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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att studera hur svenska småföretag som arrangerar mindfulness-

resor arbetar med hållbar turism och hållbarhet. Mindfulness-resorna analyserades genom 

perspektiven ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Med hjälp av en kvalitativ metod 

visar studien att företag som anordnar mindfulness-resor strävar efter en balans mellan de 

tre hållbarhetsdimensionerna för att nå en långsiktig hållbarhet. Studien visar på att retreat 

erbjuder en portabel turismprodukt. En produkt som kan förflyttas mellan olika 

destinationer. Genom att se på mindfulness-resor som en portabel turismprodukt 

framkommer en förståelse för svenska företags mindfulness-resor samt resornas 

framtidsutsikter. 

 

Nyckelord 
Mindfulness, Mindfulness-resor, Retreat, Hållbarhet 

 

Abstract 
The purpose of this study is to see how small enterprises in Sweden work with sustainable 

tourism and sustainability within their mindfulness retreats. Mindfulness retreats are 

analyzed through the perspectives of economic, social and ecological sustainability. During 

the study a qualitative method was used. The study shows that companies that organize 

mindfulness retreats strive for a balance between the three sustainability dimensions to 

achieve long-term sustainability. It was also declared that mindfulness retreats are a 

portabel tourism product. A product that can be moved to different destinations. By 

looking at mindfulness retreats as a portable tourism product you get an understanding of 

Swedish companies mindfulness rereats and their future prospects. 
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1 Inledning  
 
I inledningen får läsaren en inblick i fenomenet som kommer att undersökas i denna 

studie. I bakgrunden skildras fenomenets historiska bakgrund till det empiriska 

materialet samt litteraturöversikten. Sedan kommer en problemdiskussion följt av syfte, 

frågeställning och avgränsning.   

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Starten för mindfulness och mindfulness-resor 

År 2012 spreds ämnet mindfulness och 2014 blev det ett hett ämne. Huffington Post 

publicerade till exempel en artikel med rubriken Why 2014 Will Be the Year of Living 

Mindfully. Kända och inflytelserika personer delade samtidigt sina upplevelser om 

mindfulness och de positiva effekter det haft på deras liv (Norman & Pokorny, 2017). 

Under samma tid beskrev SpaFinder mindfulness och mindful living som übertrendigt på 

wellness-marknaden (Lengyel, 2016). Norman & Pokorny (2017) kallade denna tid the 

mindful revoultion och därefter började intresset för att leva ett liv i mindfulness att sprida 

sig i väst.  

 

Historien om mindfulness börjar dock i öst där övningar i mindfulness har utövats i 

buddhistiska kloster i mer än 2500 år. Mindfulness har även kallats för hjärtat i buddhistisk 

meditation och är en del av den åttafaldiga vägen som ska leda till Nirvana, den ultimata 

upplysningen inom Buddhismen (Ne.se, u.å.). Mindfulness har sin utgångspunkt i 

buddhismen men att medvetet träna upp sin förmåga att vara i nuet kan hittas i flera olika 

religioner som kristendomen, sufismen och hinduismen (Lew, Hall & Williams, 2014). 

Mindfulnessens resa mot väst startade med hippierörelser som tog sig till Asien på 1970-

talet för att lära sig buddhismens uråldriga meditationstekniker. De kom sedan tillbaka till 

väst som buddhistiska lärare och började lärde ut dessa tekniker (Mindfulnessportalen, 

2018).  

 

Mindfulness är ett brett begrepp som kan ha olika innebörd för olika personer beroende på 

sammanhang. Mindfulness erbjuder buddhistiska meditationstekniker och är en strategi för 

att befinna sig i nuet som används för att träna hjärnan. I modern tid har fenomenet 

mindfulness utvecklats efter vår tids behov att stanna upp i vardagen och vara i nuet. Dess 

egentliga betydelse och översättning blir dock medveten närvaro. Begreppet handlar om att 
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vara närvarande i allt man gör och tänker men samtidigt vara medveten om att man är 

närvarande (Fridh, 2017). Då många lever i en stressig vardag har mindfulness blivit en 

strategi för att klara av vardagen, prestera bättre och dämpa stress (Lengyel, 2016). En 

meditationssession behöver inte vara längre än tre minuter men i vårt stressiga samhälle 

ses det som en lyx att ta sig den tiden att stanna upp och andas (Carrington, intervju, 2019-

10-21).  

  

Inom mindfulness erbjuds ofta resor för att komma bort från vardagen där syftet för flera 

mindfulness-resenärer är meditation och yoga. Dessa resor kallas främst för retreats och 

ses i buddhistiska grupper som en möjlighet för deltagarna att förfina sina 

meditationskunskaper. Meditation lärs ut som en teknik för personlig insikt, känslomässig 

stabilitet och psykologisk lättnad (Norman & Pokorny, 2017). Retreats kan pågå i allt från 

en övernattning till ett helt år, men den vanligaste längden är 6–10 dagar. Dagar på retreat 

spenderas ofta i grupper med föreläsningar, sessioner för meditation och ensam meditation 

i sitt rum. Maten som serveras är vanligtvis enkel och vegetarisk. Helst ska man som 

deltagare på en retreat inte interagera för mycket med de andra deltagarna utan fokus ska 

ligga på övning och reflektion (Norman & Pokorny, 2017). Deltagaren lär sig att notera 

sina känslor och ta ett steg tillbaka från sig själv. På retreat blir deltagaren trygg i olika 

tekniker för att skapa koncentration (Lundberg, intervju, 2019-11-21). Teoretiska 

kunskaper tas bort på ett retreat och deltagaren får lära sig genom att praktiskt uppleva 

saker (Wennhall, intervju, 2019-11-29). Retreat handlar om att tas utifrån sin vardagliga 

kontext och isoleras från sin sociala kontext som familj och jobb (Lundberg, intervju, 

2019-11-21).  

 

1.1.2 Turismens behov av hållbarhet 

Resor i sig är lockande för människor och i dagens samhälle är mindfulness-resor en 

attraherande möjlighet för att komma bort från sin stressiga vardag. För att åsamka så lite 

skada som möjligt på miljön men även mot destinationen krävs det att man ser över sina 

resealternativ och väljer det mest hållbara. Hållbarhet i dagens samhälle anses som trendigt 

vilket gör att fler reseföretag satsar på hållbarhet för att vara konkurrenskraftiga på 

marknaden. Större resebolag visar gärna sina klimatkompensationer på förstasidan för att 

locka klimatmedvetna turister, vilket även mindre företag börjar satsa på. Detta gynnar 

miljön, samhället och ekonomin precis som att det förbereder företagen för framtida hårda 

lagstiftningar kring miljö och utsläpp (Lengyel, 2016).  
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Hållbarhet har blivit mer relevant som ett resultat av människors växande medvetenhet av 

klimatförändringarna (Custódio Santos, Veiga, Àguas & Santos, 2019). De stora ämnen 

som diskuterats de senaste åren har handlat om den global uppvärmning och 

klimatförändringarna som sker i världen idag. Klimatet förändras och påverkar livet för 

både människor, djur och natur på grund av människors sätt att leva. Den globala 

uppvärmningen ger både direkta och indirekta effekter på turismen som mer extrema 

väderhändelser, vattenbrist, förlust av biologisk mångfald, skador på tillgångar och 

attraktioner på destinationer (UNWTO, 2008).  

 

Turism har på senare år utstått stor press för att ändra sin verksamhet då turistaktiviteter är 

en stor bidragande faktor till den globala uppvärmningen. Fortsatt försämring av klimatet 

och kultur- och naturarv kommer att påverka turismsektorn negativt genom en minskning 

av destinationens attraktionskraft. Turismindustrin bidrar även med koldioxidutsläpp till 

den globala uppvärmningen genom energiförbrukning från transport, boende, aktiviteter 

och tillverkning av souvenirer. Då turism både bidrar till och drabbas av den globala 

uppvärmningen behöver turismen anta hållbara metoder om turismindustrin ska överleva 

på lång sikt (Custódio Santos et. al, 2019). 

 

De naturliga och kulturella resurserna är grunden för turismsektorns konkurrenskraft och 

minskar dessa så minskar även de ekonomiska möjligheterna för lokala samhällen 

(UNWTO, 2008). Därför är det viktigt att inom turism tänka på hållbarhet både som 

konsument och företag. År 2050 beräknas antalet internationella resor uppgå till runt 2.6 

miljarder resor. Därmed kommer turismens påverkan på miljön öka i fler olika kategorier, 

till exempel 251% ökat restavfall, 154% ökad energikonsumtion, 152% ökad 

vattenkonsumtion och 131% ökade koldioxidutsläpp. Trots detta ses turismindustrin som 

en av de tio bästa industrierna för en grönare global ekonomi (Lengyel, 2016).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Kurser och retreats i meditation och mindfulness erbjuds i allt större utsträckning och i takt 

med att intresset för mindfulness ökar så ökar även forskningen kring ämnet (Wamsler, 

Brossmann, Hendersson, Kristjansdottir, McDonald, & Scaramp, 2018). Forskning kring 

mindfulness kopplat till hållbarhet visar att mindfulness och hållbarhet kombinerat ger en 

positiv effekt. Om du agerar i termer av mindfulness så finns det stor chans att du även har 
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ett mer hållbart beteende (Lengyel, 2016; Wamsler et.al, 2018). Studier om ämnet 

hållbarhet fokuserar främst på effekterna av människors konsumtion snarare än andra 

aspekter som leder till ohållbar konsumtion, såsom livsstil, välbefinnande eller mindfulness 

(Wamsler, et al., 2018). Mindfulness, turism och hållbarhet har bra täckning av 

information var för sig. I nuläget finns det dock få studier som kopplar samman dessa tre 

och det är ett område där fler studier behövs (Wamsler, et al., 2018). 

