarina som 
reser själv ser även att åka på en träningsresa skapar större möjligheter till att träffa andra med 
liknande intressen under resans gång. Hon hade läst att vissa hälsotidningar arrangerat resor 
till Playitas och efter att hennes vän besökt och berättat om anläggningen läste hon själv på 
om resorten och skapade en egen uppfattning om vad som fanns att göra på stället. Hade hon 
inte varit skadad skulle hon gärna testa på träningsformer som hon tidigare inte provat 
exempelvis simsättet crawl. Hennes förväntning på träningsresan var att det alltid skulle 
finnas någonting att göra samt att denna reseform är ett bra sätt att träffa andra. Förutom detta 
var förväntningen att det skulle finnas ett varierat utbud av träningsformer samt möjligheten 
till att få sol och värme.  
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Martin hade hört talas om konceptet träningsresa tidigare och kände människor som varit på 
en sådan. Han tyckte konceptet var bra och trodde det skulle vara en kul upplevelse, men hade 
uppfattningen om att åka på en skulle vara väldigt dyrt. Eftersom han åkte under lågsäsong 
och valde en sista-minuten-resa blev det inte det, något han var positiv till. När han letade 
information om Playitas såg han att hela anläggningen hade träningsprofil, med varierat 
träningsutbud så som cykling, fitness-X och andra gruppträningspass under dagarna. Den 
förväntning Martin skapade utifrån sin uppfattning om Playitas och träningsresor var att det 
fanns många pass att delta i under sin vistelse, men även andra aktiviteter. Mikaela som 
besöker många träningsrelaterade sidor på internet fann Playitas på det sättet och utifrån allt 
information därifrån skapade hon en uppfattning som liknade både Katarinas och Martins. 
Hon tyckte att resorten verkade ha ett brett utbud av aktiviteter och liksom Martin tyckte hon 
att resan hade ett bra pris. Mikaela hade ingen specifik förväntning på resan, mer än att hon 
var nyfiken på anläggningens olika träningsformer och hoppades att passen skulle vara 
givande och passa henne.   
 
Den uppfattning Marianne har om Playitas är att hon kan utöva de träningsformer hon vill, en 
uppfattning hon skapat under tidigare resor. Hon är inte intresserad av att åka till Playitas 
under de temaveckor som arrangeras då hon har uppfattningen att det är för många besökare 
på anläggningen under dessa veckor. De övriga veckorna passar henne bättre. Marianne åkte 
på en annan träningsresa, med liknande koncept för många år sedan, till Lanzarote. Hon åkte 
dit med syftet att träna cykling, simning och löpning med sin Triathlongrupp. Dock tyckte hon 
den anläggningen var mer sliten är Playitas och har därför en bättre uppfattning om Playitas i 
dagsläget. En direkt uppfattning om träningsresan hade varken Tina, Julia, Sofia eller 
Veronica innan de åkte iväg. Julia och Sofia hade ganska höga förväntningar på träningsresan 
och anläggningen, medan Veronica förväntade sig att det skulle finnas många pass att delta i 
samt fint väder med sol. Eftersom Tina varit på Playitas tidigare hade hon inga andra 
förväntningar än att det skulle vara som förra gången hon var på anläggningen. Hanna hade 
inte heller någon specifik uppfattning om varken träningsresan eller Playitas, mer än att det 
verkade vara anläggningen med största utbudet i aktivitetsväg. Därför åkte hon hit utan några 
förväntningar då hon inte heller varit på Kanarieöarna tidigare.  
 
