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Abstract 

To travel with the purpose to increase ones wellbeing is a growing phenomenon within the 

tourism industry. This kind of travel is highly experience-based, and the touristic experiences 

need to be designed to meet the needs and desires of the tourists. Usually, the term ”wellness 

tourism” is connected with exotic places with warm climate such as Asia, but a growth in 

popularity of this kind of tourism is happening further north as well.  

 

The aim of this study is to examine the development of experience-based wellness tourism in 

Jämtland Härjedalen, and to examine how the operators are creating their wellness 

experience. The empirical data was collected by reviewing and analyzing the operator’s 

websites and in-depth interviews performed with four wellness tourism operators. The results 

of the study show that there is a wide range of operators, and a strong base of natural 

resources connected to what is assumed to be the foundations in developing a nordic wellness 

tourism in Jämtland Härjedalen. The operators themselves are focusing on the natural 

resources and the local lifestyle in the creation of their wellness experience offers. A question 

regarding the future of wellness tourism and competitiveness in the region was raised, 

whether the region should invest in product diversification, or in product concentration.  

 

 

 

 

Keywords: Wellness tourism, Nordic wellness, experience, competitiveness, natural 

resources, Nordic tourism resources   



Sammanfattning 

Resor med syfte att på olika sätt öka människors välmående är en växande sektor inom 

turismindustrin. Den här sortens wellnessresor är i hög grad upplevelsebaserade, och de 

turistiska upplevelserna i resan behöver utformas för att kunden ska kunna uppfylla sina 

behov och önskningar. Vanligtvis för ordet ”wellnessresa” tankarna till varma, för oss 

nordbor exotiska delar av världen som Asien, men wellnessturism blir populärare även på 

nordligare breddgrader. 

 

Den här uppsatsens syfte är att undersöka hur utbudet för en upplevelsebaserad 

wellnessturism ser ut i Jämtland Härjedalen i dagsläget sett utifrån aktörer, resurser och 

utvecklingsmöjligheter, samt att undersöka hur regionens aktörer arbetar med skapandet av 

wellnessupplevelser. Genom granskning och analys av tio utvalda aktörers hemsidor, samt 

genom mer djupgående intervjuer med fyra av dessa aktörer har arbetets empiriska material 

samlats in.  Undersökningen resulterade i material som visar att det finns ett brett utbud av 

aktörer och starka naturliga resurser som går i linje med vad som kan antas vara grunderna för 

att utveckla en nordisk wellnessturism i Jämtland Härjedalen. Även aktörernas skapande av 

upplevelserna hade sin utgångspunkt i den autentiska jämtländska livsstilen och naturen. En 

central aspekt som framkom och som är grundläggande för regionens framtida 

turismutveckling och konkurrenskraft är frågan om regionen ska satsas på 

produktdiversifiering eller produktkoncentration. 

 

 

 

Nyckelord: Wellnessturism, nordisk wellness, upplevelser, konkurrenskraft, naturliga 

resurser, nordiska turismresurser 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Olika trender och nischer inom resebranschen är något som destinationer kan anamma för att 

skapa attraktivitet, locka fler besökare och bli konkurrenskraftigare (Holloway & Humphreys, 

2012). En trend som vuxit sig stark under de senaste åren är att träna och vara fysiskt aktiv 

under semestern (Koncul, 2012). Enligt Högberg & Elgquist (2015) är hälsotrenden i 

samhället genomgående, och syns i allt i från media och marknadsföring till hur vi formar vår 

livsstil, hur vi äter och tränar. Det här har lett till en ökad efterfrågan på träningsturism vilket i 

sin tur resulterat i att många resebolag tagit fram charterkoncept där resan har ett hälsosamt 

tema med träningspass och hälsobaserade gruppaktiviteter under semestern (Andersson & 

Myrberg, 2016). Enligt Andersson & Myrberg (2016) på tidningen Vagabond, som är 

Sveriges största resemagasin med en avdelning för analys av trender och branschinformation, 

så är resor med inriktning på mental träning och stimulans också en växande trend inom 

branschen. Detta är något som kan tänkas vara en reaktion av att människor idag blir allt mer 

stressade och därför vill stressa ner och finna en balans mellan fysiskt, mentalt och socialt 

välmående under sina resor. Resor som innefattar den här typen av rekreation har kommit att 

bilda nischen wellnessturism (Smith & Puczkó, 2013, refererade i Smith & Puczkó, 2015). 

 

Wellness är ett brett begrepp som innebär en övergripande känsla av välmående, och 

involverar flera plan av en människa; kropp, sinne och själ (Smith & Puczkó, 2009). Wellness 

kan ses som en kombination av fysisk, psykisk och spirituell hälsa (Müller & Lanz 

Kaufmann, 2001, refererade i Konu et al, 2010), där de tre aspekterna är i harmoni med 

varandra (Smith & Puczkó, 2009). Wellnessturism kan beskrivas som resor som görs i syfte 

att stärka de olika aspekterna av wellness och harmonin mellan dessa, och tar sitt uttryck i 

bland annat spa-resor, retreats med fokus på kropp, sinne och själ som exempelvis yoga och 

mindfulness, hälsosamma matresor, fitness- och träningsresor, äventyrsresor och upplevelser 

för personlig utveckling (Smith och Puczkó, 2015). 

 

Wellnessturism är en upplevelsebaserad bransch där kunden köper något subjektivt, 

ogreppbart och högst personligt med ett värde som lever kvar länge även efter 

upplevelseögonblickets slut (O´Dell, 2007, refererad i Morgan et al. 2010). Detta värde har 

kommit att spela en avgörande roll för aktörer inom turismbranschen i stort. Det adderade 
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värdet i en upplevelse kan inte produceras och säljas som en produkt utan det handlar om att 

möjliggöra för turisten att själv skapa och uppleva sina upplevelser med hjälp av 

turistföretaget (Sharpley & Stone, 2012). Därför är det viktigt för turistföretagen att på olika 

sätt underlätta för turistens personliga upplevelser och inte endast tillhandahålla 

rekreationsmöjligheter (Sharpley & Stone, 2012). 

 

Klassiska wellnessresor gick i början oftast till största delen, till för oss i norden, exotiska 

delar av världen som exempelvis sydöstra Asien. Under det senaste årtiondet har dock den här 

sortens destinationer utvecklats mer även i Europa där ett ökande antal människor söker efter 

destinationer som ligger nära till hands (Koncul, 2012). I linje med detta så har ett projekt 

kallat “Nordic Wellbeing” utförts i de nordiska länderna mellan 2009-2010 med stöd av 

Nordic Innovation. Projektet involverade forskare från de fem nordiska länderna och syftet 

var att se över de innovativa och entreprenöriella aspekterna för att utveckla denna typ av 

turism på olika destinationer i de nordiska länderna (Hjalager et al. 2011). Enligt Huijbens 

(2011) som är en av forskarna i projektet, har norden en speciell miljö med renhet i naturen, 

luften och vattnet. Nordisk wellness är ett specifikt segment som enligt Huijbens (2011) kan 

ses som ett eget område med egna konkreta produkter inom wellnessturism. 

 

Jämtland Härjedalen som nordisk destination har en lång och traditionell historia som även 

den kan ses ur ett wellnessperspektiv. Genom århundraden har pilgrimer, jordbrukare och 

handelsresenärer sökt sig till regionen för att ta del av naturen. De så kallade “luftturisterna” 

som kom till fjällen redan på 1800-talet gjorde det för att andas frisk luft, ägna sig åt 

rekreation och njuta av vidderna (jamtland.se, 2016). Turismen idag är en av de viktigaste 

näringarna i regionen och skapar både stora inkomster och många arbetstillfällen. De 

huvudsakliga attraktionerna i regionen är kopplade till naturen och friluftsliv under både 

sommar och vinter. Aktiviteter som är populära att ägna sig åt under vistelsen idag är 

exempelvis vandring, skidåkning, äventyrssporter och fiske, aktiviteter som alla har 

förankring i naturen (jamtland.se, 2016). 

 

1.2 Problemdiskussion 

De klassiska wellnessresorna går oftast till exotiska miljöer där exempelvis yoga kan utövas i 

värmen och på stranden (Koncul, 2012), men som Huijbens (2011) och projektet av Nordic 

Innovation Centre visar på så har även de nordiska ländernas rena och unika miljö stor 
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potential att agera destination för denna typ av resor. Jämtland Härjedalen med sitt rika utbud 

av skog, fjäll och aktiviteter kopplade till naturen skulle kunna vara en lika avslappnande och 

spännande miljö att uppleva ur ett wellnessperspektiv. Utvecklingen av wellnessturism i 

Jämtland Härjedalen skulle kunna hjälpa till att skapa ökad attraktion och konkurrenskraft hos 

destinationen, men också särskilja Jämtland Härjedalen från andra destinationer med liknande 

målgrupper. Frågan som ligger till grund för den här studien är då hur utbudet för en 

upplevelsebaserad wellnessturism ser ut i regionen i dagsläget sett utifrån aktörer, resurser 

och utvecklingsmöjligheter. Detta leder oss in på syftet i följande stycke. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats följer två huvudspår. Det första är att studera det befintliga utbudet 

av upplevelsebaserad wellnessturism i Jämtland Härjedalen. Inom detta område innefattas att 

identifiera relevanta aktörer, samt resurser i regionen som är centrala i regionens 

wellnessturism, hur dessa resurser utnyttjas och vad som krävs för att regionen skulle kunna 

bli en konkurrenskraftigare wellnessdestination. Det andra spåret i uppsatsen syftar till att titta 

närmare på hur aktörer i den här branschen arbetar med wellnessupplevelser och hur de 

utformar sina upplevelserum. Detta leder oss in på följande fyra frågeställningar: 

 

 Hur ser det nuvarande utbudet av upplevelsebaserad wellnessturism ut i region 

Jämtland Härjedalen sett ur ett aktörsperspektiv? 

 Vilka är de existerande resurserna för wellnessturism i den här regionen och hur 

används de? 

 Vad krävs för att regionen skulle kunna bli en konkurrenskraftigare 

wellnessdestination? 

 Hur skapar och utformar aktörerna sina wellnessupplevelser och upplevelserum? 

 

1.4 Avgränsningar 

Först ges en kort övergripande bild av Jämtland Härjedalens wellnessutbud i helhet, därefter 

är utbudet avgränsat till 10 stycken aktörer inom den turistiska wellnessbranschen i regionen, 

som alla presenterar ett, enligt författarna, tydligt wellnesserbjudande på sin hemsida. Fyra av 

dessa aktörer valdes sedan ut för intervju kring sitt skapande av upplevelser. 
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Inom studiens område kring aktörernas skapande av upplevelsen och upplevelserummet 

gjordes en avgränsning till ett aktörsperspektiv, vilket innebär att besökarens subjektiva roll i 

upplevelsen inte omfattas av denna studie. I den teoretiska bakgrunden förklaras kundens roll 

i upplevelserummet men uppsatsen är avgränsad till att studera arbetet med upplevelserummet 

hos de olika aktörerna, vilket är ett sätt att titta på den kundfokuserade upplevelsen ur ett 

aktörsperspektiv. 
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2. Metod 

 

2.1 Val av metod 

Uppsatsen har ett kvalitativt explorativt angreppssätt vilket innebär att den syftar till att på ett 

beskrivande sätt utforska och kartlägga företeelser som är mindre kända (Andersen, 2012). 

Den empiriska delen består av studier av sekundärdata i form av hemsidor kopplade till 

aktörer och regionen i stort. Dessutom genomfördes semistrukturerade intervjuer med fyra 

aktörer inom turism och wellness i region Jämtland Härjedalen, samt en kort mejlkonversation 

med organisationen Jämtland Härjedalen Turism (JHT). 

 

Enligt Bryman (2008) tar kvalitativ forskning vanligtvis avstånd från de typiskt 

naturvetenskapliga och positivistiska tillvägagångssätten som är vanliga för kvantitativ 

forskning. Det kvalitativa förhållningssättet lägger istället vikten på individuella uppfattningar 

och tolkningar av verkligheten, och menar att det inte finns en absolut och objektiv sanning. 

Ur ett ontologiskt perspektiv går den kvalitativa forskningen i linje med konstruktionism, som 

är ett synsätt där den sociala verkligheten ses som en social konstruktion snarare än något som 

är bestämt och skapat av standardisering och fakta (Bryman, 2008). Den tolkande egenskapen 

hos kvalitativ forskningsmetodik samt dess konstruktionistiska syn på aktörers samspel i 

skapandet av den sociala verkligheten (Bryman, 2008) var något som var önskvärt för den här 

undersökningens syfte. Ett induktivt förhållningssätt har använts vilket innebär att författarna 

utifrån studier av enskilda fall försöker generera en generell kunskap och förståelse för 

verkligheten - och teorin som försöker beskriva den (Andersen, 2012). 

 

Att använda och studera redan befintligt material, så kallad sekundärdata, är värdefullt i 

arbetet med en undersökning. Om data som tagits fram från andra forskare eller material som 

finns tillgängligt på hemsidor kan användas i arbetet med att besvara uppsatsens 

frågeställningar, så är det en bra metod som kan ge nya infallsvinklar som annars förbisetts, 

samt spara tid och energi i data-insamlingsprocessen (Andersen, 2012). I detta fall fanns ett 

flertal användbara sekundärkällor att tillgå. 

 

Den semistrukturerade intervjun lämpar sig bra om forskaren innan intervjun skapat sig en 

god teoretisk och empirisk kunskap kring området i fråga (Andersen, 2012). Under 

intervjuerna i denna uppsats användes en intervjuguide (se bilaga 1) som bestod av ett antal 
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frågor och områden som intervjun skulle fokuseras kring. Enligt Andersen (2012) är en 

intervjuguide bra då det hjälper intervjun att hålla spåret till de områden som ska besvaras, 

men det tillåter flexibilitet för den intervjuade att berätta mer fritt, och för den intervjuande att 

ställa följdfrågor och på så vis belysa nya infallsvinklar. Intervjuer som metod valdes 

eftersom det ansågs ge en djupare förståelse för hur de valda aktörerna arbetar med 

wellnessupplevelser och hur de ser på regionen som en wellnessdestination. På så vis hoppas 

författarna kunna se hur resurserna som finns används, och vad som skulle krävas för att 

regionen skulle bli en starkare wellnessdestination. Tre av intervjuerna gjordes via telefon och 

en genom besök på plats.   

 

2.2 Urval 

Urvalet av aktörer skedde genom ett målstyrt urval där tio relevanta aktörer valdes ut. 

Målstyrda urval är lämpliga inom kvalitativa studier då det tillåter forskaren att välja ut de 

enheter som passar studiens syfte och forskningsfrågor (Bryman, 2008). Kriterierna som 

avgjorde om aktörerna var relevanta för studien var att de skulle ligga inom Jämtlands län, 

vara verksamma inom turismbranschen och att det skulle ha ett uttalat wellnesserbjudande på 

sin hemsida. Med wellnesserbjudande menar författarna möjligheter till avkoppling som 

exempelvis spa och behandlingar, mindfulness eller meditativ yoga, men även fysisk aktivitet 

där allt ifrån olika träningspass till möjlighet till skidåkning och vandring ingår. 

 

De tio aktörer som valdes för den här studien var de åtta hotellen Copperhill Mountain Lodge, 

Tott Hotell, Buustamon Fjällgård och Hotell Fjällgården i Åre, Tännäskröket och Fjällnäs i 

Funäsdalen, Storhogna Högfjällshotell i Vemdalsfjällen, samt Quality Hotel Frösö Park på 

Frösön i Östersund. De två andra aktörerna bestod av yogaverksamheterna Yogastories och 

Mountain Mind i Åre. Anledningen till att yogaverksamheterna valdes tillsammans med de 

åtta hotellen, var med tanke på att deras verksamhet har en koppling till wellness och turism. 

Utöver de valda aktörerna togs det kontakt med Jämtland Härjedalen Turism som är en 

samverkansplattform för utvecklingen av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen (jamtland.se, 

2016). 

 

Quality Hotel Frösö Park i Östersund, Copperhill Mountain Lodge och Yogastories i Åre samt 

Storhogna högfjällshotell i Storhogna valdes sedan genom ytterligare ett målstyrt urval för en 

intervju kring deras arbete med wellnessupplevelsen, utformandet av sina upplevelserum och 
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deras tankar kring Jämtland Härjedalen som wellnessdestination. Dessa fyra valdes eftersom 

de är de mest framträdande aktörerna i regionen som erbjuder ett, enligt författarnas 

definition, uttalat wellnesserbjudande, samt att de representerar både Härjedalen och 

Jämtland, mindre och större ort samt mindre och större företag. 

