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1. Bakgrund 
 
Intresset för hälsa och friskvårdsbehandlingar är stort och har ökat de senaste 
åren. Hälsofrågor är mycket aktuella inte minst mot bakgrund av att 
sjukskrivningarna stigit senaste åren och andelen långtidssjukskrivna blivit fler.  
 
I Sveriges Rese- och Turistråds marknadsplan ingår att profilera Sverige som ett 
resmål för ökat välbefinnande och att medverka till att kommersiella Må Bra-
produkter kommer ut på marknaden. Anledningen är att det finns en ökad 
efterfrågan på rekreationsresande både nationellt och internationellt. Människor i 
Sverige och utomlands skall få en större medvetenhet om vilka produkter som 
finns inom Må Bra-området i Sverige. 
 
Turistrådet har gett Turismforskningsinstitutet ETOUR uppdraget att genomföra 
en förstudie inför starten av deras Må Bra-projekt. Uppdraget innebär att kartlägga 
och beskriva nuvarande och potentiella turistiska upplevelser/produkter. 
 
När man studerar Må Bra-produkter är det viktigt att skilja på förebyggande 
friskvård, vård och rehabilitering. I denna rapport har en kartläggning gjorts av 
Må Bra-anläggningar där det nästan uteslutande är fråga om förebyggande 
behandlingar som kunden oftast själv betalar.  
 

2. Syfte 
 
Syftet med rapporten är att presentera en sammanställning av vilka Må Bra-
anläggningar i Sverige som uppfyller minst tre av fyra så kallade hörnstenar enligt 
Turistrådets definition, se nedan i avsnittet om definitioner. Genom att synliggöra 
anläggningar som har tre eller fyra hörnstenar kan andra anläggningar med mindre 
antal hörnstenar få inspiration att utvecklas vidare. 
 

3. Definition 
 
Frågan hur en Må Bra-anläggning ska definieras har diskuterats inom ramen för 
förstudien. Vad som gör att man mår bra uppfattas självfallet olika av olika 
individer. I denna förstudie har fyra hörnstenar varit vägledande och för att  
definieras som Må Bra–anläggning ska minst tre av följande fyra hörnstenar vara 
uppfyllda:  

- Motion/rörelse i lugn och ro 
- Mat/kost (gärna näringsriktig) 
- Avslappning/inre harmoni 
- Attraktiv miljö (erbjuder tilltalande, berikande och avkopplande intryck) 
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Nedan följer definitioner av olika typer av Må Bra-anläggningar:  
 
SPA 
SPA var från början en form av behandling för människor som skulle återhämta 
sig från sjukdomar. Man stärkte kroppen och själen med hjälp av varma källor och 
genom att dricka brunn. I dagens samhälle går vi på SPA mer i förebyggande 
syfte och för att koppla av en stund från vardagens alla krav. 
 
Enligt branschen själv ska ett SPA uppfylla följande fyra hörnstenar: 

1. Motionsmöjligheter, helst med någon form av vattenträning 
2. Stresshantering, t ex qi gong eller meditation. SPA-miljön ska i sig vara 

avkopplande 
3. Lågkaloripräglad mat med mycket frukt och grönsaker 
4. Möjlighet till behandlingar i hälsoförebyggande syfte, exempelvis 

massage, kurbad, hand- och fotvård. 
 
Retreat 
Retreat betyder att dra sig tillbaka. Att koppla av och stressa ned. Det handlar om 
etik och livsåskådningsfrågor och tar fasta på arbete med det inre av människan 
inte det yttre. Ett retreat kan ha andliga inslag och är ibland kopplade till kyrklig 
verksamhet.  
 
Hälsohem 
Hälsohem är anläggningar som kan ta emot privata kunder men även kunder med 
remiss från läkare. Hälsohemmen har läkare, sjuksköterskor eller annan 
medicinskt utbildad personal anställd. Målet med vistelse på hälsohem är ofta 
förändrade levnadsvanor mot en sundare livsföring. Hjärt- kärlproblem, allergier, 
astma, stress, övervikt, m.m. är exempel på vad man kan arbeta med under sin tid 
på hälsohem. Med remiss betalar privatpersonen en liten del av den totala 
kostnaden som landstinget i övrigt står för.   
 

4. Metod   
 
En kvantitativ metod har använts för insamling av material. Enkäter har via mail 
skickats till de regionala turistorganisationerna.  
 
De regionala turistorganisationerna har haft till uppgift att identifiera Må Bra-
anläggningar som uppfyller tre av fyra hörnstenar. Därefter har de regionala 
turistorganisationerna skickat enkäten via mail vidare till de utvalda 
anläggningarna. Frågorna handlar om anläggningarnas utbud av produkter och 
består av såväl slutna som öppna frågor. (Enkäten bifogas som bilaga till 
rapporten). 
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5. Uppläggning av arbetet 
 

5.1 Insamling av material  
Arbetet inleddes med att en förfrågan skickades till de regionala 
turistorganisationerna där de ombads namnge lokala respektive nationella 
anläggningar inom Må Bra-området i respektive län. Lokala anläggningar är de 
som nästan uteslutande utnyttjas av lokal- och regionalbefolkning. Med nationella 
anläggningar menas anläggningar som har tillresande från hela Sverige. De 
företag/anläggningar som kunde erbjuda minst tre av fyra hörnstenar (motion, 
mat, avslappning, miljö) skulle svara på enkäten. Enkäten skickades ut till 
sammanlagt 23 regionala turistorganisationer, (namnen på de regionala 
organisationerna bifogas i bilaga). Enkäten skickades ut per mail med en 
påminnelse. Efter detta kontaktades de regionala turistorganisationer, som inte 
svarat på enkäterna, per telefon.  
 
De regionala turistorganisationerna skickade i de flesta fall enkäten vidare till de 
anläggningar de bedömde uppfyllde kraven på Må Bra-anläggning enligt 
Turistrådets definition. Kontakt togs också med flera anläggningar som inte 
svarade på enkäten.  
 
Kartläggningen genomfördes med början i juni. Tidpunkten för insamlandet av 
materialet var inte den bästa sett ur turistnäringens synpunkt. För Må Bra-
anläggningarna var det den tid på året då de har väldigt mycket att göra. Därför 
var det många anläggningar som ville delta i undersökningen men som kunde 
svara först senare. För att få med så många anläggningar som möjligt i alla delar 
av landet har därför tillfälle getts att lämna enkätsvar till och med slutet av 
september.  
 

5.2 Bearbetning av inkommet material 
 
Det insamlade materialet grupperades i produkter för ”kropp” och produkter för 
”själ”. Dessutom redovisades vilka anläggningar som kan erbjuda mat och/eller 
boende på anläggningen samt vilka anläggningar som erbjuder paket. I nästa steg 
valdes några typanläggningar ut.   
 
Materialet lades sedan in i SPSS-filer. 
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6. Resultat av kartläggningen 
 

6.1 Anläggningarnas hörnstenar 
 
Sammanlagt 90 Må Bra-anläggningar svarade på enkäten. De anläggningar som 
har två hörnstenar eller mindre plockades bort från materialet. Det var 
sammanlagt åtta anläggningar som svarade att de har färre än tre hörnstenar. Kvar 
blev således 82 anläggningar som har tre eller fyra hörnstenar. Dessa 
anläggningarnas namn och adresser bifogas som bilaga. 
 