 
Uppfattningen om Playitas under resan 
Julias höga förväntningar på anläggningen överträffades då boendet var finare och antalet 
pass fler och bättre än hon tänkt sig, både Sofia och Veronica håller med henne. Marianne 
nöjd med det varierade utbudet, men missnöjd över att det är färre antal pass under denna resa 
än hennes tidigare resor till anläggningen. Flera av respondenterna ansåg att 
träningsinstruktörerna var duktiga. De tre sistnämnda tyckte även att instruktörerna var 
duktigare än de förväntat sig. De förväntningar som Martin hade om träningsresan uppnåddes 
då han tyckte det fanns ett flertal roliga aktiviteter och utflykter. Under hans vistelse kände 
han sig vältränad, solbränd och nyttig men även stolt över sig själv. Han kommer definitivt 
åka på liknande resor då han anser att det passar hans intressen.   
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Efter att Hanna varit på Playitas några dagar känner hon att upplägget på resan är bra, men att 
det finns saker som skulle kunna förbättras, exempelvis bättre scheman och kartor över 
löpslingorna. Annars tycker hon att personalen och människorna på området är trevliga. Även 
fast hon inte hade någon uppfattning eller förväntning om resan innan hon åkte uppskattar hon 
anläggningen väldigt mycket. Den uppfattning Katarina hade om att träffa flera likasinnade 
under resan kände hon stämde då hon har träffat individer med liknande intressen och som 
också reser själva. Hon säger även att hon kan tänka sig att åka på en träningsresa igen, 
framförallt om hon åker själv eftersom hon vet att hon träffar människor med samma intresse 
väl på plats.  
 
 

4.4.3 Aktiviteter under träningsresan 
Tina berättar att hon tänker gå på ett gruppträningspass om dagen under sin vistelse. När vi 
pratar med henne har det gått två dagar och hittills har hon tränat aerobics och spinning. 
Martin säger att det första dagen blev 7 stycken pass och att han har kryssat för i schemat 
vilka pass han vill gå på. Han försöker hinna med dem han tycker verkar roliga, men också 
träna på gymmet. Hans plan är att försöka gå på ett pass på morgonen, ett på eftermiddagen 
och ett på kvällen beroende på vad han gör för andra aktiviteter. Elin och hennes pojkvän ska 
försöka gå på solhälsningen varje morgon. Utöver det tänker de försöka gå på två pass om 
dagen, ett pass på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Marianne tänker träna cykling, 
simning och lite löpning under sin resa och kombinera det med gym samt Fitness-X så länge 
kroppen inte protesterar. Hon planerar träna cirka fyra pass om dagen. Mikaela ska försöka 
träna varierat och testa på allt, hon planerar att gå på ungefär två till tre pass om dagen. 
Katarina planerade att börja varje dag med solhälsningen, hon har hittills under sin vistelse 
gått på det pass som börjar klockan 11.00. Katarina har också varit i gymmet och gått på 
något eftermiddagspass. Hon beräknar att hon kommer utföra någon fysisk aktivitet cirka tre 
till fyra gånger om dagen, hur hård eller lätt den är visar sig. Julia och hennes vänner Sofia 
och Veronica har testat på nästan alla aktiviteter som finns på utomhusarenan. Ingen av dem 
har däremot besökt gymmet eller varit med på spinningen. Under vistelsen tränar de mellan 
två till tre pass om dagen. Hanna har gymmat och sprungit löprundan på 5km, hon har också 
testat på Body Toning och Power step för första gången och har planerat gå på Fitness-X. 
Hanna har i genomsnitt gått på ett pass om dagen, vissa dagar har det inte blivit något medan 
andra dagar flera.  
 
Elin och hennes pojkvän funderar på att, förutom gruppträningspassen, hyra cykel en dag för 
att se ön samt spela tennis. Utöver passen har Tina planer på att göra utflykter. Mikaela har 
tänkt gå över till grannbyn, vilket innebär en vandring över ett berg för att komma fram. 
Annars planerar hon att sola och bada inom området under sin vistelse. Martin har varit på 
flera anordnade utflykter genom Apollo. Bland annat en busstur till en finare strand med 
inslag av historia och kultur om ön. Han vill se mer än bara resorten under sin resa. Martin har 
också deltagit i en anordnad cykeltur på 80 km för att kunna se än mer. På området har han 
varit på den anordnade salsakvällen för att testa på att dansa och han har även vandrat i 
bergen. Julia, Sofia och Veronica planerar också att gå över bergen. Hanna känner inte att hon 
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har något behov av att lämna anläggningen, hon tycker att det funkar bra ändå. Marianne 
planerar att ligga vid poolen och slappna av när hon inte tränar.  
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5.	  Analys	  

I följande avsnitt analyseras det empiriska materialet och kopplas till de valda teorierna för 
att besvara studiens frågeställningar och syfte. Syftet med studien var att undersöka vilka 
motiv resenären har för att åka på en träningsresa till Playitas Resort. 
 