 

2.3 Tillvägagångssätt 

Arbetet inleddes med att studera teori utifrån böcker och artiklar som berör ämnet, för att på 

så sätt skapa förförståelse inför den empiriska datainsamlingen, samt hitta tidigare forskning 

att sedan ställa mot de funna resultaten. Flera av böckerna och artiklarna hittades genom 

referenslistor i andra artiklar och böcker kopplade till ämnet. Eftersom mycket av litteraturen 

hittades genom referenser i annan litteratur, så bedöms den vara relevant och vetenskaplig.  

 

Därefter studerades utbudet av wellnessturism och aktörer i Jämtland Härjedalen i stort via 

internet. I samband med detta granskades hemsidor till destinationsbolag och aktörer för att 

välja ut de 10 aktörer som var mest lämpliga enligt de uppsatta kriterierna (se urval). Av dessa 

10 aktörer valdes sedan 4 ut för intervju. Det tredje steget var att via mejl ta kontakt med de 

fyra utvalda aktörerna. Via mejl bestämdes tillfälle för intervju som antingen skedde via 

telefon eller besök. Till alla fyra aktörer mejlades intervjuguiden i förhand för att 

kontaktpersonen skulle få möjlighet att förbereda sina svar i förväg. 

 

En första kontakt togs även med Jämtland Härjedalen Turism (JHT) via telefon där rätt person 

att prata med efterfrågades. Anvisningen blev att skicka ett mejl till Karin Gydemo Grahnlöf, 

projektchef på JHT. Ett mejl skickades där uppsatsens syfte presenterades och en förfrågan 

om att boka en träff för att ostrukturerat prata kring ämnet, få höra hur de tänker kring 

turismen ur wellnessperspektiv och regionens möjligheter för den här nischen. Tyvärr fanns 

ingen möjlighet för personligt besök från organisationens sida, men en givande mejlintervju 

kunde istället genomföras. 

 

Den första intervjun skedde genom besök på Quality Hotel Frösö Park. Besöket inleddes med 

en rundtur i spaavdelningen där en spa-ansvarig berättade kring spaupplevelsen. Besöket gav 

möjlighet till en enklare observation och dokumentation genom fotografering. Därefter skedde 

intervjun som tog ca 40 minuter. Sedan genomfördes telefonintervjuer med Copperhill 

Mountain Lodge, Storhogna Högfjällshotell och Yogastories. Intervjuerna tog mellan 30-60 
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minuter. Under alla intervjuer användes ljudinspelare för att underlätta kommande 

transkribering av materialet. Materialet från intervjuerna transkriberades med hjälp av 

internetverktyget Otranscribe. Utifrån teoretiska tematiseringar har sedan det empiriska 

materialet presenterats och analyserats. Datainsamling och teoribildning har skett samtidigt 

och växelvis under uppsatsens process. 

 

2.4 Metod- och källkritik 

Att vara transparent, vilket betyder att vara ärlig med, och att tydliggöra sina tillvägagångssätt 

och resultat, samt att vara kritisk till sin egen metod är viktigt eftersom det visar på uppsatsens 

brister och samtidigt visar på de förbättringar som kan göras för fortsatta studier. Att vara 

konstruktivt kritisk visar även på de lärdomar som skapats under arbetets gång (Andersen, 

2012). 

 

Arbetet fick sin slutliga inriktning under ett senare skede i den avsatta tidsramen för uppsatsen 

än vad som var önskvärt. Det resulterade i  att processen med de semistrukturerade 

intervjuerna blev något förskjuten, och intervjuerna behövde bokas in med relativt kort varsel, 

vilket i sin tur ställde till med vissa problem. Intervjuguiden inför de kommande intervjuerna 

fick exempelvis utvecklas relativt snabbt. I efterhand erhölls insikten att vissa frågor i 

intervjuerna kunde ha utvecklats och fördjupats ytterligare. Detta är något som hade kunnat 

ordnas om intervjuerna hade bokats in med större framförhållning. 

 

Jämtland Härjedalen Turism, som var en av de första aktörerna som kontaktades, var inte 

tillgängliga för en intervju med den korta varsel som blev. Detta gjorde att endast en 

mejlkonversation var möjlig från deras håll. En större framförhållning hade kunnat leda till en 

faktisk intervju, vilket hade kunnat vara värdefullt i den empiriska insamlingen. 

 

En annan aspekt som hade kunnat vara värdefull i arbetet är om flera aktörer hade kontaktats 

för intervjuer, främst de olika destinationsbolagen i länet. Destinationsbolagens syn på 

Jämtland Härjedalen som wellnessdestination hade varit intressant att ha med i diskussionen 

om nischen och huruvida den har en framtid i länet eller inte. Destinationsbolagen hade också 

kunnat bidra med goda tips om vilka aktörer inom sin respektive destination som anses vara 

ledande inom turismupplevelser och välmående, och därmed vilka aktörer som varit 

intressanta för djupare intervjuer. Att intervjua ett större antal aktörer hade också kunnat ge en 
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bredare och möjligtvis mer tillförlitlig bild av hur aktörerna uppfattar wellnessturismen i 

länet. Det hade också varit intressant att se hur fler aktörer arbetar med sina upplevelser. Av 

de intervjuade aktörerna besöktes endast en fysiskt (Quality Hotel Frösö Park), medan de 

andra intervjuades över telefon. Hade de övriga intervjuade aktörerna också besökts hade en 

större förståelse för hur de arbetar med upplevelsen och sina upplevelserum kunnat erhållas. 

Dessvärre fanns ingen möjlighet för författarna att ta sig till dessa aktörers anläggningar. 

 

En stor del av det insamlade materialet kommer från information som återfinns på aktörernas 

webbsidor, som antas vara tillförlitliga källor. Däremot går det inte att säga att informationen 

som finns presenterad på webbsidorna är aktuell idag, då det på de flesta aktörernas 

webbsidor inte fanns ett datum när informationen var publicerad. Erbjudandet kan alltså ha 

ändrats sedan webbsidan senast uppdaterades. Informationen på hemsidorna kan inte heller 

helt säkert sägas representera hela det erbjudande som aktörerna har. I och med att författarna 

själva har samlat in materialet från de flesta aktörers webbsidor utan att ha pratat med någon 

ansvarig finns också utrymme för subjektiva tolkningar och misstolkningar. Subjektivitet är 

något som också kan vara ett problem i intervjuerna (Andersen, 2012). Det är svårt att säga 

om författarna till arbetet tolkat saker och ting på det sätt som de intervjuade menat, men 

eftersom intervjuerna spelades in och fanns tillgängliga för upprepade lyssningar under 

arbetets gång, så bedöms materialet på ett bra sätt spegla de svar som erhölls från 

respondenterna. 

 

2.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten anger undersökningens tillförlitlighet och kan säga något om möjligheten att 

undersökningen skulle få samma resultat om den utfördes igen, eller om den påverkats av 

slumpen eller olika tillfälligheter (Bryman, 2008). Om en undersökning har hög reliabilitet så 

är det man kommit fram till trovärdigt och konsistent, och de mått man utvecklat för att 

beskriva någonting, kan replikeras (Andersen, 2012). Validiteten anger om ens valda metod 

och insamlade data faktiskt är relevant och mäter eller undersöker det som avses mätas eller 

undersökas (Bryman, 2008). Hög validitet kan sägas betyda att undersökningen är 

generaliserbar och att rätt faktorer undersökts för att svara på undersökningens 

frågeställningar (Andersen, 2012). Begreppsparet har tämligen bestämda innebörder inom 

kvantitativ forskning men är desto mer omdiskuterade när det kommer till kvalitativ forskning 

(Bryman, 2008). Inom kvalitativ forskning handlar det inte lika mycket om att exakt kunna 
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mäta olika betingelser, utan att förstå sociala företeelser, vilket gör att vissa kvalitativa 

forskare ifrågasätter om begreppen är relevanta för denna forskningsinriktning (Bryman, 

2008). LeCompte & Goetz (1982) refererade i Bryman (2008) beskriver exempelvis att det är 

omöjligt att "frysa" en social miljö (som ofta studeras i kvalitativa undersökningar) och göra 

forskningsresultaten på den replikerbar, i den meningen som reliabilitet avser. På samma sätt 

menar de att validiteten och generaliserbarheten kan ställa till problem för den kvalitativa 

forskaren då fallstudier och målinriktade urval ofta förekommer (Bryman, 2008). 

 

I denna studie kan reliabiliteten diskuteras i den bemärkelsen att författarnas subjektiva 

tolkningar kan ha effekter på resultat och slutsats. Materialet som utvanns ur studien kan även 

ha påverkats av valet av aktörer och vilka personer som representerade aktörerna under 

intervjutillfällena. En så kallad "intervjuareffekt" (Bryman, 2008) kan även ha uppstått, då 

intervjupersonens svar kan ha påverkats på olika sätt av intervjuaren, exempelvis ge 

förskönande svar och svar som personen tror att intervjuaren eftersträvar. Validiteten kan 

ifrågasättas i och med att endast fyra aktörer intervjuades. Om fler aktörer och 

destinationsbolag hade intervjuats, hade en större generaliserbarhet kunnat garanteras vad 

gäller slutsatsen som kan dras av länet i stort. 

 

2.6 Disposition 

Avsnitten som hittills presenterats har bestått av inledning som gett en förståelse för ämnets 

bakgrund, och genom problemformulering, syfte och frågeställningar presenteras 

nyfikenheten av att studera den upplevelsebaserade wellnessturismens spegling i Jämtland 

Härjedalen. Uppsatsens avgränsningar presenterades även. Detta, som är uppsatsens andra 

avsnitt, har beskrivit valet av metod, hur undersökningen gått till väga, vilka svårigheter som 

uppstått samt diskussion av undersökningens validitet och reliabilitet. 

 

De kommande avsnitten består av fyra delar; teoretisk bakgrund, empiri, analys och slutsats. 

Den teoretiska bakgrunden ger en presentation av tidigare forskning och begreppsmodeller 

kring wellness och wellnessturism, wellnessturism applicerat på norden samt skapandet av 

upplevelser, upplevelserum, autenticitet och eskapism. 

 

Den empiriska delen är strukturerad i tre delar. Den första delen presenterar en kort 

övergripande bild av länets utbud av wellnessturism, denna del representeras av sekundärdata 
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som samlats in via internet. Del två presenterar utbudet utifrån de 10 utvalda aktörerna med 

ett uttalat wellnesserbjudande geografiskt kategoriserade i länet. Denna del representeras 

också av sekundärdata från hemsidor och webbplatser. Materialet har resulterat i en karta 

(bild 1) samt ett “ordmoln” (figur 3) som här presenteras. Den avslutande delen, del tre 

presenterar empiriskt material från intervjuerna med de fyra aktörerna. Avsnittet är uppdelat i 

två delar där den första delen behandlar aktörernas skapande av wellnessupplevelsen utifrån 

ett antal teoretiska tematiseringar. Den andra delen behandlar de fyra aktörernas syn på 

Jämtland Härjedalen som nordisk wellnessdestination. 

 

I den efterföljande analysen analyseras det empiriska materialet i förhållande till teorin i ett 

antal olika teman. Det första temat är det jämtländska utbudet, vilket rör utbudet av aktörer 

som kan tänkas passa in i konceptet wellnessturism, samt med grund i vilka resurser de skapar 

sina erbjudanden av. Detta kopplas ihop med element som i teorin tagits upp som väsentliga 

turistiska säljfördelar i Norden. Följande tema rör nordiska autentiska wellnessupplevelser. 

Under det temat analyseras konceptet nordisk wellness i förhållande till autenticitet och på 

vilka sätt aktörernas erbjudanden återspeglar detta. Det tredje temat behandlar de intervjuade 

aktörernas arbete med sina respektive wellnessupplevelser samt hur de utformar sina 

upplevelserum. Det fjärde och sista temat tar upp olika sätt för destinationen att utvecklas och 

bli konkurrenskraftig genom att arbeta utgående från sina starka resurser. 

 

Avslutningsvis sker en slutsats som sammanfattar Jämtland Härjedalens utbud av aktörer och 

resurser, samt huruvida wellness är en nisch som skulle kunna utvecklas på den jämtländska 

marknaden eller inte. Här diskuteras även uppsatsens begränsningar och förslag på fortsatta 

studier inom ämnet. 
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3. Teoretisk bakgrund 

 

3.1 Wellnessbegreppet 

Dunn (1959) formulerade begreppet wellness som en kombination mellan orden “wellbeing” 

och “fitness”. Wellness är ett nåbart hälsotillstånd som innefattar en övergripande känsla av 

välbefinnande, där människan ses som bestående av kropp, sinne och själ (Smith & Puczkó, 

2009). Wellness kan ses som en kombination av fysisk, psykisk och spirituell hälsa (Müller & 

Lanz Kaufmann, 2001, refererade i Konu et al, 2010), där det gäller att finna en balans mellan 

dessa tre komponenter (Smith & Puczkó, 2009). Wellness kan också definieras som “en aktiv 

process genom vilken människor blir medvetna om, och kan ta beslut som leder till en mer 

framgångsrik existens” (The National Wellness Institute, 2007, refererade i Smith & Puczkó, 

2009).  

 

Ett antal konceptuella modeller med syfte att förklara wellness har uppstått under åren. En av 

dessa modeller utvecklades av Ardell år 1977 (Konu et al, 2010). Ardells modell består av tre 

beståndsdelar. Den första delen är fysiska områden som träning, fitness och livsstil. Den andra 

beståndsdelen är det mentala området, vilket inkluderar känslomässig intelligens, 

stresshanteringsförmåga, mental hälsa och beslutsfattande. Den tredje delen inkluderar humor, 

sociala relationer och att göra saker tillsammans med sina nära, vilket bidrar till en känsla av 

mening (Konu et al, 2010). Modellen har sedan dess uppdaterats ett flertal gånger, bland annat 

av Müller & Lanz Kaufmann år 2001 (Konu et al, 2010) (se figur 1).  

 

Enligt Müller och Lanz Kaufmann (2001) refererade i Konu et al (2010) är wellness ett 

hälsotillstånd där kropp, sinne och själ är i harmoni med varandra, och där eget ansvar, fysisk 

fitness/skönhetsvård, en hälsosam diet, avkoppling och vila, mental stimulans/utbildning, 

miljömedvetenhet samt sociala kontakter och relationer är de fundamentala elementen (se 

figur 1). En annan konceptuell modell av wellness, som är utveckad av Wright State 

University (2003), består av ett “wellnesshjul”. Hjulet består av fysiska, mentala, spirituella, 

karriärsmässiga, sociala, familjerelaterade och finansiella komponenter.  
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Figur 1. Ardells modell 

utvecklad av Müller & 

Lanz Kaufmann (2001). 

Modellen beskriver de 

olika beståndsdelarna i  

wellness. 

 

Källa: Konu et al (2010). 

 

 

Om någon av komponenterna är underutvecklade eller inte given tillräckligt med 

uppmärksamhet blir wellnessen obalanserad. Detsamma gäller andra vägen, om balansen är 

jämn mellan de olika komponenterna blir också wellnessen stark och balanserad (Wright State 

University, 2003, refererade i Konu et al, 2010). Wellness kan också ses som en livsstil med 

mål att skapa hälsa hos kropp, sinne och själ genom förvärvad kunskap och positiva 

handlingar (Mintel, 2004, refererad i Konu et al, 2010). 

 

3.2 Wellnessturism 

Wellnessturism kan ses som en subsektor till hälsoturism (Smith & Puczkó, 2009). 

Wellnessturism som koncept är delvis baserat på Dunns (1959) wellnessdefinition, som 

involverar frånvaro av sjukdom och stress likväl som närvaro av mening i livet och god 

fysisk, psykisk och social hälsa (Smith & Puczkó, 2015). Wellnessturism kan sägas utgöras av 

resor som erbjuder holistiska upplevelser (Smith & Puczkó, 2009). Holistiskt kan en 

människas kropp, sinne och själ ses som beståndsdelar i en och samma helhet och att alla 

delar ska ligga i balans med varandra (Galup & Lindsay, 1999; Ables, 2000, refererade i 

Smith & Puczkó, 2009). Betoningen ligger idag på att förebygga frånvaro av sjukdom snarare 
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än botning, även om vissa medicinska behandlingar kan användas kompletterande med 

livsstilsbaserade aktiviteter och terapier (Smith & Puczkó, 2015). 

 

Vanligtvis är wellnessturism som koncept kopplat till lyxprodukter och femstjärniga hotell. 

