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Abstract 

The search for better quality of life is in our human nature. Health and 
wellness tourism is therefore not a new phenomenon, but the business is 
growing in modern day society. Our stressful lives and the need to get away 
from it is one reason for this change. Traveling to a health destination is 
one way to increase our wellness state. The purpose of this study is to 
explore what aspects that effects the well-being of visitors of health 
destinations in the north. Using the theory of therapeutic landscapes as 
the theoretical framework, this was done by a case study of Källans spa, 
which is a spa facility in Västerbotten northern Sweden. People come here 
to get away from everyday life, relax and recharge in a natural 
environment. 
 
Data collection was collected through interviews with overnight guests at 
Källans spa. The material has later been analysed using thematic analysis 
to find connections with therapeutic landscapes. Results show important 
aspects for well-being in the physical and social environment while well-
being aspects from the spiritual environment appear weak.  
 
Keywords: Health and Wellness Tourism, Therapeutic Landscapes, Spa, 
Well-being. 
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1. Inledning 

Att sträva efter högre livskvalitet är något av en mänsklig drivkraft. Hur vi 
uppfyller detta mål varierar dock från person till person beroende på vem 
vi är, vilka preferenser vi har och vilka möjligheter som finns (Bushell & 
Sheldon, 2009). Ett sätt att förbättra sin livskvalitet är att resa. Denna 
studie är inriktad mot en speciell sorts resor, hälsoresor. Det som särskiljer 
hälsoresor från andra resor är att de genomförs för att förbättra eller 
bibehålla hälsa i kropp, sinne och själ (Chen, Prebensen & Huan, 2008).  
 
Hälsoresor är inte något nytt fenomen i sig. Sedan långt tillbaka i tiden har 
ryktet om helande och rehabiliterande naturliga bad funnits i Europa. 
Speciellt var det i Central- och Öst- Europa som traditionen grundades 
tidigt (Hudson et.al, 2017). I själva verket går det att spåra hälsoresorna 
till Romerska imperiet och resorna som under denna tid gjordes till 
termiska span (Tresidder, 2011). Idag finns hälsoturism över hela världen. 
Europa och Asien är ledande på marknaden medan Kanada, Australien, 
Karibien och Hawaii också marknadsför sig som hälsodestinationer 
(Bushell & Sheldon, 2009). Hälsoturismen får en allt större betydelse 
inom resebranschen. 2015 genererade världens hälsoturism 563 miljarder 
dollar och samma år genomfördes 691 miljoner hälsoresor. Detta är en 
ökning med 104,4 miljoner från år 2013 vilket betyder att hälsoturismens 
intäkter med stigit 14 % mellan 2013 - 2015. Vilket är dubbelt så snabbt 
som den totala turismspenderingen växt under samma tidsspann 
(Globalwellnessintitute, 2018). Enligt Bushell & Sheldon (2009) kan listan 
göras lång med anledningar till att hälsoturism ökar men förklarar att 
mycket beror på dagens moderna livsstilar. De menar att massmedia 
matar samhället med hälsoideal och produkter som påverkar hur vi 
agerar. Bushell & Sheldon (2009) menar även att vi blivit mer medvetna 
om att hur vi lever påverkar vår hälsa och att stress kan påverka vårt 
välmående. Vår omgivning och sättet vi lever våra liv har på det sättet gjort 
att fler söker sig utanför det vardagliga för att koppla av och återhämta sig.   
 
Det är ofta hälsomedvetna individer i över och medelklassen som åker på 
hälsoresor. De reser för att komma bort från jobbstressen eller för att höja 
sitt fysiska, mentala och sociala välmående (Medina-Muñoz & Medina-
Muñoz, 2013). Enligt Bushell & Sheldon (2009) kan hälsoturister delas 
upp i tre åldersgrupper. En av dessa består av den äldre delen av 
befolkningen, vilket är en allt växande del i och med de demografiska 
förändringarna som innebär att vi lever allt längre. Att det dessutom finns 
en eftersträvan att hålla sitt yttre vackert och ungt har gjort denna grupp 
till en stor del av hälsoturismens konsumenter. Fyrtiotalisterna är en 
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annan stor del av marknaden. Tack vare att många av dem idag både har 
tid och ekonomiska resurser för att genomföra en resa. Den sista gruppen 
består av den yngre delen av befolkningen som söker ett avbrott från sina 
stressiga storstadsliv (Bushell & Sheldon, 2009). 
 
Det är ett brett utbud av anläggningar och resmål som passar in under 
begreppet hälsoturism. Bushell & Sheldon (2009) delar upp hälsoresor i 
sex olika kategorier som samtliga på något sätt kan höja resenärens 
välmående. Dessa indelningar är medicin, hälsa, sport/träning, äventyr, 
välmående och transformationsresor. Medicinska resor innebär ofta resor 
till sjukhus eller kliniker för medicinska behandlingar och ingrepp. 
Hälsoresor refererar till resor med förebyggande behandlingar och 
livsstilsförändringar på till exempel hälsoanläggningar. Sport och 
träningsresor innebär att individen reser till anläggningar och platser för 
fysisk aktivitet och träning. Äventyrsresor gör individen för att uppnå 
förbättrad hälsa genom att till exempel utsätta sig själv för fysiska eller 
personliga utmaningar. Hälsoresor för att uppnå välmående kan innebära 
resor till spa eller yogadestinationer för avkoppling eller olika typer av 
terapeutiska behandlingar vilket kan göras för att knyta an till sig själv, 
omgivningen eller naturen. Transformationsresor hör till holistiska resor, 
det kan innebära sökande av sig själv eller meningen med livet genom 
meditation, yoga eller långa vandringar. Spirituella resor, pilgrimsresor 
eller andra resor med ett själsligt helande ingår också i den 
transformerande kategorin (Bushell & Sheldon, 2009).    
 
Det har genomförts flera studier som undersöker vad det är som motiverar 
människor att genomföra hälsoresor, till exempel Dimitrovski & 
Todorović (2015), Mak et.al (2009) och Chen, Prebensen & Huan, (2008). 
Dessa studier visar bland annat att spabesökare reser för avkoppling, 
distansering till jobb och vardagsliv, att skämma bort sig själva och 
förbättra sin hälsa. Det finns dock färre studier som undersöker vilka 
aspekter som påverkar besökarnas välmående på hälsodestinationen. En 
studie som undersökt detta är av Kelly (2012). I studien undersöks 
besökare på ett hälsocenter eller ett så kallat retreat på Kanarieöarna. 
Resultatet visar bland annat att resmålets fysiska omgivning, både 
anläggningen och dess omgivning, har en betydelse för besökarens 
möjlighet för att finna lugn och avslappning. Det framkommer också att 
besökarna haft fått en god relation till både andra besökare och personalen 
vilket fått en väldigt positiv effekt på upplevelsens helhet. Litteratur som 
täcker besökarnas upplevelse av hälsodestinationer i nordligt klimat är 
dock en brist. Eftersom klimatet i norra Skandinavien till stor del skiljer 
sig från södra Europa, möjligen också södra Skandinavien är det 
intressant att undersöka hur besökare påverkas och upplever den 
omgivning som finns i norr. Denna studie syftar därför att undersöka 
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besökarens upplevelse av ett besök på en hälsodestination i Västerbottens 
län.  

2. Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur fysisk, social och symbolisk 
miljö påverkar välmående hos besökare på hälsodestinationer som 
erbjuder ett paket av avslappning, naturupplevelser, mat och logi i nordligt 
klimat. Detta görs genom en fallstudie av Källans spa i Västerbotten 
utifrån begreppet terapeutiska landskap. 

2.1 Frågeställningar 

- På vilka sätt kan hälsodestinationers sociala miljö påverka besökares 

välmående?  

- På vilka sätt kan hälsodestinationers fysiska miljö påverka besökares 

välmående?  

- På vilka sätt kan hälsodestinationers spirituella miljö påverka 

besökares välmående? 

3. Teori  

3.1 Terapeutiska landskap 

Teorin om terapeutiska landskap myntades av Wilbert Gesler 1992 för att 
förklara relationer mellan människa och plats, begreppet används för att 
studera hur olika platser påverkar hälsa och välmående. Gesler´s teori 
beskriver hur en kombination av fysisk miljö samt det sociala och 
spirituella landskapet på platsen tillsammans kan bidra läkande. Ett 
terapeutiskt landskap är enligt Gesler där “physical and built 
environments, social conditions and human perceptions combine to 
produce an atmosphere which is conductive to healing” (Gesler, 1996, 
p.96).   
 
För att öka förståelsen kring begreppet utgår denna studie bland annat 
från en uppsats av Khachatourians (2006). I uppsatsen tog 
Khachatourians (2006) fram ett ramverk för terapeutiska landskap 
baserat på kritiska analyser av Gesler´s texter, vilket resulterade i 21 
huvudkaraktärer inom teorin. Ramverket, som även använts av Houghten 
et, al (2015), visas i figur 1.   
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Figur 1. Modell för terapeutiska landskap (Källa: Khachatourians, 2006).  