 

Turismsektorn är passande för att skaffa sig meditationskunskaper alternativt fördjupa de 

insikter man skaffat sig genom tidigare utövning av meditation (Lengyel, 2016). Enligt 

Kay Smith och Diekmann (2017) har forskning visat att turism är välgörande både för 

mentalt och fysiskt välmående. Trots att det finns mindfulness-retreat i Sverige väljer 

deltagare fortfarande att åka till Indien för att få en större upplevelse. Detta kan vara en 

anledning till att man väljer att åka bort istället för att utföra meditationen på hemmaplan. 

Det kan dock finnas möjlighet att uppleva samma nivå av mindfulness i grannkommunen 

istället för att åka så långt som till Indien (Wennhall, intervju, 2019-11-29). Detta är en av 

utmaningarna som måste diskuteras när man ser på mindfulness-resor och retreat. Det 

håller på att ske en utveckling på marknaden och många mindfulness-resor har redan börjat 

välja bort vissa destinationer i hållbarhetssyfte.  

 

För att turistmål ska kunna upprätthålla sin totala konkurrenskraft måste turismföretag 

anpassa sig till denna nya miljöverklighet och deras besökares oro (Custódio Santos et. al, 

2019). Vi har därför frågat respondenterna om hur de tar hållbarhet i beaktning i upplägget 

av deras mindfulness-resor. Då hållbarheten är viktig både för turismens framtid men även 

för klimatet så vill vi ta reda på hur hållbara mindfulness-resor är. Då det i flera studier 

framkommit en koppling mellan mindfulness och hållbarhet tycker vi det är intressant att 

undersöka hur mindfulness-resor arbetar med hållbarhet. Därför kommer vi att diskutera 

samt analysera mindfulness-resors upplägg från tre hållbarhetsperspektiv; ekonomisk 

hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Genom att granska mindfulness-

resors upplägg och komponenter hoppas vi finna svar på vår frågeställning: 

 

- Hur är mindfulness-resor ett hållbart resealternativ?  
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie var att utforska på vilka sätt svenska arrangörer av mindfulness-

resor arbetar med hållbarhet under planeringen och utförandet av en mindfulness-resa. 

Företagen vi undersökt erbjuder mindfulness-resor och retreat både i Sverige och 

utomlands. I dagens samhälle är hållbarhet ett aktuellt ämne där ny forskning visar på en 

positiv koppling mellan mindfulness och hållbarhet. Vi ville se de hållbarhetsmässiga 

skillnaderna på retreat i Sverige och utomlands för att få en bättre bild av dagens 

turismmarknad vars inriktning är mindfulness. Uppsatsen är riktad mot företag som 

anordnar mindfulness-resor såväl som nuvarande och blivande resenärer med intresse av 

mindfulness.  

 

1.4 Avgränsning 

Mindfulness är som sagt ett brett begrepp och kan innebära olika saker för olika 

människor. För att koppla begreppet med turism har vi som författare valt att begränsa oss i 

de delar inom mindfulness som kommer att studeras. I denna studie har vi valt att avgränsa 

oss till mindfulness-resor som innefattar meditation och/eller yoga. Vi har valt att inrikta 

oss på mindre företag då det är mindre avancerat för dessa att ta beslut kring sin 

verksamhet. Mindre företag har möjlighet att lättare styra och ta beslut över hållbarheten  i 

deras företag. Företagen vi har valt är baserade i Sverige och deras resor utgår ifrån 

alternativt hålls i Sverige.  
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2 Metod 
 
I följande kapitel beskrivs vilka tillvägagångssätt som använts för att genomföra studien. 

För att skapa en förståelse över studiens tillvägagångssätt presenteras forskningsansats, 

forskningsmetod och datainsamling med tillhörande underrubriker. Kapitlet avslutas 

sedan med forskningskvalitet, analysmetod, forskningsetik och metodkritik. 

 

2.1 Forskningsansats 

I vår studie valde vi att använda oss utav en induktiv ansats. Den induktiva ansatsen 

handlar om att det empiriska materialet styr studien. Det empiriska material som samlats in 

kopplas sedan mot teorin (Andersen, Liungman & Mårtensson 1994; Bryman & Nilsson, 

2018). Vi valde att starta vår studie på fältet för att samla in fakta om vårt fenomen 

mindfulness-resor och hur företag arbetar med hållbarhetsaspekter inom deras resor. För 

oss var det självklart att vi först skulle studera hur företagen arbetar utifrån de olika 

hållbarhetsaspekter som finns innan det teoretiska ramverket studerades. Utefter den 

empiri som samlades in på fältet bildades kategorier som användes till vårt teoretiska 

ramverk. Genom empirisk och teoretisk fakta kunde vi sedan dra våra slutsatser. 

 

2.2 Forskningsmetod 

Under genomförandet av en studie behöver forskaren veta vilken typ av metod den 

använder sig av för att veta vilka olika slutsatser som kan dras vid användandet av en viss 

metod (Alvehus, 2013). I de flesta fall när man använder sig av en induktiv ansats 

tillämpas en kvalitativ metod (Åsberg, 2001). Det betyder att forskaren är mer intresserad 

av att veta människans syn på fenomenet och hur de upplever sin värld (Bell, Waters & 

Nilsson, 2016). Under en kvalitativ metod finns det flera olika sätt att samla in empiriskt 

material på (Åsberg, 2001). I vår studie ansåg vi att en kvalitativ metod lämpade sig bäst. 

Vi valde att använda oss utav intervjuer för att samla in vårt empiriska material. Av vårt 

empiriska material har vi därefter dragit slutsatser till det teoretiska ramverket. Vilket är 

något både Alvehus (2013) och Bell, Waters och Nilsson (2016) påstår kännetecknar 

arbetsgången vid en kvalitativ metod.     
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2.3 Datainsamling 

Enligt Wallén (1996) är insamling av data ett sätt att mäta det empiriska materialet. Genom 

datainsamling sammanställs och redovisas den empiri som samlats in genom att studera ett 

objekt eller fenomen på ett systematiskt sätt. Vid en kvalitativ metod genomförs 

datainsamling oftast med hjälp av intervjuer och observationer ute på fältet för fenomenet 

(Wallén, 1996). Vid insamling av data finns det olika typer av data man kan samla in, 

primärdata och sekundärdata. I vår studie använde vi oss delvis av intervjuer som går 

under termen primärdata. Primärdata definieras som empiriskt insamlat material av 

författaren ute på fältet för den aktuella undersökningen (Alvehus, 2013). Vi använde oss 

även av vetenskapliga artiklar och litteratur som hamnar under termen sekundärdata. 

Sekundärdata innebär empiriskt material som skapats av en annan författare vid en annan 

undersökning, men som kan användas i den aktuella undersökningen (Bell, Waters & 

Nilsson, 2016). Vi valde att använda oss av intervjuer och tidigare forskning för att kunna 

besvara vår frågeställning. Vid datainsamlingen av primärdata använde vi oss av olika 

typer av intervjuformer som mail, personliga intervjuer och telefonintervjuer. Intervjuerna 

gjordes främst med de som driver företag inom mindfulness men även personer med 

koppling till ämnet som varit på mindfulness-resor. Insamlingen och valet av vår 

sekundärdata gjordes genom att studera den insamlade primärdata vi tillhandahållts. 

 

2.3.1 Intervjuer 

Fördelen med att använda sig utav intervjuer vid insamling av det empiriska materialet 

ligger i att höra hur respondenten reagerar på frågor via tonfall, mimik och pauser (Bell, 

Waters & Nilsson, 2016). Vid genomförande av intervjuer vid datainsamling finns det 

olika typer av intervjuformer som författaren kan använda sig av. Vi valde att använda oss 

av en semistrukturerad intervjumetod vilket innebär att en tidigare gjord intervjumall 

används. Den som intervjuar kan även ställa frågor som inte finns med i denna intervjumall 

vid intervjutillfället (Bell, Waters & Nilsson, 2016). I en semistrukturerad intervju ges 

respondenten större möjlighet att styra samtalet (Alvehus, 2012). Då vi hade lite 

information om ämnet mindfulness i början av studien hade vi för avsikt att få 

respondenterna att berätta mer om ämnet. Detta gav även respondenterna chans att 

utveckla sina resonemang för att undvika felaktigheter.   

 

Vi hade sedan tidigare förberett frågor till våra respondenter som vi ansåg var viktiga i 

utförandet av denna studie. Enligt Bell, Waters och Nilsson (2016) kan en pilotintervju 



  
 

8 

vara användbar för att veta ifall de frågor som tagits fram är relevanta. Detta i syfte att 

täcka de områden de är tänkta att täcka. Vid utformningen av vårt frågeformulär använde 

vi oss utav en pilotintervju med Gunilla Carrington vars yrke är kurator vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Hon har stor kunskap inom mindfulness och erbjuder kurser 

för elever inom ämnet. Under intervjun förstod vi att frågorna vi sammanställt i 

frågeformuläret inte täckte det vi ville undersöka utan var mer riktat till hur mindfulness 

fungerar. Efter vår pilotintervju såg vi över våra frågor och valde att ändra dem för att de 

bättre skulle passa in på vad vi vill undersöka angående vårt fenomen.  

 

2.3.2 Val av respondenter 

Till denna studie intervjuade vi sex personer med inriktning mot mindfulness. Dessa 

respondenter hittade vi genom sökningar på nätet men även genom snöbollseffekten, det 

vill säga att en person har lett oss till en annan. Intervjuerna har skett personligen, via mail 

och telefon. 