 
Tabell 1. Andel av anläggningarna som har respektive hörnsten 
 

Hörnstenar 

Andel av 
anläggningarna som 
har resp. hörnsten 

Rörelse 100% 
Avslappning 76% 
Mat 98% 
Miljö 95% 
82 svar totalt  
 
 
Tabell 1 visar att alla anläggningar erbjuder kunderna rörelse eller 
motionsaktiviteter i någon form. Ca 75 % av anläggningarna kan erbjuda 
behandlingar eller föreläsningar inom området avslappning. På drygt 90 % av 
anläggningarna finns mat/restaurang och lika många bedömer att anläggningarna 
ligger i en attraktiv miljö.  
 
Tabell 2. Antal hörnstenar anläggningarna har, fördelat på anläggningens karaktär 
       
Antal hörn Lokal Nationell Lokal & nationell Ej svar Total
3 hörn 9 6 9 2 26 
4 hörn 7 38 10 1 56 
Totalt 16 44 19 3 82 

 
 
Närmare 70 % av anläggningarna som svarade har fyra hörnstenar. Anläggningar 
med tre hörnstenar saknar i de flesta fall produkter inom området Avslappning, 
inre harmoni. 
 
Det är framförallt de lokala anläggningarna som har ett mindre utbud av produkter 
inom områdena Motion/rörelse och Avslappning.  
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Ca en fjärdedel av anläggningarna är av lokal karaktär, dvs där anläggningens 
kunder nästan uteslutande kommer från den lokala eller regionala närmiljön. 
Majoriteten av anläggningarna erbjuder dock sina produkter till kunder på såväl 
lokal som nationell nivå.  
 

6.2 Hörnsten Rörelse 
 
Hörnstenen Rörelse skulle även kunna kallas för aktiviteter eller 
kroppsbehandlingar. Rörelse har delats in i två undergrupper, aktiviteter man själv 
utför med kroppen och behandlingar som andra utför på kroppen.  
 
Tabell 3 visar hur stor del av anläggningarna som erbjuder aktiviteter man utför 
själv eller behandlingar andra utför på kroppen. Av tabellen framgår vidare om 
anläggningen är av nationell eller lokal karaktär.  
 
Tabell 3. Motion/Rörelse man gör själv eller där andra gör behandlingar,  
fördelat på anläggningens karaktär 
       

  Rörelse man utför själv 
Andra utför behandlingar  
på kroppen 

Anläggningens 
karaktär Ja Nej Vet ej Ja Nej Vet ej 
Lokal 14 2 0 14 1 1 
Nationell 44 0 0 40 4 0 
Lokal & nationell 18 1 0 13 6 0 
Ej svar 1 1 1 3 0 0 
Total 77 4 1 70 11 1 
 
Ca 85 % av anläggningarna erbjuder rörelse man kan göra själv, t ex fiska eller 
åka skidor. På drygt 75 % av anläggningarna finns behandlingar andra utför på 
kroppen. Det kan vara exempelvis ansiktsbehandlingar eller massage.  
Alla anläggningar erbjuder någon form av rörelse antingen något man utför själv 
eller där andra utför behandlingar på kroppen, vilket förklarar att hörnet Rörelse 
summeras till 100% i tabell 1.  
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Tabell 4. Må bra-produkter inom området Motion/rörelse i lugn och ro 
    
Anläggningen erbjuder Antal Andel 
Vandring 51 62% 
Fiske 42 51% 
Paddling 36 44% 
Gym 34 41% 
Vattengymnastik 32 39% 
Längdskidor 29 35% 
Aerobics 27 33% 
Golf 27 33% 
Ridning 22 27% 
Tennis 12 15% 
Långfärdsskridskor 11 13% 
Utförsåkning 4 5% 
Jakt 3 4% 

 
Tabell 4 visar de vanligaste aktiviteterna anläggningarna erbjuder inom hörnet 
Rörelse och som man utför själv. Den vanligaste aktiviteten är vandring, som 
erbjuds av 62 % av anläggningarna. På vissa ställen finns mer organiserade 
vandringsleder men de flesta erbjuder vandring i den attraktiva miljön med vacker 
natur runt anläggningen. De tre vanligaste aktiviteterna man gör själv är 
utomhusaktiviteter, därefter kommer gym och vattengymnastik, något som de 
flesta SPA-anläggningar erbjuder.  
 
På frågan vilka övriga aktiviteter som anläggningen erbjuder utöver de som 
redovisas i tabell 4 svarade 79 anläggningar att de hade andra aktiviteter. Vissa av 
aktiviteterna som erbjuds är säsongsbundna som tex skotersafari, heliskiing och 
segling. En del anläggningar erbjuder kurser, tex målar-, dans- och 
meditationskurser. Utöver detta finns alla former av aktiviteter, allt från att få 
mata renar i hagen till bergsklättring som är till för att stärka både kropp och själ. 
Ytterligare exempel på aktiviteter är boule, vinprovning, mental träning, 
streetbasket, lerduveskytte, step-up, spinning och body control. 
 
Tabell 5. Må bra-produkter där andra utför behandlingar på kroppen 
    
Anläggningen erbjuder Antal Andel 
Massage 69 84% 
Kroppsbehandlingar 56 68% 
Ansiktsbehandlingar 50 61% 
Örtbad och motsvarande 43 52% 
Bassängbad 42 51% 
Zonterapi och motsvarande 22 27% 
Sjukgymnastik 11 13% 
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På frågan vilka behandlingar som anläggningarna erbjuder där någon annan utför 
behandlingar på kroppen svarade 84 % massage (Se tabell 5). 
 
Massage är den vanligaste behandlingen och kropps- och ansiktsbehandlingar den 
näst vanligaste. Andra behandlingar är peeling, tånginpackning, m.m. 
Massagebehandlingar finns det också en mängd olika varianter av, här kan 
nämnas tai-massage, bindvävsmassage, hårmassage och energimassage. Olika 
former av bad exempelvis kurbad, bastubad och vildmarksbad erbjuds också 
inklusive alternativa medicinska behandlingar och rena ”lyxbehandlingar”. 
 

6.3 Hörnsten Avslappning 
 
Tabell 6. Avslappning i form av gör det själv eller genom andra  
fördelat på anläggningens karaktär 
       

  Aktiverar sig själv 
Avslappning/inre harmoni 
genom input utifrån 

Anläggningens karaktär Ja Nej Vet ej Ja Nej Vet ej 
Lokal 10 4 2 10 4 2 
Nationell 33 8 2 35 5 4 
Lokal & nationell 11 8 0 11 7 1 
Ej svar 0 1 2 1 0 2 
Total 54 21 6 57 16 9 

 
Ungefär en lika stor andel av anläggningarna kan erbjuda avslappning som man 
utför själv eller genom inslag utifrån. De lokala anläggningarna har 
avslappningsprodukter i nästan lika hög utsträckning som de nationella 
anläggningarna. Det säger däremot ingenting om antalet produkter per 
anläggning. 
 