Det går att avläsa i figur 1 att en huvudkategori refererar till den naturliga 
och byggda miljön, det vill säga den fysiska omgivningen. Kategorin berör 
territorialitet, vackra naturmiljöer, vatten, sense of place, avlägsna 
vardaglig stress och platsbetydelse. Terapeutiska landskap är kopplat till 
specifika platser eller områden. Gesler (1991) förklarar att “territoriallity” 
refererar till ett specifikt geografiskt område människan identifierar och 
agerar inom. Denna plats är bunden till en identitet eller har en speciell 
platsbetydelse som givits ett värde av människor. Människan kan även 
knyta an till en särskild plats, detta går att beskrivas med sense of place. 
Williams & Kitchen (2012) menar att begreppet sense of place beskriver 
en känslo- eller förhållningsmässig relation som människan har till en 
plats, som exempelvis anknytningen till hemmet eller fritidshuset. Många 
terapeutiska platser fungerar som ett avbrott i vardagen, de är platser där 
individen känner att de kan släppa vardagens måsten, få andrum och 
möjlighet att stressa ner. Naturen som terapeutisk plats är också en del av 
denna kategori. Detta beror på att det finns en lång historia av att naturens 
tillgång till frisk luft och vatten, hälsosam mat och vackra omgivningar 
anses höja välmående hos dem som vistas där (Huang & Xu, 2018). De 
naturliga miljöerna av vacker natur kan exempelvis finnas i en 
nationalpark, trädgård, vid vatten och kustmiljöer.  
 
Det är dock inte bara den fysiska omgivningen som påverkar hur vi mår 
och hur den terapeutiska effekten upplevs (Andrews, 2004). I figur 1 visas 
även terapeutiska aspekter av den sociala miljön. Denna kategori kopplas 
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till gemensamma ritualer och pilgrimsresor. Även begreppet contested 
reality hör till den sociala miljön, detta kan förklaras som hur individen 
ser världen. Ett synsätt som kan vara ifrågasatt och omstridd eller ses som 
en omtvistad verklighet av andra som inte delar samma synsätt. Till 
exempel finns platser som kopplas till helande inom vissa religioner. Inom 
den religiösa gruppen har individerna en gemensam uppfattning om 
platsens betydelse och effekter vilket gör att resor till denna plats kan ses 
som terapeutiska. Den sociala kategorin refererar även till en historisk 
kontext, vardagliga aktiviteter, jämlikhet, sociala relationer och platsens 
rykte för välmående. Om platsen besökts genom många generationer, 
möjligen även århundraden har platsen möjligen haft och fått betydelse 
som del av en historisk kontext, till exempel ryktet för helande 
pilgrimsresor som uppstått genom en del av den socialt delade 
kulturhistorien. Att dela vardagliga aktiviteter har också en terapeutisk 
effekt. Dessa aktiviteter kan till exempelvis vara att promenera, träna eller 
äta, saker som individen gör i sitt vardagliga liv det vill säga. De relationer 
och möten som sker på platsen är en viktig komponent för välmående och 
psykisk hälsa. Sociala relationer är ständigt föränderliga och genom att 
uppleva en plats tillsammans kan dessa relationer ha en effekt både på 
upplevelsen men också individens välmående. Den sociala atmosfären är 
viktig för individens hälsa. Platser som anses terapeutiska är därför ofta 
socialt inkluderande och kan skänka besökaren en betryggande känsla 
(Bell et al., 2018).  Terapeutiska platser har ofta ett helande rykte kopplat 
till sig. Kulturer har dock olika uppfattningar om vad som anses hälsosamt 
vilket gör att terapeutiska landskap är starkt kopplat till kulturella 
värderingar, socialt beteende och även individuella erfarenheter. Huang & 
Xu (2018) förklarar att det som känns helande för en grupp människor kan 
kännas skrämmande för andra.  
 

Den sista huvudkategorin som visas i figur 1 är terapeutiska platsers 
koppling till spirituella miljöer. Denna kategori berör platsens symbolism, 
helande gudar och övernaturliga helande krafter. Den spirituella miljön är 
också kopplat till spiritualitetens ursprung, ödets roll, transformering och 
övertygelser, filosofier, förväntningar och perceptioner. Inom vissa 
kulturer finns speciella, symboliska platser som har rykte om sig att vara 
helande eller hälsostärkande. Platsers symboliska betydelse är kopplat till 
kulturellt skapade uppfattningar och symboler, ett sjukhus eller en doktor 
med vit rock kan till exempel symbolisera läkande. Inom vissa religioner 
finns även platser som är speciellt aktade av deras gudar, med rykten om 
att ett besök på denna plats ger helande krafter. De övernaturliga krafterna 
är kopplade till tron på positiva hälsoeffekter från det psykiska, 
miljömässiga, fysiska, spirituella och eller det supernaturliga. De helande 
krafterna kommer alltså från att vistas i särskilda miljöer, laddade med 
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kulturella och individuella hälsostärkande effekter, till exempel naturen 
eller ett tempel.  

3.2 Begränsningar 

Med hjälp av begreppet terapeutiska landskap kan forskaren undersöka 
eventuella positiva effekter människor upplever på en plats. Teorin säger 
dock ingenting om hur mycket bättre dessa människor mår efter ett besök 
på platsen eftersom att välmående inte mäts i undersökningen.  

4. Tidigare forskning 

4.1 Empiriska studier av Terapeutiska landskap 

Enligt Laws (2009) fokuserade begreppets grundare Wilbert Gesler´s 
första studierna kring terapeutiska landskap på “traditionella terapeutiska 
landskap” kopplade till spiritualitet och helande. Laws (2009) syftar 
exempelvis på studierna om spa staden Bath i England (Gesler, 1992) samt 
studien om den religiösa och spirituella platsen Lourdes i Frankrike 
(Gelser, 1996). Med tiden har begreppet även kommit att användas för att 
beskriva terapeutiska effekter av allt fler miljöer. Trots utökningar kretsar 
forskningen av terapeutiska landskap fortfarande på relationen mellan 
den fysiska, sociala och symboliska miljön och dess effekter på fysisk, 
psykisk och spirituellt helande (Williams, 2017).  Nedan kommer olika 
exempel på terapeutiska platser att beskrivas.  
 

Som tidigare nämnt kan terapeutiska platser ha en religiös koppling. 
Enligt Gesler (1996) är ett exempel på detta Lourdes, Frankrike. Platsen 
är starkt kopplad till spiritualitet, gemensam övertygelse och historisk 
betydelse. Troende inom den katolska kyrkan har rest som pilgrimer till 
Lourdes sedan 1858, i tron om att platsen har en källa med mirakulöst 
helande krafter. Anledningen till platsens rykte sägs ha uppstått efter en 
bondflicka förklarat att hon fått flertal besök Jungfru Maria. Maria hade 
under besöken visat henne till källa där hon plötsligt fått hälsan återställd. 
Trots att enbart ett fåtal helanden fått sitt erkännande av den katolska 
kyrkan påstår besökarna att upplevelsen fått både kropp och själ att känna 
sig uppfriskade (Gesler, 1996). 
 
Ett område som fått växande uppmärksamhet inom forskning om 
terapeutiska landskap är vardagliga miljöer. Vardagliga miljöer refererar 
ofta till hemma eller andra områden vi vistas i under vår vardag. Williams 
(2002) beskriver hur vardagsmiljöer har en stark anknytning till personlig 
identitet, ett exempel på dessa platser är hemmet. I hemmet kan vi skapa 
en bild av oss själva genom att till exempel inreda med den stil vi vill 
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identifiera oss med. Individen kan på så sätt skapa ett starkt emotionellt 
band till hemmet, ett förhållande som kan beskrivas som platsidentitet. 
Denna typ av platser kan därmed kännas trygg och avslappnande och 
möjligen också fungera som ett terapeutiskt landskap (Williams, 2002). 
Identitetsskapandet kan även bidra till att skapa band till en social krets, 
en inkluderande gemenskap med andra som identifierar sig till samma 
grupp. Inkludering till en grupp kan dock även medföra en form av 
differentiering mot andra sociala grupper som identifieras på annat sätt 
(Williams, 2002).  
 