 

Gunilla Carrington (Intervjuades 2019-10-21) 

Gunilla är 50 år och arbetar som kurator på studenthälsan inom Linnéuniversitet. Hon är 

instruktör inom Yinyoga och håller kurser i mindfulness främst för studenter i Kalmar. 

Hennes första kontakt med mindfulness kom när hon hade börjat på studenthälsan. 

Därefter gick hon utbildningar i ämnet innan hon började hålla egna kurser. Med Gunilla 

hade vi en personlig pilotintervju på Falken i Kalmar.  

  

Magnus Fridh (Intervjuades 2019-11-20) 

Magnus är 49 år och driver Magnus Fridhs enskilda firma. Där anordnar han mindfulness-

resor och retreat inriktade på mindfulness i Katrineholm, Stockholm och Nepal. Magnus 

Fridh arrangerar många retreats centralt i städer, främst Stockholm. Magnus har även 

skrivit boken Viloläge. Boken handlar om mindfulness och att man ska kunna hitta stillhet 

var man än bor och var man än är. Magnus fick en direkt inkörsport till buddhismen och 

mindfulness redan som barn. Hans familj hade ett fadderbarn från Tibet i Nepal som bodde 

hos dem i Karlshamn. Under åren som gått har Magnus varit i Nepal flera gånger för att 

hälsa på honom samt studerat buddhism och det tibetanska språket, sanskrit. Han fann 

mindfulness som ett effektivt botemedel mot rastlöshet, stress och oro. Med Magnus valde 

vi att ha en telefonintervju på grund av avståndet. 
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Per Lundberg (Intervjuades 2019-11-21) 

Per är 50 år och arbetar som Internationaliseringsrådgivare på fakulteten för hälso- och 

livsvetenskap på Linnéuniversitetet. Han har tidigare tagit fram kurslitteratur med kritik 

mot västerländska retreats och deras felaktiga användning av buddhismens delar. Per stötte 

på buddhism och mindfulness för första gången i Thailand men då i politiskt syfte. Hans 

intresse för ämnet började där växa och han träffade flera buddhister samt läste mer om 

ämnet. Han har också varit deltagare på ett och samma tystnads-retreat flera gånger. Vi har 

valt att ha med Per som en kritisk röst mot vår undersökning men även för hans 

erfarenheter kring tysta retreats i Asien. Med Per hade vi en personlig intervju på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. 

 

Axel Wennhall (Intervjuades 2019-11-29) 

Axel är 33 år driver tillsammans med Gustav Nord företaget Breathe In. De arrangerar 

mindfulness-resor i både Sverige och utomlands. Breathe In arbetar med naturen, äventyr 

och meditation gemensamt. Gustav och Axel har även podcasten Meditera Mera där de 

intervjuar personer med koppling till mindfulness. Axel behövde ett sätt att hantera sitt 

stressiga liv som PR-konsult och fick med hjälp utav en coach upp ögonen för 

mindfulness. Med Axel hade vi en telefonintervju på grund av det långa avståndet då han 

befann sig i Stockholm. 

 

Zandra Lundberg (Intervjuades 2019-11-29) 

Zandra är 32 år gammal och driver företaget Zandras yoga där hon anordnar retreats och 

kurser inom mindfulness på Bali, Åland och i Grekland. Zandra är en före detta journalist 

som efter att hon blev utbränd hittade mindfulness. Hon är även känd för sin show Gå ut 

och var glad din jävel som bygger på hennes upplevelser kring stress och mindfulness. 

Zandra levde själv ett stressigt liv förut och behövde ett sätt att hitta lugnet. Hon utbildade 

sig därför till yogalärare. Zandra befann sig på ett mindfulness-retreat på Bali under vår 

intervjuperiod och därför valde vi att ha en mailintervju med henne. 

 

Nina Granbom (Intervjuades 2019-12-05) 

Nina är 55 år och driver Heartfull Center. Genom sitt företag har hon tidigare arrangerat 

mindfulness-resor till Costa Rica men har nu skiftat fokus till vandringsresor i Spanien, 

Italien och på Öland. Nina arbetar på Klostret i Kalmar som instruktör i restorative yoga 

och meditation. Förutom detta har hon tidigare skrivit boken Med trasiga fötter mot ett helt 
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hjärta som handlar om hur hon hittade ett lugn i vandringar. Med Nina hade vi en 

personlig intervju på Klostret i Kalmar.  

 

2.3.3 Urval 

I alla olika former av undersökningar måste det göras någon form av urval. Författare som 

gör fallstudier måste bestämma sig för vilka eller vilket fall som ska studeras. Vi valde 

intervjuer som metod vid insamling av data vilket krävde att potentiella intervjupersoner 

sorterades ut (Alvehus, 2013). I början av planeringsprocessen gjordes ett strategiskt urval. 

Strategiskt urval definieras av att författaren bestämmer vilka som ska intervjuas i syfte att 

svara på den forskningsfråga som undersöks (Bryman & Nilsson 2018; Alvehus, 2013). 

Våra kriterier för om en person eller ett företag skulle bli intervjuad var att de skulle ha 

kunskap inom mindfulness alternativt ha ett företag som anordnar mindfulness-resor. Detta 

i syfte att undersöka mindfulness-resornas hållbarhet. Utöver strategiskt urval gjordes även 

snöbollsurval. Snöbollsurval innebär att författaren med hjälp av tidigare intervjuade 

personer får information om andra personer som kan vara intressanta för studien (Alvehus, 

2013). I vårt fall skedde detta under våra intervjuer där vi fick förslag på personer som 

respondenterna tyckte var intressanta för vår studie.  

 

2.4 Analysmetod 

Efter insamlingen av det empiriska materialet utformades kategorier efter studiens syfte 

och frågeställning. De kategorier som bildades var; mindfulness-resor, hållbarhet inom 

mindfulness-resor, ekonomisk hållbarhet inom mindfulness-resor, social hållbarhet inom 

mindfulness-resor samt ekologisk hållbarhet inom mindfulness-resor. Vi ansåg att vi med 

dessa kategorier kan besvara vår frågeställning i denna studie. Sedan studerades det 

empiriska materialet mot det teoretiska materialet för att dra paralleller och slutsatser 

baserat på vår empiriska data (Bryman & Nilsson, 2018). Efter varje intervju som 

genomfördes skedde en transkribering utav den (Alvehus, 2013). Efter transkriberingen 

analyserades vårt empiriska material med hjälp av en innehållsanalys och kategoriseras 

sedan utefter den fakta som framkom av transkriberingen (Bell, Waters & Nilsson 2016). 

Genom innehållsanalysen fastställdes den teoretiska fakta som vi kunde använda oss av för 

att se liknelser och skillnader mellan det empiriska och teoretiska materialet. De fem 

kategorier som bildades analyserades sinsemellan och användes sedan för att dra slutsatser 

och besvara vår frågeställning (Bryman & Bell, 2017; Bryman & Nilsson, 2018). 
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2.5 Forskningskvalitet 

För att en studies kvalitet kan garanteras bör författaren kritiskt granska den information 

som samlats in. Informationen bör även vara tillförlitlig och giltig (Bell, Waters & Nilsson 

2016). Hög reliabilitet nås om samma resultat av din studie framkommer när andra 

forskare använder sig av samma metod för att studera fenomenet (Alvehus, 2013). När det 

kommer till reliabiliteten är det svårt att yttra sig i vårt fall då möjligheten till en sådan 

prövning inte varit möjlig. Bryman och Bell (2017) menar att många samhälleliga fenomen 

är för flexibla för att generera samma datainsamling vid olika studier. Mindfulness-resor 

går under det större fenomenet wellness-turism. Då båda är samhälleliga fenomen som 

fortfarande utvecklas kan vi inte garantera att samma studie skulle generera samma svar i 

ett senare skede.  

 

2.6 Forskningsetik 

Wallén (1996) bekräftar att vid forskningsansatser ska försökspersoner som deltar i 

forskningen bli tilldelade information om vad forskaren studerar och vad försökspersonen 

har för betydelse för denna forskning. De ska inte känna sig knutna till forskningen utan 

ska under fria förhållanden ha möjlighet att avsäga sin medverkan i studien längre fram. 

Deras betydelse ska i så fall inte finnas med i studien. Etik handlar även om att säkerställa 

deltagarnas möjlighet till anonymitet. Vid en forskning ska deltagaren själv få välja om den 

vill stå med enligt namn eller som nämnt vara anonym. Väljer deltagaren att ställa upp som 

anonym i texten som ska publiceras är kravet att inte ens författaren ska ha möjlighet att 

urskilja vem den anonyma talaren är (Bell, Waters & Nilsson, 2016). 

 

När vi var i kontakt med våra respondenter till denna studie var vi noga med att förklara 

vad syftet var. Vi ställde även frågan om det gick bra att använda deras namn i rapporten 

eller om de ville vara anonyma. Alla respondenter godkände användandet av deras namn 

och företag i studien. Dock ville de godkänna eventuella direkta citeringar för att 

säkerställa att inget blev förvrängt. För att få en så korrekt bild som möjligt spelades alla 

intervjuer med respondenterna in även om de gjordes över telefon. 

 

2.7 Metodkritik 

Eftersom vi inte hade möjlighet att möta alla våra respondenter när vi intervjuade dem 

gjordes några över telefon och via mejl. Nackdelar med de två sistnämnda är att vi inte 
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hade möjlighet att se respondenternas kroppsspråk eller reaktioner (Bryman & Nilsson, 

2018). Det bästa tillvägagångssättet för att samla in empirisk fakta via intervjuer hade varit 

att möta respondenterna personligen vilket var möjligt med två utav våra respondenter. 