Tabell 7. Må bra-produkter genom att man aktiverar sig själv 
    
Anläggningen erbjuder Antal Andel 
Qi gong 44 54% 
Yoga 33 40% 
Meditation 28 34% 
Tai chi 27 33% 

 
 
Qi gong är den vanligaste formen av avslappning där man aktiverar sig själv som 
anläggningarna har. Drygt hälften av anläggningarna kan erbjuda denna form av 
mental avslappning. Därefter kommer yoga, meditation och Tai chi.  
 



 
Må Bra-anläggningar i Sverige 

 

 11

Sammanlagt 24 anläggningar har angett att de har andra mentala träningsformer 
där man aktiverar sig själv utöver vad som anges i tabellen 7. Här återfinns olika 
varianter av meditation och yoga som till exempel andningsmeditation, 
zenmediation och yoga-avspänning. Vissa anläggningar erbjuder 
avslappningsbehandling i vatten, te x aqua-healing. 
 
Tabell 8. Vanligaste utbudet av Må bra-produkter inom området Avslappning/inre 
harmoni genom inslag utifrån. 
   
Anläggningen erbjuder Antal Andel
Avslappningsövningar 42 51% 
Föreläsningar i stresshantering 42 51% 
Föreläsning i friskvård 38 46% 
Kostrådgivning 33 40% 
Naturmedicinsk rådgivning 8 10% 
Homeopatisk rådgivning 6 7% 

 
Av tabell 8 framgår att de vanligaste produkterna inom avslappning genom inslag 
utifrån är avslappningsövningar och föreläsningar i stresshantering. Vanligt är 
också föreläsningar i friskvård och kostrådgivning.  
 
Anläggningarna erbjuder utöver vad som tas upp i tabell 8 ett brett utbud av 
föreläsningar och olika former av rådgivning, allt efter kundens behov. Här finns 
föreläsningar om t ex vikt och livsåskådningsfrågor. Anläggningarna kan erbjuda 
fysiologiska hälsoprofiler och personlig utveckling inom olika områden. 
 

6.4 Hörnsten Mat 
 
Tabell 9. Mat    
      
Erbjuder anläggningen Ja Nej Vet ej Totalt
Mat 80 1 0 81 
Vegetarisk mat 66 2 13 81 
Kalorisnåla maträtter 50 8 20 78 

 
 
Drygt 80 % av anläggningarna har vegetarisk mat på menyn. Ca 60 % kan erbjuda 
kalorisnåla maträtter.  
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6.5 Hörnsten Miljö 
 
Tabell 10. Anläggning i en miljö som kan ge en attraktiv/berikande/tilltalande känsla? 
  
Svarsalternativ Antal  
Ja 78 
Nej 2 
Vet ej 1 

 
Majoriteten bedömer att deras anläggning ligger i en miljö som kan ge en 
berikande eller tilltalande känsla till deras kunder. Endast två av 81 anläggningar 
tycker att deras anläggning inte ligger i en attraktiv miljö.  
 

6.6 Boende, konferens och paketerbjudande 
 
Tabell 11 a. Boende, konferens och paketerbjudanden   
     
Erbjuder anläggningen Ja Nej Vet ej Totalt 
Boende 73 7 0 80 
Grupp/konferens-möjligheter 76 3 0 79 
Paketerbjudanden, dvs olika kombinationer  
av boende, resa och aktiviteter 63 6 12 81 

 
 
90 % av anläggningarna erbjuder boende. En ännu högre andel kan ta emot 
grupper och har lokaler anpassade för konferensgäster. Knappt 80 % har 
paketerbjudanden till kunder, dvs olika kombinationer av boende, resa och 
aktivitet.  
 
 
Tabell 11 b. Boende, konferens och paketerbjudanden fördelade efter anläggningens 
karaktär 
 

    Lokal Nationell 
Lokal & 
nationell Ej svar 

Ja 10 42 18 3 Finns det möjlighet till boende på 
anläggningen Nej 6 0 0 0 

Ja 13 41 19 2 Erbjuder anläggningen grupp/konferens-
möjligheter Nej 2 1 0 0 

Ja 8 38 16 0 
Nej 5 1 0 0 

Har anläggningen paketerbjudanden, dvs 
olika kombinationer av boende, resa och 
aktiviteter Vet ej 2 4 3 3 
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Boende erbjuds av 90 % av de nationella och lokala & nationella anläggningarna 
och drygt 60 % av de lokala anläggningarna. Konferensmöjligheter finns i ungefär 
lika stor utsträckning på de lokala anläggningarna som på de nationella och lokala 
& nationella. Paketerbjudanden finns däremot i högre utsträckning på de 
nationella och nationella & lokala anläggningarna, dvs de som vänder sig till 
kunder från hela landet.  
 

6.7 Samarbeten och utvecklingsplaner 
 
Tabell 12. Samarbeten och utvecklingsplaner   
      
  Ja Nej Vet ej Totalt
Finns konkreta planer på utveckling av anläggningens 
verksamhet inom Må Bra-området? 42 9 25 76 
Har anläggningen samarbete med andra anläggningar 
/aktörer inom Må Bra-området, t ex nätverkssamarbete 
eller samarbete i marknadsföringssyfte 39 28 15 82 

 
 
Närmare hälften av anläggningarna har konkreta utvecklingsplaner. Flera 
anläggningar planerar att bygga ut anläggningen och få en ny pool, ny 
konferensanläggning eller kunna erbjuda åretruntboende. Många har planer på att 
utöka utbudet med nya aktiviteter eller utveckling av befintliga produkter. Flera 
har konkreta mål som är tidsbestämda. Några planerar att anställa fler människor. 
Flera av anläggningarna har svarat att det pågår en ständig utveckling av nya 
produkter och att de löpande följer trender och utvecklar det som passar just för 
dem. Kartläggningen visar också att utvecklingsplanerna i flera fall är tänkta att 
genomföras inom 6-12 månader.  
 
Knappt hälften av anläggningarna har svarat att de har ett samarbete med andra 
anläggningar/aktörer inom Må Bra-området. Många samarbetar med andra 
anläggningar eller företag som erbjuder produkter av olika slag i sitt närområde. 
Man hyr in olika behandlingsspecialister och konsulter för att kunna tillgodose 
kundernas krav.  
 
 
 

6.8 Var i landet ligger anläggningen? 
 
Tabellen på nästa sida ger en bild av hur anläggningarna är spridda i landet. Det är 
inte möjligt att dra några generella slutsatser om den regionala fördelningen 
eftersom vi vet att kartläggningen inte täcker in alla Må Bra-anläggningar i landet. 
 