Ytterligare ett område som fått växande uppmärksamhet efter Gesler´s 
studier är naturliga miljöer som plats för helande. Naturmiljöer refererar 
till exempel till kust, vatten, berg, parker eller andra grönområden. Att 
vistas i naturmiljöer som till exempel skog har flera positiva effekter, bland 
annat att det skänker en avslappnande känsla och minskar stress (Morita 
et, al. 2017). Finlay, et al (2015) är ett exempel på en studie som 
undersökte hälsosamma effekter av naturen eller vad de kallar “green and 
blue spaces”. Studien visar hur äldre påverkas fysiskt, mentalt och socialt 
positivt genom att träffa andra människor och röra sig utomhus i 
naturmiljöer. I en annan studie, gjord av Palka (1999) 
studerades terapeutiska effekter av vildmarken i Denali National Park, 
Alaska. Palka (1999) förklarar att Denali är ett symboliskt landskap i och 
med att området symboliserar den sista gränsen, den ursprungliga 
vildmarken och natur bevarande. Studien gjordes på besökare av en 
rundtur med buss genom Denali. Palka (1999) menar att det finns 
terapeutiska krafter i Denali som ”tillgänglig vildmark”, utanför de 
klassiska vårdfaciliteterna och utan märkbara mänskliga avtryck. Studien 
visar att besökarna kommer till Denali för att uppleva och komma nära 
den oförstörda naturen, bergen, floderna, vilda djur och växter. Efter resan 
kunde besökarna meddela att de kände sig stärkta och avslappnade. 
Besöket hade fått positiva fysiska, psykiska och spirituella effekter. Palka 
(1999) menar därför att tillgänglig vildmark kan fungera som ett helande 
landskap, eller i minsta fall hälsofrämjande landskap.   
 
Konceptet om terapeutiska landskap har enligt Huang & Xu (2018) gett 
geografer en ny möjlighet att studera hälsoturism. Ett av Huang, & Xu 
(2018) bidrag till forskningen är en studie i vad de kallar ”långlivsstaden” 
Bama, Kina, där människor lever väldigt långa liv. I studien användes 
teorin om terapeutiska landskap för att studera resenärers upplevelse. 
Studiens resultat visar att kombinationen av den fysiska, sociala och 
symboliska miljöns tillsammans påverkar besökarnas välmående. Studien 
visade även att just den symboliska betydelsen hade stor betydelsen på 
turistens välmående i detta fall. Detta tycks bero på att platsens symbolism 
till långt liv även associeras med en stark kropp, ett graciöst sinne och 
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trivsam livsmiljö inom den kinesiska kulturen vilket gör platsen extra 
kopplat till välmående.  Huang, & Xu (2018) menar att turister förstärker 
platsanknytning genom betydelsen av symboler och därigenom skapar 
föreställningar om en plats.  

4.2 Kritik mot begreppet terapeutiska landskap 

En kritik riktad mot terapeutiska landskapskonceptet är att det inte finns 
någon tydlig definition eller gränser till vad som räknas till ett terapeutiskt 
landskap och vad som inte gör det. Det är inte inkluderat i Gesler´s modell 
(se figur 1) hur relationen mellan den sociala, symboliska och fysiska 
miljön ser ut utan enbart att den finns. Dessutom har de tre delarna visat 
sig ha en varierande betydelse mellan olika fall (Huang & Xu, 2018).  
Huang & Xu (2018) förklarar att alla landskap är symboliska landskap 
eftersom att varje symbol, skylt eller ikon har en betydelse eller innebörd. 
Dock skiljer sig sättet att se på dessa symboler från individ till individ och 
det som anses terapeutiskt för den ena behöver inte vara det för den andra. 
Detta beror på att platsens påverkan på individen är så starkt kopplat till 
individens personliga preferenser och kulturella faktorer vilket gör det 
svårt att avgränsa vad som definierar ett terapeutiskt landskap (Adongo, 
Amuquandoh & Amenumey, 2017). Helande platser med religiös koppling 
har till exempel inte samma effekt på någon som inte är troende. 
Hemmiljöer som inte upplevs trygga kan i stället för en helande effekt 
påverka individen åt motsatt håll. Samtidigt som vildmarken och naturen 
kan till upplevas som hälsofrämjande för den ena medan samma plats kan 
uppfattas som ett hotfullt landskap för den andra ifall individen har dåliga 
associationer till sådana miljöer.  

4.3 Spabesökare 

Som tidigare nämnt görs hälsoresor för att förbättra eller underhålla 
hälsotillstånd genom kropp, sinne och själ (Chen, Prebensen & Huan, 
2008). Resorna kan se väldigt olika ut men Bushell & Sheldon (2009) 
delar upp hälsoresor i sex kategorier varav en speciellt fokuserar på 
välmående. Spaanläggningar gynnar välmående genom att pigga upp 
kroppen, sinnet och själen med hjälp av terapeutiska och professionella 
behandlingar och tjänster (Globalwellnessintitute, 2018). Att fler blir 
medvetna och tar ansvar för sin hälsa resulterar i att fler också väljer en 
hälsosam livsstil. Många som besöker en spadestination vill därför bli eller 
börja leva mer hälsosamt (Kucukusta & Denizci Guillet, 2014).  
 
Spabesökares uppfattning om vad spa är för plats studerades i Hong Kong 
av Mak et.al (2009). Studien visar att 97.4 % av respondenterna kopplar 
spaanläggningar till Avkoppling, 52.0 % ser det som en plats för att pyssla 
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om sig själv, 41 % en plats för skönhetsbehandlingar och 39.7 % en plats 
för helhetsförbättring av sin hälsa. I studien framkommer även att de 10 
starkaste motiveringarna för besöket efter inbördes ordning var: Sökandes 
av fysisk avkoppling, skämma bort sig själv, belöna efter hårt arbete, 
sökandes efter mental fridfullhet, komma bort från jobb och socialt liv, 
helhetsförbättring av hälsa, testa på spa, spirituell förfriskning, komma 
bort från vardagsrutiner och ta del av en lyxig upplevelse.  Även 
Dimitrovski & Todorović (2015) undersökte motiv för spabesök på 
Vrnjacka Banja Spa i Serbien. De 10 högst rankade motivationerna efter 
inbördes ordning var: Avslappning, viljan att verka modern, njuta med 
vänner, ha kul, föryngra sitt utseende, känna sig uppfriskad, fira ett 
speciellt tillfälle, förbättra sin fysiska hälsa, komma bort från arbetsstress 
och komma bort från vardagen.  

5. Fallstudie av Källans spa 

Ett spa kan framkalla hälsofrämjande effekter genom den relation som 
uppstår mellan besökarens kropp och den omgivande miljö. Detta gör 
spaanläggningar till potentiella terapeutiskt landskap (Little, 2013). 
Källans spa är lokaliserat utanför samhället Åmliden i Västerbottens län, 
cirka 100 km utanför Skellefteå. I närheten av anläggningen finns länets 
högsta berg, också döpt till Åmliden, där toppen mäter 551 meter över 
havsnivå. Huvudbyggnaden består av spa, konferens och hotell med 
sammanlagt 118 bäddar vilket betyder att Källans spa har möjlighet att 
erbjuda boende för både privat- och affärsresenärer. Spaavdelningen 
erbjuder enskilda eller gemensamma behandlingar i form av bland annat 
massage, skrubb eller inpackningar. Det finns även ett gemensamt 
relaxutrymme med pool och bastu. För sällskap av minst fem finns också 
möjlighet att boka en bastusittning ledd av bastuvärd. Hotellet har även 
en restaurang som rymmer 120 gäster där man serveras lunch och middag 
framför en utsikt över anläggningens naturlandskap. Omgivningen kring 
Källans spa består till stor del av skog och berg, men det finns även en sjö 
i anslutning till huvudbyggnaden. Utomhus finns möjligheten att delta i 
blandade aktiviteter. De finns bland annat möjlighet att besöka rencamp, 
åka hundspann, besöka Åmlidens toppstuga eller Källans spas 
skogsarbetarkoja, nyttja sjöns grillkåta eller åka på skotersafari. I området 
finns även skidspår med möjlighet för längdskidåkning.  
 
Att Källans spa blev det valda fallet att studera grundar sig för det första i 
att resmålet fyller den beskrivning som finns i syftet. Det vill säga att 
hälsoanläggningen erbjuder ett paket av avslappning, naturupplevelser, 
mat och logi i nordligt klimat. För det andra att omgivningen kring Källans 
spa består av vacker natur. Och för det tredje baserat på att de betygsatts 
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med 4,3 av 5 möjliga baserat på omdömen från cirka 70 besökare. Därav 
är Källans spa en av de hälsodestinationer i Västerbotten som fått bäst 
betyg av besökare som givit sin åsikt genom TripAdvisor (TripAdvisor, 
2018). Källans spa var även ett tillgängligt alternativ eftersom att 
forskaren fått tillgång till transportmedel mellan sin hemstad Skellefteå 
och den valda hälsodestinationen. I figur 2 nedan visas en karta på Källans 
spa i Västerbotten. 
 

 
Figur 2, Källans spa i Västerbotten (Källa: Forskaren). 