5.1	  Tidigare	  erfarenheters	  påverkan	  

Beslutsprocessen och Tourist Career Pattern (TCP) kombineras för att kunna analysera det 
insamlade materialet och därefter utläsa respondenternas reseanledningar. Med hjälp av 
Beslutsprocessen har en förståelse skapats till resenärens tankegång vid köpet av resan till 
Playitas. TCP hjälper oss att förstå de bakomliggande motiven genom att respondentens 
reserfarenheter analyseras. De inre och yttre drivkrafterna ser vi kan kopplas till TCP då vi 
har uppfattat att det inom alla lager finns inre och yttre faktorer som påverkar motivet. De 
faktorerna har mer med resenärens identitet att göra och det är där Beslutsprocessen kommer 
in.  
 
Martin är en av respondenterna som går genom de olika stegen i Beslutsprocessen. Han hade 
uppfattningen av att träningsresa var dyrt men hittade en billig resa till Playitas genom en 
annons i en kvällstidning. Detta kan ses som steg 1 i Beslutsprocessen, vilket är Stock of 
knowledge. Efter att han läst om resan och hittat priset blev han intresserad, vilket kan ses 
som det andra steget, action. När intresset för resan ökade påbörjade han att leta mer 
information om destinationen och upplägget, vilket kan ses som det tredje steget, 
representation. Därefter skapade han en helhetsbild och blev än mer inspirerad av resan samt 
upplägget och tyckte att konceptet passade honom. Detta kan ses som det fjärde och sista 
steget i Beslutsprocessen, nämligen image. Han kom därefter tillbaka till steg 1, Stock of 
knowledge och steg 2, action och gjorde då valet att köpa resan och gick över i den 
immedierade fasen. Flera av respondenterna hade liknande tankar innan de tog beslutet att 
åka. Detta tror vi beror på att de hade en förförståelse för antingen träningsresor eller Playitas 
Resort. Sofia å andra sidan påverkades av sina vänners val av resa när beslutet att resa togs. 
Hennes förkunskap om anläggningen var låg, likaså hennes förväntningar på resmålet då hon 
från början ville resa på en solsemester. Vi ser därför att hon avvikit från det mönster som vi 
annars funnit i studiens empiriska material. Respondenter som avviker från den medierade 
processen är Marianne och Tina som redan hade en immedierad bild av Playitas, eftersom de 
tidigare besökt anläggningen.  
 
Sammanfattningsvis hade många av respondenterna en positiv uppfattning om träningsresor 
då de hört talas om Playitas innan de valde att resa, antingen genom media eller bekanta. Med 
denna positiva bild av resan var beslutet enkelt att ta. Anledningen till varför majoriteten av 
respondenterna valde att åka var för att de hört om Playitas Resort tidigare, men också för 
intresset av träning. Ett mönster som kan utläsas är att respondenterna följer Beslutsprocessen 
vid deras resval. Vi drar därför slutsatsen att många resenärer som väljer att åka till Playitas 
redan har en medierad bild av anläggningen innan beslutet tas. 
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5.1.1 Förväntningar om träningsresor  
De flesta deltagare i vår undersökning hade tidigare rest på charterresa och med den 
erfarenheten kommit fram till att de ville ha en mer aktiv semester. Gemensamt för dessa är 
att de önskade resa till en destination där det går att sola, träna och bada. De förväntningar 
som respondenterna skapat innan avresa var att det skulle finnas ett brett träningsutbud samt 
möjligheten att träffa andra personer med liknande intressen. Vi kan även utläsa av 
resenärernas förväntningar att de vill ha en semester där de kan sola och bada men också träna 
i den mån de vill. Marianne och Tina som tidigare besökt anläggningen har en immedierad 
bild av resan. Deras förväntningar hade därför skapats av deras tidigare erfarenhet, dock 
förväntade de sig att anläggningen skulle ha samma standard och utbud som tidigare. 
Mariannes förväntan på gruppträningspassen uppfylldes inte då hon ansåg att utbudet minskat 
sedan tidigare besök. Här ser vi att reseanledningarna har påverkats av tidigare erfarenheter 
från tidigare resor, vilket framgår i Pearce modell tourist career pattern. 
 