Anledningen till att vi inte hade samma möjlighet med de andra respondenterna berodde på 

det geografiska avståndet som fanns oss emellan. Andersen, Liungman & Mårtensson 

(1994) menar att vid intervjuer kan det förekomma att intervjuaren påverkar respondentens 

svar på frågan. Detta fanns i åtanke under personliga intervjuer och över telefon. Vi var 

mer intresserade av respondenternas tankar kring frågorna som ställdes än att styra deras 

svar. 

 

Ytterligare kritik till studien är antalet respondenter som intervjuades. Då vårt empiriska 

material samlades in med hjälp av intervjuer ligger antalet respondenter i stort fokus. 

Studien resulterade i sex respondenter men fler än så hade fått förfrågan att delta på 

intervjuer. Flera respondenter valde av olika skäl att inte medverka och hoppade av i sista 

sekund. På grund av detta samt att det endast finns ett begränsat antal tillgängliga 

mindfulness-företag i Sverige medfördes svårigheter att få kontakt med nya företag under 

tidsperioden. Det blir svårare för en forskare att generalisera resultatet i ett större 

perspektiv då antalet individer som är delaktiga i undersökningen är fåtaliga (Bryman & 

Nilsson, 2018). Vi anser dock att den information vi fått av de respondenter vi varit i 

kontakt med är tillräckligt bra för att göra denna studie. 

 

Den kvalitativa metod som vi använt oss utav har fått kritik för att vara subjektiv då 

resultatet grundar sig i forskarens tolkning av resultatet (Andersen Liungman & 

Mårtensson, 1994). Vid en kvalitativ studie är intervjupersonerna inte representativa 

utifrån en population utan resultatet generaliseras istället mot teorin (Bryman & Nilsson, 

2018). Av de ovanstående aspekterna är vi väl medvetna om att det resultat som 

framkommit i vår forskning kring mindfulness-resor grundar sig i enstaka företag. Det 

finns flera olika företag runt om i Sverige som troligtvis arbetar med eller har utvecklat 

andra sätt att tänka kring de hållbara aspekterna. Detta är något som tagits i beaktning i 

genomförandet av denna studie.  
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3 Mindfulness-resor 
 
Nedanstående kapitel kommer förklara mindfulness-resors upplägg. Kapitlet börjar med 

företagens syn på retreats och vad de erbjuder. Därefter följer en presentation av vad 

teorin säger kring ämnet.  

 

3.1 Empiri över mindfulness-resor 

3.1.1 Definition av mindfulness-resor 

Mindfulness kan utövas i vad man än gör. Du kan exempelvis diska, duscha eller springa 

med medveten närvaro. Det handlar om att göra en sak åt gången och försöka koncentrera 

sig på det, vilket är väldigt enkelt i teorin men svårt i praktiken (Carrington, intervju, 2019-

10-21). Mindfulness som fenomen är ett sätt att skapa närvaro. Mindfulness är ett verktyg 

som bör ses som en del av en helhet och som kan paras ihop med andra begrepp som 

handlar om koncentration (Lundberg, intervju, 2019-11-21). För Zandra Lundberg 

(intervju, 2019-11-29) betyder mindfulness att vara närvarande i nuet, något som är 

genomgående i alla respondenternas definition. Carrington (intervju, 2019-10-21) 

utvecklar resonemanget till att kunna vara i det som är just nu samtidigt som det observeras 

och beskrivs utan att värderas. Utövaren kommer aldrig per automatik att vara närvarande 

men ju mer man övar desto lättare kommer man ihåg att komma tillbaka till nuet 

(Carrington, intervju, 2019-10-21).  Mindfulness är inte ett begrepp som Nina Granbom 

(intervju, 2019-12-05) själv använder men hon beskriver ändå sina resor som vandringar 

där man är närvarande i steget. Enligt Axel Wennhall (intervju, 2019-11-29) består 

mindfulness av två komponenter. Den ena komponenten är förmågan eller färdigheten att 

vara närvarande och den andra innebär att ha en medvetenhet i det man gör (Wennhall, 

intervju, 2019-11-29).  

 

3.1.2 Deltagare 

Många av de som deltar på mindfulness-resor och retreats har bekymmer med stress, 

ångest och oro men även sömnproblem och allmänt dålig psykisk hälsa. Andra motiv till 

en mindfulness-resa kan vara att förbereda sig inför kommande yrken i syfte att förebygga 

stress. Men det finns också de som bara är nyfikna och vill lära sig mer om mindfulness 

(Carrington, intervju, 2019-10-21). 
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Magnus Fridh (intervju, 2019-11-20) har tidigare jobbat med en app som heter 

mindfulness-appen där de läste in mycket data. Från den har de läst ut att målgruppen är 

kvinnor i åldern 30–55 (Fridh, intervju, 2019-11-20). När det är mer meditation än yoga är 

det fler män som kommer men kvinnorna är ständigt dominerande i antal. I regel är minst 

60 procent kvinnor med en medelålder runt 45 år. Åldern kan dock variera från 20 till 70 år 

(Fridh, intervju, 2019-11-20; Wennhall, intervju, 2019-11-29; Lundberg, intervju, 2019-

11-29). 

 

Wennhall (intervju, 2019-11-29) menar att målgruppen för retreats är de som börjat 

meditera men inte mediterat hela sitt liv. De som är i inledningen av sitt mediterande och 

de som vill utforska det lite mera (Wennhall, intervju, 2019-11-29). Nina (intervju, 2019-

12-05) säger att det är människor som börjat bli medvetna om sin situation och har ett 

behov av reflektion som åker på mindfulness-retreat. Axel (intervju, 2019-11-29) menar att 

deras önskade målgrupp är att alla ska kunna hänga med och för att få fler att upptäcka 

meditation har de startat en podcast om meditation. De menar att man inte tvunget behöver 

sitta med korslagda ben när man mediterar utan kan istället vara ute och åka skidor 

(Wennhall, intervju, 2019-11-29).  

  

På helgretreat är det en typisk storstadsbo med familj och stadigt jobb som deltar enligt 

Fridh (intervju, 2019-11-20). Det är svårt att få reda på information om deltagarnas 

vardagliga liv då retreat handlar om att kunna delta utan några krav. Det Fridh har uppfattat 

av deltagare som pratar med varandra är att de har familj och lever sysselsatta liv. De 

beskriver alla att de är i behov av någon form av paus och återhämtning (Fridh, intervju, 

2019-11-20).  

 

3.1.3 Respondenternas upplevelser av mindfulness-resor 

Att åka på retreat kan ses som en kick-off för att påbörja en ny del i sitt liv. Det spelar 

ingen roll om deltagaren är nybörjare eller har erfarenhet inom mindfulness. Det är 

intentionen med resan som spelar roll. Vid ett tystnads-retreat bör deltagaren vara 

motiverad eller ha en tydlig intention med mindfulness-resan (Wennhall, intervju, 2019-

11-29). För en nybörjare är det viktigt att ta i beaktning hur många dagar retreaten varar 

och vilka det faktiskt riktar sig mot. Deltagaren bör också vara väldigt ärlig med sin egen 

erfarenhet då retreats kan vara väldigt intensiva. Fridh (intervju, 2019-11-20) 

rekommenderar att först ta introduktionskurser innan man tar sig ann ett retreat. 



  
 

15 

 

Magnus Fridh (intervju, 2019-11-20) var bara 19 år gammal när han för första gången åkte 

på en mindfulness-resa. Han åkte då till ett buddhistcenter i Västmanland där tibetanska 

munkar höll ett retreat. Han anser själv att han var för omogen vid tidpunkten och hade 

svårt att utföra vissa övningar samt vara i det sammanhanget.  Efter 3 av 5 dagar åkte han 

därför hem och kände sig skamlig för att inte ha klarat det (Fridh, intervju, 2019-11-20). 

Wennhall (intervju, 2019-11-29) har tidigare varit på tre tysta retreats samt två yogaresor. 

Han beskriver att både det första och alla efterföljande är det bästa och troligtvis det mest 

givande han gjort i sitt liv. Zandra Lundberg (intervju, 2019-11-29) har varit på ett yoga 

och detox-retreat på Bali där hon tyvärr blev väldigt sjuk och fick avbryta sin medverkan. 

Granbom (intervju, 2019-12-05) gjorde sin första pilgrimsvandring när hon var i 40-

årsåldern och den varade i en månad. Hon var då småbarnsmamma men ansåg att hon fick 

flera stora insikter under vandringen när hon fick vara för sig själv. Per Lundbergs 

(intervju, 2019-11-21) första retreat var på ett tempel i södra Thailand. Det är ett 

buddhistiskt retreat där man är tyst i tio dagar vilket han återkommit till sex gånger 

(Lundberg, intervju, 2019-11-21).  

 

Under ett retreat kommer deltagaren mycket djupare in i sin mindfulness-upplevelse och i 

sig själv samtidigt som man förstår instruktionerna på ett helt annat sätt. Upplevelserna av 

ett retreat är tidvis väldigt påfrestande och kan ses som en extremsport för meditation 

(Wennhall, intervju, 2019-11-29). 

 

3.1.4 Respondenternas mindfulness-resor 

På resor som innehåller mindfulness, meditation och yoga är det värmen som lockar. 