Wellnessturism kan innehålla delar från ett brett spann av produkter och tjänster; från att bli 

bortskämd i ett spa till olika sorters aktiviteter som syftar till att öka gästens wellness, men 

produkterna och tjänsterna behöver nödvändigtvis inte levereras från förstaklassiga hotell 

(Konu et al, 2010). 

 

Wellnessturismen ser olika ut i olika delar av världen, och med årens gång har ett brett 

spektrum av syner på hälsa och wellness utvecklats. Wellness kan ses antingen som något 

fysiskt, eller något psykiskt och mentalt (Koncul, 2012). I Europa baserar sig 

wellnessturismen överlag på historiska traditioner eller geografiska och naturliga resurser 

(Smith & Puczkó, 2015). Olika delar av Europa har olika historiska hälsotraditioner, samt 

varierande naturliga resurser (och också olika användning av de resurser som finns). Därför 

skiljer sig wellnessturismen åt i olika delar av världsdelen (Smith & Puczkó, 2015). I västra 

Europa är wellnessturismen av en mer förebyggande karaktär, med fokus på både kropp och 

själ, genom ett livsstilsperspektiv. Wellnessturismen i centrala och östra Europa är av helande 

snarare än förebyggande karaktär, med fokus på att hela den fysiska kroppen genom 

behandling och terapi. Det finns även skillnader mellan södra och norra Europa. I södra 

Europa ligger fokus på kustbaserad turism och avslappnande aktiviteter, sol, samt 

saltvattenbehandlingar. I norra Europa ligger fokuset på landskaps- och naturbaserad turism 

(fjordar, sjöar och skog), och aktiv rekreation utomhus, kompletterat med en kombination av 

värme och kyla (bastubad och behandlingar baserade på varmt och kallt vatten) (Smith & 

Puczkó, 2015).  

 

Naturen har länge setts som en viktig komponent i människors hälsa och välmående, och har 

många goda effekter på både kropp och sinne (Emmelin et al, 2010). Den naturliga 

omgivningen spelar en signifikant roll för wellnessturismen i många länder (Smith & Puczkó, 

2009; Reese et al, 2012). Att vistas i naturen har bevisats ha positiva effekter på människor i 

form av bland annat ökad koncentrationsförmåga (Faber Taylor & Kuo, 2011, refererade i 

Reese et al, 2012), förbättrad självbild (Kaplan & Kaplan 1989, refererade i Reese et al, 2012) 

samt minskade stressnivåer (Grahn & Stigsdotter, 2003, refererade i Reese et al, 2012). 

Naturens effekter kan därför påstås sträckas till att inte enbart innefatta positiva effekter som 
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uppstår genom fysisk aktivitet i naturen, utan även inkludera fördelar för psykisk och själslig 

hälsa, samt ökad livskvalitet (Emmelin et al, 2010). 

 

3.3 Norden som konkurrenskraftig wellnessdestination 

Som tidigare nämnts är wellnessturism idag ett starkt växande område inom turismindustrin 

(Smith & Puczkó, 2009). På grund av detta är det nödvändigt för turistdestinationer att hitta 

en unik positionering i den internationella arenan (Pechlaner & Tschurtschenthaler, 2003, 

refererade i Pechlaner & Fisher, 2006). För att vara konkurrenskraftig på den internationella 

marknaden är det viktigt att som destination differentiera sitt erbjudande från sina 

konkurrenters erbjudanden (Pechlaner & Fisher, 2006). För att uppnå konkurrenskraft bör 

destinationen utveckla sina produkter och tjänster baserade på destinationens 

kärnkompetenser (Prahalad & Hamel, 1990, refererade i Pechlaner & Fisher, 2006). 

Traditionella teorier trycker på att destinationer är beroende av, och bör använda sina 

huvudsakliga resurser för att skapa besöksmotiv för turister (Benur & Bramwell, 2015). 

Genom att marknadsföra sig utgående från sina starkaste resurser kan destinationen skapa ett 

unikt och attraktivt erbjudande (Pechlaner & Fisher, 2006) och destinationens attraktionskraft 

anses kunna skapas från dess fysiska, miljömässiga samt socio-kulturella egenskaper (Jafari, 

1982, refererad i Benur & Bramwell, 2015). De fysiska och miljömässiga egenskaperna 

utgörs av bland annat klimat och landskap, och de socio-kulturella egenskaperna utgörs av 

exempelvis historia och livsstil (Benur & Bramwell, 2015). Om destinationen använder sina 

kärnresurser och kompetenser i utvecklingen av sina produkter och tjänster blir erbjudandet 

svårare för andra destinationer att imitera, och erbjudandet blir därför unikare på marknaden 

(Pechlaner & Fisher, 2006). Genom att använda ett mer resursbaserat perspektiv (Barney, 

1986; Penrose, 1959, refererade i Pechlaner & Fisher, 2006) istället för ett marknadsbaserat 

perspektiv (Porter, 1990, refererad i Pechlaner & Fisher, 2006), kan långsiktig 

konkurrenskraft skapas (Pechlaner & Fisher, 2006).   

 

En destination kan arbeta med utvecklingen av sitt spann av produkter och tjänster på olika 

sätt. Utbudet kan antingen koncentreras eller diversifieras (Benur & Bramwell, 2015). Oavsett 

vilket tillvägagångssätt som väljs är det viktigt att destinationen ser till att utbudet är 

tillräckligt stort och varierat, och att det finns kopplingar mellan de erbjudna produkterna och 

tjänsterna (Farmaki, 2012; Jansen-Verbeke, 1986; Lawton & Weaver, 2006, refererade i 

Benur & Bramwell, 2015). Om en destination arbetar med fokus på produktdiversifiering kan 
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det öka konkurrenskraften genom att destinationen kan erbjuda ett brett spann av olika 

aktiviteter och på så sätt kunna möta besökares olika viljor och behov (Benur & Bramwell, 

2015). Om destinationen istället arbetar med produktkoncentration, baserat på endast en eller 

ett par få produkter, kan konkurrenskraft skapas genom att destinationen kan erhålla en stark 

image hos de målgrupper som är intresserade av den specifika produkten (Benur & Bramwell, 

2015). Oavsett vilket tillvägagångssätt som används på en destination är det viktigt att 

aktörerna inom destinationen samarbetar med varandra för att tillsammans kunna stärka 

destinationen på den globala marknaden (Benur & Bramwell, 2015).  

 

Enligt Hjalager et al. (2011) är Norden en växande region för internationell turism. En viktig 

aspekt som bidragit till ökningen i regionen är att turister söker sig bort från de exploaterade 

och turisttäta destinationerna till förmån för områden som inte är lika folktäta. En annan 

faktor som bidragit till ökningen är en bild av Norden som synonym till ett kvalitativt urbant 

liv, kulturell variation och skandinavisk design (Hjalager et al, 2011). De fem nordiska 

länderna brukar vanligtvis klumpas ihop till en och samma region när det kommer till 

konkurrenskraft (Hall, Müller, & Saarinen, 2009, refererade i Huijbens, 2011), och länderna 

marknadsför ofta sin hälsosamma livsstil i wellnessammanhang (Smith & Puczkó, 2015). 

 

Det nordiska organet Nordic Innovation är ett organ som arbetar för att främja 

gränsöverskridande handel, industri och stimulera till innovation och konkurrenskraft i de 

nordiska länderna (nordicinnovation.org, 2011). Nordic Wellbeing var namnet på ett projekt 

lett av organet med utfört av forskare från samtliga nordiska länder år 2009-2010, med syfte 

att beskriva vad som utgör wellnessturism i de nordiska länderna (nordicinnovation.org, 

2011). Enligt Hjalager et al (2011) nås inte framgång inom wellnessturism i Norden genom att 

reproducera wellnesskoncept från andra delar av världen. Istället bör de nordiska länderna ta 

fram nya innovativa produkter, koncept och tjänster för att särskilja sig. Ett viktigt steg är att 

arbeta med marknadsföring och branding av en nordisk wellness (Hjalager et al, 2010). 

Huijbens (2011) som är forskaren från Island i projektet menar att den nordiska 

wellnessturismen bör rikta sig mot den inhemska marknaden, eller möjligtvis inom EU och 

behöver differentiera sig för att stå ut i konkurrensen inom branschen. 

 

Detta nordiska perspektiv på wellness identifieras med aktiviteter i och med närhet till 

naturen, fysisk rekreation i olika former och avslappning (Huijbens, 2011). De nordiska 

länderna har också ett mycket rikt naturliv, med en stor variation i landskapens karaktär 
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(Emmelin et al, 2010), och fokus i nordic wellness ligger i mycket stor utsträckning kring 

aktiviteter i och förhållande till naturen (Huijbens, 2011). Turism med utgångspunkt i den 

nordiska naturen har en stark anknytning till rekreation och många förknippar utomhusvistelse 

i skog och fjäll som avkopplande, stärkande och som en källa till återhämtning från livspusslet 

på hemmaplan (Emmelin et al. 2010). Naturen som finns i området och friluftslivets 

återhämtande effekter är något som fått positivt erkännande inom terapi av olika slag. Inom 

terapin sägs vistelse i dessa miljöer tillsammans med både lugna och mer fartfyllda aktiviteter 

ha goda effekter på den mänskliga hälsan (Emmelin et al, 2010). 

 

I rapporten från Nordic Innovation identifierades Nordens unika säljfördelar ur ett 

wellnessperspektiv genom intervjuer gjorda i de olika nordiska länderna. Säljfördelarna 

sammanfattades i ett antal substantiv, adjektiv och verb. Några av de substantiv som återgavs 

var frisk luft, rena landskap, skog, snö och is, sjöar, berg, vulkanisk aktivitet, fjordar och bär 

och svamp. Några av de adjektiv som de intervjuade förknippade med nordiska säljfördelar 

var vackert, rent, unikt, rofyllt, kallt, krispigt, stilla, mörkt och ljust. Slutligen fanns olika verb 

och dessa var bland annat rörelse, reflektion, blicka ut, frysa, vandra, cykla, bada, uppleva, 

vila och känna. De unika säljfördelarna för nordisk wellnessturism är som tidigare antytts i 

stor utsträckning kopplade till de naturliga resurserna i regionen. Naturen anses vara 

spektakulär, unik och framförallt tillgänglig, då den inte är stängslad eller förbjuden att vistas 

i, till skillnad från naturområden i många andra delar av världen (Hjalager et al, 2011).  

 

Några av de aktiviteter som nordisk wellness till stor del utgörs av är vandring, cykling och 

fiske (Hjalager et al, 2011). Detta tillstås även av Smith & Puczkó (2009), som även 

identifierar utomhusaktiviteter som stavgång (nordic walking) och skidåkning som aktiviteter 

typiska för nordisk wellness. Andra produkter som utgör typisk nordisk wellness och 

wellnessturism och som inte är lika fartfyllda är bastu, bad, kroppsbehandlingar baserade på 

varmt och kallt vatten, alger och bär (Hjalager et al, 2011). En viktig aspekt av nordisk 

wellness är att stort fokus ligger på aktiviteter där gästens aktiva deltagande är avgörande 

(Hjalager et al, 2011). 

 

Gelter (2000, refererad i Hjalager et al, 2011) beskriver relationen till naturen i de nordiska 

länderna som så stark att man kan sägas bli absorberad av en plats, och sinnet kan bli ett med 

omgivningen. Utöver en stark koppling till naturen är nordic wellness också nära relaterat till 

en hälsosam livsstil. Den nordiska livsstilen innebär ett stort fokus på naturen, och att uppleva 
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renheten som återfinns där, samt att handskas med kylan, men också på en diet baserad på 

lokal och hälsosam mat samt fysisk aktivitet (Huijbens, 2011). Användandet av naturen i 

vardagen handlar ofta om att uppnå njutning i samband med att man vill klara av någonting, 

som att bestiga en bergstopp eller att vandra en viss sträcka (Huijbens, 2011).  

 

3.4 Den turistiska upplevelsen med resemotiven autenticitet och eskapism 

Fram till slutet på 80-talet var upplevelser inget som turismindustrin lade så stor vikt vid då 

fokus istället låg på marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster (Sharpley & 

Stone, 2012). Produkten identifierades som fysisk och greppbar medan tjänsten var dess 

motsats (Rufino, 1995, refererat i Sharpley & Stone, 2012). Trots att tjänsten var ogripbar och 

på så vis liknar upplevelsen, så var den fast i ett produktionsperspektiv och inte utformad 

utifrån turisten eller dennes behov eller önskningar. Pine & Gilmore (1999) refererat i 

Sharpley & Stone (2012) erhöll under 90-talet bevis på hur viktig och central upplevelsen var 

i turismindustrin. På den här tiden definierades upplevelser som när turister spenderar sin tid 

på ett personligt sätt där oförglömliga minnen skapas. Dock var upplevelsen på 90-talet 

fortfarande rotad i tankesättet att upplevelsen var ett resultat av en produktionsprocess där 

faciliteter och service användes för att skapa upplevelsen (Sharpley & Stone, 2012). 

Förändring kom att ske under första åren av 2000-talet då turisten kom att få en annan roll i 

turismindustrin, nämligen huvudrollen. Turisten blev en medskapare till sina egna upplevelser 

då turismindustrin började se turisten som en person snarare än enbart en kund, där 

leverantörerna i industrin ständigt arbetar med att uppfylla turisternas förväntningar och 

preferenser (Sharpley & Stone, 2012).   

 

Det var under 2000-talet det mer humanistiska förhållningssättet till turistiska upplevelser 

blev allt vanligare (Sharpley & Stone, 2012). Upplevelsen sågs som en typ av sinnesstämning 

och det sågs ibland som ett europeiskt sätt att se på upplevelser, och som en motreaktion till 

det amerikanska upplevelseskapandet som karaktäriserades av iscensättning, 

kommersialisering och att det var för artificiellt för att locka dagens mer medvetna gäster i 

deras jakt på autenticitet (Sharpley & Stone, 2012). Forskare har länge varit enade om att 

autenticitet är ett av de primära resemotiven för turister (Morgan et al, 2010). Att något är 

autentiskt definieras som att det är äkta, att det är vad det utger sig för att vara och är värt de 

pengar det kostar i förhållande till sin genuinitet. Autentiska produkter inom turismen 

karaktäriseras av koppling till lokalbefolkning, ursprung, traditioner och kultur (Wang, 1999). 
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Autentiska upplevelser sträcker sig dock längre än så. Enligt Handler & Saxton, (1988), 

refererat i Wang, (1999) så handlar autentiska upplevelser om att turisten ska känna att de är i 

kontakt med både en äkta värld och sitt sanna jag. Wang (1999) beskriver en utvidgning av 

begreppet autenticitet där existentiell autenticitet är en gren, som kan ses som en förlängning 

av hur man ser på autentiska upplevelser, som en autenticitet en person kan uppleva trots icke 

autentiska upplevelser. Ett exempel är kryssningar, solsemestrar och Disney-resor som ofta 

ses som icke autentiska. Dessa kan ses som existentiellt autentiska om personen som upplever 

dem känner en stark subjektiv existentiell känsla av att vara (eng. being) och får kontakt med 

sig själv (Wang, 1999). 

 

En annan drivkraft som under flera årtionden setts som en av de starkaste drivkrafterna bakom 

turisters resemotiv är flykt från hemmiljön (Cohen, publicerad i Morgan et al, 2010). Iso-

Ahola (1982), refererad i Morgan et al (2010) påpekade att flykten i fritids- och 

turismupplevelser sker i dubbel riktning, dels flykt från något, men också flykt i form av 

sökande efter något annat. Flykten från det vanliga livet, eskapismen, har beskrivits som en 

push-faktor, något som motiverar en individ att resa bort (Cohen, publicerad i Morgan et al, 

2010). Eskapismen uppstår ur att individer vill bort från sina enformiga liv och 

vardagsrutiner, från sina arbeten, från att fatta stora beslut och från sina ansvarsområden 

(Riley, 1982, refererad i Morgan et al, 2010). Det kan även röra sig om att personen vill 

komma bort från ett hektiskt och stressigt liv, för att koppla av och bygga upp en inre ro 

(Smith & Puczkó, 2009). 

 

3.5 Att producera den turistiska upplevelsen 

Att bygga upp minnesvärda, högkvalitativa upplevelser är en av de största utmaningarna för 

en destination (Cohen, 1979, refererad i Dalonso et al, 2014). Det kan fastställas att all 

turistisk aktivitet leder till någon slags upplevelse. Turismen som upplevelseindustri tillåter 

inte kunden att vara en passiv konsument, utan ser kunden som en aktiv medskapare i den 

egna upplevelsen, men också av den besökta platsen genom berättelser och bilder som visas 

till flera andra målgrupper (Dalonso et al, 2010). 