 

5.2	  Resenärens	  drivkrafter	  

Kärnmotivet, inom TCP, ser vi motsvarar Robinson och Gammons teori om det primära 
syftet, medan mellanlagret kan liknas med resenärens sekundära syfte. Vissa av de sekundära 
motiven ser vi att de även passar in på det yttre lagret eftersom en del av våra respondenter 
hade flera indirekta motiv. Dessa indirekta motiv har vi uppfattat kan vara mer eller mindre 
betydelsefulla när resenären väljer resa. På så sätt ser vi att mindre betydelsefulla faktorer kan 
liknas vid det yttre lagret i TCP, men detta är någonting som vi inte har fördjupat oss i. En 
diskussion om primära och sekundära motiv kommer i följande avsnitt. 
  
 

5.2.2 Primär & Sekundär 
Det är svårt att utläsa vad som är primärt och sekundärt motiv och dessutom urskilja enbart ett 
primärt. Vi har analyserat det empiriska underlaget och därefter dragit våra egna slutsatser till 
vad som är respondentens huvudmotiv med resan.  
 
Elin bokade en sista-minuten-resa för att åka till varmare klimat och därför ser vi att hennes 
primära syfte med resan var att åka till ett varmare land. Hon tränande mycket under vistelsen 
och därför ser vi att träningen är hennes sekundära motiv. Katarina ville ha möjligheten att 
kombinera chartersemestern med träning eftersom hon tycker det är enformigt att endast sola. 
Hennes främsta reseanledning att åka till Playitas ser vi därför var att träna och den sekundära 
anledningen att sola. Marianne skulle aldrig välja att resa på en vanlig sol- och badsemester 
utan reser alltid på aktiva semestrar. Även fast hennes svar på frågan varför hon valde Playitas 
var att åka till solen och värmen kan vi inte bortse från att träningen också är ett primärt 
motiv. Mikaela ser, precis som Marianne, träningen som en livsstil och hade liknande motiv 
till resan. Hennes primära reseanledning var att testa nya träningsformer samt ha möjligheten 
till att sola och bada. Vi hade svårt att utläsa Mikaelas sekundära motiv till resan, eftersom 
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hon inte hade någon ytterligare anledning än hennes primära. Under köpprocessen 
förändrades Martins reseanledning. Först ville han komma ifrån Sverige för att njuta av 
värmen, men efter att han hittade resan till Playitas blev hans primära syfte att ha möjlighet att 
träna för att komma i form inför sommaren samt äta bra mat. Martin är även intresserad av 
kultur och ville utforska ön i större utsträckning än de andra respondenterna. Vi ser därför att 
hans sekundära syfte var att göra just detta genom att delta i aktiviteter utanför anläggningen. 
 
Julia, Veronica och Hanna letade alla aktivt efter en träningsresa. Hannas primära anledning 
var att kunna träna. Det kan låta motsägelsefullt när hon vill vila upp sig men människor 
fungerar olika. Vi ser att detta hör ihop med hennes personlighet och med hennes 
träningsbakgrund ser hon träningen som en förutsättning för att må bra. Julia och Veronica 
ville kombinera träning med sol och bad.  Julia hade tidigare läst om Playitas och letade 
därför efter en resa dit. Julia och Veronica som reste i sällskap med Sofia utläser vi att deras 
gemensamma primära anledning med resan var att umgås, dock skiljer sig Sofias personliga 
motiv från hennes resesällskaps motiv. Hon hade från början tänkt åka på en sol- och 
badsemester, men såg senare möjligheten att träna som ytterligare en anledning. Vi ser att 
Sofias sekundära anledning med resan var att få en nystart med träningen medan hennes 
primära anledning främst var att datumet passade men också att resa till ett varmare land. 
Tinas primära reseanledning liknade Sofias då hon ville åka till värmen, vi ser därför att Tinas 
sekundära syfte var att träna under semestern då hon planerade att göra det en gång om dagen. 
 