6. Metod  

Denna studie har baserats på en deduktiv ansats. Detta betyder att teorin 
om terapeutiska landskap legat till grund för studiens utformning och 
forskningsmetod. För att besvara syfte och frågeställningar har flera 
forskningsmetoder varit möjliga, en kvalitativ forskningsmetod i form av 
individuella intervjuer är dock den metod som använts för att få en djupare 
förståelse kring ämnet. Gruppintervjuer hade kunnat vara en möjlighet 
men problemet med dessa är att det kan vara svårt att få med alla 
deltagares individuella åsikter. Metodvalet är även baserat på att studiens 
syfte har koppling till personliga upplevelser och åsikter vilket för vissa 
kan anses som privat information, något alla inte vill dela med sig av till 
övriga deltagare. Kvantitativ metod i form av enkäter hade möjligtvis 
också kunnat besvara frågeställningarna men enligt Denscombe (2014) är 
kvalitativa intervjuer lämpliga när studiens syfte är att skaffa djupare 
förståelse för områden som känslor och erfarenheter. Med enkätstudier 



 

11 
 

har forskaren inte samma möjlighet att gräva djupare i eventuell 
intressant information som deltagarna uttrycker. En kvalitativ studie 
passar även när studiens syfte är explorativt och urvalet är relativt litet 
medan kvantitativa metoder ofta kräver större mängd deltagare. Ett större 
antal deltagare hade dock varit intressant för att få ett mer representativt 
urval men med fallstudier menar Denscombe (2014) att man kan studera 
det specifika för att sedan dra slutsatser om mer generella fenomen. 
Denscombe (2014) förklarar att fallstudier ger större möjlighet att 
djupgående undersöka fenomen. När en specifik plats studeras har 
forskaren möjlighet att skapa sig en fullständig bild av miljöns alla 
komponenter och hur de påverkar varandra vilket möjliggör unika fynd. 
Detta är svårare med masstudier eftersom att forskaren studerar många 
enheter men isolerade faktorer vilket resulterar i en ytligare 
generalisering. Trots att fallstudier ger resultatet mindre bredd är 
metoden användbar för att upptäcka saker som riskeras att missas när 
forskaren inte undersöker platser lika djupgående vilket gör denna metod 
lämplig för denna studie (Denscombe, 2014).  

6.1 Urval 

I denna studie användes ett explorativt urval vilket betyder att urvalet 
tagits fram för att undersöka och öka förståelsen kring ämnet. Till 
jämförelse med ett representativt och stort urval menat att representera 
hela populationen kan det explorativa urvalet bestå av relativt litet antal 
deltagare. Ett mindre antal deltagare kan göra studien mindre 
representativ men det betyder också att forskaren kan gå mer djupgående 
med deltagarna (Denscombe, 2014). För explorativa studier beskrivs 
urvalet även som ett icke-sannolikhetsurval (Denscombe, 2014).  
Forskaren har då en viss valfrihet när det kommer till att plocka ut urvalet 
och deltagarna kan väljas ut baserat på deras erfarenheter. Ett icke- 
sannolikhetsurval är användbart när forskaren inte har tillräckligt med 
kännedom om de människor som ska undersökas. Det används även när 
forskaren inte har möjlighet att inkludera tillräckligt antal deltagare för ett 
representativt urval. Precis som med alla urvalsramar kan det explorativa 
urvalet medföra en del risker. Bland annat risken för snedvridet resultat 
på grund av att de som deltagit enbart är en del av den stora 
undersökningspopulationen, andra deltagare hade möjligtvis resulterat i 
ett annat resultat (Denscombe, 2014). För denna studie har även ett urval 
bland gästerna skett. Källan gästas av både privatresenärer och konferens- 
eller arbetsresenärer, dock fokuserar denna studie enbart på de 
privatresenärer som varit tillgängliga. Valet att avgränsa urvalet till 
privatresenärer baseras på två orsaker. Först för att en privatresenär 
troligen har mer tid att medverka på intervjuer, tack vare att de är där på 
egen tid och ej arbetstid. För det andra på grund av att de troligen, mer än 
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konferens- eller andra affärsresenärer valt destination efter egna 
preferenser och möjligen också i annat syfte än övriga, till exempel 
hälsofrämjande effekter.  

6.2 Intervjumetod 

Enligt Denscombe (2014) finns tre olika typer av intervjustrukturer. Dessa 
tre strukturer är strukturerad intervju, semistrukturerad intervju och 
ostrukturerad intervju. För denna studie valdes att genomföra semi-
strukturerade individuella intervjuer. Detta innebär att informanten får en 
möjlighet att tala öppet och utveckla sina idéer mer djupgående än en 
strukturerad intervju. Det finns en förberedd guide över vilka teman och 
frågor som ska beröras vilket är något den ostrukturerade intervjun inte 
har. Vid semistrukturerade intervjuer kan forskaren anpassa frågorna 
efter deltagaren under samtalets gång för att komma djupare i ämnet. 
Intervjuguiden används som en vägledning genom intervjun och till 
skillnad från strukturerade intervjuer där forskaren har stark kontroll över 
samtalet används metoden mer som en vägledning. Forskaren anpassar 
sig till respondenten och tillåter deltagaren att vara mer öppen och 
utvecklande i sina svar. En nackdel med den semistrukturerade 
intervjumetoden är dock att anpassningen gör intervjuerna varierande och 
materialet kan därför förlora konsistens (Denscombe, 2014). På grund av 
att deltagarnas personliga uppfattningar och åsikter kan vara varierande 
togs ändå beslutet att denna intervjumetod var mest lämplig. Beslutet att 
genomföra individuella intervjuer gjordes för att deltagarna skulle kunna 
uttrycka sig så öppet som möjligt, utan att behöva anpassa, påverkas eller 
begränsa svaren på grund av andra deltagares närvaro. 
 
Forskarens egna identitet kan också ha inverkan på den information som 
lämnas av informanten. Detta kallas intervjueffekter och beror på att kön, 
ålder och etnicitet uppfattas olika beroende på vem informanten är och 
vilka preferenser och uppfattningar denne har. Intervjuarens identitet kan 
ha extra stor påverkan när forskningen berör känsliga frågor, det är därför 
av vikt att forskaren får informanten att känna sig så bekväm som möjligt 
(Denscombe, 2014). För att forskarens identitet ska påverka resultatet så 
lite som möjligt menar Denscombe (2014) att forskaren ska tänka på att 
förhålla sig neutralt utan att förlora engagemang. Forskaren kan även 
tänka vilka kläder denne bär och vilken attityd och språk som används. 
Forskaren i denna studie är en kvinna i 25 års åldern som kommer från 
Skellefteå, en stad i norra Sverige. Detta kan tänkas påverka deltagarna på 
olika sätt beroende på deltagarnas egna åsikter och uppfattningar. 
Forskaren har haft för avsikt att låta informanten stå i fokus medan 
forskaren själv avvaktat men lyssnat uppmärksamt på informanten för att 
denne ska känna sig så bekväm som möjligt. Forskaren bar även kläder i 
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mörka toner, utan symboler eller tryck vilket ansågs neutralt och 
passande.   

6.3 Intervjuguide 

För att besvara de frågeställningar som kopplats till syftet har 
intervjufrågorna berört platsens fysiska omgivning, den sociala strukturen 
och den symboliska betydelsen. Ramverket med de 21 huvudkaraktärerna 
skapat av Khachatourians (2006) har legat till grund när frågorna 
formulerats och frågorna har formats för att fånga så många karaktärer 
som möjligt.  
 
Intervjuerna inleddes med frågor om ålder, boendeort samt motiv och 
förväntningar inför besöket. Detta gjordes för att öppna samtalet med 
enklare frågor samtidigt som motiv och förväntningar även går att koppla 
till platsens spirituella miljö. Intervjun övergick sedan till frågor om den 
naturliga och byggda miljön, deltagarna uppmanades att beskriva platsen 
och dess betydelse. För att fånga den sociala aspekten ställdes en del frågor 
om resesällskapet men också de andra sociala mötena som skett på 
destinationen. För att förstå vilka aktiviteter som besökarna väljer på en 
hälsodestination fick de även beskriva vad de gjort på platsen. Därefter 
kom frågorna att handla om vilka aspekter och upplevelser som påverkat 
besökarna. För att få en bredare bild av vilka aspekter som lockar 
besökarna fick deltagarna även berätta om de brukar besöka liknande 
platser och i så fall vad som gör att de söker sig just dit. Intervjuguiden 
visas i bilaga 1.  

6.4 Empiriinsamling  

Intervjuerna genomfördes med övernattande privatresenärer under 
morgonen för utcheckning efter spenderad natt. Att genomföra intervjun 
efter övernattning och fortfarande kvar på resmålet gjordes för att 
upplevelsen och miljön fortfarande skulle vara så påtaglig som möjligt. 
Respondenten då kunde berätta om sina upplevelser med färskt minne 
och även jämföra dessa med de förväntningar som fanns innan.  
 
Forskaren var på plats i Källans restaurangdel vid tid för frukostöppningen 
klockan 08.00 en solig söndag i april och fick av personalen möjligheten 
att sitta i ett anslutande rum till restaurangen där gästernas frukost 
serverades. Från det anslutande rummet fanns uppsikt över 
restaurangdelen och därifrån inväntades gästerna som anlände med 
mellanrum. Forskaren närmade sig därefter samtliga gäster i omgångar 
när de satt sig ned för att äta och introducerade sig själv och studiens syfte. 
Därefter informerades gästerna om att medverkan var frivilligt men om de 



 

14 
 

kunde tänka sig att vara med kunde de komma till det anslutande rummet 
där forskaren sedan skulle vänta.  
 