Retreats kan även ses som en hälso- eller träningsresa där ett intresse legitimerar resan 

(Carrington, intervju, 2019-10-21). Breathe In har hittills inte gjort ett stort antal resor. De 

har en destination i italienska alperna där de har både vandrat och åkt skidor men de har 

även gjort en surfresa till Sri Lanka. Numera arrangeras de flesta av Breathe In´s retreats i 

Sverige på ställen som Järvsö, Mullsjö och Björnbacka och varar en helg eller en långhelg 

(Wennhall, intervju, 2019-11-29).   

 

Zandra Lundberg (intervju, 2019-11-29) och hennes kollega ordnar tillsammans två retreat 

om året. En vecka går till Paros i Grekland och 12 dagar spenderas på Bali. De platser som 

valts ligger naturskönt med mat som är näringsrik och organiskt odlad. De vill ge lugn, 
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inspiration till att hitta djupare in i sig själv, inre styrka och positiv energi till deltagarna 

(Lundberg, intervju, 2019-11-29). På egen hand ordnar Lundberg en långweekend med 

yoga på Åland en gång om året. Syftet med den helgen är detsamma som på de 

gemensamma resorna; att stärka deltagarna och ge dem energi (Lundberg, intervju, 2019-

11-29).  

 

Fridh (intervju, 2019-11-20) har bland annat haft retreat i både Stockholm och i 

Katrineholm. I Stockholm hålls retreatet mitt i stan på Berns hotell medan i Katrineholm 

hålls det i en naturmiljö med närhet till skog. I det senare var det naturupplevelsen som 

eftersträvades. Fridh (intervju, 2019-11-20) anser att om han skulle hålla ett retreat i 

Frankrike eller i Sverige så skulle innehållet i stort sett vara detsamma.  

 

Magnus Fridhs resa till Nepal avgår i oktober varje år och är ett samarbete med 

Äventyrsresor, tidningen Modern psykologi och Indienresor. Han beskriver resan till Nepal 

så här: 

  
“När man knyter ihop det (mindfulness-resor reds.anm) med en destination som 

Nepal då händer ju någonting annat. Då blir det även en kulturresa och man kommer 

till Buddhas födelseland. Där finns det en väldigt stark tradition som gör att man får 

ytterligare fördjupning i hela upplevelsen. Dessutom kan du inte uppleva Nepals 

kultur någon annanstans än där. “  

   (Fridh, intervju, 2019-11-20). 

  

Denna resa innehåller yoga och meditation både morgon och kväll men däremellan är 

tanken att man ska uppleva och utforska kulturen på ett mer traditionellt turistiskt sätt. Att 

det är en kulturresa kan förstöra mindfulness-upplevelsen lite men kan ändå ge en djupare 

upplevelse när man får uppleva kulturen runt mindfulness (Fridh, intervju, 2019-11-20). 

 

Granbom (intervju, 2019-12-05) har även hon anordnat längre resor som gick till Costa 

Rica. Dessa har hon nu tagit bort på grund av flygresorna. Efter det har hon riktat in sig på 

vandringar i Europa. Hennes fokus har legat på de större lederna som Franciskusleden i 

Italien och el Camino de Santiago de Compostela i Spanien. De senaste fyra åren har hon 

även arrangerat vandringar på Öland. Där försöker de skapa samma förutsättningar som de 

traditionella vandringslederna har, fast på hemmaplan. Det som genomsyrar alla tre 

vandringarna är enkelheten. Det ska vara bekvämt och enkelt. I Granboms resor ingår även 
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ett möte med alla deltagare både före och efter resan, ett tillägg som de andra arrangörerna 

inte erbjuder (Granbom, intervju, 2019-12-05).  

 

3.1.5 Kritik mot mindfulness 

Det finns anledning att titta på mindfulness-industrin med kritiska ögon just därför att det 

är en industri. En del utav det buddhistiska budskapet går förlorat när västerländska 

rådgivare och konsulter marknadsför sig själva och säljer en produkt. Buddha själv hade 

idén att buddhism och de buddhistiska budskapen skulle vara tillgängliga för alla och inte 

något man skulle betala dyra pengar för (Lundberg, intervju, 2019-11-21). Det kan ses som 

ett pussel där en bit av buddhismen trycks ner i ett västerländskt företagspussel. Som 

exempel nämner han en sjuksköterska som gått en två veckors utbildningskurs inom 

mindfulness. Hon höll sedan ett föredrag om ämnet utan att nämna någonting om 

religionen buddhism. Detta för att organisationen hon arbetade för inte ville bli 

förknippade med något religiöst. Hon var duktig på att marknadsföra sig själv men 

Lundberg och hans kollega ansåg att det hade varit hedersamt om de refererat till 

buddhismen som ändå är utgångspunkten för all mindfulness (Lundberg, 2019-11-21).  

 

Om det finns mycket obehag i livet så undviker man gärna att vara i nuet för att slippa 

kontakten med det obehagliga. Därför flyr en del människor in i meditation eller yoga 

eftersom utövaren mår bra där (Carrington, intervju, 2019-10-21). Mindfulness är ett 

verktyg som funnits med i den buddhistiska verktygslådan i 2500 år och är ett 

nyckelbegrepp inom den buddhistiska traditionen. Många som studerar buddhism ur ett 

socialantropologiskt- och ett religionsvetenskapligt perspektiv förhåller sig kritiskt till 

mindfulness-industrin så som den är formulerad i väst. Mycket av buddhismens 

hjärtefrågor går förlorade när den förflyttas till en västerländsk kontext. Med det sagt så 

finns även mycket bra som kommit med västerländskt intresse för buddhism och 

mindfulness då det driver utvecklingen av ämnet framåt snabbare och mer kritisk än i 

Ostasien (Lundberg, intervju, 2019-11-21). 

 

Då Sverige är ett land med långa distanser så är det svårt att bestämma om ett svenskt 

retreat faktiskt är det bästa ur transportsynpunkt. Är man från Skåne så kan ett retreat i 

Tyskland vara ett bättre alternativ än att ta sig upp till Dalarna (Wennhall, intervju, 2019-

11-29). Ett retreat i Sverige kan vara närmare och mer lättillgängligt medan ett retreat 

utomlands är en yttre resa som ofta lämnar djupare intryck då deltagaren möter en ny plats 
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och en ny kultur. Wennhall (intervju, 2019-11-29) har själv landat i att om han ska åka på 

ett retreat där möjligheten finns att åka i Sverige så tar han det alternativet. Men han säger 

också att det finns lärare och förutsättningar som är bättre på andra ställen än i Sverige 

(Wennhall, 2019-11-29). 

 

3.2 Litteraturöversikt av mindfulness-resor 

3.2.1 Definition av mindfulness 

Jon Kabat-Zinns definition av mindfulness är att hålla uppmärksamhet i nuet, med avsikt 

och utan att döma. Kabat-Zinn är molekylärbiolog från Massachusetts Institute of 

Technology men även en engagerad utövare av buddhistisk tradition. Vägen fram till att 

mindfulness idag är en del av medicinska program är till stor del ledd av Jon Kabat-Zinn. 

(Mindfulnessportalen, mindfulness historia, 2018).  

 

Enligt Fridh (2017) så är definitionen av mindfulness följande: 

 

 “[...]förmågan att, med en icke-dömande attityd, odla en medvetenhet genom att 

vara avsiktligt uppmärksam i det pågående ögonblicket. Men också, det handlar om 

att observera sinnet genom rätt slags filter”  

    (Fridh, 2017, s.63). 

 

Med detta menas att uppmärksamma nuet och vara medveten i sin tillvaro. Enligt Shapiro, 

Siegel & Neff (2018) beskrivs mindfulness som i grunden allmänmänskliga färdigheter 

som kan övas upp för att medvetet betrakta tankar och känslor utan att fastna i dem eller 

identifiera sig med dem. Att observera sinnet genom rätt filter kan handla om att du väljer 

vad du vill fokusera på. Genom att utöva mindfulness så kan du välja att vara närvarande i 

det du vill vara närvarande i (Fridh, 2017).  

 

3.2.2 Deltagare 

De flesta wellness-resenärer erhåller en universitetsutbildning och resenärer med fokus på 

mindfulness är ofta de med högst utbildning av de undersökta. Till stor del har dessa 

personer tidigare haft ett stressigt jobb men hittat en ny väg i livet med hjälp av 

mindfulness. Mindfulness-resenärernas resor syftar både till att komma till en ny plats för 

att öva upp förmågor och färdigheter men även att ta med sig verktyg och effekter vidare i 

livet. Det är också mindfulness-resenärer som till störst del tenderar att resa ensamma. 
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Detta för att de vill kunna fokusera på sig själv och inte behöva ta ansvar för någon annan 

(Voigt, Brown & Howat, 2011).  

 

Det som motiverar personer till att åka på denna typen av resor är ofta behovet av att hitta 

nya verktyg. Flykt, avslappning och relationer till familj och vänner tenderar att vara de 

mest generella motiven (Voigt et.al, 2011). Genom utövning av mindfulness erbjuds vi en 

tillflykt från den konstanta strömmen av saker att göra och underhålla oss med. Men 

mindfulness kan likaväl användas defensivt för att kringgå kontakt med känslomässig 

smärta eller andra starka känslor (Shapiro, Siegel & Neff, 2018). Undersökningar som 

gjorts om deltagare på retreats visar att flertalet deltog på grund av fysiska-, arbets- eller 

existentiella utmaningar. En del åker till retreats för att överkomma något hemskt som hänt 

i deras liv, en dålig upplevelse, sjukdom, uppbrott i relationer eller näras bortgång (Kay 

Smith & Diekmann, 2017). Därför kan ett retreat vara bra att åka till just efter en stor 

händelse i livet. Då retreats ofta är väldig asketiska finns det mycket tid över till att tänka 

och reflektera eftersom utövaren inte har några normala rutiner att hålla sig till (Norman & 

Pokorny, 2017). 