 
Må Bra-anläggningar i Sverige 

 

 14

Tabell 13. Anläggningarna fördelat på turistorganisation och karaktär   
      

Turistorganisation Lokal Nationell
Lokal & 
nationell Ej svar Total 

Blekinge Turism 0 2 0 0 2 
Dalarnas turistråd 1 0 3 0 4 
Gotlands Turistförening 1 2 1 0 4 
Gävle turism 0 0 1 0 1 
Hallands turist 0 4 0 0 4 
Hälsinge Tur 1 0 0 0 1 
Jämtland/Härledalens turist 2 4 1 0 7 
Länsturismen i Västerbotten 0 2 0 0 2 
Länsturismen i Örebro 0 1 0 0 1 
Mitt Sverige Turism 1 3 2 0 6 
Norrbotten/Lapplands turistråd 3 7 6 1 17 
Regioförbundet i Kalmar län 0 1 1 0 2 
Skånes turistråd 1 0 0 2 3 
Stockholm Information Service 2 3 0 0 5 
Sörmlandsturism 0 7 1 0 8 
Turism i Kronoberg 0 1 0 0 1 
Uppsala Tourism AB 1 3 0 0 4 
Västmanlands turism 3 1 0 0 4 
Värmlands turistråd 0 1 1 0 2 
Västsvenska turistrådet 0 0 1 0 1 
Ölands turist AB 0 0 1 0 1 
Östsvenska turistrådet 0 2 0 0 2 
Totalt 16 44 19 3 82 

 
 
Norrbotten har 17 anläggningar med i kartläggningen, vilket är jämförelsevis 
många i förhållande till andra regioner. Av anläggningarna i Norrbotten har dock 
endast 5 av 17 anläggningar  fyra hörnstenar. Anläggningar med tre hörnstenar 
har ofta mat, boende och aktiviteter som t ex vandring, fiske och skidåkning.  
 

7. Ressyften 
 
I Rese- och Turistdatabasen finns statistik över svenskarnas resande i Sverige och 
till utlandet sedan 1989. Den täcker övernattningsboende i alla boendeformer och 
alla dagsresor över 10 mil enkel resa. Andra uppgifter är färdsätt, boendeform, 
utlägg för resan samt syftet med resan, m.m. Undersökningen baseras på 2000 
telefonintervjuer med svenskar varje månad. På nästa sida redovisas fritidsresande 
med övernattning i Sverige.  
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Tabell 14. Ressyften vid övernattningsresor i Sverige (i tusental)  
    
  1991-1996 1997-2002 Förändring% 
Delta/vara aktiv       
Friskvård, hälsovård, spa, kurresa 441 535 21% 
Skidåkning 9 825 8 567 -13% 
Fiske 3 647 3 258 -11% 
Friluftsliv i övrigt 6 706 3 864 -42% 
Jakt 998 673 -33% 
Annan aktivitet 3 683 3 091 -16% 
Få uppleva       
Lugn och ro\avkoppling 15 922 24 762 56% 
Avskildhet 656 1 035 58% 
Totalt 37 851 40 980 8% 

Källa: Rese- och Turistdatabasen 
 
 
 

Diagram 1. Ressyften vid övernattningsresor i Sverige 
(i tusental)
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Fler syften än vad som anges i tabellen ovan finns med när undersökningen 
genomfördes. Här anges de syften som kan vara intressanta för Må Bra-
anläggningar.  
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Av tabell 14 och diagram 1 framgår att antalet personer som angett syftet lugn och 
ro eller avkoppling har ökat med 55 % mellan sexårsperioden 1991-1996 och 
1997-2002. De som vill uppleva avskildhet har ökat med närmare 60 % under 
motsvarande tidsperiod. De som svarat att syftet med resan var att delta i 
friskvård, hälsovård, SPA eller kurresa har ökat med 20 %, men här är det är ett 
litet antal som svarat på frågan.  
 
Lugn och ro och avkoppling kan givetvis betyda olika saker för olika människor 
men kategorin skulle kunna vara en potentiell kundgrupp för de företag som 
bedriver friskvård eller har hälso- och SPA-anläggningar. Människor söker i 
betydligt större utsträckning lugn och ro och avskildhet på sina resor den senaste 
sexårsperioden, 1997-2002, jämfört med mellan 1991-96. Det finns således en 
marknad att bearbeta för Må Bra-anläggningarna vad gäller intresset för lugn och 
ro.  
 

8. Typanläggningar 
 
En del i uppdraget var att välja ut några typanläggningar. Kriterierna för att välja 
ut dessa har varit utbudet av olika aktiviteter och behandlingar. Här har vi tittat 
dels på bredden, dels på djupet. Hur många produkter inom exempelvis 
avslappningsområdet kan anläggningen erbjuda?  
 
Någon närmare bedömning av kvaliteten på anläggningarna har inte varit möjlig 
att genomföra i denna undersökning 
 
Tanken med att välja ut några typanläggningar är att de kan tjäna som föredöme 
för andra anläggningar inom Må Bra-området. Genom att synliggöra anläggningar 
som har ett brett utbud av Må Bra-produkter eller som har ett djup inom något 
produktområde kan andra anläggningar få inspiration att utvecklas vidare.  
 
Nedan ges några exempel på anläggningar som vi bedömer vara föredömen inom 
sitt område. Här har vi valt ut några av de anläggningar som har minst tre av fyra 
hörnstenar. Både stora och mindre anläggningar ingår. 
 
SPA: 
Hasseludden Konferens & Yasuragi , Stockholm. En av Sveriges mer kända, där 
allt går i japanskt tema men i svensk miljö. De har ett varierat utbud av aktiviteter 
och behandlingar. Här renar man både kropp och själ genom japanska bad. 
 
Varbergs Kurort Hotell & SPA en anläggning med gammal kurortstradition. Har 
utsetts till en av de främsta i Europa av tidningen Professional SPA. De har ett 
stort utbud av bad- och massageprodukter, skönhetsbehnadlingar m.m. Här kan du 
få din personliga 1 000-milaservice. 
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Ett exempel på en mindre SPA-anläggning är Spinkarps SPA. En anläggning i 
Småland som ger en känsla av att vara ursvensk.  
 
Selma Lagerlöf SPA i Sunne, Värmland är exempel på ett större SPA. 
Anläggningen öppnade för ca tio år sedan och var då Sveriges första SPA 
 
Storhogna Högfjällshotell & SPA, ligger i gränslandet mellan Jämtland & 
Härjedalen. Fjällvärldens första SPA. Har de senaste åren satsat stort på att 
utveckla sin verksamhet, bl a med en SPA-produkter. 
 
Grövelsjöns Fjällstation ligger i Dalarna. Har utvecklat sin anläggning med ett 
SPA koncept. Har temaveckor med ett stort varierat utbud. 
 
Saxnäsgården är en rekreationsanläggning i den lappländska vildmarken. En 
hotell & SPA-anläggning som kan erbjuda ett stort utbud av aktiviteter t ex jakt, 
fiske, skotersafari, hundspann m. m. De kan dessutom erbjuda friskvård och 
rehabilitering.   
. 
Kurbad:  
Centralbadet och Sturebadet är två bad i Stockholm med gamla traditioner. Har nu 
många nya spännande produkter. De är SPA-anläggningar utan möjlighet till 
boende.  
 
Hälsohem: 
Sommarsol Aktiveringscenter & SPA. Hälsohem som ligger vid nordvästra 
Skånes Kust och vars huvudsakliga inriktning är rehabilitering. Här finns både 
vikt- och migränskola.  
 