 

Konsumtionen av upplevelser är utspridd över en viss tidsperiod, som kan delas upp i tre olika 

faser (Carù & Cova, 2007, refererade i Mossberg, 2015). De olika faserna är före upplevelsen, 

konsumtion i upplevelserummet och efter upplevelsen. Före upplevelsen innebär allt från 
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sökande och planering, dagdrömmar och föreställningar om upplevelsen, till själva 

köpupplevelsen (i de fall då köpupplevelsen är skild från själva upplevelsen). Den andra 

fasen, konsumtion i upplevelserummet, inkluderar deltagande och involvering i själva 

upplevelsen. Fasen äger rum utanför hemmet, exempelvis på sportevenemanget, 

turistdestinationen eller hotellet. Den tredje och sista fasen, efter upplevelsen, innebär 

efterkänningarna av deltagandet i upplevelsen. Upplevelser kan i efterhand framkalla starka 

minnen och känslor. För att lättare kunna minnas upplevelser, eller återuppleva dem, används 

filmer, foton, souvenirer och så vidare (Mossberg, 2015). 

 

De tre faserna (före upplevelsen, konsumtion i upplevelserummet och efter upplevelsen) täcker 

tillsammans in hela upplevelseprocessen från det att kunden börjat fundera på en upplevelse, 

till att upplevelsen köps och upplevs, till vad som händer efter att upplevelsen tagit slut 

(Mossberg, 2015). Mossberg (2015) har utvecklat en modell över interaktioner i 

upplevelserummet som påverkar kundens upplevelse (se figur 2). I modellen finns också de 

tre faserna av upplevelsen representerade som pilarna längst ner i modellen. 

 

3.5.1 Upplevelserummet 

Upplevelserummet är det rum där möten och interaktioner mellan människor uppstår (Bitner, 

1992). Det är den fysiska omgivning där upplevelser skapas och konsumeras, och det kan ses 

som en integration av de sociala, fysiska och mentala rummen (Hanefors & Mossberg, 2007). 

Olika upplevelserum ser olika ut (Bitner, 1992), men oavsett upplevelserummets natur är det 

viktigt att det är utformat efter syftet med upplevelsen och målgruppens behov och 

förväntningar (Mossberg, 2015). Upplevelserum kan vara av mycket varierande storlek och 

kan även innehålla flera andra mindre upplevelserum. Upplevelserummet kan vara både 

inomhus och utomhus, exempelvis kan en stadsdel i sig vara ett upplevelserum, men i 

stadsdelen återfinns butiker, caféer och andra anläggningar som också utgör upplevelserum 

(Hanefors & Mossberg, 2007). Beroende på upplevelserummets utformning och planering kan 

ett flertal olika komponenter påverka kundens uppfattning av upplevelsen (Bitner, 1992), 

vilka kommer att diskuteras nedan. 
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Figur 2. Modellen beskriver interaktioner som sker i samband 

med upplevelsen, i det så kallade upplevelserummet. 

Källa: Mossberg, 2015. 

 

3.5.2 Kundens roll i upplevelserummet 

Enligt Andersson (2007) kan turistiska upplevelser inte köpas. Upplevelserna kan endast 

skapas i huvudet på kunden själv, och kunden är den enda som kan kontrollera sin upplevelse. 

Genom olika grader av deltagande, engagemang och kunskap från kundens sida kan denne 

styra resultatet av sin upplevelse (Mossberg, 2015). Det enda upplevelseleverantören kan göra 

är att tillhandahålla de fysiska attributen, som sen genom kunden omvandlas till en turistisk 

upplevelse (Andersson, 2007). 

 

Kundens deltagande varierar beroende på upplevelsen, ibland kräver upplevelsen kundens 

fulla, aktiva deltagande och ibland kräver upplevelsen inget aktivt deltagande alls (Mossberg, 

2015). Den andra faktorn som påverkar kundens upplevelse är kundens eget engagemang. 

Engagemanget kan variera beroende på upplevelsen. Engagemang kan ses som ett resultat av 

person, objekt och situation. Utgångspunkten i kundens engagemang ligger alltid i någon 

slags motivation i form av behov eller värden (Engel et al, 1995, refererade i Mossberg, 

2015). Motivationen väcks till liv när produkten (objektet eller tjänsten) anses möta viktiga 

behov eller värden. Exempelvis, om kunden är törstig behöver denna något att dricka 

(Mossberg, 2015). Det tredje faktorn som påverkar utkomsten av kundens upplevelse är 

dennes kunskapsnivå. Hur kunder beter sig styrs av kognitiva och känslomässiga kopplingar. 
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Det kognitiva beteendet i sin tur påverkas av kunskapsnivån. Den kunskap som kunden 

besitter i ett ämne kan beroende på upplevelsens natur spela en stor roll i hur resultatet av 

upplevelsen blir. Om kunden ska delta i exempelvis en golfturnering, behöver han eller hon 

kunskaper i att spela golf för att kunna delta i upplevelsen. Om kunden är en nybörjare måste 

denne komma över en viss gräns kunskapsmässigt för att golfspelandet ska kännas 

meningsfullt (Mossberg, 2015). Genom att kombinera nödvändiga resurser i rätt tid och rum 

kan kunden producera positiva upplevelser (Andersson, 2007).   

 

3.5.3 Upplevelserummets påverkan på kunden 

Servicekvalitét har genom tidigare studier identifierats som en betydande faktor för kunders 

uppfattning om turistiska tjänster. Upplevelserummet har däremot inte getts lika mycket 

uppmärksamhet (Otto & Ritchie, 2000, refererad i Dong & Siu, 2012). Att designa och skapa 

en upplevelse börjar med att producera en attraktiv miljö för kunderna att vistas i (Dong & 

Siu, 2012).  Upplevelserum är i grund och botten platser för handelsutbyte, och bör tillverkas 

med hänsyn till både materiell och kommunikativ iscensättning. Med materiell iscensättning 

menas den fysiska utformningen av upplevelserummet (Arnould et al, 1998, refererad i Dong 

& Siu, 2012). Designen av upplevelserummet och upplevelserummets atmosfär har visat sig 

vara viktig i skapandet av upplevelser (Forrest, 2013), inte minst på grund av att tjänster (och 

upplevelser) både produceras och konsumeras samtidigt, och kunden därför befinner sig i 

”produktionsmiljön” (Bitner, 1992). Med kommunikativ iscensättning menas det sätt som 

upplevelserummet är presenterat och tolkat på (Dong & Siu, 2012). Detta innebär 

överföringen av mening i direkt relation till leveransen av upplevelsen, men också vilket sätt 

upplevelsen levereras på (Arnould et al, 1998, refererad i Dong & Siu, 2012). Kommunikativ 

iscensättning involverar med andra ord också personal och kulturella element i 

upplevelserummet (Dong & Siu, 2012).  

 

Upplevelseindustrin baseras till stor del på att stimulera kundens sinnen (Hanefors & 

Mossberg, 2007). Generellt sett brukar de omgivande förhållandena i upplevelserummet 

användas för att påverka kundens sinnen på olika sätt (Bitner, 1992). Tidigare forskning har 

visat att kunder reagerar gentemot platser på två olika sätt, antingen genom att vilja närma sig 

eller genom att vilja undvika platsen. Att kunden uppvisar ett närmandebeteende innebär 

beteende som att styras till vissa delar av upplevelserummet, viljan att stanna kvar, eller viljan 

att utforska upplevelserummet vidare. Undvikande beteende innebär däremot en ovilja hos 
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kunden att stanna kvar och utforska upplevelserummet (Mehrabian & Russell, 1974, 

refererade i Bitner, 1992). Genom att arbeta med de atmosfäriska förhållandena i 

upplevelserummet kan upplevelseleverantörer påverka kundens beteende (Forrest, 2013; 

Mossberg, 2015). Bland de atmosfäriska komponenter som kan användas finns exempelvis 

design, planering, musik och användande av ljus och färger (Turley & Milliman, 2000, 

refererade i Forrest, 2013), vilka tillsammans har bevistats kunnat åstadkomma synbara 

förändringar i kunders attityder och beteenden (Forrest, 2013). Dofter är också ett annat 

vanligt sätt att styra kunderna i upplevelserummet, eller till och med locka nya kunder till 

upplevelserummet (Bitner, 1992). Andra faktorer som upplevelseleverantörer kan arbeta med 

för att stimulera kundens olika sinnen på olika sätt är till exempel materialval på inredning, 

olika temperaturer och mat och dryck (Mossberg, 2015). Alla kunder i upplevelserummet är 

där av en orsak, och har ett mål de vill uppnå genom upplevelsen. Empiriska studier har 

bevisat att upplevelserummets utformning kan underlätta för kundernas mål att bli uppfyllda 

(Bitner, 1992). 

 

3.5.4 Historia 

Berättelser och historier är en så vanligt förekommande del av vår vardag att det är lätt att 

glömma bort deras centrala roll i vår kommunikation med varandra, samt hur vi förstår 

världen och lagrar minnen (Morgan et al, 2010). Psykologer (Schank & Abelson, 1977, 

refererade i Morgan et al, 2010), sociologer (Durkheim et al, 1995, refererade i Morgan et al, 

2010) och antropologer (Holloway, 1997, refererad i Morgan et al, 2010) har länge erkänt 

berättelser som ett grundläggande element i mänsklig kognition och sociala interaktioner. 

Tidigare forskning inom turistiska upplevelser har identifierat både ett starkt och konsistent 

tema (Benckendorff et al, 2006; Berry & Carbone, 2007; McGoun et al, 2003; Moscardo, 

2008; Pine & Gilmore, 1999, refererade i Morgan et al, 2010) och uppbyggnad kring en 

historia där kunden får möjlighet att spela en önskad roll och skapa sin egen historia (McGoun 

et al, 2003; Pine & Gilmore, 1999, refererade i Morgan et al, 2010) som betydande faktorer i 

skapandet av en positiv turistisk upplevelse. 

 

Storytelling kan användas som ett verktyg att hjälpa kunden skapa upplevelser med djupa, 

tillfredsställande nivåer av känslor av meningsskapande (Pera, 2014). ”Bra” (McKee, 2003, 

refererad i Pera, 2014) storytelling resulterar i verklig förnöjelse (Hiltunen, 2002, refererad i 

Pera, 2014). Storytelling är ett verktyg som av organisationer och aktörer kan användas för att 
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stärka attraktionskraften till sin produkt (Morgan et al, 2010; Mossberg, 2015). Genom att 

knyta produkten till en story förankrad till tillexempel en person, en produkt, traditioner, ett 

geografiskt område, företagets egen historia eller en spännande händelse så kan storyn tillföra 

ett extra och unikt värde till turistiska upplevelser (Pera, 2014, Mossberg, 2008). Vad ämnet 

än är, så hjälper en historia till att skapa sammanhang, en röd tråd och ett starkare och 

tydligare varumärke för produkten och organisationen (Mossberg, 2015). 

 

3.5.5 Personalen i upplevelserummet 

Teatraliska och dramaturgiska metaforer har använts för att beskriva servicemötet mellan 

kund och personal av flera tidigare författare (Morgan et al, 2010). Personalen i 

upplevelserummet fungerar som en viktig kommunikationskanal mellan upplevelseleverantör 

och kund, och spelar därför en mycket viktig roll i upplevelserummet (Gwinner, Gremler & 

Bitner, 1998, refererade i Dong & Siu, 2012). Mötet mellan kund och personal kallas för ett 

servicemöte. Dessa servicemöten kan se väldigt olika ut. I vissa fall är mötet kortvarigt och är 

slut efter bara någon minut. I andra fall varar mötet under en längre tid (Mossberg, 2015). 

Personalens beteende (dvs. att vara kundinriktad och trovärdig) och deras image (dvs. deras 

kompetens samt utseende) kan påverka kunders uppfattning av upplevelsen (Harris & Ezeh, 

2008, refererade i Dong & Siu, 2012), men också av hela den organisation som tillhandahåller 

upplevelsen (Mossberg, 2015). 

 

Upplevelserummet kan ses som en scen där upplevelsen utspelar sig. Både kunder och 

personal kan påstås spela olika roller i upplevelserummet (Morgan et al, 2015). Rollen kan 

ändras beroende på situationen, vilket har en stor påverkan på hur kunden uppfattar 

upplevelsen. Kunder har också ofta förutfattade uppfattningar om personalens karaktär 

utgående från vilken roll som spelas (Mossberg, 2015). Med hjälp av personalen kan starka 

band skapas mellan kunden och upplevelsen (leverantören). Genom att personal känner igen 

eller uppmärksammar kunden kan en lyckokänsla skapas hos denne. Om personalen däremot 

inte beter sig på ett önskvärt eller förväntat sätt kan det påverka kundens upplevelse negativt 

(Mossberg, 2015). Personalens beteende kan påverka kundens uppfattning om upplevelsens 

autenticitet. Därför är det viktigt att personalen spelar sin roll korrekt och beter sig på ett sätt 

som går i linje med upplevelsen (Morgan et al, 2010). 
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3.5.6 Andra kunders roll i upplevelserummet 

I servicemöten sker ofta möten med andra kunder (Baker, 1986, refererad i Mossberg, 2007), 

och dessa möten kan påverka kundens nöjdhet och uppfattning om servicenivån både positivt 

och negativt (Lehtinen & Lehtinen, 1991; Grove & Fisk, 1997; Zeithaml & Bitner, 2003, 

refererade i Mossberg, 2007). Social gemenskap och tillhörighet är exempel på positiva 

aspekter av andra kunders påverkan (Silkapit & Fisk, 1985; Gummesson, 1993, refererade i 

Mossberg, 2007) som kan bidra till en positivare upplevelse genom att upplevelsen känns 

starkare och mer meningsfull för kunden (Mossberg, 2015). Vissa upplevelser kan ses som 

”inträde” till vissa sociala grupper (Söderlund, 1999, refererad i Mossberg, 2007). Exempelvis 

motorcykelåkning (Schouten & McAlexander, 1995, refererade i Mossberg, 2007) eller 

sportaktiviteter som kräver mycket utrustning (dykning, golf, skidåkning och liknande), eller 

subkulturer där deltagarna har ett mycket starkt gemensamt intresse, exempelvis natur och 

kultur, är exempel på upplevelser där upplevelsedeltagande bidrar till en stärkt tillhörighet 

inom sociala grupper (Hallin & Mykletun, 2006, refererade i Mossberg, 2007). 

 

Andra kunder i upplevelserummet kan dock också få negativa effekter (Shamir, 1980, 

refererad i Mossberg, 2015). De negativa effekterna kan handla om exempelvis trängsel (att 

det är för många kunder) eller kunder med störande beteende i upplevelserummet. Kunder 

med olika personligheter, behov och intressen i upplevelserummet kan leda till missnöje över 

att upplevelsen inte levt upp till förväntningarna (Mossberg, 2015). Mossberg (2015) påpekar 

också att i vissa upplevelserum är toleransen för andra kunder högre än i andra.  
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4. Empiri 

 

Analysen av hemsidor och material från intervjuer har resulterat i material som här kommer 

att presenteras i tre olika delar, från övergripande till mer detaljerat. Första delen täcker in 

länets utbud i stort utan att nämna specifika aktörer, och ger en förklaring av den mångfald 

som finns av turistiska aktörer som erbjuder wellnessaktiviteter i mycket liten skala. De 

aktörer med wellnessaktiviteter i mycket liten skala har inte studerats närmare utan stannar 

vid den övergripande översiktsförklaringen i del ett. Del två presenterar ett antal aktörer och 

deras utbud som studerats lite djupare. Dessa aktörer har skiljts från de aktörer som lämnades 

i del ett i egenskap av att de har ett uttalad wellnesserbjudande. I del tre presenteras 

avslutningsvis fyra aktörer från del två som valdes ut för intervju för att göra en djupare studie 

kring deras arbete med wellnessupplevelsen och deras samt Jämtland Härjedalen Turism´s syn 

på regionens potential som nordisk wellnessdestination. 

 

4.1 Övergripande bild av länets utbud 

Jämtlands län ligger mitt i Sverige och består av regionerna Jämtland och Härjedalen. Ett 

flertal fjällområden finns inom länets gränser (svenskaturistforeningen.se, 2016). Regionen är 

också känd för sin rena luft, sina vildmarker och närheten till naturen; det finns 90 

naturreservat inom regionens gränser (jamtland.se, 2016).  