 

Retreats kan överlag ses som svåra för deltagarna, de är utmanande både mentalt och 

fysiskt men kan i slutändan bidra till förändring hos individen. Genom att mixa intensiv 

träning med djup insikt i en omgivning långt borta från vardagen kan en förändring ske 

som sedan tas med tillbaka hem. För vissa utövare handlar förändringen om smärta som 

man vill förmildra genom utövning av mindfulness och i andra fall är det en själslig eller 

personlig förändring som vill uppnås. Förändring ses ibland som en symbol för 

mindfulness-resor (Norman & Pokorny, 2017). Samtidigt hävdar Shapiro, Siegel och Neff 

(2018) angående mindfulness och förändring att mindfulness handlar om att acceptera 

saker som de är. Det handlar inte om att fly från livet utan istället att lära sig och att 

engagera sig fullt ut. 

 

3.2.3 Olika typer av mindfulness-resor 

Turism som erbjuder meditation går enligt Lengyel (2016) under begreppet wellness-

turism. Det speciella med just meditation till skillnad från andra wellness inriktningar är att 

du kan ta den med dig hem och fortsätta öva, utan extra kostnad. Meditation är alltså en 

portabel turismprodukt till skillnad från till exempel massage, bubbelbad och bastu som 

också är en del av wellness-kategorin (Lengyel, 2016). Fenomenet mindfulness-resor är ett 
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delområde under wellness turism. Det innebär att åka iväg till en destination för att öva upp 

förmågan att ha en medveten närvaro i allt du gör. Mindfulness är något som kan utövas 

både hemma, ute i naturen eller på en helt ny destination. Kay Smith och Diekmann (2017) 

hävdar att det kan vara lika meditativt att ligga på en strand som att utföra yoga alltså kan 

mindfulness-resor arrangeras på olika sätt.  

 

Retreats är det mest använda uttrycket för att åka på en mindfulness-resa. Denna sorts resa 

ser ofta liknande ut i sina upplägg och innehåller liknande aktiviteter. Västerländska 

buddhistledare anser att retreats är nödvändiga för att ge tillgång till riktig 

meditationsträning (Norman & Pokorny, 2017). Enligt Norman och Pokorny (2017) 

beskrivs retreats som speciella perioder av intensiv meditation på en plats hemifrån och 

utan sin vardagliga rutin. När man kommer bort från sin vardag så får man också mer tid 

att fokusera på själva meditationen. Detta kan vara en anledning till att åka på retreat 

(Voigt, Brown & Howat, 2011). 

 

Längden på retreats kan se olika ut och vara utformade på olika sätt. Det kan vara en resa 

på två veckor eller bara en helg, kanske till och med bara en eftermiddag. UNWTO räknar 

dock inte endast ett eftermiddagsretreat som en resa. Deras definition av en turist innebär 

att för fritid, arbete eller annat var minst 10 mil hemifrån i mer än 24 timmar men mindre 

än ett år (Page & Connell, 2014). Enligt Norman och Pokorny (2017) har de flesta 

meditationsgrupper tillgång till en specifik plats där de har återkommande retreats. Ibland 

är dessa platser ägda och drivna av gruppen. Mindre meditationsgrupper har däremot oftare 

avtal med andra samfund eller konferensplatser där de kan hålla sina retreats ett par gånger 

om året. Retreats kräver oftast förbokning av deltagarna och platserna fylls upp snabbt 

(Norman & Pokorny, 2017).  

 

Indien är ett populärt resmål för mindfulness-resenärer eftersom det är hemland till både 

buddhism och mindfulness. Detta ger resenärerna en autentisk upplevelse som de inte kan 

komma åt på andra destinationer i världen. Tillgängligheten till lokala gurus är också en 

anledning till att Indien är välbesökt av mindfulness-utövare. Dessa gurus har på grund av 

deras kulturarv en djupare förståelse för yoga och meditation än vad lärare i västvärlden 

har (Telej & Gamble, 2019). Enligt Telej & Gamble (2019) så kan USA dock vara en 

potentiell konkurrensmarknad för yoga och meditations-resor då mindfulness på senare tid 

även har kommit att påverkas av mindfulness-lärare med amerikansk härkomst.  
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Vid resor till just Indien för att delta i yoga- och meditations-retreats vill man enligt 

Norman och Pokorny (2017) lära sig om nya idéer och tekniker för kroppen och huvudet 

som kan användas för att fokusera. I en undersökning gjord av Norman och Pokorny 

(2017) hade en del av respondenterna specifika problem som de sökte svar på. Ett sätt att 

marknadsföra yoga i Indien är att framställa resan som en positiv effekt på människors 

hälsa och som ett sätt att uppnå ett friskare jag. Detta tillsammans med de fysiska fördelar 

som kan utvinnas lockar västerländska konsumenter som gärna vill att aktiviteten de utför 

ska vara ett sätt att åstadkomma viktminskning, flexibilitet och toning. För vissa handlar 

det alltså inte om mental eller andlig självutveckling utan enbart om det yttre fysiska (Telej 

& Gamble, 2019). När man istället ser till de personer ur Norman och Pokornys (2017) 

undersökning som gick el Camino de Santiago de Compostela som är en vandringsled 

genom Spanien och Frankrike var deltagarna motiverade av en önskan att reflektera över 

särskilda beslut, frågor eller problem. Pilgrimsvandringar kan också ses som en slags 

mindfulness-resa men då i form av gående meditation. Enligt vissa är pilgrimsvandringar 

knappt en del utav turism men Wilson (2012) hävdar att pilgrimsvandringar är en viktig del 

av kulturarvsturismen. 
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4 Hållbarhet inom mindfulness-resor 
 
Följande kapitel kommer att presentera hur företag och personer förknippade med 

mindfulness ser på hållbar utveckling och därefter följer en teoretisk del som beskriver 

vad som krävs för att en hållbar utveckling ska ske.  

 

4.1 Empiri över hållbarhet inom mindfulness-resor 

4.1.1 Tolkning av hållbarhet 

Hållbarhet handlar om zero sum game (Lundberg, intervju, 2019-11-21). Det innebär att ha 

en praktik som inte får några biverkningar och som är hållbar. I väst talas det om en 

ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och en idé om social hållbarhet (Lundberg, 

intervju, 2019-11-21). Hållbarhet är ett kretslopp där man inte ska göra sig av med mer än 

vad som kan lämnas tillbaka (Granbom, intervju, 2019-12-05). För att inte äventyra 

kommande generationer i den värld de ska leva så bör hållbarhet ses som ett slags nolläge. 

(Fridh, intervju, 2019-11-20; Granbom intervju, 2019-12-05).  

 

Hållbarhet är att inte slita på resurser och att ha en omtanke om det vi gör. Den omtanken 

bygger på att vi alla och allting hänger samman (Wennhall, intervju, 2019-11-29).  För 

Carrington (intervju, 2019-10-21) handlar det också om en medvetenhet om att allting 

hänger samman.  

 
“Vi är väldigt individualistiska i väst men i öst tänker man mer i termer av vi än du 

och jag. Det handlar om att lära sig att observera sitt begär, frigöra mig ifrån det. Att 

man inte behöver ta mer ifrån den här jorden än man behöver.”  

   (Carrington, intervju, 2019-10-21)  

 

Det handlar om att förstå och göra aktiva val för att kunna se vad det har för påverkan. 

Hållbarhet innebär att involvera allt och alla i de beslut som tas i livet. Det är att se hur 

dina beslut får en positiv eller negativ inverkan och en medvetenhet kring att allt påverkar 

varandra (Wennhall, intervju, 2019-11-29). Enligt Fridh (intervju, 2019-11-20) handlar 

hållbarhet om att vi människor ska fungera så att samhället vi bygger upp odlar fungerande 

människor som undviker utbrändhet. Hållbarhet är att jobba på sig själv för att vara en så 

bra medmänniska som möjligt för att på lång sikt ha möjligheten att inspirera andra 

(Lundberg, intervju, 2019-11-29). 
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4.1.2 Mindfulness-resor och hållbarhet 

Det har skapats förutsättningar för att mindfulness ska bli en hållbar marknad vilket nu 

börjar luckras upp (Granbom, intervju, 2019-12-05). En mindfulness-resa kan vara hållbar 

och mindre hållbar (Fridh, intervju, 2019-11-20). Mindfulness-resor och arbetet som 

kommer med dem går inte att driva som charterresor då ett större deltagarantal kräver för 

mycket av organisatörerna. Som lärare på retreat finns det en begränsning på hur mycket 

du själv klarar av och orkar. Detta beror på att resorna inte bara innebär administration för 

arrangörerna utan de ska även aktivt följa med på resorna (Granbom, intervju, 2019-12-

05). Resans upplägg och valen under resans gång är en viktig faktor för mindfulness-resors 

hållbarhet. Valen innefattar destination och boende samt var och vad man äter eller handlar 

mat (Lundberg, intervju, 2019-11-21). På grund av flygtransporten som krävs för att 

besöka mindfulness-resmål som Indien blir resorna inte lika miljömässigt hållbara (Fridh, 

intervju, 2019-11-20).  