Österåsens hälsohem ligger i Västernorrland. Deras främsta målsättning är att 
medverka till att aktivt erbjuda människor en sundare livsföring främst då det 
gäller kost- och motionsvanor. Österåsen är Sveriges första och enda 
landstingsägda hälsohem. Till hälsohemmet kan man åka som privatperson eller 
på remiss av läkare. Tillgång finns till medicinsk utbildad personal. Österåsen tar 
emot både vecko- och weekendgäster. På anläggningen erbjuds bl a 
motionsaktiviteter, medicinska föreläsningar, akvarellmålning, stresshanterings-
kurser, ljusterapi m.m. 
 
Retreat: 
Mundekulla kursgård  ligger ” i ljusa Småland”. En anläggning med ett stort utbud 
av produkter för personlig utveckling. Allt från vila & stillhet, meditation till sång 
och dans festivaler.  
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Herrgårdar och slott:  
Här finns många att välja av. Särskilt i Sörmland finns det stor representation av 
herrgårdar och slott. Dessa anläggningar erbjuder ofta weekendpaket för 
privatpersoner som vill koppla av och äta gott över en helg.  
 

9. Analys/diskussion 
 
ETOURS studie visar att det finns en stor variation i Må Bra-anläggningarnas 
storlek och utbud. Här finns de riktigt stora anläggningarna som vänder sig till en 
nationell kundbas. Dessa anläggningar har ofta bassänger, bastuanläggningar och 
egna gym. De har ett brett utbud av aktiviteter och behandlingar för kropp och 
själ. Dessa anläggningar har som regel fyra hörnstenar. De mindre anläggningarna 
har av naturliga skäl ett mer begränsat utbud. Dessa anläggningar har färre 
anställda och några aktiviteter och har tre eller fyra hörnstenar. De mindre 
anläggningarna arbetar ofta i samverkan med det lokala utbud som finns på 
respektive ort. En mindre anläggning har t ex inte en anställd fotterapeut utan hyr 
in en sådan vid behov.   
 
I arbetet med kartläggningen har vi också noterat att de som arbetar med Må Bra- 
produkter är mycket trendmedvetna. De vet vad som ”gäller” just nu och ser då 
till att de har med en viss produkt i sitt utbud. Anläggningarna arbetar 
kundanpassat.  
 
En Må Bra-anläggning kan se olika ut beroende av vilket utbud man erbjuder. 
Några av anläggningarna har valt att nischa sig mot speciella produkter men det är 
vanligare att man erbjuder ett brett utbud av produkter. Må Bra-anläggningar kan 
grupperas på olika sätt. Ett sätt att dela in är efter anläggningarnas karaktär, här 
finns t ex hotell med SPA, camping (Pite Havsbad), hälsohem, retreat, herrgårdar, 
bo på lantgård, fjällanläggningar med spa. Ett annat sätt att dela in är efter utbudet 
av aktiviteter, t ex fiskeanläggningar, jaktanläggningar, anläggningar med andlig 
inriktning, med flera. Indelningarna är inte självklara då det exempelvis finns 
hotell med spa som erbjuder jakt och fiske, en sådan anläggning kan tillhöra flera 
olika kategorier. 
 
Bredden av anläggningar är en styrka vid marknadsföring av Sverige som ett Må 
Bra-land. Det är viktigt att i det fortsatta arbetet hitta utvecklingsmöjligheter för 
både stora och mindre anläggningar. Deras behov av hjälp ser sannolikt olika ut.  
 
Många av anläggningarna har konkreta utvecklingsplaner där de planerar både för 
investeringar i anläggningarna och att anställa fler människor. De har även planer 
på utveckling av nya och befintliga produkter. Utvecklingsplanerna visar att Må 
Bra området är under tillväxt. Antalet anläggningar och produkter kan förväntas 
att öka det kommande året. Det visar också att de som driver Må Bra-
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anläggningar har en stark framtidstro och bedömer att efterfrågan på deras 
produkter kommer öka den närmaste tiden.  
 
Något som bör diskuteras av de parter som kommer delta i Turistrådets fortsatta 
Må Bra-projekt är om det bör utformas en kvalitetssäkring kring begreppet Må 
Bra. En fråga här är hur strikt man bör vara i definitionen av Må Bra-
anläggningar. Turistrådet har en något bredare definition av de fyra hörnstenarna 
än vad t ex SPA-anläggningarna använder. Men det är inte bara SPA:n som är 
med i Turistrådets projekt utan även anläggningar med en annan typ av utbud, te x 
retreat, hälsohem med flera. Vad som är en Må bra-upplevelse är individuell och 
just därför blir avgränsningsfrågan så svår.  
 
 
 
 



 
Må Bra-anläggningar i Sverige 

 

 

 Bilaga 1 
 
Nedan följer de frågor vi söker svar på. Vi ber Er att använda en sida per anläggning 
när Ni svarar, då underlättas vårt arbete med att sammanställa materialet.  
 
I. INLEDANDE FRÅGOR 
(Skriv svaren i det grå fältet) 
 
Vi ber Er att dela in anläggningarna i lokala respektive nationella anläggningar (se fråga 3.) 
inom Må Bra området. Med lokala anläggningar avses de som nästan uteslutande utnyttjas av 
lokal- och regionalbefolkning. Med nationell anläggning menas anläggningar som har 
tillresande från hela Sverige. De företag/anläggningar som kan erbjuda minst tre av fyra 
hörnstenar (Rörelse, Avslappning, Mat, Miljö) väljs ut och skickas, helst via mail, till 
ETOUR. 
 
 
Fråga 1. Anläggningens namn, adress, telefonnummer: 
 
       
 
Fråga 2. Anläggningens hemsida och/eller e-postadress om Ni känner till den. 
 
       
 
Fråga 3. Är anläggningen av lokal eller nationell karaktär? 
 
       
 
Fråga 4. Vilken är anläggningens huvudsakliga inriktning? 
 
      
 
 
II. VILKA PRODUKTER KAN ANLÄGGNINGEN ERBJUDA?  
Denna del bygger på en beskrivning av vilka produkter respektive anläggning erbjuder. Vid 
varje påstående finns några förslag till aktiviteter/behandlingar uppräknade. Finns andra 
aktiviteter/behandlingar eller liknande som inte finns uppräknade ber vi Er skriva till dem. 
(Finns broschyrer som beskriver respektive anläggnings produkter går det bra att skicka dem 
till ETOUR) 
 
Produkter inom området Rörelse i lugn och ro; 
(Sätt kryss i rutorna med hjälp av mustangenten) 
 
Fråga 5.                    Ja               Nej       Vet ej 
a) Erbjuder anläggningen produkter där man mår bra genom       
att aktivera sig själv, t ex gym, aerobics, ridning, paddling,  
vandring, vattengymnastik, tennis?  
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b) Om ja, i så fall vilka (sätt kryss vid de aktiviteter anläggningen erbjuder);  

- gym    
- aerobics   
- ridning   
- paddling   
- vandring   
- vattengymnastik  
- tennis  
- golf  
- fiske  
- långfärdsskridskor  
- långfärdsskidor   

 
c) Anläggningen erbjuder andra aktiviteter, nämligen:  
      