Sammanfattningsvis ser vi att det primära syftet med resan för många av intervjupersonerna 
var att komma till ett varmare klimat, men också att för få en aktiv semester med träning. Vi 
har även funnit att resenärerna på Playitas Resort ingår i kategorin tourism sport, då de 
kombinerar träningen på anläggningen med andra aktiviteter, vilket även Robinson och 
Gammon resonerar om. Under analysarbetet har vi insett, precis som Robinson och Gammon, 
att det är svårt att utse ett enstaka motiv då ett primärt motiv kan bygga på flera faktorer. 
Tinas och Sofias primära reseanledning utmärkte sig från de andra då de främst åkte för att 
sola, men ändå tänkte att de kunde träna under vistelsen. Träningsmöjligheterna var en 
gemensam faktor för alla respondenterna vid valet att åka till Playitas. Det mönster vi kan 
utläsa är att motiven går in i varandra och tillsammans skapar ett eller flera primära motiv. 
Många valde en träningsresa utomlands för att befinna sig i ett varmare klimat, eller att åka 
till ett varmare klimat med möjligheten att träna. 
 
 

5.2.3 Inre och yttre påverkan 

Av de intervjuer som genomförts ser vi en tendens att större delen av studiens respondenter 
har hört talas om Playitas eller andra liknande träningsresor via olika mediekanaler. Utifrån 
studiens insamlade material har således en uppfattning om att viljan samt motivet 
undermedvetet har skapats av det media skriver om den rådande samhällstrenden i att leva ett 
aktivt liv. Vi ser även en tendens att individens identitet har en påverkan i resvalet då många 
av studiens respondenter har ett träningsintresse som hör till deras livsstil. Oavsett hur 
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individen ser träningsresan har media och samhällstrenden påverkat individens motiv i val av 
resa, då det är därifrån respondenterna ursprungligen har funnit information om resan de 
väljer att åka på. 

De motiv Sofia hade till att åka på en träningsresa utläste vi var skapade av externa faktorer, 
vi upplevde att hennes resesällskaps motiv påverkade hennes val att följa med till Playitas. På 
så sätt skapades ett yttre motiv utifrån hennes sociala värderingar vid valet av resa. Sofias 
resesällskap, Julia och Veronica, hade båda en vilja att träna under semestern. Veronica ville 
bli inspirerad och komma igång med träningen igen och vi ser därför att hennes motiv är 
kopplat till hennes inre värderingar, då det är någonting som kommer från henne personligen. 
Anledningen till att vi ser Julias motiv som inre beror på att träning är en stor del av hennes 
vardagsliv, vilket gjorde valet att åka på en träningsresa till en självklarhet. Att Julia, Sofia 
och Veronica reser tillsammans ser vi är har påverkats av sociala värderingar då de planerat 
att umgås med varandra under vistelsen. Detta är en av kategorierna när motivet påverkas av 
yttre värderingar, att stärka eller skapa nya relationer. Mikaelas motiv liknar Julias då båda 
läser mycket på träningsrelaterade internetsidor, brinner för träning och vill testa nya 
träningsformer under resan, därför ser vi även att Mikaela motiv är skapad utifrån inre 
drivkrafter. 

Både inre och yttre drivkrafter påverkade Martins motiv. Även fast han har ett stort 
träningsintresse var målet med resan slutligen att komma i en bättre form. Den yttre drivkraft 
vi kan finna är att utveckla sig själv, en av de kategorier som Li och Cai menar kan vara både 
en yttre och inre faktor. Att komma i en bättre form ser vi till viss del påverkas av hur 
samhället säger att “bra form” är. Samtidigt har vi en uppfattning av att han ville testa 
någonting nytt, vilket kan ses som en inre faktor för att utveckla sig själv. Individer i Martins 
närhet kan ha påverkat honom i valet att åka på en träningsresa, eftersom han kände att det var 
hans tur att åka på en sådan. Eftersom andra individer påverkade hans val att åka på en 
träningsresa ser vi detta som en yttre faktor. Det är svårt att utläsa vilka underliggande 
drivkrafter som påverkade Elins val av resa. Hon bokade resan tätt inpå avfärd och därför ser 
vi att hennes motiv påverkas av yttre drivkraft i och med att hon sedan tidigare hade hört talas 
om Playitas. På så sätt har hon, liksom Martin, påverkats av andras personer i sin omgivning 
när hon valde resa. 