 

När mindfulness utövas korrekt bidrar den till en hållbar hälsa. I det avseendet är alla 

resorna hållbara, så länge inte lärarna är dåliga (Fridh, intervju, 2019-11-20). Ett 

buddhistiskt retreat eller yoga retreat leder till en mer etiskt livsstil när deltagaren kommer 

hem och många gånger innebär det ett mer socialt hållbart liv (Lundberg, intervju, 2019-

11-21. Mindfulness-resor kan hjälpa människor att hitta verktygen till ett mer hållbart liv 

hemma (Lundberg, intervju, 2019-11-21). Människor som åker på retreat blickar in i sig 

själva för att se till vad de önskar och längtar efter. Det kan leda till att överflöd som 

exempelvis relationer och saker som tar negativ energi i livet skalas bort (Lundberg, 

intervju, 2019-11-29).  

 

Det krävs att man jobbar på sitt inre för att uppnå hållbarhet. Den inre resan kan vi göra var 

som helst och när som helst. Retreat skapar däremot optimala yttre förhållanden för att lära 

känna dig själv och vara närvarande (Wennhall, intervju, 2019-11-29). När det kommer till 

personlig utveckling är en mindfulness-resa troligtvis den viktigaste resa en människa kan 

göra. Det som oftast händer under en mindfulness-resa är att utövarna kommer i kontakt 

med vad man anser är viktigt och vad man vill i livet (Wennhall, intervju, 2019-11-29). 

När utövaren kommer i kontakt med det inre så är man på en bättre plats för att förändra 

saker i den yttre världen. Det är väldigt få människor, om det finns någon, som åker på ett 

retreat för att sedan vilja göra andra människor illa (Wennhall, intervju, 2019-11-29). 
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Wennhall (intervju, 2019-11-29) menar att det finns en naturlig godhet som man kan 

komma åt när man gör en inre resa. Han anser att ju fler som kan åka på den här typen av 

resor desto bättre, eftersom ju mer närvarande du blir desto större fördelar skapas för alla i 

din omgivning (Wennhall, intervju, 2019-11-29).  

 

4.2 Litteraturöversikt över hållbarhet inom mindfulness-resor 

Ekologisk medvetenhet är ett begrepp som myntades 2015 av hållbarhetsforskare. Det är 

en ny strategi som syftar till att gynna social och ekologisk hållbarhet. Forskningen 

grundas i att mindfulness förknippas med ett ekologiskt ansvarsfullt beteende. Alltså skulle 

man ha ett hållbart tankesätt om man utövar mindfulness. Lew, Hall & Williams (2014) 

diskuterar mindful-utveckling i termer av hållbar tillväxt vilket innebär socialt välmående 

och individuell livskvalité samt ett involverat samhälle. Hållbarhet kräver en förståelse av 

orsaker och konsekvenser där mindfulness och den emotionella intelligens det medför är en 

viktig aspekt (Wamsler et.al, 2018). Studier har visat på att det finns en koppling mellan 

mindfulness och hållbarhet och menar att mindfulness kan ha en positiv påverkan på vår 

höga konsumtion. Är du mer mindful så har du ett annat sätt att tänka kring cirkulationen i 

världen, att saker får ett nytt liv och ett nytt värde. Vid en större närvaro skapas en bättre 

förståelse för vad som är värt att konsumeras. Ditt sinne är med i hela händelseförloppet 

vilket resulterar i ett bättre konsekvenstänk (Lengyel, 2016). 

 

Hållbarhet inom turism har diskuterats sedan 1980-talet och har sedan dess varit en 

fokuspunkt för en stor del av publiceringarna inom turism (Lew, Hall & Williams, 2014). 

Länken mellan global klimatförändring och hållbar utveckling är en av våra främsta 

utmaningar med vidsträckta konsekvenser (Lew, Hall & Williams 2014) och har blivit ett 

stort samtalsämne de senaste åren. Det sammanfattas ofta som oron över miljön och 

naturens resurser (Mowforth & Munt, 2016). UNWTO (2005), definierar hållbar turism 

som: Turism som tar full hänsyn till dess nuvarande och framtida ekonomiska, sociala och 

miljömässiga effekter, som tillgodoser besökarnas, branschens, miljöns och värdsamhällets 

behov. Konceptet hållbar utveckling brukar definieras med hjälp av tre aspekter: 

ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet (Sverdrup, Stjernquist, Thelin, Holmqvist, 

Wallman & Svensson, 2006). En lämplig balans måste upprättas mellan dessa tre 

dimensioner för att garantera en långsiktig hållbarhet (UNWTO, 2005). Först när 

destinationer kan kombinera ekologi, ekonomi och socialt välmående kan de bli en 
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katalysator för genuin kulturell och ekonomisk omvandling (Lew, Hall & Williams, 

2014).  

 

Hållbar turism ska upprätthålla viktiga ekologiska processer samt bevara naturarv och 

biologisk mångfald. Turismen ska respektera den sociokulturella äktheten hos 

värdsamhället, bevara dess kulturarv och traditionella värderingar samt bidra till 

interkulturell förståelse och tolerans. Hållbar turism ska även säkerställa livskraftiga, 

långsiktiga ekonomiska operationer och ge socioekonomiska fördelar som blir rättvist 

fördelade för alla intressenter. Den bör även ge stabila anställningsinkomster, sociala 

tjänster till värdsamhällen och bidra till fattigdomsbekämpning. Hållbar turism bör också 

upprätthålla en hög nivå av belåtenhet för turisterna och säkerställa en meningsfull 

upplevelse för dem samt öka deras medvetenhet om hållbarhetsfrågor och främja hållbar 

turismpraxis (UNWTO, 2005). Ahn, Lee och Shafers (2002) betydelse av hållbarhet inom 

turism har breddat konceptet och inkluderar livskvalitet för värdsamhället, besökarnas 

tillfredsställelse och konservativ användning av naturliga och sociala resurser. Ett 

gemensamt tema bland dessa perspektiv är att hållbar turism inkluderar fokus på att uppnå 

en viss nivå av harmoni mellan intressentgrupper för att utveckla en önskvärd livskvalitet 

som varar (Ahn, Lee & Shafer, 2002). Den bör även tillgodose dagens behov utan att 

kompromissa med kommande generationers förmåga att möta deras behov (Alshehhi, 

Nobanee & Khare, 2018).  

 

Den långsiktiga hållbarheten definieras som området där alla hållbarhetsområden 

överlappar varandra, så kallad integrerad hållbarhet. Den verkliga utmaningen är att 

överföra koordinaterna för den sociala hållbarheten och den ekonomiska hållbarheten till 

samma koordinater som den ekologiska hållbarheten för att skapa en överläggning. Strack 

(2018) talar även om hur kärnan i den långsiktiga hållbarheten är att skapa och bevara 

balans mellan de olika områdena. Att uppnå hållbar turism är en kontinuerlig process som 

kräver ständig övervakning av effekterna och införande av nödvändiga förebyggande 

åtgärder när det är nödvändigt.  
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5 Ekonomisk hållbarhet inom mindfulness-resor 
 
I detta kapitel kommer vi titta närmare på hur företagen arbetar med ekonomisk 

hållbarhet. Först sammanställs den fakta som respondenterna gett oss i empiridelen. 

Därefter följer en teoretisk del som förklarar vad den ekonomiska hållbarheten innebär. 

 

5.1 Empiri över ekonomisk hållbarhet inom mindfulness-resor 

5.1.1 Samarbete med andra företag 

Att samarbeta med andra företag i närområdet där ett retreat hålls bidrar till lönsamhet för 

både Magnus Fridhs enskilda firma och lokalsamhället berättar Fridh (intervju, 2019-11-

20). Det genererar inga större inkomster att driva retreat även om det skapar en viss 

lönsamhet för företaget. Retreat genererar en lönsamhet för både företag som anordnar 

retreat och lokala företag i området där ett retreat arrangeras och därför är ett samarbete 

mellan dessa två av stor vikt. Ett exempel på detta är att när en av våra respondenter 

anordnar ett retreat i Koppars i Järvsö använder de sig enbart av de lokala företagen som 

finns i Koppars. Detta är ett tydligt sätt som visar på hur lokalsamhället kan gynnas av 

retreats som kommer till staden (Wennhall, intervju, 2019-11-29). 

 

Användning av lokala uthyrare för utrustning till olika aktiviteter som genomförs på 

destinationerna är något som flertalet av våra respondenter använder sig av. Det kan vara i 

form av lokala paddelkanotuthyrare eller cykeluthyrare (Wennhall, intervju, 2019-11-29; 

Fridh, intervju, 2019-11-20). Zandra Lundberg använder sig ofta av lokala busschaufförer 

och taxichaufförer för att transportera deltagare och även de lokala receptionisterna för att 

anordna mer lokala utflykter på destinationen (Lundberg, intervju, 2019-11-29).  

 

5.1.2 Verksamheten i framtiden 

Några av våra respondenter berättar att de vill utöka sin kapacitet av anordnade retreats 

från två till fyra eller till och med fem retreats varje år (Fridh, intervju, 2019-11-20; 

Wennhall, intervju, 2019-11-29). Fridh (intervju, 2019-11-20) berättar även att han tycker 

det är viktigt att bidra med något till en destination där ett retreat anordnas. Efter 

jordbävningen i Nepal 2015 tvingades de dåvarande turisterna att lämna staden och 

därefter har Nepal jobbat med att få tillbaka sin turism. I framtiden vill Fridh donera en del 

av vinsten från sina resor till specifika projekt. Vad för typ av projekt nämner han inte men 

det ska vara till drabbade områden likt Nepal för att kunna stärka dessa områden och få 
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tillbaka turismen (Fridh, intervju 2019-11-20). Wennhall (intervju, 2019-11-29) som också 

var inne på att utöka sin verksamhet pratar om att det kan behövas andra inkomstkällor än 

just retreats. Han berättar att de med hjälp av sponsorer samt marknadsföring för 

destinationer får inkomster till företaget. Detta ger destinationerna en chans att öka sin 

lönsamhet då turismen kan öka (Wennhall, intervju, 2019-11-29). 