 

Det finns många aktörer inom turismbranschen i Jämtland Härjedalen som erbjuder aktiviteter 

kopplade till naturen med syfte att få sina besökare att må bra (jamtland.se, 2016). I regionen 

finns ett flertal stora skiddestinationer, hotell av olika storlekar och små turistföretagare (JHT, 

2016). Tillsammans erbjuder de ett brett spektrum av aktiviteter som exempelvis skidåkning, 

fjällvandring, cykling, fiske och actionsport (JHT, 2016). Flera av dessa aktörer erbjuder 

enklare möjligheter till avkoppling i form av bassänger, bubbelpooler, badtunnor eller bastu. 

Många av aktörerna förmedlar via sina hemsidor inget tydligt eller uttalat erbjudande kring 

spa eller wellness utifrån de kriterier som angavs för denna studie (se urval) utan erbjuder 

endast möjlighet till bad och bastu som en sidoprodukt till sina huvudsakliga turistiska 

produkter. 

 

Utöver de ovan omtalade aktörerna finns även badhus och simhallar på ett flertal mindre orter 

runt om i regionen, samt större badanläggningar som Holiday Club i Åre och Storsjöbadet i 
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Bild 1. Bilden visar geografiskfördelning av valda 

aktörer i Jämtlands län. Källa: Google Maps. 

 

Östersund. Dessa större badanläggningar erbjuder spaavdelning men är i huvudsak 

aktivitetsanläggningar med barnfamiljer och fartfyllda aktiviteter i fokus (storsjöbadet, 2016, 

holidayclubresorts, 2016). 

 

4.2 Utvalda aktörer med ett uttalat wellnesserbjudande 

I regionen finns det också ett antal aktörer som erbjuder ett tydligt wellnesserbjudande, och 

som marknadsför wellnessupplevelsen som en orsak att besöka dem. Många av dessa aktörer 

befinner sig geografiskt utspridda kring skidorterna Åre, Vemdalen och Funäsfjällen. En aktör 

finns också på Frösön i Östersund. Se karta över geografisk utspridning nedan (bild 1).  

 

De tio aktörerna utgörs av åtta 

hotellanläggningar och två 

yogaverksamheter, som alla har ett 

uttalat wellnesserbjudande. De 

hotellanläggningar som författarna 

anser ha ett tydligt uttalat 

wellnesserbjudande är Copperhill 

Mountain Lodge, Tott Hotell, 

Buustamon Fjällgård och Hotell 

Fjällgården i Åre, Tännäskröket och 

Fjällnäs i Funäsdalen, Storhogna 

Högfjällshotell i Vemdalsfjällen, 

samt Quality Hotel Frösö Park på 

Frösön i Östersund. De två 

yogaverksamheterna är Yogastories 

och Mountain Mind, båda baserade 

i Åre.  Aktörernas utbud och 

erbjudande är till viss del ganska 

lika, men har ändå vissa skillnader. 

Något som alla valda hotellanläggningar använder sig av i sitt formulerade erbjudande är 

tillgång till vacker natur och vidsträckta vyer över fjället. Närheten och enkelheten till 

skidåkning, både alpint och längdåkning, och vandring är också något som de flesta 
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anläggningar trycker på i sina erbjudanden. Även yogaverksamheterna betonade närheten till 

naturen. Nedan följer en kort presentation av de tio utvalda aktörerna i regionen.  

 

Åre 

 

Copperhill Mountain Lodge 

Copperhill Mountain Lodge är ett året-runt öppet spa-hotell beläget i Åre-Björnen som 

öppnade i december 2008. Det är ett hotell som erbjuder ett brett spektrum av produkter och 

tjänster som boende, spa, mat och dryck, konferensmöjligheter, men även design och 

arkitektur då hotellet är medlem i Design Hotels. Hotellet presenterar ett brett utbud av 

aktiviteter under både sommar och vinter. Det består av aktiviteter som ligger i nära 

anslutning till hotellet, eller som hotellet har ett samarbete med och erbjuder i form av 

paketlösningar inbakat i sina hotellpaket. Dessa aktiviteter är exempelvis skidåkning i Åres 

liftsystem och längdskidspår, hundspann och skoter på vintern medan sommaren bjuder på 

möjligheter till exempelvis vandring, cykling, skärmflygning, fiske, kajakpaddling och 

ridning. Hotellet erbjuder även yoga och mindfulness vissa veckor och har aktiviteter speciellt 

anpassade för mindre barn (copperhill.se, 2016). 

 

Tott Hotell 

Tott Hotell är ett skidåkarhotell med en spa- och relaxavdelning i Åre by. Hotellet erbjuder ett 

läge nära både skidbacken, med endast 30 sekunder till liften, och till byn. Totts spa- och 

poolområde består av en stor pool, två bubbelpooler, spa, gym och bastu, samt en 

panoramautsikt över Åredalen. Spaavdelningen är öppen för alla, och hotellet marknadsför 

den som en ”perfekt avkoppling efter en dag i backen”. I restaurangen serveras grillade och 

rökta maträtter med fokus på jämtländska smaker, gjorda på svenska råvaror. Utöver boende, 

spa, mat och dryck erbjuder hotellet också konferensmöjligheter. Med närhet till både 

skidbacken och byn marknadsför sig Tott som ”det perfekta baslägret för alla händelser i Åre” 

(totthotell.se/are, 2016). 

 

Buustamons Fjällgård 

Buustamons Fjällgård är en boendeanläggning belägen uppe på Åreskutan, 732 meter över 

havet. Utöver hotellrum finns även logialternativ i form av en lägenhet och en stuga, båda 

med självhushåll. Buustamons Fjällgård har en restaurang som erbjuder mat inspirerad av 

fjällets delikatesser och lokala råvaror. I Buustamons spaerbjudande ingår en bastu-och 
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relaxavdelning som är bokbar för grupper, samt varma utomhusbad. Hela avdelningen är 

bokbar alla dagar vintertid, samt i samband med middag eller besök i anläggningens eget 

bränneri under barmarkssäsongen. Utöver upplevelsebesök i det egna bränneriet samarbetar 

Buustamon med andra aktörer runt om i Åre för att kunna leverera minnesvärda upplevelser 

till sina gäster (buustamonfjallgard.se, 2016).  

 

Hotell Fjällgården 

Hotell Fjällgården är ett hotell som ligger i Åre by. ”Mitt i backen, men ändå i byn”, beskrivs 

läget som på hotellets hemsida. Hotellets spaerbjudande består av utomhusbadtunnor, i 

anslutning till en relaxavdelning med olika bastus. Restaurangen serverar mat med lokala 

influenser. Förutom boende, spa- och relaxmöjligheter, mat och dryck så erbjuder hotell 

Fjällgården också möjligheter till konferens (fjallgarden.se, 2016).  

 

Yogastories 

Yogastories är en yogaverksamhet baserad i Åre. Erbjudandet består av yogaklasser, 

workshops och yogaresor utomlands, som alla är anpassade efter människans behov och 

förutsättningar. Många av klasserna riktas in för att gå i samklang med skidåkning, löpning, 

klättring och cykling. Yogan används då som uppvärmning inför följande aktivitet, eller som 

förebyggande träning för att stärka de delar av kroppen som ansträngs under utövandet av 

andra aktiviteter. Klasserna hålls gärna ute i naturen; på fjället, på toppen av Åreskutan, eller 

på SUP-brädor (stand-up-paddleboard) på sjöar (yogastories.se, 2016). 

 

Mountain Mind 

Mountain Mind är en annan Årebaserad yogaverksamhet, med utgångspunkt i bergen. 

Verksamheten erbjuder kurser, retreats och föreläsningar inom yoga, meditation, mindfulness 

och kostrådgivning, men skräddarsyr också helhetslösningar åt företag, hotell och 

konferensanläggningar. Yogaverksamheten förlägger sina övningar ute i naturen så ofta det 

går. Mountain Mind riktar precis som Yogastories ibland in sina klasser mot kunder som 

utövar andra aktiviteter, för att gynna de delar av kroppen som används vid utövandet av 

dessa. Andra aktiviteter som ingår i Mountain Minds erbjudande är bergsmeditation, 

andningsövningar och vandringar/pilgrimsvandringar (mountainmind.se, 2016).  
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Vemdalsfjället 

 

Storhogna Högfjällshotell 

Storhogna Högfjällshotell är ett hotell beläget i Vemdalsfjällen, 725 meter över havet. Utöver 

hotellrum i olika storlekar och utformning finns även möjlighet att boka en privat svit som 

ligger separat från hotellet, Fjällvistet. Hotellet är öppet året runt och erbjuder utöver boende 

aktiviteter i fjällmiljö, konferensmöjligheter, ett förstklassigt spa och en restaurang som 

serverar fjällinspirerad mat med lokala och närproducerade ingredienser. Storhognas 

spaerbjudande består av bastu, pool, bubbelpool samt olika behandlingar. Även olika 

träningspass erbjuds, bland annat övning i yoga och mindfulness. Fjällvistet har en egen 

bastu och varm badtunna. Hotellet erbjuder olika paketlösningar inriktade till olika 

målgrupper, allt från Vasaloppspaket till jaktpaket och spahelger (storhogna.se, 2016). 

 

Östersund/Frösön 

 

Quality Hotel Frösö Park 

Frösö Park är ett sporthotell beläget på Frösön i Östersund. Erbjudandet kombinerar 

friluftsliv, hälsa och gym i möte med avskildhet, spa och vällagad mat. Det genomgående 

temat för hotellet är ”Förnimmelser av Jämtland”, något som främst framkommer i hotellets 

spa. Spaavdelningen kombinerar moderna behandlingar och lokala hälsotraditioner med den 

storslagna naturen och det jämtländska klimatet. I restaurangen kan besökare njuta av 

maträtter från hela världen, men med en jämtländsk touch. Utöver att tillhandahålla boende, 

spa, mat och dryck finns även konferensmöjligheter och goda möjligheter till fysisk aktivitet i 

hotellets erbjudande. Hotellet har ett eget gym, nära till både längdskidspår och 

långfärdsskridskobana vintertid, samt gångavstånd till golfbana (frosoparkhotel.se, 2016). 

 

Funäsfjällen 

 

Tännäskröket 

Tännäskröket är en fjäll- och skidanläggning mitt i Funäsfjällen, som erbjuder logi i form av 

fjällstugor och lägenheter. Anläggningen har även en camping. Ett mindre spa-alternativ 

finns, en spakåta, med inspiration från lappländska kåtor. I spakåtan, som kan bokas av 

grupper på upp till åtta personer, finns en vedeldad bastu, bubbelbad och relaxavdelning med 

braskamin. Spakåtan är bokningsbar året runt. Tännäskrökets restaurang serverar mat från den 
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norrländska matkulturen, med öl från det lokala bryggeriet till. Anläggningen erbjuder 

möjlighet till många olika aktiviteter året runt. Under vintern är det skidåkning, både 

längdskidåkning och utförsåkning, som står i fokus. Sommartid är de huvudsakliga 

aktiviteterna vandring, fjällfiske och kanotpaddling (tannaskroket.se, 2016).  

 

Fjällnäs 

Fjällnäs är Sveriges äldsta fjällhotell, beläget i Funäsfjällen, 820 meter över havet. Hotellet 

ligger nära till orörd vildmark, med vatten från fjällsjön så rent att det går att dricka. 

Anläggningens spa ”Mii Gullo Spa” har fått sitt namn från det samiska språket. ”Mii Gullo” 

betyder ”hur mår du”, och hämtar inspiration till helande och välgörande behandlingar från 

traktens kultur och historia. Spaets syfte är att kunna ge besökarna krafterna tillbaka efter en 

tuff dag ute i fjällen. Hotellet har en restaurang som serverar lokala delikatesser, och låter 

råvarorna, bygdens kultur och historia inspirera. Närheten till naturen inbjuder till ett flertal 

aktiviteter. Sommartid är några av de populära aktiviteterna vandring och löpning, cykling, 

fiske och golf. Vintertid erbjuds skidåkning i alla dess former, längdskidåkning, 

turskidåkning, toppturskidåkning, heliskiing. I området finns ett av världens längsta 

längdspårsystem med över 300 km preparerade spår. Isfiske och skoterturer är också 

aktiviteter som erbjuds vintertid (fjallnas.se, 2016).   

 

Identifierade ord och värden 

Genom analys av de valda aktörernas hemsidor och erbjudanden identifierades ett antal 

återkommande värdeord. Många av aktörerna använde sig av samma eller liknande ord för att 

beskriva sitt wellnesserbjudande och upplevelsen hos dem för potentiella gäster. De mest 

återkommande värdeorden rörde naturen, fjällmiljön, aktiviteter (främst olika former av 

skidåkning), avslappning och kulinariska upplevelser och egenskaper. Figuren nedan visar de 

identifierade orden storleksordnade efter frekvens i wellnesserbjudandet hos de valda 

aktörerna (se figur 3). 
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Figur 3. En visuell presentation av återkommande 

ord från de valda aktörernas erbjudande på sina hemsidor. 

 

Ovan har nu det övergripande utbudet presenterats utifrån en generell översikt över länet i 

stort, samt en beskrivning av de tio utvalda aktörerna och identifierade värdeord. I följande 

avsnitt presenteras material från de fyra aktörer som valdes ut för mer djupgående intervjuer. 

Materialet presenteras ur två aspekter - dels hur aktörerna arbetar med skapandet av sin 

wellnessupplevelse, upplevelserummet och produkt, samt hur de ser på Jämtland Härjedalens 

potential att utvecklas till en nordisk wellnessdestination. I den sista aspekten presenteras 

även organisationen Jämtland Härjedalen Turism´s syn på frågan. 

 

4.3 Intervjuade aktörer 

4.3.1 Aktörernas skapande av wellnessupplevelsen 

 

Flykten till den autentiska upplevelsen 

Genomgående för både Frösö Park, Copperhill, Storhogna och Yogastories är att naturen och 

närheten till den är grundpelaren i deras wellnessupplevelser. Alla fyra aktörernas 

wellnessupplevelse har sin utgångspunkt i möjligheten och närheten till aktiv rekreation som 

skidåkning, vandring och andra mer fartfyllda aktiviteter, men också en lugn och 

avslappnande rekreation med spa, yoga, och mentala träningspass. Alla aktörerna beskriver att 

wellnessupplevelsen hos dem innefattar båda dessa rekreationsformer. 
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Aktörerna påvisar allihop att deras besökare kommer till dem för att uppleva autentiska 

nordiska wellnessupplevelser. För aktörernas gäster handlar det om att uppleva naturen, 

aktiviteterna och maten, och att göra det på typiskt nordiska sätt - att åka skidor, vandra, ha tid 

i spaet med bad och bastu, äta mat, och allt tillsammans med nära och kära. Aktörerna gör sitt 

bästa för att göra naturen tillgänglig och konsumerbar, oavsett om man vill vara utomhus eller 

inomhus. 

 

Ulrika Eriksson, revenue manager på Copperhill Mountain Lodge (2016) beskriver att 

gästerna som kommer till hotellet ska kunna bo bra, äta bra, njuta i spaet, se ut över fjället 

genom fönstren, ta det lugnt i sofforna och känna att de är på fjället utan att för den sakens 

skull vara ute. Hon menar att Copperhill har som ambition att vara en röd matta ut i naturen 

där kontrasten mellan det ofta kalla och karga där ute och det varma och exklusiva där inne på 

hotellet står i fokus. Hotellet har även skapat en egen "nature trail" där ovana vandrare på en 

snitslad enklare vandringsled kan ta sig ut och inte behöva oroa sig för att gå vilse eller 

behöva åka långt för att hitta vandringsleder (Eriksson, 2016). Hon beskriver även 

fördelen med att erbjuda paketlösningar då det gör det både enklare och attraktivare för vissa 

gäster att ägna sig åt en viss aktivitet än att göra det på egen hand. Om gästen köpt ett 

löparpaket så är det fortfarande gästen som löper, lika som om hon eller han tagit sig ut på 

egen hand, men skillnaden är att gästen får tillgång till tips och råd på olika vägar att springa i 

form av en inkluderad guidebok, samt att upplevelsen blivit mer konkret - något man “köpt” 

och “ska genomföra” och detta underlättar och kan vara avgörande för vissa personers 

motivation att verkligen ta sig ut, menar Eriksson (2016). 