De faktorer som påverkat både Tina och Mariannes motiv att åka tillbaka till Playitas anser vi 
vara inre drivkrafter. Tina som har varit på anläggningen en gång tidigare trivdes och valde 
därför att återkomma för sin egen skull. Motivet är därför påverkat av de inre värderingar 
Tina har om Playitas utifrån hennes egen uppfattning om platsen. Hon vet vad Playitas 
erbjuder och att anläggningen uppnår de förväntningar hon har på resan. Motivet Marianne 
har till att återkomma till Playitas är att de träningsmöjligheter som hon behöver för att utöva 
sin sport finns på destinationen. Lika som Tina, vet Marianne vad som finns att tillgå på 
anläggningen och valet att åka till Playitas är baserat på hennes egen vilja samt personlighet. 
Av den anledningen utläser vi att hennes motiv också kommer från hennes inre värderingar.  
En annan individ vi också till största delen ser påverkas av inre värderingar är Hanna, hon 
visste innan hon valde resan att det var en träningsresa hon skulle åka på. Utifrån detta 
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uppfattar vi att hon inte påverkades av andra i sin omgivning, utan att valet kontrollerades av 
henne. Eftersom hon ville vara aktiv på sin semester sökte hon aktivt efter en träningsresa och 
fastnade för Playitas träningsanläggning. Katarinas ursprungliga resesällskap fick förhinder 
och det var då Katarina bestämde sig för att åka till Playitas. Eftersom Katarina valde Playitas 
för att kunna vara aktiv under semestern anser vi att hennes motiv utvecklas av inre 
drivkrafter. Både Katarina och Hanna, som åkte på egen hand, valde resan för att det fanns 
träningsaktiviteter att delta i samt för att träffa likasinnade. Enligt Li och Cai är uppbyggnad 
av relationer en yttre faktor och därför ser vi att både Hannas och Katarinas motiv även har 
påverkats av yttre drivkrafter. 

Något som framkom tydligt under studiens gång var att de respondenter vi i första hand ser 
påverkas av sina inre värderingar har ett stort intresse för träning och att åka på en aktiv 
semester. Många av dessa har dock fått information om Playitas från individer i sin 
omgivning eller genom media, vilket kan ses som en faktor när yttre värderingar påverkar 
motivet samt valet av resa. Ett mönster vi har funnit i och med detta är att de som åker på en 
träningsresa i början har påverkats av yttre faktorer, exempelvis medier eller bekanta. Därefter 
uppfattar vi att de individer som har ett stort träningsintresse själva skapar ett inre motiv. 
Således kan de som inte har ett lika stort träningsintresse ha påverkats av bekanta eller sitt 
resesällskap och därför endast påverkas av sina yttre värderingar när motivet för att resa 
skapades. För vissa av respondenterna som reste på egen hand fanns även ett annat yttre 
motiv, detta var att träffa likasinnade människor under resan. Slutligen visar studien att 
merparten av respondenternas val av resa baseras på deras egen vilja och således kommer 
motivet inifrån.   
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6.	  Slutsats	  och	  reflektion	  

I detta avsnitt presenteras studiens slutsats utifrån analysen av det empiriska materialet. 
Vidare kopplas analysen med studiens teoretiska referensram och avslutningsvis för vi en 
diskussion om träningsresor.  
	  

6.1	  Slutsats	  

Pearce menar att resenärens livssituation och erfarenhet påverkar motivet, vilket också har 
framgått under vår undersökning. Med utgångspunkt i analysen har vi en uppfattning om att 
det påståendet stämmer för merparten av intervjupersonerna. Majoriteten av de tillfrågade har 
under tidigare charterresor insett att de vill göra något mer under resan. Utifrån detta har vi 
kommit fram till att resenärens primära motiv, motsvarande kärnmotiv, till att åka på en 
träningsresa är att ha möjligheten att träna i solen. Det framgick av intervjuerna att det 
sekundära motivet inte är lika påfallande. Av det empiriska material som samlats in drar vi 
slutsatsen att de sekundära motiven varierar beroende på en individs personlighet. Dessa 
motiv behöver nödvändigtvis inte heller ha med det primära motivet att göra, utan snarare 
med praktiska omständigheter, till exempel datum för resan eller pris.   
 