Fråga 6.                            Ja               Nej        Vet ej 
a) Erbjuder anläggningen produkter där man mår bra genom            
att andra utför behandlingar på kroppen, t ex massage,  
örtbad, fotvård, ansiktsbehandling, sjukgymnastik, inpackningar  
av olika slag?   
                          
b) Om ja, i så fall vilka;  

- massage    
- örtbad och motsvarande  
- bassängbad  
- kroppsbehandlingar  
- ansiktsbehandlingar  
- sjukgymnastik  
- zonterapi och motsvarande   

 
c) Anläggningen erbjuder andra behandlingar, nämligen: 
      
Produkter inom området Avslappning/inre harmoni 
 
Fråga 7.                    Ja               Nej        Vet ej 
a) Erbjuder anläggningen Må Bra-produkter genom att man             
aktiverar sig själv, t ex yoga, meditation, Tai, chi,  
avspänningsövningar, qi gong?   
 
b) Om ja, i så fall vilka; 

- yoga                    
- meditation           
- tai chi                
- qi gong                

 
c) Anläggningen erbjuder annan mental träningsform, nämligen: 
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Frågor om Mat/Miljö och framtid 
 
Fråga 8.                                  Ja               Nej         Vet ej 
a)Erbjuder anläggningen Må Bra produkter inom området                      
avslappning/inre harmoni genom input utifrån , t ex  
genom föreläsningar eller rådgivning av olika slag?  
 
b) Om ja, vilka produkter erbjuder anläggningen?  

- kostrådgivning   
- naturmedicinsk rådgivning   
- homeopatisk rådgivning   
- föreläsningar i stresshantering   
- avslappningsövningar   
- föreläsning i friskvård   

 
c) Anläggningen erbjuder andra föreläsningar och rådgivning eller liknande, nämligen:  
 
      
Fråga 9. Ja               Nej             Vet ej 
a) Erbjuder anläggningen mat?          
b) Finns det vegetarisk mat ?                      
c) Finns det kalorisnåla maträtter?                                             
d) Finns det möjlighet till boende på anläggningen?                     
e) Erbjuder anläggningen grupp/konferens- 
    möjligheter?      
f) Har anläggningen paketerbjudanden, dvs olika 
   kombinationer av boende, resa och aktiviteter?                      
g) Ligger anläggningen i en miljö som kan 
    ge en  attraktiv/berikande eller tilltalande känsla?                  
 
Om ja på fråga 9g) ovan, i så fall på vilket sätt ligger anläggningen i en attraktiv miljö? 
 
      
 
Fråga 10.  
Finns konkreta planer på utveckling av anläggningens  
verksamhet inom Må Bra-området?                  
 
Om ja, vill Du beskriva utvecklingsplanerna och tidplan för genomförandet. 
 
      
 
Fråga 11. 
Har anläggningen samarbete med andra anläggningar 
/aktörer inom Må Bra-området, t ex nätverkssamarbete 
eller samarbete i marknadsföringssyfte?     
 
Om ja, med vilka partners samarbetar anläggningen? 
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Svaren skickas per mail till marina.strindlund@etour.se senast onsdagen den 18 juni. Den 
korta svarstiden hänger samman med att arbetet ska vara avrapporterat före semesterperioden. 
 
I det fortsatta arbetet är det för oss på ETOUR viktig att få hjälp av Er som regional turistorganisation 
att identifiera och namnge de Må Bra-anläggningar som har tre av fyra hörnstenar och att Ni svarar på 
de frågor som går och sedan skickar svaren till ETOUR (annars kommer arbetet inte att hinna si tid).  
 
Om Ni som regional turistorganisation inte har kännedom om t ex de olika Må Bra-anläggningarnas 
utbud av aktiviteter ber vi om hjälp att maila ut frågeformuläret med en uppmaning att anläggningarna 
svarar på de övriga frågorna och gärna mailar tillbaka till ETOUR direkt så snabbt som möjligt. 
 
Tack på förhand och en trevlig sommar 
önskar Carina Norgren och Marina Strindlund 
Turismforskningsinstitutet ETOUR, S-831 25 Östersund, tel 063- 19 58 00 
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Bilaga 2 
 
Blekinge Turism 
Björkängsgården SPA                                
Bolsabacksvägen 44, 294 94 Sölvesborg              
0456-508 00                                        
www.bjorkangsgarden.com                           
info@bjorkangsgarden.com                           
 
Blekinge Turism 
Ronneby Brunn Spa & Hälsa                          
Box 135, 372 22 Ronneby                            
0457-750 93                                        
www.ronnebybrunn.com                               
spa.ronneby@radissonsas.com                        
 
Dalarnas turistråd 
Värdshuset i Dala-Floda AB                         
Badvägen 6, 780 44 Dala-Floda                      
www.dala-floda.net                                 
info@dala-floda.net                                
                                                   
Dalarnas turistråd 
Grövelsjöns Fjällstation                           
790 91 Idre                                        
0253-596880                                        
www.stfgrovelsjon.com                              
info@grovelsjon.stfturist.se                       
 
Dalarnas turistråd 
Stiftsgården i Rättvik                             
Kyrkvägen 2, 795 32 Rättvik                        
0248-79 78 00                                      
www.stiftsgarden.org                               
info@stiftsgarden.org                              
 
Dalarnas turistråd 
Lilla Pensionatet                                  
Lindesnäs 26, 780 53 Nås                           
0281-310 30                                        
www.frg.nu/lillapensionatet                        
lilla.pensionatet@telia.com                        
 
Gotlands Turistförening 
Wisby Hotell                                        
Box 1319, 621 24 Visby                             
0498-257500                                        
www.wisbyhotell.se                                 
deflon@swipnet.se                                  
 
Gotlands Turistförening 
Villa Alskog                                       
620 16 Ljugarn                                     
0498-491188                                        
www.villa-alskog.se                                
reception@villa-alskog.se                          
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Gotlands Turistförening 
SPA Gotland                                        
Suders Hamra, 620 10 Hamra                         
0498-499090                                        
www.suderhalsan.com                                
info@suderhalsan.com                               
 
Gotlands Turistförening 
Grannen AB                                         
Grannbyn, 620 34 Lärbro                            
0498-22 50 30                                      
www.grannen.se                                     
kontoret@grannen.se                                
 
Gävle turism 
Högsbo Spa AB                                      
Box 35, 811 22 Sandviken                          
www.karisma-spa.com                               
info@karisma-spa.com                               
                                                   
Hallands turist 
Varbergs Stadshotell & Asia Spa                    
Kungsgatan 24-26, 432 41 Varberg                   
0340-690100                                        
www.varbergsstadshotell.com                        
info@varbergsstadshotell.com                       
 
Hallands turist 
Varbergs Kurort Hotell & Spa                       
Box 152, 432 24 Varberg                            
0340-629800                                        
www.varbergskurort.se                              
info@varbergskurort.se                             
 
Hallands turist 
Hotel Tylösand                                     
Box 643, 301 16 Halmstad                           
035-30500                                          
www.tylosand.se                                    
info@tylosand.se                                   
 
Hallands turist 
Kurortsstaden                                      
Hamnplan, 432 44 Varberg                           
0340-16200                                         
www.kurortsstaden.se                               
info@kurortsstaden.se                              
 