 

Att uppleva den autentiska gastronomin är något som aktörerna tror är centralt i gästernas 

upplevelse hos dem. Därför serverar både Copperhill, Storhogna och Quality Hotel Frösö 

Park mat av lokala råvaror som kött från jämtländska gårdar, fisk från lokala sjöar och öl från 

Jämtlands bryggeri. Ellen Lindblad, spa-ansvarig på Storhogna Högfjällshotell (2016) 

poängterar att "i Jämtland är lokal matproduktion stort, och något vi tar vara på. Det är 

jättekul för turisten att komma hit och uppleva det som finns här." Copperhill gör maten till en 

del av upplevelsen även genom att exempelvis anpassa den för att passa de olika aktiviteter 

som den ingår i. Om det är ett yogapaket anpassas maten för att passa denna livsstil med lätta, 

rena råvaror som går i stil med den livsstilen (Eriksson, 2016). 
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När det kommer till upplevelsen i sig så beskriver aktörerna upplevelsen som att det ska vara 

en helhetskänsla (Eriksson, 2016) och ett lugnt och skönt ställe där man verkligen kan känna 

sig avslappnad och vara sig själv: 

 

"Det är många som känner sig hemma här. Man behöver inte klä upp sig för att komma hit utan 

här kan man springa runt i bara långkalsonger om man känner för det." (Citat, Ellen Lindblad, 

Storhogna Högfjällshotell, 2016) 

 

Therese Furudal, ägare på Yogastories (2016) berättar att hon har ett samarbete med 

resebolaget Ving och håller i samarbete med dem yogaresor utomlands. Hon beskriver att den 

största skillnaden mellan wellnessupplevelsen på en typisk sol- och badort och i de 

Jämtländska fjällen är att i värmen har människorna på hennes yogaklasser lättare att slappna 

av och närma sig sitt inre. Furudal (2016) tror att människor har lättare att känna att de lämnar 

allt hemma och verkligen är på semester när de åker utomlands till värmen, men att vissa även 

kan uppnå den känslan i fjällen. Furudal (2016) beskriver att wellnessupplevelsen för henne är 

att förena kropp och själ och att detta kan göras på alltifrån en yogamatta på stranden till uppe 

på en fjälltopp. Hon trycker dock på de fördelarna kopplade till natur och friluftsliv med yoga 

på hemmaplan i Åre. 

 

"Det är en annan typ av upplevelse. Det är den som finns här och det som är unikt här. Att man 

kombinerar den här aktiva livsstilen och de lugna momenten, förberedande för cykling eller 

återhämtande efter vandring." (Citat, Therése Furudal, Yogastories, 2016) 

 

Furudal (2016) berättar ändå att oavsett vart wellnessupplevelsen utspelar sig så handlar det 

mycket om gästens behov av att komma bort från hemmiljön och att varva ner utan vardagens 

alla måsten. "Det är inte så mycket platsen som spelar roll, utan att komma bort" (Citat, 

Therése Furudal, Yogastories, 2016). 

 

Furudal (2016) har även ett samarbete med Copperhill och håller i yogaklasser på hotellet. 

 När det kommer till yoga och mindfulness så är det även något som Storhogna har i sitt 

wellnesserbjudande. Hon berättar dock att skidgästerna ofta har fokus på annat än att delta i 

mentala och spirituella wellnessaktiviteter. 

 

"Vi brukar avsluta vissa dagar med något lugnare pass som meditation eller mindfulness för att 

man ska varva ner ordentligt och samla energi. Men det är mycket man ska hinna med när man är 
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i fjällen och wellnessaktiviteterna som de här passen hinns inte alltid med och många prioriterar 

det nog inte så högt." (Citat, Ellen Lindblad, Storhogna Högfjällshotell, 2016) 

 

Upplevelserummet 

När gästen lämnat sitt vardagsliv för att ta del av en upplevelse hos aktörerna har han eller 

hon klivit in i upplevelserummet. Detta tar sig varierade uttryck hos de olika aktörerna. 

De tre hotellen beskriver Jämtland Härjedalens storslagna natur utanför sina fönster som en 

viktig del av upplevelserummet, och att det som är där ute även hämtas in för att göra 

upplevelsen av ute och inne mer sammanflätad. 

 

Annelie Helmersson, spa-ansvarig på Quality Hotel Frösö Park (2016) beskriver att den 

övergripande tanken med upplevelserummet i spaet på Frösö Park är att ta in naturen och de 

kontraster som finns där ute. Spaet jobbar med ett holistiskt tänk där kroppen och själen ses 

som en helhet. Helmersson (2016) menar att det krävs en balans mellan de båda för att uppnå 

välbefinnande och harmoni. Genom vistelsen i spaet är förhoppningen att gästerna ska känna 

en ökad kontakt med sig själva både fysiskt och psykiskt, men även skapa en större kontakt 

med naturen och omgivningen. 

 

Upplevelserummet för Yogastories blir inte det traditionella. Det skiftar väldigt mycket och är 

både utomhus och inomhus. Furudal (2016) säger att det gäller att vara flexibel och anpassa 

aktiviteterna och sinnesstämningen efter den miljö man befinner sig i. Hon drar ett exempel 

och visar på hur upplevelsen kan anpassas till det annorlunda upplevelserummet: 

 

“Det blir mycket att använda negativa moment i omgivningen till något positivt. När vi har yoga 

uppe på fjället så har det varit jättemycket mygg och blåst och då får jag prata om att det här är 

precis vad det handlar om. Det är inte svårt att hålla balansen när du står på din matta i en 

studio, men däremot när du kommer ut och det är ojämnt underlag och det blåser och det är 

myggor, och grannen svajar, det är då man får öva på riktigt. Så man får försöka att göra det till 

en del av upplevelsen, allt det som händer runt omkring. Integrera det i upplevelsen helt enkelt. 

(Citat, Therése Furudal, Yogastories, 2016). 

 

Upplevelserummet hos Copperhill med design som fokus anspelar på exklusivitet, jordiga 

färger, naturmaterial, modern internationell elegans och kontraster (Eriksson, 2016). Eriksson 

(2016) påpekar dock att upplevelserummet kan upplevas på olika sätt av varje gäst. Någon 
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kanske bara ser spaet, någon lägger större vikt vid designen och någon ser naturen och 

skidåkningen. 

 

"Upplevelserummet kan vara så olika för olika människor. Upplevelserummet kan vara den här 

kontrasten mellan det som är där ute och det som är där inne. Upplevelserummet för våra gäster 

som kommer kan vara vår stora lobby, medan vissa av våra gäster bara kommer se spaet." (Citat, 

Ulrika Eriksson, Copperhill Mountain Lodge, 2016) 

 

Historier och tematiseringar som en del av upplevelsen 

Upplevelsen i upplevelserummet kan tänkas bli ännu mer autentisk om den har en förankring 

till miljön där den utspelar sig. I underökningen framkom det att det endast var Quality Hotel 

Frösö Park som aktivt arbetade med storytelling som de bygger på "Förnimmelser av 

Jämtland". Copperhill, Storhogna och Yogastories använde inte storytelling i den 

utsträckningen men använde istället olika teman i sitt upplevelseskapande. Gemensamt för de 

tre hotellen var att de alla använder någon form av koppling till den omkringliggande naturen, 

medan Yogastories teman var mer förankrade i teman förknippade med yogans uråldriga 

historia. 

 

Helmersson (2016)  beskriver att anläggningen jobbar med storytelling kring just 

“Förnimmelser av Jämtland” där varje delmoment i spaupplevelsen inspirerats från storsjön, 

Jämtlands övriga natur, traditioner och historia (Helmersson, 2016). På så vis skapas en 

förankring till bygden och dess historia. 

 

"Det är ju "touch of Jämtland". Det finns så mycket vackert här, det finns så mycket gamla 

traditioner som är värda att ta upp och sprida igen. Det är väldigt lokalt. Vi vill ta det som är ute 

in. Vädret här är hårt, det är mycket blåsigare, det är mycket mer snö, det är mycket mindre 

sommar och mindre varma somrar. Då måste man ta in det man kanske inte alltid kan uppleva ute, 

och göra det i en annan version." (Citat, Annelie Helmersson, Quality Hotel Frösö Park, 2016) 
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Bild 2. Bilden visar fotbadet "heta grytor" samt "vadet" på Quality 

Hotel Frösö Park som båda två är populära stationer i spaet.  

Foto: Amanda Valkonen 

 

Kring varje station i spaet på Frösö Park finns en skylt som förklarar bakgrunden till de olika 

momenten. Några av de moment som erbjuds i spaet är “tvagning”, där kroppen skrubbas som 

man gjorde förr i tiden, fotbad i heta grytor (se bild 2) som inspirerats av de jättegrytor som 

bildats i berggrunden till följd av slipande sten och grus i bland annat Ristafallets vattenfall, 

bad i isvak som är en gammal tradition, vilorum med inspiration från stengrottor och bastur 

med olika teman som storsjöns dimma (ångbastu) och rökbastu med inspiration från de 

svettkåtor som användes av arbetarna i kolmilor förr. Spaet erbjuder även en inomhuspool 

kallad tjärnen, en utomhuspool kallad sjön och “vadet”, en vaddjup liten bassäng där 

besökaren går växelvis genom kallt och varmt vatten för att öka blodcirkulationen (se bild 2). 

Den övergripande tanken med spaet är att ta in naturen och de kontraster som finns där ute 

(Helmersson, 2016). 

 

De övriga tre aktörernas tematisering skiljer sig åt och sker i olika stor omfattning. Eriksson 

(2016) beskriver Copperhills tema och röda tråd i dessa fyra nyckelord - kontraster, natur, 

design och respekt. Respekt mot både gäster, sig själva och mot naturen och miljön. 

Copperhills tema kan sammanfattas som en modern skilodge-känsla där metallen koppar är ett 

framträdande materialval för olika detaljer i inredningen, och detta har en koppling till Fröå 

koppargruva beläget i Åre. Utöver detta använder de inte någon story kopplad till Jämtland 

eller Åre i stort utan mer till sin egen historia som hotell, hur de startade, hur de har utvecklats 
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under dessa år, deras arbete med att, som de beskriver det "sätta Åre på kartan". De arbetar 

mer internt med denna historia och vill få alla sina medarbetare att jobba i samma 

Copperhill-anda för att skapa en helhet i upplevelsen. Eriksson (2016)  nämner dock att den 

lokala förankringen är något som hotellet strävar efter att jobba mer med, och att det finns 

önskemål från destinationsbolaget i Åre att inkludera mer av Åre i Copperhill-produkten. 

 

Lindblad (2016) beskriver att Storhognas tema kopplas till naturen och det naturnära men 

berättar att hotellet även har ett litet tema förankrat i Jämtlands historia. Historian går ut på att 

Karl XI besökte regionen på 1600-talet och kom till Vemdalsfjällen under sin eriksgata där 

han vid platsen för dagens Storhogna sa att det borde finnas ett rastställe. På den vägen 

skapades Storhogna och idag är flera av hotellets salar och rum namngivna i tema kring den 

gamla kungen. 

 

De teman som används av Furudal på Yogastories skiljer sig mest från de övriga tre. Givetvis 

sker tematiseringen på ett annat sätt då aktören inte är ett hotell som de andra. Furudal (2016) 

 berättar att hon ofta jobbar med olika teman under klasserna och försöker få temat som en röd 

tråd genom hela upplevelsen med ljud, ljus, doft, rörelser och föreläsningar i linje med temat. 

Temat kan exempelvis handla om de olika elementen eller olika kroppsdelar. Furudal (2016) 

tror att man som deltagare på så sätt får en känsla av att det är väldigt genomtänkt. 

 

"Det är viktigt med en helhet. Min dröm är att folk ska komma ifrån passet och känna att "det här 

var något annorlunda". Att "jag har inte just varit på en yogaklass", utan mer upplevelsen, 

känslan efteråt, mer än att "den här positionen var cool". Mer prata om en känsla man fått eller 

att man har blivit berörd på ett sätt, eller känt att sinnena varit med." (Citat, Therése Furudal, 

Yogastories, 2016) 

 

Atmosfärens betydelse i upplevelserummet 

I sina respektive upplevelserum jobbar de fyra aktörerna på liknande sätt med att stimulera 

sina gästers olika sinnen. Alla fyra använder sig bland annat av musik och ljud, dofter och 

olika ljussättning. Hotellen erbjuder även mat och lokala råvaror som stimulerar smaksinnet i 

upplevelsen. Lindblad (2016) beskriver att det jämtländska och naturliga även ska vara en del 

av atmosfären i wellnessupplevelsen på Storhogna. 
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"Det ska inte vara ett kritvitt strikt, kliniskt spa som de nya häftiga spana utan vi vill få in mer det 

naturnära i vårt spa. Det är det naturliga och råa snarare än det klassiska spaet."(Citat, Ellen 

Lindblad, Storhogna Högfjällshotell, 2016). 

 

Lindblad (2016) beskriver spaet som ljust och med naturnära färger, de spelar joik (samisk 

folkmusik) i spasalongen och under behandlingarna. Joiken fungerar som instrumentell 

lugnande musik då det inte är en text man kan följa med i. Lindblad (2016) beskriver att under 

en behandling kan gästen gå ner i ett nästan meditativt tillstånd, och att det är en häftig men 

samtidigt avkopplande upplevelse att ha joiken i bakgrunden som lätt får en att sväva iväg i 

sina egna tankar. 

 

Atmosfären på Frösö Park är noga genomtänkt. Redan i korridoren mot spaavdelningen spelas 

avkopplande musik för att sätta besökaren i rätt sinnesstämning. Spaupplevelsen ur ett 

sinnesperspektiv på Frösö Park och Copperhill kan beskrivas på samma sätt. De båda anspelar 

på dofter, avslappnande musik, temperaturskiftningar i vatten och luft, kroppsbehandlingar, 

olika färger och ljussättning samt mat och dryck (Helmersson, 2016, Eriksson, 2016). 

Helmersson (2016) menar att spaet syftar till att skapa lugn och ro och en känsla av att må bra 

som besökaren förhoppningsvis ska ta med sig hem efter besökets slut. 

 

Furudal på Yogastories beskriver att wellnessupplevelsen hos henne berör olika sinnen på 

många sätt och att det är något hon själv tycker är spännande och viktigt att jobba med. 

Visuellt handlar det om att befinna sig i olika stimulerande miljöer, och exempelvis använda 

olika belysning. Beröringsmässigt och doftmässigt med oljor och beröring. Musik och ljud är 

också centralt 

 

Personalen och andra gästers betydelse 

När besökaren tagit sig till det wellnessbaserade upplevelserummet är, förutom autenticitet, 

tematisering och sinnesberörig, även andra människor en del av den totala upplevelsen. Dessa 

andra människor består av personalen, men till stor del även av andra besökare. 

 

Storhogna har ett stort gästfokus och levererar mervärde genom att skapa personlighet med 

sina gäster och genom sin lokala personal skapa igenkännande. "Det känns familjärt och som 

ett kärt återseende" säger Lindblad (2016). 
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"Genomgående i våra behandlingar är att man ska känna sig omhändertagen och trygg. Vi som 

jobbar här ska vara mottagande och lite personliga, vi ger tillexempel alltid en rekommendation 

vad de kan använda för produkter hemma och sådär. Vi lägger ner tanke och tid i varje gäst och 

inte som på större ställen där det är som ett löpande band". (Citat, Ellen Lindblad, Storhogna 

Högfjällshotell, 2016) 

 

Copperhill arbetar å sin sida professionellt genom att låta personalen genomgå 

värdskapsutbildningar och ser personal som "on stage" i sitt bemötande med gästerna. 

Eriksson (2016) berättar att Copperhill har ett visst tänk kring interaktionen mellan personalen 

och gästerna. Hon liknar det vid en teater där man har en chans att göra "rätt" och inte som när 

man spelar in en film och har möjlighet till omtagningar. Eriksson (2016) berättar att 

personalen ser sig som att de står på en scen och ständigt ska underhålla och tillfredsställa 

gästerna, och att det är det allra roligaste med att jobba med service. De lägger stor vikt vid 

värdskap och låter alla personal genomgå en värdskapsutbildning som syftar till att lära 

medarbetarna att leverera service "the Copperhill way", som hon beskriver. 

 

När det kommer till andra besökare i upplevelserummet så är det något som både Frösö Park 

och Copperhill har tankar kring. De båda har bland annat särskilda tider då barn får vistas i 

spaet, allt för att olika målgrupper ska kunna njuta av spaupplevelsen på olika sätt. 

 

4.3.2 Aktörernas syn på Jämtland Härjedalen som nordisk wellnessdestination 

 

Regionen har stor potential 

Aktörerna är alla överens om att regionen har en stor potential att vara en wellnessdestination. 

Eriksson (2016) anser exempelvis att Jämtland Härjedalen är en fantastisk region för turism 

kopplat till rekreation och wellness och att det finns en otrolig potential med fantastiska 

produkter. Furudal (2016) trycker på naturen och miljön i dessa omgivningar och refererar till 

besökare hon haft som beundrats över omgivningarna. En till viktig aspekt hon nämner som är 

positiv för regionen är tillgängligheten att ta sig ut, och att ha helt orörd natur så nära inpå. 