Flertalet av respondenterna har innan de valt att åka till Playitas redan en uppfattning om 
anläggningen då de vid tidigare tillfällen hört talas om Resorten. I och med detta har vi funnit 
ett mönster i hur motivet påverkas. Vi uppfattar att respondentens motiv skapas från en extern 
källa, eftersom de hört om Playitas Resort eller en liknande träningsresa tidigare. Därefter har 
ett inre behov i form av en personlig anledning att åka till Playitas utvecklats bland de 
individer som har ett träningsintresse. Om individen har en positiv inställning till 
träningsresan innan valet av resa är gjort ser vi att de inre värderingarna påverkar det 
slutgiltiga valet i större grad än individens yttre värderingar. Detta uppfattar vi beror på att 
resenären vet att denne vill göra någonting mer än vad som garanteras på en vanlig 
chartersemester och dessa individer kontrollerar således detta genom att välja en resa till 
exempelvis Playitas. Motivet ser vi då har skapats utifrån personens inre vilja.  
 
Vi kom i analysen fram till att enbart en respondent reste till Playitas efter bara yttre 
värderingar. Den personen hade dock sol och bad som primärt syfte med resan. Hade vi 
intervjuat fler som inte hade träningen som primär anledning kan undersökningens resultat ha 
blivit ett annat. Dock var majoriteten av de som tillfrågades intresserad av träning och hälsa, 
detta i sig kan säga en del om resortens övriga resenärer, att de som åker dit i större grad är 
intresserad av trännig och vill träna under semestern. Vidare är motiv som påverkas av inre 
värderingar likartade för resenärerna i undersökningen, medan motiven som påverkas av yttre 
skiljer sig från varandra. De yttre motiv vi fann i undersökningen var att utveckla sig själv, 
upprätthålla eller skapa nya relationer med likasinnade personer. Det sistnämnda motivet kan 
kopplas till Special Interest Tourism då träningsresa är en form av intressebaserad resa. Dessa 
motiv liknar de Li och Cai kommer fram till i deras studie. Vissa av de kategorier som de 
menar finns när motivet påverkas av yttre värderingar uppfattar vi inte stämmer överens med 
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motivet vid valet att åka på en träningsresa.  De inre motiv vi fann i studien var, precis som Li 
och Cai kommer fram till i deras studie, att testa någonting nytt eller utveckla sig själv. De 
respondenter som besökt Playitas tidigare uppfattar vi inte till lika stor del kan kategoriseras 
utifrån Li och Cais kategorier som förstagångsbesökarna, vilket vi tror beror på att de redan 
varit där. Av analysen har vi också kommit fram till att en resenär kan påverkas av både inre 
och yttre värderingar när motivet till resan skapas, precis som det är möjligt att ha flera 
primära och sekundära motiv.  
 
 

6.2	  Reflektioner	  om	  träningsresor	  	  	  

Vår föreställning om de bakomliggande motiven till träningsresor innan studien var att fler 
åker på en sådan för att komma i bättre form. Istället var många av de vi mötte under resan 
snarare där för att få en nystart med träningen hemmavid, eller upprätthålla sina 
träningsrutiner fastän de är på semester. Av de som intervjuades och observerades var många 
aktiva, de gick på flera gruppträningspass om dagarna och de verkade ha en viss träningsvana. 
Detta skiljde sig från vår föreställning om att det skulle vara fler resenärer utan träningsvana 
som åker till anläggningen än det var. Det skulle vara intressant att vidare undersöka hur 
många som egentligen befinner sig på Playitas och hur stor andel av dem som går på passen, 
detta för att se om motivet kan överföras till samtliga av Playitas besökare. Detta skulle kunna 
bli en vidare studie i ämnet. 
 
Det kan diskuteras om studien ger en rättvis bild av Playitas samtliga besökare eftersom vi 
avgränsat oss till deltagare vid träningspassen på anläggningen och inte resterande besökare 
som eventuellt tränar på egen hand eller inte alls. Vidare kan det diskuteras om hur det ser ut 
under temaveckorna som arrangeras för en mer specifik målgrupp, exempelvis deltagare 
under veckor arrangerade av utomstående aktörer. Vi ställer oss frågan om motivet är 
annorlunda beroende på när personen väljer att åka till Playitas. Där har vi en uppfattning om 
att tidpunkten troligtvis kan påverka resenärens val beroende på vad resenären efterfrågar och 
vad Playitas erbjuder den valda veckan. Ytterligare en fråga som har väckts under arbetets 
gång är varför resenärer som inte planerar att utnyttja träningsfaciliteterna åker till Playitas 
Resort. Vi kan tänka oss att anledningen är det varma klimatet men å andra sidan, med den 
rådande samhällstrenden rörande hälsa och träning, eftersom ljudnivån är hög under 
träningspassen, kan pressen att behöva träna vara stressande för många. Vi tänker oss därför 
att miljön inte är särskilt avkopplande att vistas i för de som inte planerar att delta i 
träningspassen.  
 