Åtta individuella intervjuer genomfördes med frivilliga vid besöket på 
Källan varav två med män. Samtliga var vid besöket där i sällskap av olika 
familjekonstruktioner. Deltagarnas ålder var mellan 25- 70 år och 
samtliga bosatta i Norra Sverige, de flesta i mindre samhällen. Intervjuer 
varade under 5 till cirka 8 minuter och spelades in med telefon.  
 
Innan frågorna från intervjuguiden ställdes upprepades studiens syfte. 
Det förklarades även att medverkan var anonym och att deltagaren hade 
möjlighet att avbryta eller välja att inte svara på frågor om denne inte ville 
medverka längre. Samtliga deltagare gick med på att intervjun spelades in 
och ingen avbröt eller avstod från att svara på någon av frågorna.  

6.5 Tematisk analys 

I denna studie har den tematiska analysmetoden använts. Denna metod 
går ut på att finna teman inom empirin genom ett arbetssätt som ger 
forskaren möjligheten att flexibelt arbeta med analys av kvalitativdata 
(Braun & Clarke, 2006). I många fall används grundad teori för analys av 
intervjuer och arbetsprocessen har även många likheter med den för 
tematisk analys. Dock används grundad teori för induktiva studier och är 
därför inte lämpad för de med deduktiv utgångspunkt (Denscombe, 2014). 
Den tematiska analysmetoden används å andra sida på många olika sätt, 
bland annat för arbete inom olika teoretiska ramverk där forskaren aktivt 
letar efter intressant information (Braun & Clarke, 2006). Eftersom denna 
studie är deduktiv och utgår från det teoretiska ramverket om terapeutiska 
landskap av Khachatourians (2006) ansågs tematisk analys som den 
lämpligaste metoden. Forskaren kunde därmed analysera och koda 
intervjuerna efter bestämda teman inom teorin om terapeutiska landskap.  
 

6.5.1 Analys av intervjuer 

Braun & Clarke (2006) beskriver utförandet av den tematiska 
analysprocessen i sex delar. Första steget handlar om att bekanta sig med 
datamaterialet, därefter innebär processen kodning, sökning av teman,  
och att återkoppla funna teman till kodningen. Efter kodning och 
definieringen av teman ska dessa teman namnges. Slutligen genomförs en 
sista analys genom att producera rapporten. Kodningen går ut på att 
belysa intressanta aspekter i datamaterialet som sedan kommer bygga upp 
olika teman. Tematisk analys innebär att forskaren går igenom materialet 
ett flertal gånger. Därför gör forskaren även en återblick på de teman som 
hittats för att kontrollera att det överensstämmer med den tidiga 
kodningen. Att namnge teman leder till tydliga definitioner och 
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specifikationer angående vad som lyfts fram av den övergripande 
analysen. Sist går forskaren igenom materialet ytterligare i samband med 
rapportproduktionen, samtidigt som analysen kopplas till frågeställningar 
och tidigare forskning (Braun & Clarke, 2006).  
 
Genom att denna studie baseras på inspelade intervjuer började 
analysprocessen med transkribering av dessa. Transkribering kan vara 
tidskrävande men betydelsefullt för att underlätta kodning och 
tematisering av materialet (Denscombe, 2014). Intervjuerna 
transkriberades dagen efter inspelning för att forskaren skulle minnas så 
mycket som möjligt av mötet med deltagarna.  Transkriberingstillfället 
fungerade som första möjligheten att bekanta sig med materialet men 
samtliga intervjuer lästes upprepade gånger. Undertiden intervjuerna 
lästes kodades texterna genom att ord och stycken som gick att koppla till 
studiens syfte och teori ströks under. Därefter kopplades koderna till de 
teman som skapats från teorin om terapeutiska landskap. Dessa teman är 
spirituell miljö, social miljö samt naturlig och byggd miljö. 

6.6 Metoddiskussion  

Det går vara kritisk mot att studiens antal deltagare inte ger tillräckligt 
med information för att dra generella slutsatser av resultatet. För att 
kunna generalisera skulle ett större antal medverkande krävas. Att 
samtliga deltagare dessutom hör till grupper som reser med släkt och 
familj har troligtvis också påverkat resultatet. Inför studien hade ansvarig 
på Källan gett sitt godkännande för besöket men inga överenskommelser 
hade skett med de eventuella deltagarna som i detta fall består av 
spagästerna. Trots att intervjuerna som genomfördes var innehållsrika 
kan jag inte säga att studien nådde mättnad. Kanske hade mängden 
deltagare varit högre om forskaren kommit i kontakt med gästerna innan 
besöket. Under dagen och även helgen inför intervjuerna var vädret på 
Källans spa soligt och fint. Detta gjorde troligtvis att besökarna upplevde 
den naturliga omgivningen under vårvinterns bästa möjliga förhållanden.  
Det finns därav möjligheter att resultatet av intervjuerna sett annorlunda 
ut om vädret varit sämre eller studien genomförts någon annan tid på året. 
Ytterligare kritik går att riktas mot den intervjuguide som användes. 
Frågorna formulerades efter Khachatourian´s (2006) modell men inga 
tidigare intervjuguider om terapeutiska platser hittades som inspiration. 
Det är därför inte helt säkert att frågorna formulerats på samma sätt som 
andra studier vilket betyder att ämnet kunde närmas på annat sätt.   
 

6.6.1 Validitet och reflexivitet 

Validitet handlar om att studiens data är felfritt och trovärdigt. När det 
kommer till kvalitativ forskning finns dock inga garantier för att forskaren 
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har uppfattat allting korrekt (Denscombe, 2014). Tidigare forskning av 
terapeutiska landskap och hälsoturism har använts som hjälp och stöd till 
både intervjuguide och analys av det insamlade materialet för att arbetet 
ska vara så korrekt som möjligt. Denscombe (2014) menar dock att 
forskarens egna identitet, erfarenheter samt kulturella och sociala 
bakgrund påverkar hur forskaren ser på materialet. Forskaren bör därför 
närma sig materialet med objektivitet och öppet sinne (Denscombe, 2014). 
Genom arbetsprocessen har forskaren försökt vara medveten om sin egen 
roll i resultatet av analysen. Materialet har därför lästs flera gånger för att 
minska risken att information plockas ur sitt sammanhang och genom 
detta förstå det budskap som var avsett.   
 

6.6.2 Etiska överväganden 

Denscombe (2014) förklarar att samhällsforskare bör arbeta med ett etiskt 
tillvägagångsätt. För att skydda informanterna har fyra etiska principer 
som rekommenderats inom social forskning legat till grund för både 
intervjuguide samt genomförandet av intervjuerna. Dessa fyra principiella 
områdena berör: Skadande av informanten, samtycke mellan 
parter, skyddande av informantens privatliv och vilseledande om studiens 
syfte (Diener & Crandall, 1978).  
 
I denna studie har deltagarna inte utsatts för några fysiska tester. 
Intervjuerna på Källans spa kan dock upplevas som en stressig situation 
grund av att respondenten sätts i en något annorlunda och oväntad 
position. Forskaren har dock avsett att vara vaksam för eventuella tecken 
på att respondenten upplever obehag för att förhindra detta. Studiens syfte 
har förklarats för informanten och deltagarna har därmed insyn till vilken 
studie denne medverkar i. Respondenten har även själv haft möjligheten 
att välja att delta eller ej och beslutet har respekterats av forskaren. Inget 
skriftligt samtycke gjordes med deltagarna. Dock ansågs samtycke ges 
genom att deltagarna självmant sökte upp forskaren för att medverka efter 
denne introducerat sig själv och studiens syfte. För att skydda deltagarnas 
privatliv hålla deras identitet anonym i rapporten. Forskaren har även valt 
att inte gräva djupare på ämnen som kan anses känsliga. Därav har 
forskaren valt att fokusera på aspekter för välmående i stället för något 
som upplevs mer privat så som hälsa. För att inte skada respondenternas 
förtroende eller ryktet som forskare har all information som presenterats 
varit sanningsenlig. 

7. Resultat  

Samtliga analyser sammanställdes och kopplades till teorin om 
terapeutiska landskap vilket resulterade i studiens slutgiltiga teman. 
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Dessa teman är spirituell miljö, social miljö samt naturlig och byggd 
miljö. I figur 3 nedan visas en reviderad version av Khachatourians (2006) 
ramverk, där aspekter som inte hittats i denna studie strukits över. 
Aspekter som inte strukits är sådana som finns med i resultatet. Det ska 
även tilläggas deltagarna i studien har olika preferenser till vad som 
uppskattas och vad som bidrar till välmående. Vad individen gjort och sett 
under besöket och vilka effekter detta fått beror delvis på individens egna 
preferenser men också på sällskapet och resans syften. 
 