Aktörerna är även enade om att det gäller att använda resurserna på rätt sätt, men att det finns 

en del hinder och saker regionen måste jobba på för att bli en starkare wellnessdestination. 
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Använda men ta hänsyn till resurserna 

Furudal (2016) anser att det handlar om att använda naturen och dess resurser mer och att 

erbjuda mer arrangerade upplevelser. En idé hon har och som hon även erbjuder i sin 

verksamhet, är mixade produkter som kan göra erbjudandet mer intressant. Det går ut på att 

exempelvis erbjuda yoga tillsammans med cykling för att locka nya målgrupper. 

 

"Det känns som att de som har vandrat förut, de fortsätter ju att vandra. Och har du aldrig 

vandrat så kanske du inte åker på en fjällvandring. Du vet inte vad du ska ha för prylar, du vet inte 

vad du ska ha för saker, du vet inte hur det går till liksom. Och man vet ju kanske inte vad 

charmen med det är heller. Men om man kan kombinera det med någonting annat så kanske det 

kan locka flera. Typ som med yogan, yoga för cyklister, att man tänker vad man skulle kunna slå 

ihop för att göra det mer attraktivt och spännande. Man lockar en ny målgrupp på så sätt." (Citat, 

Therése Furudal, Yogastories, 2016) 

 

Helmersson (2016) berättar att hon tycker det är svårt att sätta finger på vad som är typiskt 

nordisk wellnessturism eftersom alla länder enligt henne är så olika och har olika resurser. 

 

“Finlands absolut största tradition är bastu, badar bastu som en tokig, det ska vara varmt och hett 

och nästan så man svimmar där inne. Det är så typiskt finskt. Finsk sisu. I Sverige är vi ju lite mer 

att vi.. vi har vi väldigt gamla traditioner gällande hälsa, vi har såna här gamla veteraner. Vatten, 

vi ska tvätta oss, hygien och allt det här. Där har ju vi den största traditionen. Norge vette sjutton 

vad de är kända för... Att de är utomhus, nästan avgudar naturen. Och så har vi ju Danmark då, 

vad har dom? .. Gräs?” (Citat, Annelie Helmersson, Quality Hotel Frösö Park, 2016) 

 

Hon menar dock att de resurserna som finns här och som ska användas är Jämtlands 

traditioner, vad som är starkt här, material som finns här, hur man har levt här förr och vad 

som finns i områdena. Helmersson (2016) poängterar dock att typisk “exotisk” wellness och 

den här i Norden skiljer sig åt i att det här är mer fokus på aktiviteter. 

 

“Det är inte så mycket yoga i Norden. Ute och går, ute och vandrar i fjällen, efter leder. Vi är 

mera fysiska i vår avslappning, än att bara sitta och tänka.” (Citat, Annelie Helmersson, Quality 

Hotel Frösö Park, 2016) 

 

Eriksson (2016) menar också att det finns mycket som kan utvecklas men att det givetvis 

måste ske så att det passar naturen och att naturen som är den största och rikaste resursen i 

regionen inte försämras eller förändras för mycket för att fortfarande vara genuin. 
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Samarbete och marknadsföring - två nycklar till framgång? 

Helmersson (2016) tror att en nyckel till framgång är samarbete, och att alla aktörer hjälps åt 

att marknadsföra sina produkter och ha ett helhetstänk. Eriksson (2016) menar att många 

aktörer i regionen är småskaliga och inte sitter på de resurser som krävs för att storsatsa och 

nå ut. Resurserna handlar om både pengar, personal, kunskap och driv. Den orsak som 

Eriksson (2016) menar att har störst betydelse för att regionen inte når ut är bristen på 

samarbete, något som till viss del skulle kunna avhjälpa denna småskalighet. 

 

"JHT i all ära, men vi når inte ut och det är också så här att här måste ju destinationerna i sig - 

Åre, Vemdalen, Klövsjö, Funäsdalsfjällen, vi måste jobba tillsammans för att få upp den här 

marknaden. Som vi gör just nu så stångas vi mest med varandra." (Citat, Ulrika Eriksson, 

Copperhill Mountain Lodge, 2016) 

 

Detta går i linje med det Karin Gydemo Grahnlöf, projektansvarig på Jämtland Härjedalen 

Turism (JHT) (2016) beskriver - att regionen inte jobbar specifikt mot temat wellness utan att 

det perspektivet i så fall är något som varje enskild aktör får lyfta fram. Svårigheterna med 

detta anser Eriksson (2016) är att sammanstråla alla viljor och visioner då många aktörer är så 

olika och har olika visioner. Vissa aktörer har en starkare vilja att nå ut medan vissa gillar det 

småskaliga, eller som tidigare beskrevs, helt enkelt inte har resurserna för att nå ut. Eriksson 

(2016) menar även att aktörernas olika visioner inte gör det helt enkelt för destinationsbolagen 

att arbeta med destinationsutveckling. Ett exempel som hon beskriver är att Copperhill och 

destination Åre har olika bild av vad som är internationell marknad. 

 

"När vi går ner här till Åre Destination och har möten så säger ju de att den internationella 

marknaden är i Trondheim. Och då blir jag så här att, men det är ju vår lokala marknad!" 

(Citat, Ulrika Eriksson, Copperhill Mountain Lodge, 2016) 

 

Eriksson (2016) beskriver att Copperhill har en fördel gentemot andra aktörer i att de är 

anslutna till en större hotellkedja och därigenom har större resurser. Hon har förståelse för att 

mindre aktörer inte har samma möjligheter att exempelvis åka på mässor utomlands för att 

visa upp sig. Eriksson (2016) menar då att andra aktörer skulle kunna tillåta Copperhill att 

exempelvis ta med information om dem ut på dessa mässor för att sprida kunskap om bygden 

och det som finns där eftersom det skulle gynna alla. Samarbete. Hon menar att det gäller att 

titta långsiktigt och att inte locka gäster för morgondagen, utan att öka kunskapen om 

regionen i stort för att locka gäster i det långa loppet, då det kommer gynna alla olika aktörer. 
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Liksom representanterna för Frösö Park och Copperhill tror även Lindblad (2016) att 

samverkan är nyckeln. Hon menar att samverkan inom destinationsbolaget Destination 

Vemdalen gör Vemdalen starkare och attraktivare, och att samma typ av samverkan i 

regionen i stort, ur en wellnessaspekt, skulle kunna leda till en starkare wellnessdestination. 

Paketering av produkter och upplevelser anser Lindblad (2016) också vara en viktig del. 

 

"Det blir lite den nordiska motsvarigheten till tex yogaresor till Bali. Ett omanpassat erbjudande 

till den nordiska naturen." (Citat, Ellen Lindblad Storhogna Högfjällshotell, 2016) 

 

Även Furudal (2016) nämner att samarbete är viktigt och kan användas för att komplettera 

varandra i sina erbjudanden. Om en aktör erbjuder en sak och en annan aktör en annan sak, så 

kan de slås ihop och bli ett samarbete, och på så vis lyfta varandra. Eriksson (2016) 

poängterar att det finns väldigt mycket vilja och företagsanda bland företagare i regionen, och 

många som verkligen brinner för service men att stoppklossen ofta är att man inte vågar satsa 

fullt ut. 

 

Förutom samarbete så anser aktörerna, som tidigare nämndes, att marknadsföring är det som 

kan bidra till en starkare wellnessdestination. Helmersson (2016) anser att det handlar om att 

synas, att folk ska få upp ögonen för vilka möjligheter till aktiviteter som finns samt att "hitta 

de som är intresserade av det här, eller har ett intresse av att gå den här vägen" (Citat, 

Helmersson, 2016). Det Eriksson (2016) menar behövs för att sätta regionen på kartan ur en 

wellnessaspekt är att skapa medvetenhet. Hon menar att många internationella potentiella 

besökare inte känner till regionen över huvud taget. Det handlar om att bygga varumärket och 

att öka kunskapen om regionen. "Vissa vet vad Lappland är, tack vare Swedish Lapland som 

är ett starkt varumärke. Det finns ingen kunskap om Jämtland Härjedalen." Citat Ulrika 

Eriksson, Copperhill Mountain Lodge, 2016). Trots destinationsbolagens arbete så anser 

Eriksson (2016) att regionen inte når ut, och det kan förklaras av flera olika orsaker. Dels är 

det kostsamt att bedriva marknadsföring internationellt och att skapa sig ett starkt varumärke. 

 

Hellre en bred än en nischad marknad 

Linblad (2016) tror att ett stort utbud av olika typer av wellnessaktiviteter kan vara en 

framgångsfaktor för regionen. Hon poängterar att skidåkningen är och kommer att vara det 

primära, men att om fler typer av aktiviteter erbjuds så skapar det mer ruljangs hos alla 
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aktiviteter och fler reseanledningar skapas. Lindblad (2016) menar att fokuset hos många 

aktörer är att skapa året-runt-verksamhet och tror inte att regionen har tillräckligt med 

kundunderlag för att ha en specifik nisch mot wellness utan att regionen måste marknadsföras 

mot en bred marknad och med en mångfald av produkter. Hon poängterar också att mycket 

handlar om vad man väljer att benämna typen av turism som och hur man ser på turismen. 

Lindblad (2016) beskriver att skidåkning, äta god mat och gå på spa är wellness och att må 

bra, men att besökare inte ser det som wellness när de åker till fjällen för att vandra eller åka 

skidor. 

 

"Det handlar mycket om hur man lägger fram erbjudandet och wellness som begrepp kan nog 

vara lite svårt för vissa att greppa. Så då lägger man det hellre som friluftsliv, men i grund och 

botten så är det ju rekreation och wellness." (Citat, Ellen Lindblad, Storhogna Högfjällshotell, 

2016) 

 

Även konversationen med Gydemo Grahnlöf på JHT pekar på samma tanke kring regionen 

som wellnessdestination. Hon menar att wellness gömmer sig i destinationens erbjudanden 

även om det inte uttalat nämns. 

 

“För oss arbetar vi mer mot antingen ”träningsturism” eller ”mat/gastronomi” som på sitt sätt är 

en del av wellness, men kanske framförallt att vara i våra fjäll om du så cyklar, fiskar, vandrar, 

rider eller åker skidor så är det wellness för oss.” (Citat, Karin Gydemo Grahnlöf, Jämtland 

Härjedalen Turism, 2016) 

 

Gydemo Grahnlöf (2016) avslutar med att nordisk wellness mer specifikt inte bedömts som 

något koncept eller varumärke att arbeta vidare på i nuläget, men att wellness är något som 

regionen ändå som sagt har. 
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5. Analys 

 

5.1 Det jämtländska utbudet  

Smith & Puczkó (2009) definierar wellnessturism som resor som syftar till att nå ett visst 

hälsotillstånd. De olika delarna inom den mänskliga hälsan (fysisk, psykisk och spirituell) ska 

vara i balans med varandra för att nå ett ultimat hälsotillstånd (Müller & Lanz Kaufmann, 

2001, refererade i Konu et al, 2010). Genom studierna av aktörernas hemsidor och genom 

intervjuerna framgår det att det jämtländska turismutbudet består av många olika sorters 

aktörer av varierande storlek som på olika sätt kan bidra till att förbättra människors hälsa. 

Allt från skiddestinationer, till hotell- och logianläggningar, till små enmansföretag som 

erbjuder olika sorters tjänster. Gemensamt för aktörerna är deras syn på den jämtländska 

naturen som en stark wellnessresurs, och många av de aktiviteter som erbjuds i Jämtland 

Härjedalen har sina rötter i naturen, och turismen är i mycket stor utsträckning centrerad kring 

utomhusaktiviteter av olika slag.  

 

Organisationen Jämtland Härjedalen Turism beskriver naturen, fjällvärlden och den rena 

luften som några av regionens bästa egenskaper och främsta resurser. Naturen står i Jämtland 

Härjedalen som värd för en mängd olika aktiviteter, så som skidåkning, cykling och vandring. 

Dessa aktiviteter återfinns bland de komponenter som Hjalager et al (2011) i sin rapport 

“Nordic Wellbeing” identifierat som några av de grundläggande delarna för välmående i de 

nordiska länderna. Resultat från de intervjuer som gjordes i arbetet med rapporten säger att 

människans starka koppling till naturen är en av de främsta sakerna som är kopplade till hälsa 

och wellness i Norden (Hjalager et al, 2011). Att vistas och utöva aktiviteter i naturen har en 

erkänd positiv effekt på det mänskliga sinnet och hälsan (Emmelin et al, 2010), och Jämtland 

Härjedalen med naturen som sin starkaste resurs borde teoretiskt kunna ses som en stark 

potentiell destination inom ramarna för en nordisk wellness.  

 

Av Jämtland Härjedalens breda utbud av aktörer valdes tio aktörer ut, och deras erbjudande 

studerades och analyserades utifrån deras respektive hemsidor. De olika aktörernas 

erbjudande kan påstås vara lite varierade, men också mycket lika och alla ser närheten till 

naturen som en central aspekt. Flera ord (egenskaper) och värden som identifierats från 

aktörernas erbjudanden återkom också som centrala ord och värden i rapporter som Hjalager 

et al (2011) skrev för Nordic Innovation. Dessa ord och värden rör främst naturen, där frisk 
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luft, rena landskap, skog och berg (fjäll) är några av de värdeladdade ord som återkommer hos 

båda parter.  

 

De vanligast förekommande orden från analysen av de valda aktörernas hemsidor 

presenterades i ett ordmoln (se figur 3 i empiriavsnittet). De olika värdeorden kan grupperas 

in i fyra olika övergripande kategorier; natur och miljö, fysisk aktivitet, avkoppling, samt mat 

och dryck. De ord som finns representerade under kategorin natur och miljö är vacker natur, 

orörd natur, vidsträckta vyer, frisk luft, fjäll, naturnära, genuint och utsikt. Under fysisk 

aktivitet ingår skidåkning, längdskidåkning, alpin skidåkning, vandring och rörelse. Under 

den tredje kategorin, avkoppling, ingår orden spa, stressfritt och service. Den fjärde och sista 

kategorin, mat och dryck, innehåller orden gastronomi, jämtländska smaker, svenska råvaror 

och lokalt. De olika kategorierna (natur och miljö, fysisk aktivitet, avkoppling och mat och 

dryck) går alla i linje med vad Hjalager et al (2011) säger om nordisk wellness. I projektet om 

nordisk wellness identifierades en samling positivt laddade ord som beskrev de olika 

säljfördelarna i Norden, och svaren kan ses som stora resurser ur ett turistiskt säljperspektiv 

(Hjalager et al, 2011). En mängd olika element och värden kopplade till naturen finns bland 

de ord som identifierades som viktiga för nordisk wellness i projektet. Många av orden och 

värdena går i linje med de ord som identifierades hos de jämtländska aktörernas erbjudanden, 

men inte alla. Det är viktigt att ha i åtanke att orden som samlades in i projektet representerar 

alla de nordiska länderna, som trots sin liknande natur skiljer sig åt i kärnresurser, och ord 

som “fjordar” och “vulkanisk aktivitet” därför inte är särskilt relevanta ur ett jämtländskt 

perspektiv. De ord och värden som är relevanta för Jämtland Härjedalen och de jämtländska 

aktörerna är istället ord som “ frisk luft”, “rena landskap”, “berg”, “snö och is” och “vandra”, 

för att nämna några. Det är ord och värden som dessa som också återkommer i aktörernas 

erbjudanden.  

 

5.2 Nordiska autentiska wellnessupplevelser 

Wellnessupplevelsen hos aktörerna har som tidigare nämnts, en stark koppling till naturen och 

är baserade på både aktiv rekreation som skidåkning och vandring men även lugn rekreation 

med spa, bastu, yoga och mental wellness. Spaupplevelsen i sig är sedan mycket fokuserad 

kring vatten och kontraster mellan värme och kyla. Detta är mycket typiskt för nordisk 

wellness eftersom den nordiska nischen av wellness anspelar på just en mix av aktiviteter 



47 
 

starkt förknippade med naturen (Huijbens, 2011) samt har stort fokus på spa med varma och 

kalla källor (Smith & Puczkó, 2015). 