Hälsinge Tur 
Vargas Vildmarkscamp                               
Kungsbäcksvägen 3B 802 66                          
026-686293                                         
www.nordicnature.nu                                
vargas@nordicnature.nu                             
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Jämtland/Härledalens turist 
Björknäsgården Hotell                              
Box 188, 840 60  Bräcke                           
www.bjorknasgarden.com                             
bjorknasgarden@telia.com                           
                                                   
Jämtland/Härledalens turist 
Hotell Årevidden                                   
830 10 Åre                                         
0647-171 70                                        
www.arevidden.se                                   
bokning@arevidden.se                               
 
Jämtland/Härledalens turist 
Tott Hotell & Spa                                  
Box 5, 830 13 Åre                                  
0647-15000                                         
www.totthotell.com                                 
info@totthotell.com                                
 
Jämtland/Härledalens turist 
Ramundbergets Alpina                               
840 97 Bruksvallarna                               
0684-668888                                        
www.ramundberget.se                                
bokning@ramundberget.se                            
 
Jämtland/Härledalens turist 
SPA Kliniken                                       
Rådhusgatan 82, 831 34 Östersund                  
www.spakliniken.se                                 
                                                                                                   
Jämtland/Härledalens turist 
Hotell Funäsdalen                                  
Box 34, 840 95 Funäsdalen                          
www.hotell-funasdalen.se                           
info@hotell-funasdalen.se                          
                                                   
Jämtland/Härledalens turist 
Storhogna Högfjälls hotell & Spa                   
840 92 Vemdalen                                    
0682-413030                                        
www.storhogna.com                                  
info@storhogna.com                                 
 
Länsturismen i Västerbotten 
Källan Hotel SPA Konferens AB                      
www.kallan-hotell.se                               
res@kallan-hotell.se                               
                                                   
Länsturismen i Västerbotten 
IKSU Club & Kultur Spa                             
903 63 Umeå                                        
090-71 24 60                                       
www.iksu.se                                        
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Länsturismen i Örebro 
Ängsgården                                         
www.angamark.com                                   
                                                   
Mitt Sverige Turism 
Lotsstugan                                         
Gånvikshamn 3, 871 93 Härnösand                    
0611-79000                                         
www.lotsstugan.com                                 
info@lotsstugan.com                                
 
Mitt Sverige Turism 
Hotell Södra Berget                                
Box 858, 851 24 Sundsvall                          
www.sodraberget.com                                                     
www.spamaskrosen.com          
reception@sodraberget.com                          
 
Mitt Sverige Turism 
Trehörningssjö Hälsopool & Stugby                  
Kerstins Udde, 890 54 Trehörningssjö               
0662-204 05                                        
www.trehorningsjo.se                               
halsopoolen@swipnet.se                             
 
Mitt Sverige Turism 
Gålsjöbruk AB                                      
881 95 Undrom                                     
0812-717500                                        
www.galsjobruk.com                                 
info@galsjobruk.com                                
 
Mitt Sverige Turism 
Österåsens Hälsohem                                
Österås 881 91 Sollefteå                           
0620-230 90                                        
www.osterasen.com                                  
osterasen.halsohem@lvn.se                          
 
Mitt Sverige Turism 
Grand Hotel Sundsvall                              
Nybrogatan 13, 852 31 Sundsvall                    
060-64 65 60                                       
www.grandsundsvall.se                              
info@grandsundsvall.se                             
 
Norrbotten/Lapplands turistråd 
Storforsen hotell AB                               
Bredsel 105, 942 95 Vidsel                         
0920-72100                                         
www.storforsen-hotell.se                           
storforsen.hotell@alvsbyn.net                      
 
Norrbotten/Lapplands turistråd 
Vildmarkens Hälsa & Friskvård                      
957 94 Övertorneå                                  
0927-201 30                                        
www.svanstien.se                                   
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Norrbotten/Lapplands turistråd 
Saxnäsgården                                       
Box 1, 910 88 Marsfjäll                            
0940-377 00                                        
www.saxnas.se                                      
info@saxnas.se                                     
 
Norrbotten/Lapplands turistråd 
Saltoluokta Fjällstation                           
982 99 Gällivare                                   
09973-410 10                                       
www.stfsaltoluokta.com                             
info@saltoluokta.stfturist.se                      
 
Norrbotten/Lapplands turistråd 
Viddernas hus                                      
www.viddernashus.se                                
info@viddernashus.se                               
                                                   
Norrbotten/Lapplands turistråd 
Langas camp Björkudden                             
www.bjorkudden.com                                 
tobbe@bjorkudden.com                               
                                                   
Norrbotten/Lapplands turistråd 
Årrenjarka Fjällby                                 
www.arrenjarka.com                                 
info@arrenjarka.com                                
                                                   
Norrbotten/Lapplands turistråd 
Piteå Stadshotell                                  
Olof Palmes gata 1, 941 33 Piteå                   
0911-234000                                        
www.piteastadshotell.com                           
info@piteastadshotell.com                          
                                                   
Norrbotten/Lapplands turistråd 
Kukkolaforsen Turist & Konferens AB                
Kukkolaforsen 184, 953 91 Haparanda                
www.kukkolaforsen.se                               
info@kukkolaforsen.se                              
                                                   
Norrbotten/Lapplands turistråd 
Riksgränsen Hotell                                 
Riksgränsen                                        
0980-400 80                                        
www.riksgransen.nu                                 
info@riksgransen.nu                                
 
Norrbotten/Lapplands turistråd 
Nygårdens Hälsohem                                 
Vännäsberget 95, 956 92 Överkalix                  
0926-210 46                                        
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Norrbotten/Lapplands turistråd 
Flora Klinik AB                                    
Köpmangatan 56, 972 34 Luleå                       
0920-187 99                                        
www.floraklinik.se                                 
info@floraklinik.com                               
 
Norrbotten/Lapplands turistråd 
L-Hav                                              
Köpmangatan 25, 972 33 Luleå                       
0920-22 18 10                                      
lola.svedenback@telia.com                          
                                                   
Norrbotten/Lapplands turistråd 
Gorgiim, Årstidsfolket                             
Flakaberg 96191 Boden                              
0921-330 23                                        
www.arstidsfolket.com                              
                                                   
Norrbotten/Lapplands turistråd 
Svanitrask                                         
www.svanitrask.bd.se                               
svanitrask@bodenonline.com                         
                                                   
Norrbotten/Lapplands turistråd 
Stämningrum i Norr                                 
Acusticum3, 941 48 Piteå                           
uppleva@stamningsrum.se                            
                                                   
Norrbotten/Lapplands turistråd 
Pite Havsbad                                       
www.pite-havsbad.se                                
info@pite-havsbad.se                               
 
Position Skåne 
Flädergården                                       
Hålabäck 1497, 288 90 Vinslöv                      
044-816 00                                         
www.algonet.se/~lars-m/                            
 
Position Skåne 
Sommarsol Aktiveringscenter & Spa                  
Skogsvägen 40, 260 83 Vejbystrand                  
0431-44 31 0                                       
www.sommarsol.com                                  
                                                   