 
Figur 3, Modell för terapeutiska landskap, reviderad för Källans Spa (Originalkälla: Khachatourians, 2006). 

Social miljö 
Den sociala omgivningen påverkar samtliga besökares upplevelse och 
välmående. I detta fall består den sociala omgivningen av dessa tre 
grupper: Källans personal, andra gäster och själva resesällskapet.  
 
Varje enskild grupp har så klart en egen effekt på det sociala klimatet. 
Dock har personalen möjligen en något annorlunda påverkan jämfört med 
övriga grupper. För gästerna är de anställda nämligen en del av 
hotellupplevelsen och har därför en möjlighet att direkt påverka den 
upplevelse som besökarna får av Källan. Källan är en relativt liten 
anläggning. De har få anställda och vid tid för intervjuerna cirka 30 
besökare vilket gör att det enkelt kan skapas en relation mellan gäst och 
anställd. Personalen kan genom denna kontakt lyfta fram en stämning på 
platsen. Gästerna på Källan beskriver att bemötande från personalen har 
gjort att de känner sig både välkomna och avslappnade. Detta beror på att 
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personalens personlighet och framtoning uppfattats vänlig och lättsam, på 
ett sätt som känns kravlöst.  
 

” Det har varit en kock här som gått runt och snackat med oss 
gäster och har en humoristisk och härlig framtoning som gör 
att man känner sig välkommen” –  deltagare 4.  

 
Resesällskapet påverkar också upplevelsen och känslan av välmående. Det 
påverkar också vad gruppen gör, hur gruppen umgås och spenderar sin 
tid. Den sociala aspekten av umgänge med resesällskapet är troligen den 
starkaste anledningen till att resa till Källans spa görs. Att umgås tillhör 
både det som besökarna beskriver ha störst förväntningar på och det som 
uppskattats mest med resan. Detta gör att resesällskapet har en väldigt 
stor betydelse för individens välmående. Att resa till Källan med en grupp 
där individen känner tillhörighet och gemenskap har en positiv effekt på 
upplevelsens helhet och dess välmående effekter.  
 

”Det är ganska A och O att man är här med ett sällskap man 
trivs med. Även om man bar är två tror jag att det är viktigt att 
trivas med den man är här med” – Deltagare 4.  

 
Samtliga deltagare i denna studie delade besöket med familjemedlemmar. 
Det framgår att de mår väldigt bra av att få kvalitetstid med de personer 
de tycker om genom att prata och uppleva tillsammans. Att resa med 
människor individen tycker om ger också en trygghet som kan få individen 
att slappna av. För vissa, där umgänge utgör det överlägset största syftet 
med resan har den fysiska omgivningen och aktiviteter mindre betydelse 
än hos andra deltagare. Det är alltså inte alltid var gruppen är eller vad de 
gör som spelar roll utan att upplevelsen delas med nära och kära. 
Sällskapet och umgänget ger en effekt välmående bara i sig.  
 
Det huvudsakliga sociala umgänget har individen bland sitt eget sällskap 
och inte övriga gäster. Stämningen mellan resesällskapen på Källan 
beskrivs vara god men privat. Detta ter sig i form av att man hälsar på 
varandra men att grupperna till största del håller sig till sina egna. Den 
sociala kontakten mellan främmande gäster varierar dock från individ till 
individ. För en del individer känns kontakten till andra gäster vara en 
aning lättare, i detta fall har man till exempel småpratat med ett annat 
sällskap. För andra uppges det inte finnas någon gemenskap med andra, 
mer än ett vänligt och anonymt hej.  
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Naturlig och byggd miljö 
Detta tema handlar om den fysiska omgivningen. Det vill säga hur 
individen och gruppen utnyttjar och ser på både den omgivande miljön 
naturmiljön och anläggningen.  
 
Naturlig miljö 
Området kring Källans spa är kuperat och består till stor del av granskog. 
Deltagarna beskriver denna omgivning som väldigt vacker och naturskön. 
Att hotellet är beläget på ett av de högre bergen gör att gästerna kan se 
långt ut över dessa vyer, en väldigt uppskattad utsikt som beskrivs med 
orden sagolik, minnesvärd och vacker.  
 
På Källans spa märks eller syns inga grannar eller andra kommersiella 
företag och byggen runtomkring. I stället är anläggningen helt omsluten 
av naturen. Detta skapar en egen oas, en känsla av få vara ifred och ett 
lugn. Många av besökarna på Källan är själva bosatta på mer avskilda 
platser. De beskriver att hemmiljön påminner en del om den omgivning 
som finns här, skogen och lugnet. Naturen är en väldigt uppskattad miljö, 
men det är speciellt ensamheten och lugnet som ger besökarna en rofylld 
känsla. Stillhet och lugn är något som många av deltagarna föredrar mot 
för stadsmiljöer. De förklarar att lugnet kan vara svårare att hitta i en 
statsmiljö eller andra, större resmål trots att de är naturnära vilket gjort 
att deltagarna sökt sig hit. I staden finns bland annat ett annat tempo, där 
det är mycket folk och ständig rörelse. Staden innebär också lockelser av 
kringliggande aktiviteter vilket gör att hotell- eller spa-besök i städer även 
kan ha andra syften än just avkoppling och umgänge, så som shopping 
eller festligheter. På andra destinationer i naturen, så som skidorter till 
exempel upplevs omgivningen som mer stimmig, detta på grund av att 
övriga aktiviteter och en större mängd människor är i rörelse. Källans 
omgivning, avskildhet och lugn fungerar därför som en förutsättning för 
att uppfylla resans syften med umgänge och återhämtning. Nedan är två 
exempel från när besökarna efterfrågades att beskriva platsen. 
 

” Fantastiskt vacker omgivning, väldigt inspirerad att göra 
saker man mår gott utav. Vacker utsikt, vi har inte hunnit 
utnyttja allting men toppen att det finns en grillkåta, att man 
kan åka pulka och att man kan åka skidor upp till den här 
utkiksplatsen”- Deltagare 4.  
 
” Lugnt, stilla, naturskönt, vackert, rofyllt, Naturen är vacker, 
omgivningen. Och det fina vinterlandskapet. Och skogen, att vi 
liksom är mitt ute i ingenstans med skog runtomkring. Det 
känns som att man får vara ifred” – Deltagare 6.  



 

20 
 

 
Vinterlandskap 
Hur besökarna påverkas av det faktum att befinna sig i ett vinterlandskap 
varierar. En del finner att vinterlandskapet utgör en positiv och viktig del 
av upplevelsen, andra ser det som ett hinder. De allra flesta känner sig 
dock mindre påverkade. De menar att de skulle besökt platsen oavsett 
årstid och uppskattat omgivningen lika mycket ändå. Dessutom är snön 
något de är vana vid från deras hemmiljö, någonstans i norra Sverige. Från 
de som ser en positiv betydelse av vintern beskrivs bland annat hur det 
bjuder in till aktiviteter de mår bra av, så som skidåkning, pulkaåkning 
eller skoterkörning. Det är speciellt vårvintern som är uppskattad, när 
solen värmer och det är ljust medan vinteraktiviteter fortfarande kan 
utföras. Vintern och snön anses också som väldigt vackert, något som 
tillför omgivningen gnistrande ljus och lyfter utsiktens upplevelse 
ytterligare mot för sommarens grönska. För vissa har dock vintern en mer 
negativ effekt då deltagaren upplever att de vill vistas mer inomhus 
jämfört med på sommaren. 
 

” Ja, jag gillar snö och vinter. Speciellt vårvintern men jag skulle 
ju lika gärna kunna åka hit på sommaren. Jag känner ju nu så 
här, åh vad jag skulle vilja åka hit på sommaren, vad fint det 
måste vara. Men jag kan ju ångra att jag inte hade med mina 
skidor för att det finns ett skidspår rätt utanför dörren. Så det 
blir ju ljust och fint. Man vill gå ut när man ser hur det ser ut”  
– Deltagare 6.  

 
Byggd miljö 
Besökarna beskriver Källans spa som en liten och välvårdad anläggning, 
en kombination som ger besökarna en känsla av hemtrevnad. Själva 
byggnaden sticker ut från omgivningen på grund av att huset tornar upp 
ur skogen och avskildheten. Trots detta upplevs byggnaden passa platsen 
och den omgivande miljön.  
 

”Den smälter in i omgivningen. Det är inte som att någon bara 
släppt ner ett hotell från luften, det känns som att den skapats 
för omgivningen på något sätt” – Deltagare 2.  