 

Nordisk wellness baserar sig i stor utsträckning på en hälsosam och typiskt nordisk livsstil 

(Hjalager et al, 2011). Med utgångspunkt i detta kan det påstås att upplevelser som går i linje 

med nordisk wellness är autentiska. Det är tydligt att aktörerna vill skapa autentiska 

upplevelser för sina gäster eftersom de erbjuder lokal mat, erbjuder aktiviteter som är vanliga 

i denna region, utför spa-ritualer på traditionella jämtländska sätt och har den jämtländska 

naturen som en touch på det hela. De underlättar och gör det möjligt för besökarna att 

konsumera och uppleva det som är speciellt just i den här regionen. Autentiska upplevelser 

bidrar till att besökaren känner att de är i kontakt med sitt sanna jag, att världen de befinner 

sig i känns mer äkta, och det skapar en bra känsla (Handler & Saxton, 1988, refererat i Wang, 

1999). Det är ett framgångsrikt koncept för aktörerna att jobba med att skapa autenticitet 

eftersom det är ett av de starkaste resemotiven för dagens medvetna turister (Sharpley & 

Stone, 2012, Morgan et al, 2010). En till stark reseanledning som aktörerna tror att gästerna 

värderar i sin upplevelse är att komma bort från hemmiljön och tillbringa några dagar med de 

man tycker om i en annan miljö. Denna flykt från det vardagliga livet kallas som tidigare 

nämndes, för eskapism och beskrivs av bland andra Cohen, publicerad i Morgan et al (2010) 

och Smith & Puczkó (2009) som ytterligare ett av de starkaste resemotiven. 

 

5.3 Atmosfär, tematisering och andra människor i upplevelserummet 

Hanefors & Mossberg (2007) beskriver att ett upplevelserum både kan vara utomhus och 

inomhus, och om det är inomhus så kan den omgivande miljön utomhus fortfarande spela en 

stor roll för besökarens upplevelse. Detta är något som tydligt märks att aktörerna tänkt på. De 

tre hotellen poängterar vikten av naturen och miljön utanför fönstret som en viktig del av 

upplevelsen inomhus. Även atmosfären i aktörernas upplevelserum skapas med tanke på 

gästen, att skapa autenticitet och för att beröra alla sinnen. Forrest (2013) beskriver att 

utformningen av upplevelserummet är viktigt vid skapandet av upplevelser eftersom 

upplevelsen produceras och konsumeras samtidigt. Detta innebär att gästerna hos dessa 

aktörer är med under produktionsprocessen, och därför är utformningen av miljön och att 

aktörerna arbetar med att beröra gästernas alla sinnen i upplevelserummet, så viktig. De 

atmosfäriska egenskaperna i upplevelserummen som exempelvis musiken hos aktörerna kan 

även påverka gästens beteende och sinnesstämning (Turley & Milliman, 2000 refererade i 
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Forrest, 2013). Frösö Park hade medvetet valt lugn musik i korridoren till spaet just för att 

sätta gästen i rätt stämning inför besöket. 

 

Som tidigare nämndes så är storytelling - att berätta en historia kring sin upplevelse, ett 

kraftfullt verktyg för att skapa en röd tråd, extra värde och ett starkare varumärke och 

attraktionskraft (Pera, 2014, Mossberg, 2008; 2015). Eftersom historier kring upplevelsen kan 

bidra med positiva effekter så är det något som Storhogna och Copperhill borde satsa mer på, 

likt Frösö Park, för att öka sin attraktionskraft. Copperhill som har målet att "sätta Åre på 

världskartan" skulle kunna dra nytta av att väva in mer lokal förankring i sin produkt. Dock 

tolkas deras djärva mål som att de istället ser sig som relativt oberoende av skidortens 

varumärke. I övrigt är aktörernas tematiseringar kopplade till naturen, omgivningen, 

jämtländska traditioner och historier. Dessa tematiseringar kan tänkas skapa ökad autenticitet 

för vissa, medan vissa gäster kan tänkas se dem som iscensatta men ändå tillfredställande. Det 

kan kopplas till det Wang (1999) beskriver som existentiell autenticitet, som innebär att en 

gäst kan uppleva en icke särskilt autentisk aktivitet som existentiellt autentisk om den ändå 

skapar en känsla hos gästen av att komma i kontakt med sig själv. 

 

Personalen har en stor betydelse eftersom de bidrar starkt till helhetsintrycket av upplevelsen 

(Harris & Ezeh, 2008, refererade i Dong & Siu, 2012). De intervjuade aktörerna i den här 

studien visar alla att de arbetar mycket med kundbemötande och att personalen sätter gästen i 

fokus. Liksom Sharpley & Stone (2012) beskiver, att turisten fått en viktigare roll inom den 

upplevelsebaserade turismen, så är det något som märks bland aktörerna. Gästen har 

huvudrollen och aktörernas utformade av förutsättningarna för upplevelsen utgår från gästens 

behov och önskningar medan upplevelsen skapas tillsammans med besökarna. Copperhill var 

de enda som nämnde att de arbetar professionellt med värdskapsutbildningar och med att se 

personalen som "on stage" i sitt bemötande med gästerna, vilket är något som Morgan et al, 

(2015) beskriver kan ha stor betydelse för gästens positiva upplevelse. Storhogna i sin tur 

väljer att skapa personliga kontakter med sina gäster och lägger stort värde i att känna igen 

sina gäster, vilket enligt (Mossberg, 2015) är en annan positiv metod för att jobba med 

kundbemötande. När det kommer till andra besökare och deras påverkan var det barnen som 

både Copperhill och Frösö Park hade tänkt till kring. För att kunna möta olika målgruppers 

önskemål om upplevelse i spaet hade de speciella tider då barn var välkomna i 

spaavdelningen. Genom att aktivt arbeta på det här sättet och undvika konflikt mellan olika 

intressen i upplevelserummet så kan upplevelsen bli bättre för alla parter (Mossberg, 2015). 



49 
 

5.4 Att använda sina resurser för utveckling eller förstärkning 

Att naturen på så många olika sätt och i olika formuleringar används för att locka besökare i 

de studerade aktörernas erbjudanden kan tolkas som att de naturliga resurserna ses som några 

av Jämtland Härjedalens viktigaste resurser. Detta styrks i Hjalager et als (2011) rapport, där 

olika naturliga element varit de som starkast kopplats samman med de nordiska unika 

säljfördelarna. Hjalager et al (2011) påstår också att de nordiska länderna inte kommer kunna 

nå framgång som wellnessdestination genom att reproducera koncept som redan är tillämpade 

ute i världen, utan bör istället innovativt arbeta med de resurser som finns. Ett exempel på 

detta är de två yogaverksamheter som studerats, Yogastories och Mountain Mind, som båda 

på ett innovativt sätt använt sig av gamla hälsotraditioner och kombinerat dessa med de 

resurser och förutsättningen som finns i deras egen hemregion och anpassat produkten efter de 

nordiska förutsättningarna. Att de studerade aktörerna i Jämtland Härjedalen redan använder 

ord och värden som även återfinns i Hjalager et als (2011) resultat kan tolkas som att 

aktörerna i regionen marknadsför sig utifrån de resurser som både aktörerna och människor 

runt omkring i Norden anser vara starkast. 

 

Pechlaner & Fisher (2006) trycker på att destinationer genom att marknadsföra sig utifrån sina 

huvudsakliga resurser och kärnkompetenser kan skapa konkurrenskraftiga och unika 

erbjudanden som blir svåra för konkurrenter att kopiera rakt av. På så sätt står erbjudandet ut 

och kan locka gäster. Detta är något som aktörerna och i förlängningen även regionen i helhet, 

bevisligen gör, men som samtidigt också gör att regionen inte står ut så mycket i förhållande 

till sina nordiska konkurrenter, utan norden ses istället som en helhet med liknande utbud. 

Detta är givetvis framgångsrikt för de nordiska länderna när de tillsammans vill locka 

långväga turister, men med anledning av det Huijbens (2011) beskriver - att den nordiska 

wellnessturismen bör rikta sig mot den inhemska marknaden eller möjligtvis EU, så kan det 

vara avgörande för regionen att stå ut mer mot sina konkurrerande nordiska grannar. Detta 

kan enligt (Benur & Bramwell, 2015) göras genom antingen produktdiversifiering eller 

produktkoncentration. Produktdiversifiering, som för Jämtland Härjedalen skulle innebära att 

utöver skidåkning och friluftsliv också satsa på wellness, skulle kunna locka ett större spann 

av turister. Genom samarbete skulle regionens ofta småskaliga aktörer kunna gå samman i ett 

skapande och en marknadsföring av en starkare wellness-nisch. Furudal på Yogastories 

pratade kring detta, att skidåkningen är och troligtvis även kommer att vara det primära för 

turisterna, men att om fler typer av aktiviteter erbjuds så skapar det mer ruljans hos alla 

aktörer och fler reseanledningar skapas året runt till regionen i stort. 
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Baksidan av att erbjuda ett diversifierat och brett utbud likt detta skulle dock kunna vara att 

fokuset och imagen kring skidåkning och friluftsliv förlorar i styrka. Enligt vad Storhogna och 

JHT sa så menar de att nischen troligen mest handlar om vad man väljer att benämna 

destinationen som. I dagsläget är det fokus på skidåkning, friluftsliv och gastronomi - men 

detta är också wellness. En av aktörerna menade att begreppet wellness även kan skada 

"varumärket kring skidåkning" eftersom det kan skrämma bort vissa besökare som inte söker 

denna typ av semester. Enligt aktörerna är kundutbudet i regionen för litet för att ha en nisch 

mot wellnessturism, vilket gör det förståeligt att regionen enligt JHT, vill fortsätta bygga på 

den nuvarande nisch som redan är stor och framgångsrik. 
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6. Slutsats 

 

I inledningen av arbetet diskuterades frammarschen av resor med syfte att bättra på 

resenärernas hälsa. Det konstaterades att wellnessresor i traditionell mening ofta går till delar 

av världen som för oss i Norden anses vara mer exotiska, exempelvis till sydöstra Asien. Det 

konstaterades också att den här sortens destinationer sakta även utvecklas i Europa, och att det 

också kan finnas potential att utveckla en wellnessturism i Norden. Arbetets syfte var att 

undersöka vilken potential den här nischen skulle ha att utvecklas mer specifikt i Jämtland 

Härjedalen, baserat på hur utbudet av aktörer, resurser och utvecklingsmöjligheter ser ut idag. 

Även hur aktörerna utformar sina upplevelserum och arbetar med wellnessupplevelser skulle 

undersökas.     

 

Från arbetet kan slutsatsen dras att Jämtland Härjedalen är en destination med rika 

naturbaserade resurser, som skulle kunna benämnas som en nordisk wellnessdestination. 

Resultatet av studien visar att utbudet av aktörer och aktiviteter som passar inom ramen för 

wellnessturism är brett och varierat, och deras erbjudanden har en stark koppling till naturen 

och den jämtländska livsstilen, där aktiviteter som skidåkning och fjällvandring är centrala. 

Naturen är den resurs som anses vara starkast i områden, vilket är något som framkom på 

både regional nivå genom de aktörer som studerats och intervjuats, och på en större, 

övergripande, nordisk nivå genom de resultat som samlats in under Nordic Innovations 

projekt.  

 

Upplevelserna hos regionens aktörer ser alla lite olika ut, men har alla en koppling till naturen 

och det typiskt jämtländska. Intervjuerna kring de fyra aktörernas utformande av 

upplevelserummet och skapandet av wellnessupplevelser visade på att aktörerna på flera 

liknande, men även på olika sätt, arbetar med att skapa minnesvärda upplevelser genom 

tematiserade och sammanhängande upplevelserum, beröra besökarens olika sinnen, och att 

leverera hög service. I studien kring skapandet av upplevelserna saknas dock ett 

kundperspektiv för att svara på exempelvis de atmosfäriska egenskapernas verkliga effekter, 

något som ytterligare skulle kunna motivera utvecklingen av aktörernas upplevelserum. 

 

Troligtvis kan det tänkas vara lättare att etablera en ny turismnisch som wellnessturism på en 

destination som inte redan har en så pass stark koppling till en viss turism som Jämtland 
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Härjedalen har till skidåkning och vandring. Begreppet wellness är småskaligt förankrat i 

regionens turismutbud, och är inget som marknadsförs i stor utsträckning. En trolig anledning 

till att regionen i dagsläget inte har så stort fokus på wellness går i linje med det som Jämtland 

Härjedalen Turism påpekade - att fokus ligger på andra områden som friluftsliv i fjällen, 

gastronomi och träningsturism. 

 

Geografiskt ligger aktörerna samlade i mindre klusterformationer kring de större orterna inom 

länet. Aktörerna verkar vara fokuserade kring sitt företag och sin egen lilla destination. Detta 

kan vara en förklaring till att större samarbeten i nuläget inte äger rum, och att utbudet får en 

utspridd karaktär. Vi har genom intervjuerna kommit fram till att alla intervjuade aktörer är 

överens om att resurserna för en framgångsrik wellnessturism finns i regionen, men att 

mycket handlar om hur man väljer att benämna och marknadsföra destinationen. En ökad 

samverkan och samsyn på konceptet wellnessturism aktörerna emellan är nyckeln om 

destinationen skulle vilja satsa på den här nischen. Vi som författare tror dock att det är själva 

begreppet wellness som är lite svårt att ta på, men behöver för den saken skull inte vara det 

begrepp som används för den här typen av turism i den här regionen. Wellnessturism som 

potentiellt begrepp i Jämtland Härjedalen kanske helt enkelt representeras av friluftsliv, 

gastronomi och träningsturism om det är dessa begrepp som turisterna och aktörerna i den här 

regionen kan och vill identifiera sig med. Det är i så fall de här aktiviteterna och den här typen 

av turism som redan finns i regionen som destinationen ska fokusera på för att bli 

konkurrenskraftig. Slutsatsen av det är att en produktkoncentration vore mest effektiv för 

regionens konkurrenskraft. Om regionen i framtiden dock vill satsa på en tydligare 

destinationsimage av hälsa- och wellness så behöver det inte ske som något nytt utan snarare 

att framhäva de hälsofrämjande egenskaper som deras befintliga produkter och aktiviteter 

redan bär på. 

 

För att kunna säga något om utbudet som identifierats verkligen skulle kunna fungera som 

wellnessturism i samma utsträckning som den klassiska wellnessturismen, så hade ett 

kundperspektiv varit på sin plats. I och med denna undersökning togs endast utbuds- och 

aktörsperspektivet vilket inte kan säga om en eventuell nischmarknad skulle gå hem hos 

marknaden. Ur ett aktörsperspektiv finns dock möjligheterna till utveckling genom samverkan 

och marknadsföring, men aktörerna är beroende av turisternas intressen och efterfrågan för att 

vilja och våga satsa på nya produkter och strategier utöver de som finns i dagsläget.  
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Avslutningsvis hade ett större fokus på regionens destinationsbolag och utvecklande insatser i 

den här studien kunnat ge intressanta infallsvinklar kring regional turismutveckling. Den här 

aspekten tillsammans med kundperspektivet kan ses som uppsatsens svagare punkter, och kan 

fungera som intressanta aspekter för framtida forskning. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
Dessa frågor förekom i varierad grad och ordning vid intervjutillfällena med de fyra olika aktörerna Copperhill 

Mountain Lodge, Storhogna Högfjällshotell, Quality Hotel Frösö Park och Yogastories. Följdfrågor ej 

inkluderade. 

 

 Vad består wellnessupplevelsen av hos dig/er? Beskriv din produkt. 
 

 Erbjuder du/ni medvetet någonting utöver det besökaren kan se på hemsidan som har som 
syfte att överträffa gästens förväntningar och skapa wow-effekt? 

 

 Vilka är din/era besökare? 
 

 Arbetar du/ni medvetet med att stimulera besökarens alla sinnen i hans eller hennes 
upplevelse hos er? På vilket sätt? 

 

 Vad är upplevelserummet för dig/er och hur är ditt/erat upplevelserum designat?  
 

 Har du/ni en genomtänkt röd tråd genom er produkt? Finns det ett genomgående tema i er 
verksamhet? 

 

 Storytelling kan kort förklaras som att under upplevelsen bygga upp en historia kring 
någonting som förstärker bilden av produkten och varumärket. Jobbar du/ni med storytelling 
av något slag kring er produkt? 

 

 Nordisk Wellness som koncept kan ses som en egen nisch inom den här branschen. Det är ett 
område som inte bör efterlikna det som finns på andra platser i världen utan istället fokusera 
på de resurser som finns här i norden. Känner ni till konceptet nordisk wellness tycker du det 
är en egen nisch? 

 

 Hur ser du på Jämtland  Härjedalen som wellnessdestination? 
 

 Vad tror du skulle krävas för att Jämtland Härjedalen bli vara en starkare 
wellnessdestination? 

 
 
 
Exklusiv fråga för Yogastories: 
  

 Vad anser du vara den största skillnaden mellan wellnessupplevelser här i Norden jämfört 
med utomlands? 