Position Skåne 
Ystad Spa & Konferens                              
Björnestjerngatan 2, 271 39 Ystad                  
0411-55 95 00                                      
www.ystadspa.se                                    
 
Regionförbundet i Kalmar län 
Mundekulla Kursgård                                
361 95 Långasjö                                    
www.mundekulla.nu                                  
info@mundekulla.nu                                 
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Regionförbundet i Kalmar län 
Ormeshaga Country Spa                              
Box 4, 360 51 Hovmantorp                           
0478-40940                                         
www.ormeshagacountry.se                            
ormeshaga@parlmusslan.se                           
 
  
Stockholm Visitors Board 
Hasseludden Konferens  & Yasuragi AB               
132 81 Salsjö-Boo                                  
08-747 61 00                                       
www.hasseludden .com                               
                                                   
Stockholm Visitors Board 
Skepparholmen Konferens/krog/spa                   
Franckes väg, 132 39 Saltsjö-boo                   
08-747 65 00                                       
www.skepparholmen.se                               
info@skepparholmen.se                              
 
Stockholm Visitors Board 
Sturebadet AB                                      
Sturegallerian 36, 114 46 Stockholm                
08-545 015 00                                      
www.sturebadet.se                                 
info@sturebadet.se                                 
 
Stockholm Visitors Board 
Centralbadet                                       
Drottninggatan 88, 111 36 Stockholm                
08-545 213 00                                      
www.centralbadet.se                                
info@centralbadet.se                               
 
Stockholm Visitors Board 
Sydpolen                                           
152 70 Södertälje                                  
08-55442800                                        
www.sydpolen.se                                    
receptionen@sydpolen.se                            
 
Södra Dalarnas Turistråd 
Toftaholm Herrgård                                 
340 14 Lagan                                       
046-37044055                                       
www.toftaholmherrgard.com                          
frontoffice@toftaholmherrgard.com                  
 
Sörmlandsturism 
Blommenhof hotell                                  
Blommenhovsvägen , 611 39 Nyköping                 
0155-20 20 60                                      
www.blommenhof.se                                  
info@blommenhof.se                                 
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Sörmlandsturism 
Södertuna slott                                    
646 91 Gnesta                                      
0158-705 00                                        
www.sodertuna.se                                   
info@sodertuna.se                                  
 
Sörmlandsturism 
Trosa Stadshotell                                  
Västra Långgatan 1, 619 21 Trosa                   
0156-170 70                                        
www.trosastadshotell.se                            
info@trosastadshotell.se                           
 
Sörmlandsturism 
Ulvhälls herrgård                                  
654 40 Strängnäs                                   
0152-186 80                                        
www.ulvhall.se                                     
info@ulvhall.se                                    
 
Sörmlandsturism 
Friiberghs Herrgård                                
740 82 Örsundsbro                                  
0171-46 66 60                                      
www.friibergh.se                                   
info@friiberghs.se                                 
 
Sörmlandsturism 
Wreta Gestgifveri                                  
610 50 Jönåker                                     
0155-72022                                         
www.wreta.com                                      
                                                   
Sörmlandsturism 
Marsvikens Kurs & Konferensgård AB                
Emtnäs 611  92 Nyköping                            
0155-22 42 20                                      
www.marsviken.se                                   
konferens@marsviken.se                             
 
Sörmlandsturism 
Vilsta Sporthotell                                 
Vasavägen 80, 632 29 Eskilstuna                    
016-51 30 80                                       
www.vilstasporthotellse                            
vilsta.sporthotell@telia.com                       
 
Uppsala Tourism AB 
Fyrishov AB                                        
Idrottsgatan 2, 753 33 Uppsala                      
018-7274950                                        
www.fyrishov.se                                    
info@fyrishov.se                                   
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Uppsala Tourism AB 
Aronsborgs Konferenshotell                         
Box 254, 746 26 Bålsta                             
08-22 59 59                                        
www.aronsborg.se                                   
info@aronsborg.se                                  
 
Uppsala Tourism AB 
Sigtunastiftelsen                                  
Box 57, 193 22 Sigtuna                             
08-592 589 00                                      
www.sigtunastiftelsen.se                           
                                                   
Uppsala Tourism AB 
Krusenberg Herrgård                                
755 98 Uppsala                                     
018-18 03 00                                       
www.krusenbergherrgard.se                          
                                                   
Värmlands turistråd 
Quality Hotel & Spa Selma Lagerlöf                 
Box 500, 686 28 Sunne                              
0565-16600                                         
www.selmaspa.se                                    
selmalagerlof@quality.choicehotels.se              
 
Värmlands turistråd 
Hotel & SPA Oscar Statt                            
Torggatan 9, 671 31 Arvika                         
0570-19750                                         
www.hoteloscarstatt.com                            
                                                   
Västmanlands turism 
Hälsolusten Kur & Spa                              
Färna Herrgård                                     
www.halsolusten.se                                 
halsolusten@swipnet.swe                            
                                                   
Västmanlands turism 
Sätra Brunn Hälsobrunn ek. för                     
733 95 Sala                                        
0224-546 00                                        
www.satrabrunn.se                                  
info@satrabrunn.se                                 
 
Västmanlands turism 
Energikällan Linde AB                              
Kungsgatan 39, 711 30 Lindesberg                   
0581-815 30                                        
www.energikallanlinde.se                           
energikallan@leab.lindesberg.se                    
 
Västmanlands turism 
Sikfors Camping & Konferens                        
Kockvägen 9, 9424 94 Sikfors                       
0911-702 40                                        
www.sikfors.com/camping                            
camping@sikfprs.com                                
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Västsvenska turistrådet 
Lundsbrunn Konferens & Kurort AB                   
Brunnsvägen 32, 533 72 Lundsbrunn                  
0511-571 90                                        
www.lundsbrunn.se                                  
info@lundsbrunn.se                                 
 
Ölands turist AB 
Skedemosse Gård                                    
P14680, 387 90 Köpingsvik                          
0485-564279                                        
skedemosse@telia.com                               
                                                   
Östsvenska turistrådet 
Trollmarker Spa & Äventyr                          
Sprengsboda, 570 60 Österbymo                      
0381-604 29                                        
www.stressa-av.nu                                  
                                                   
Östsvenska turistrådet 
Spinkarps Gård/Spa                                 
573 97 Tranås                                      
0140-520 73                                        
www.spinkarp.nu                                    
info@spinkarp.nu                                   
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Länsturism organisationer 
Blekinge Turism 
Dalarnas turistråd 
Gotlands turistförening 
Gävle Turism 
Göteborg & Co  
Hallands Turistråd 
HälsingeTur 
Jämtland/Härjedalen Turist 
Länsturismen i Västerbotten  
Länsturismen i Örebro län 
Mitt Sverige Turism 
Norrbotten/Lappland 
Regonförbundet i Kalmar län 
Position Skåne 
Smålands Turism AB 
Stockholm Visitors Board 
Sörmlandsturism AB 
Södra Smålands Turistråd  
Uppsala Tourism AB 
Westmanna Turism AB 
Värmlands Turistråd 
Västsvenska Turistrådet  AB 
Ölands Turism 
Östsvenska Turistrådet 
Källa: FÖRTUR 
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