 
Hotellets stora fönster gör att omgivningen blir påtaglig även inomhus. 
Trots att alla deltagare inte vistas utomhus kan de njuta av naturen från 
hotellets utsikt. Inne i anläggningen beskrivs omgivningen som lugn, det 
är inte en massa övriga aktiviteter utan fokuset ligger på att koppla av, 
umgås och ha det bra. Detta gör besökarna delvis genom att äta 
tillsammans. Många deltagare tycker att maten varit en väldigt positiv 
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upplevelse under besöket men det märks att det inte enbart beror på att 
maten varit god utan att besökarna pratat och umgåtts under dessa 
måltider. En annan aktivitet som varit populär bland besökarna är poolen. 
Att det ska finnas en aktivitet för alla är något som är viktigt bland 
besökarna, poolen har fungerat som en uppskattad aktivitet bland de 
vuxna men speciellt bland de barn som följt med på resan. Andra 
aktiviteter som gäster har kopplat av med är behandlingar eller att bara 
vila. Att platsen är avskild och lugn samt att det inte finns aktiviteter som 
anses störande gör att besökarna kan släppa vardagsstressen, varva ned 
och få kvalitetstid med varandra, vilket kan höja besökarens välmående.  
 

” Flera gånger har jag tänkt på att det är fantastiskt vackert 
här, och anläggningen är jättetrevlig. Det känns som att det är 
välskött. Men det här med utsikten är nog det jag tänkt på mest. 
Det är supervackert” 
 – Deltagare 5. 
 

Spirituell miljö 
Innan tid för resan bygger resenärerna upp en del förväntningar och motiv 
kopplade till inre och yttre faktorer. Detta beskriver alltså vad de förväntas 
få ut av resan och vad som lockat dem just hit. Det är inte enbart en aspekt 
som lockat dem till platsen utan en samling av olika orsaker. Trots att 
besökarna uppger en liknande bild av vad som förväntas av besöket finns 
flera likheter men också olikheter i hur dessa förväntningar uppfylls och 
hur de väljer att spendera sin tid på Källans spa. Detta tycks bero på en 
kombination av vad individen själv och vad det sällskap denne reser med 
vill. Den enskilda individen har olika preferenser till vad denne gör, tycker 
om eller tycker är viktigt för att känna välmående och tillfredsställelse med 
resan. Att samtliga deltagare i denna studie genomför sitt besök på Källan 
tillsammans med någon eller några gör att individen delvis anpassar sig 
till sin omgivning för att upplevelsen ska bli så bra som möjligt för alla.  
 
Att resa till Källans spa gör individerna bland annat för lugn och 
återhämtning. Förväntningarna beror delvis på att hotell innebär service. 
Alla praktiska saker i vardagen som tvätt, städning och matlagning blir 
inte ett bekymmer under hotellvistelser, här blir individerna uppassade 
vilket ger en faktor för avkoppling. Ytterligare en aspekt av Källan i 
relation till välmående och avkoppling är tillgången till Spa och 
spabehandlingar eftersom spa är något som symboliserar avslappning och 
återhämtning. Dock är behovet av spabehandlingar inte genomgående 
starkt för alla besökare. Besökarna förklarar att destinationens avskildhet 
och omgivning av natur gör att platsen känns lugn. Att besöka 
destinationer bortom städernas puls är något som samtliga individer 
uppskattar och föredrar för avkoppling. Att resan dessutom blir ett 
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upptäckande av en ny plats kan för besökarna ge resan ytterligare en 
upplevelse. Det ger besökarna ytterligare förväntningar och bygger upp en 
spänning inför resan. Nedan är svar från när deltagare 3 blev efterfrågad 
att berätta om vilka förväntningar som på resan.  
 

”Att man skulle få vila upp sig, bra spabehandlingar, ta det 
lugnt och så där” – Deltagare 3. 

 
För många av deltagarna handlar den största förväntningen om att få 
umgås och att spendera tid med de personerna i resesällskapet. Att umgås 
med sitt sällskap är också ett av de stora motiven för resan. Nedan är två 
exempel på de svar som besökarna gav när de förklarade vilka 
förväntningar som fanns på besöket.  
 

”Att vi som familjer skulle kunna vara tillsammans, bada och 
äta god mat” – Deltagare 4.  
 
”Stora förväntningar, vi är ju här med våra två barn och 
familjer, det går ju inte får bättre”- Deltagare 8.  

 
Individen längtar efter kvalitetstid med dessa personer, något som 
beskrivs vara svårt att få på samma sätt när de vistas i sina hemmiljöer. 
För en del skapas denna möjlighet genom att komma till en plats där det 
mesta blir ordnat av personalen och därmed lämna vardagsstöket och det 
praktiska som ska fixas för att få ihop livet hemma. Genom att resa bort 
från vardagssysslorna hemma vill individerna lägga mer fokus på varandra 
genom vad de kallar kvalitetstid. Om delar av resesällskapen inte är en del 
av individens kärnfamilj, inte bor i samma hus eller till och med är bosatt 
på annan ort finns möjligen ett ännu viktigare socialt motiv. I dessa fall 
ger besöket dem en möjlighet att samlas eller återförenas, prata ikapp och 
njuta av sällskapet som inte alltid finns lättillgängligt vilket är väldigt 
betydelse- och glädjefullt.  

8. Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka aspekter som 
påverkar välmående hos besökare på hälsodestinationer i norr. Detta 
gjordes för att studera hur besökare upplever eventuella terapeutiska 
aspekter på hälsodestinationer i ett nordligt klimat. Begreppet 
terapeutiska landskap utgör studiens teoretiska ramverk vilket resulterat 
i att aspekter för välmående undersökts utifrån spirituell, social och fysisk 
miljö. Studieresultatet visar att upplevelsen av Källans spa uppfyller flera 
men inte alla av de 21 huvudaspekter som Khachatourians (2006) 
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beskriver i sitt ramverk för terapeutiska landskap. Det framgår att de tre 
områdena social, fysisk och spirituell miljö har betydelse för upplevelsen 
på den undersökta hälsodestinationen. Dock berörs och värderas dessa 
områden olika. I denna studie har aspekterna av den sociala miljön 
möjligen varit det starkaste området för terapeutiska effekter. Resultatet 
visar även att den fysiska miljön varit väldigt betydelsefull. Terapeutiska 
aspekter från den spirituella miljön är dock det område som framgår minst 
i resultatet.  
 
Att urvalet enbart består av 8 individer som samtliga reser med 
familjemedlemmar har påverkat detta resultat men det tyder ändå på att 
de sociala relationerna är viktigt för välmående på hälsodestinationer. Bell 
et al (2018) förklarar är terapeutiska platser ofta är socialt inkluderande 
och trygga. Det framkommer i resultatet att släktskap och 
familjerelationer skänker en betryggande känsla, bland and annat genom 
grupptillhörighet. Troligtvis har också andra relationer med starka band 
också denna effekt på människor som vistas på resmålet. Resultatet visar 
även att personalen har stor möjlighet att påverka det sociala klimatet på 
platsen. I detta fall beskrivs stämningen som personalen sprider som 
välkomnande och avslappnande, vilket också får besökarna att må bra.  
Relationen till andra besökare har inte varit stark eller påtaglig, det 
framkommer heller inte haft stor betydelse för besökarna eftersom ett 
viktigt motiv i detta fall är att umgås med sitt egna resesällskap. Det går 
ändå spekulera kring om en närmare kontakt och sammanhållning till 
andra besökare skulle kunna höja den betryggande känslan och därmed 
skapa en höjd terapeutisk känsla på destinationen. Att resa till miljöer som 
inte känns inkluderande och trygga skulle troligtvis förändra besökarens 
upplevelse och därmed också de hälsofrämjande effekterna.  
 
Den sociala miljön berör också platsens rykte för helande och andra 
kulturellt eller religiöst kopplande aspekter som pilgrimer, gemensamma 
ritualer, vardagliga aktiviteter och omtvistad/omstridd verklighet 
(Khachatourians, 2006). Gästerna på källans spa har inte samma motiv 
till besöket på Källan som resor till exempelvis Bath (Gesler, 1998) och 
Lourdes (Gesler, 1996) som är stark religiösa och spirituella terapeutiska 
platser. Däremot visar resultatet att besökarna förväntar sig avkoppling 
och lugn. Mak et al (2009) & Dimitrovski & Todorović (2015) studier kan 
stärka detta eftersom att deras studier visat att spabesök kopplas till 
avkoppling, avslappning och förbättrad hälsa. Besökarna bygger upp 
förväntningar innan resan bland annat baserat på tidigare erfarenheter 
och kunskap om fenomenet. Att besökarna förväntar sig avkoppling och 
lugn tyder på besökarna associerar spa som plats för just detta.  
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Att destinationen är ett spa har betydelse för välmående på grund av att 
det är en plats som symboliserar lugn, avkoppling och återhämtning. 
Symboler ger i besökarnas ögon platsen betydelse och mening, precis som 
i studien om långlivsstaden Bama där ryktet för hälsa och långt liv 
präglade platsen (Huang & Xu, 2018). Att besöka just ett spa påverkar 
därav hur besökarna ser och upplever miljön som en plats för välmående. 
Symbolism hör till den spirituella miljön, vilket även förväntningar, tro, 
ödets roll, transformation, helande gudar, övernaturliga helande krafter 
och spiritualitetens ursprung gör (Khachatourians, 2006).  Resultatet från 
Källans spa saknar kopplingar till symboliska aspekter som religion, inre 
resor och högre krafter. Detta, som skulle kunna beskrivas som platsens 
mer andligt spirituella innebörd planerades att beröras genom frågan om 
platsen har någon speciell betydelse (Se bilaga 1). Deltagarna nekade dock 
oftast med ett enkelt nej när denna fråga ställdes, även de som funderade 
kom slutligen fram till samma svar. Responsen var inte oväntad däremot 
förväntad eftersom Källans spa inte kännbart har religiösa kopplingar. På 
grund av forskarens antaganden ställdes inga följdfrågor för att gräva 
djupare i de mer andliga aspekterna. Hade de nekande svaren följts upp 
för att resultera i samma svar hade dessa aspekter kunnat uteslutas men 
eftersom att detta inte gjordes har materialet en del begränsningar. Det 
går helt enkelt utesluta andliga upplevelser eller motiv även om de inte 
anses som troliga fynd.   
 