Avslutningsvis ser vi att studiens teoretiska referensram är applicerbar på det vi studerar och 
därför har ingen rekonstruktion av teorierna skett. De följdfrågor som väckts under arbetets 
gång kommer inte kunna besvaras i denna uppsats. Vi ser ändå att de är intressanta och 
tillsammans med vår studie kan detta ge inspiration till djupare undersökningar angående 
träningsresor.  
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Bilagor	  

Bilaga	  1.	  Intervjumall	  

 
Bakgrundsfrågor:  
Ålder? 
Träningserfarenhet: Hur tränar du när du är hemma? Hur ofta? Regelbundet? Vad tränar du? 
Har du rest tidigare? Hur har de sett ut? Vilken “typ” av resa? 
Hur hittade du den här resan? 
Har du resesällskap? Vilka? 
 
Ämnesfrågorna: 
Hur kom du fram till att du ville åka på en träningsresa? 
Vad var det som lockade dig mest med resan? 
Vad tränar du när du är här? Hur många pass blir det per dag? 
  
Förväntningar innan resan: 
Vilken uppfattning hade du om resan innan du åkte iväg? 
Vad förväntar/förväntade du dig av träningsresan? (Beroende på hur länge personen varit på 
plats) 
Vad tänker du om resan nu när du är här? 
	  
	  
	  
	  
	   	  



41	  

	  
Bilaga	  2.	  Observationsmall	  
	  
På resan till Playitas Resort:  
Hur är stämningen på flyget, vad pratas det om?  
Går det att utläsa några förväntningar? 
Märks det att flyget ska till Playitas, att det är en annan form av charterresa?  
 
 
På området: 
Vilka åker på resan?  

– Vilka är där 
– Ålder 
– Kön 

Vilka går på träningspassen?  
– Ålder 
– Kön 

Går de på fler än ett pass per dag?  
Vad gör de annars? 
Hur motiverade är personer inför och efter passen?  
Vad finns på området?  
Hur ser området ut?	  	  
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Bilaga	  3.	  Översikt	  av	  Playitas	  Resort	  
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Bilaga	  4.	  Passöversikt	  Playitas	  Resort	  	  
 
Aerobics  
Aerobics är ett dansinspirerat konditionspass, det finns i svårighetsgraderna basic, 
intermediate och advanced 
 
Aqua Aerobics 
Aerobicspass i vattnet som är uppfriskande och roligt pass, samt skonsamt för knän och leder. 
 
Body Toning 
I body toning använder man kroppens egen tyngd för att stärka och träna hela kroppen. Passet 
koncentreras till övningar som stärker musklerna.  
 
Core Training 
Under corepasset tränas bålmusklerna (mage och rygg), med en stark core förbättras balansen 
och kroppshållning. 
 
Fitness cross  
FitnessCross (Cross, XFit) är styrke- och uthållighetsövningar i intervaller. FitnessCross är 
explosivt och intensivt och tränas utan pauser. Alla klasser är instruktörsledda och det behövs 
inga förkunskaper.  
 
Intervall 
Under ett intervallpass tränas hela kroppen med pulshöjande övningar.  
 
Sun Salutation  
Solhälsningen på Playitas är instruktörsledd med andnings- och stretchningsövningar, för att 
få igång kroppen inför dagens aktiviteter. Efter solhälsningen kan du följa med på en 
morgonjogg runt vår 1,6 km långa joggingstråk.  
 
Power Step  
Step är en form av aerobicspass med en stepbräda som hjälpmedel. Passet är förkoreograferat 
och leds av en instruktör. Det finns tre nivåer av step, dessa är power step, step beginners och 
step intermediate.  
 
Stretch & Relax 
Under passet stretch & relax stretchas hela kroppen ordentligt och avslappnande övningar 
utövas. 	   	  
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Bilaga	  5.	  Gruppträningsschema	  5-‐11	  maj,	  2014	  	  
 

	  

	  

	   	  