Resultatet visar att anläggningens omgivning med skog anses vara väldigt 
vacker och tillsammans med avsaknaden av annan mänsklig bebyggelse 
har den en lugnande effekt på besökarna. Enligt Morita et al (2017) kan 
vistelse i skog ha positiva effekter på välmående, bland annat att det får 
individer att slappna av och minska sina stressnivåer. På Källans spa 
behöver dock besökarna inte vara utomhus för att njuta och påverkas av 
den norrländska naturen och dess välmående effekter eftersom att 
omgivningen är synlig genom anläggningens stora fönster. Detta gör att 
besökarna kan ta del av alla bekvämligheter av hotell och spavistelsen 
samtidigt som känslan av att vara i skogen finns kvar. Just att naturen är 
så påtaglig även inomhus påminner om den ”tillgängliga vildmarken” i 
Denali (Palka, 1999) där besökarna reste med buss genom landskapet. 
Vildmark och ensamhet kan ju även få en motsatt effekt och kännas 
övermäktig men anläggningen skapar i detta fall en trygg tillgänglighet till 
naturen och gör vistelsen på platsen till en väldigt uppskattad och 
hälsofrämjande upplevelse.  
 
Snö och kyla har en delad effekt på besökarna. Medan vissa upplever att 
det höjer upplevelsen och utsikten eller inbjuder till aktiviteter känner 
andra att det blir ett hinder och får dem att vistas inomhus. Snö och kyla 
har därav terapeutiska effekter för vissa beroende på egna preferenser. 
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Samtliga deltagare i studien är bosatta i Norrland, många också i mindre 
orter. Detta gör att platsens klimat och väder inte är upplevs som något 
nytt och spännande, något de måste ta vara på eller beundrar. Det går 
därför spekulera kring hur resultatet blivit om besökarna hade varit 
turister från platser som skiljer sig åt från denna miljö. Om så varit fallet 
är det möjligt att snön fått mer uppskattning och att fler även passat på att 
vistas utomhus för att uppleva vintern. Det är även möjligt att människor 
som inte är vara klimatet inte alls uppskattar snö och kyla på grund av de 
stora skillnaderna som finns mot dennes vardagsmiljö. Det finns helt klart 
uppskattade aspekter av kyla, is och snö om sammanhanget kopplas till 
Icehotel i Jukkasjärvi. Ishotellet är nog inte en ett resmål som går koppla 
till hälsoresor och destinationen är heller inte lokaliserad i vad som anses 
avskild natur. Konceptet är dock intressant på grund av att de säljer 
upplevelsen is och kyla i hotellformat. Detta lockar besökare världen över 
som vill uppleva hur det är att vistas och bo i det kalla klimatet. Vilket visat 
sig vara en så uppskattad upplevelse att de även öppnat upp ett året runt 
hotell i is. Ett annat exempel på destinationer som säljer en uppskattad 
upplevelse i den norrländska naturen är Treehotel utanför Boden. De 
erbjuder boende uppe bland träden i moderna trädrum och platsen är likt 
Källans spa placerad mitt i naturen. Till Treehotel åker också besökarna 
för att uppleva ett boende i den norrländska naturen och troligen påverkas 
dessa likt besökarna på Källans spa av den naturliga omgivningen.  
 
Källans spa saknar övergripande koppling till spiritualitet. Trots detta 
finner gästerna återhämtning och välmående tack vare den omgivande, 
orörda naturmiljön, hotellets bekvämligheter och att vara med människor 
de tycker om. Tillsammans resulterar detta i en terapeutiskt och 
hälsofrämjande upplevelse för besökarna trots att stor del av den 
spirituella dimensionen uteblivit. Detta betyder att ett terapeutiskt 
landskap inte behöver innebära en jämn fördelning av de tre miljöerna. 
Det betyder också att en terapeutisk plats inte måste kopplas starkt till 
spiritualitet och andlighet för att vara påverka besökarnas välmående 
positivt. Baserat på detta resonemang anses Källans spa vara ett 
terapeutiskt landskap. 
 
Terapeutiska platser är viktiga för flera anledningar, bland annat för 
möjlighet att ge dess besökare förutsättningar för ökat välmående. Platser 
som dessa blir allt viktigare i takt med det växande behovet av att komma 
bort från det stressade moderna samhället (Bushell & Sheldon, 2009). 
Kunskapen om hur miljöer påverkar människor borde därför finnas i 
åtanke när det planeras för hälsodestinationer. I den norrländska naturen 
finns terapeutiska aspekter att ta vara på året om. Genom att erbjuda den 
norrländska naturen på ett tillgängligt sätt i en välkomnande och trygg 
miljö skapas en kombination som får besökarna att må bra.  
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9. Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka aspekter som 
påverkar välmående hos besökare på hälsodestinationer i nordligt klimat. 
Detta gjordes genom en fallstudie av Källans spa i Västerbotten baserat på 
begreppet terapeutiska landskap. Teorin används för att undersöka 
relationer mellan människa och miljö för att förstå hur olika platser 
påverkar hälsa och välmående (Gesler, 1996). Studien gjordes genom att 
intervjua besökare på Källans spa om deras upplevelse med frågor 
kopplade till fysisk, social och spirituell miljö.  
 
Resultatet visar att hälsodestinationer i norr kan fungera som terapeutiska 
platser trots uteblivna andliga och spirituella kopplingar. Det finns delade 
uppfattningar kring hur upplevelsen påverkas av det faktum att det är snö. 
För vissa har det en positiv effekt och en aspekt som höjer upplevelsens 
helhet. Andra ser inte att det har någon betydelse, det är helt enkelt något 
som de är vana med. En deltagare såg dock snön som ett hinder, något som 
får dem att vistas inomhus. Samtliga besökare finner dock skogen och 
vyerna otroligt vackra. Trots stor saknad av spirituella kopplingar finner 
besökarna välmående genom vacker norrländsk natur, avskildhet och 
anläggningens bekvämligheter i ett välkomnande och tryggt sällskap. 
Därav kan Källans spa ses som ett terapeutiskt landskap.  

9.1 Förslag till vidare forskning 

Denna studie bygger enbart på människor bosatta i norra Sverige som 
besökt destinationen med familjemedlemmar. Förslag till vidare forskning 
skulle därför vara att studera hur människor som inte är från liknande 
klimat upplever vinterlandskap och eventuella terapeutiska effekter. Det 
skulle även vara intressant att se hur upplevelsen påverkas om individerna 
som besöker destinationen inte reser med sina familjer för att ta reda på 
om den sociala aspekten fortfarande är lika viktig i ett terapeutiskt 
landskap, eller om andra aspekter får större betydelse.    
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Bilagor 

Bilaga 1, Intervjuguide. 
 

- Ålder, boendeort, kön?  

- Hur kommer det sig att du gjort ett besök just här?  

- Har du varit här tidigare?  

- Vad var det som tog er hit då? (eventuell)  

- Vad hade du för förväntningar på besöket?  

- Hur skulle du beskriva den här platsen?   

- Utgör snö/ vinter viktig del av upplevelsen? Hur uppfattar du just det 

faktum att det är vinter? (utvecklande)  

- Har den här platsen någon speciell betydelse för dig?  

- Vad finns det för skillnader på här och hemma?  

- Har du delat upplevelsen med någon? 

- Finns det någon gemenskap med andra besökare?  

- Hur är stämningen till andra här?  

- Vad har umgänge för betydelse för din upplevelse? (eventuell fråga)  

- Vad har du gjort under tiden här? 

- Hur mår du nu efter besöket?  

- Vad är det med denna plats som gjort att du känner så?  

- Har du upplevt något speciellt, något som du kommer att minnas länge 

framöver, under din vistelse här?  

- Brukar du besöka andra platser med likheter till denna?  

- Kan du beskriva hur det är där? (eventuell) 

- Vad är det som gör att du besöker dessa platser? (eventuell)  

 

 