 

5.1.3 Lönsamhet 

Per Lundberg (intervju, 2019-11-21) som inte bedriver något eget företag utan har varit på 

samma retreat under flera år anser att samarbete med andra lokala företag är viktigt. Han 

berättar även att det retreat som han åkt till under ett flertal år går plus minus noll 

ekonomiskt. Deltagarna betalar en summa som ska täcka matkostnaderna och deltagarna 

blir även satta i arbete för att hjälpa till med underhållet av templet (Lundberg, intervju, 

2019-11-21).  

 

Det är viktigt för företag som anordnar retreats att gynna destinationen och de företag som 

finns i närliggande områden (Lundberg, intervju, 2019-11-21). Han berättar att en del 

företag använder sig av boenden en bit ifrån anläggningen där retreaten hålls. Enligt 

honom är det väldigt viktigt att man hittar rätt boendeanläggning som gynnar destinationen 

då det finns ett antal logier som ägs av utomstående företag från till exempel Frankrike 

(Lundberg, intervju, 2019-11-21). I dessa fall går all ekonomisk vinning till företaget i 

Frankrike istället för lokalsamhället på destinationen. Detta är något som flertalet av våra 

respondenter arbetar med att förhindra då de anser att det är viktigt att destinationen får ta 

del av den lönsamhet som genereras från de retreat som hålls på destinationen (Lundberg, 

intervju, 2019-11-29; Wennhall, intervju, 2019-11-29; Fridh, intervju, 2019-11-20). För att 

uppnå denna lönsamhet föreslår de nyttjandet av lokala restauranger som är drivna av 

lokalborna men även lokala marknader samt andra lokala uthyrare (Lundberg, intervju, 

2019-11-29; Wennhall, intervju, 2019-11-29; Fridh, intervju, 2019-11-20). 

 

5.2 Litteraturöversikt över ekonomisk hållbarhet inom mindfulness-resor 

5.2.1 Samarbete med andra företag 

Page & Connell (2014) skriver att inom turismen förekommer det oftast läckor i ekonomin 

vilket benämns som ekonomiskt läckage. Ekonomiskt läckage inom turismnäringen 

handlar överlag om att turism inte ger den önskade nivån på ekonomisk utveckling som 

värdlandet eller destinationen önskar. Då pengarna från turismen försvinner ut ur 
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värdlandet eller destinationen till andra utomstående länder så hindrar dessa läckor den 

ekonomiska utveckling som turismen skulle kunna ge i landet (Lacher & Nepal, 2010). 

Ekonomiskt läckage innefattar inkomster som lämnar en destination till icke lokala företag 

samt varor och tjänster ett land behöver importera (Sandbrook, 2010). Bristen på kapital, 

lokalt ägande, lokal sysselsättning och oförmågan att koppla turism till den lokala 

ekonomin är några av de främsta orsakerna till ekonomiskt läckage (Lacher & Nepal, 

2010). Mindre kapital leder till att förutsättningarna för lokalt ägande samt lokal 

sysselsättning blir mindre, vilket i sin tur leder till läckor och återigen brist på kapital. 

Detta skapar en ond cirkel (Lacher & Nepal, 2010). Länder och destinationer bör därför 

sträva efter att öka förbindelser mellan turism och lokala företag. Lacher och Nepal (2010) 

hävdar läckor kan reduceras genom att minska importen och köpa mer lokalt producerade 

varor för att på så vis skapa starkare kopplingar till den lokala industrin.  

 

Strack (2018) menar att det krävs ett samarbete mellan både destinationen och andra 

företag för att inte enbart stirra sig blind på den enskilda ekonomiska hållbarheten. Om den 

ekonomiska hållbarheten skadar den sociala och ekologiska hållbarheten kommer 

destinationen och företaget på lång sikt skadas mer än de gynnas (Strack, 2018). 

 

5.2.2 Lönsamhet 

Att upprätthålla en ekonomiskt hållbar turism innebär att generera lönsamhet och 

ekonomisk vinning för företag samt lokalsamhället som tar hand om de turister som 

besöker destinationen (Mowforth & Munt, 2016). Garrigós-Simón, Galdón-Salvador och 

Gil-Pechuán, (2015) definierar ekonomisk hållbarhet som den extra inkomst som 

tillhandahålls lokalbefolkningen. Det är en kompensation för den börda turisters närvaro 

kan orsaka. Ekonomisk hållbarhet är relaterad till rättvis produktion, distribution och 

konsumtion av varor samt tjänster. Den måste även ta hänsyn till social- och ekologiska 

frågor samt deras konsekvenser (Costa, Rodrigues & Gomes, 2019). Ekonomisk hållbarhet 

är ett resultat av en positiv ekonomisk balans (Garrigós-Simón, Galdón-Salvador & Gil-

Pechuán, 2015). Sutawa (2012) hävdar att en viktig aspekt för att uppnå ekonomisk 

hållbarhet är att förse lokalbefolkningen med ekonomisk försörjning på lång sikt och att 

minska eventuell fattigdom. 

 

Alla de tre dimensionerna inom hållbarhet är minst lika viktiga. De har alla ett samspel för 

att få hållbarheten att gå runt. Det sker dock konflikter mellan ekonomisk och ekologisk 
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hållbarhet. Inom ekonomisk hållbarhet vill man skapa en lönsamhet för företaget och för 

att uppnå lönsamhet behövs resenärer som besöker destinationen. För att få fler resenärer 

att komma krävs bättre transportmöjligheter och det i sig bidrar till en större miljöpåverkan 

(Bohlin & Böhn, 2011). Transportfrågan är inte den enda konflikten som uppkommer 

mellan de olika dimensionerna. Många gånger uppstår den på plats när den ekonomiska 

hållbarheten påverkar destinationen negativt inom såväl ekologiska som sociala kontexter. 

Trots att det kan uppstå obalans i de olika dimensionerna menar Mowforth och Munt 

(2016) att det egentligen inte spelar någon större roll hur stor skada som bildas över de tre 

dimensionerna. Så länge den ekonomiska lönsamheten på en destination är tillräckligt stor 

för att täcka den skada som skett, underlätta missnöjen och undertrycka protester som kan 

ske på destinationen är det acceptabelt (Strack, 2018). 
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6 Social hållbarhet inom mindfulness-resor 
 
I detta kapitel kommer vi titta närmare på hur företagen arbetar med social hållbarhet. 

Först sammanställs den fakta som respondenterna gett oss i empiridelen. Därefter följer 

en teoretisk del som förklarar vad den sociala hållbarheten innebär. 

 

6.1 Empiri över social hållbarhet inom mindfulness-resor 

6.1.1 Turismens inverkan på lokalbefolkningen 

Nepal drabbades av en jordbävning 2015 och därefter uteblev turismen helt och hållet. 

Därmed var många tvungna att jobba i eller helt flytta till Gulfländerna för att kunna 

försörja sina familjer. Turismen är en viktig och integrerad del i Nepals historia eftersom 

Mount Everest finns där (Fridh, intervju, 2019-11-20). Befolkningen är van vid att 

människor kommer till Nepal för att spendera pengar på naturupplevelser. Där erbjuds 

seriös vandring och människor som besöker Nepal är generellt sett intresserade av natur. 

Trots detta kan man läsa om att det skräpas ner på toppen av Mount Everest (Fridh, 

intervju, 2019-11-20). Turismverksamheter i form av hotell och handel i Katmandu är 

oerhört beroende av turismen (Fridh, intervju, 2019-11-20). Nepal är komplext på det sättet 

att det ligger mellan de två supermakterna Indien och Kina och får därigenom ett väldigt 

hårt tryck på sig. Det skapar en osäkerhet när exempelvis Indien tycker att Nepal blidkar 

Kina för mycket kan Indien strypa exporten av bensin till Nepal. Detta kan leda till att 

taxiverksamheten står stilla och affärerna går dåligt (Fridh, intervju, 2019-11-20). Magnus 

Fridh anser därför att bara för att vi slutar åka till Nepal så löser det inte problemen utan 

ger endast oss själva en bra känsla. Enligt Fridh (intervju, 2019-11-20) är det svårt att veta 

hur mycket resorna gynnar befolkningen. Han anser ändå att de gynnar landet väldigt 

mycket eftersom turismen är så pass viktig för Nepal och deras befolkning (Fridh, intervju, 

2019-11-20).  

 

Enligt Fridh (intervju, 2019-11-20) har Nepals befolkning en medelklass på runt 20–

25% som börjar få det ganska bra ställt. Många av dem börjar resa och åka charter nu 

(Fridh, intervju, 2019-11-20). Några av Fridhs nepalesiska vänner var på sin första all-

inclusive resa i Thailand nyligen. Enligt honom är det svårt att förklara dessa resors 

negativa påverkan då nepaleserna inte haft det tillräckligt bra ställt förut för att kunna göra 

denna typen av resor (Fridh, intervju, 2019-11-20). Det finns en orättvishet i att de ska 
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behöva sluta innan de ens fick börja. I Nepal möter man en värld som inte tänker som oss 

och som inte är lika långt fram i utvecklingen (Fridh, intervju, 2019-11-20). Enligt Fridh 

(intervju, 2019-11-20) känner de till Greta Thunberg väldigt väl men ändå möter man en 

värld som inte ens sopsorterar.  

 

6.1.2 Integration med lokalbefolkningen 

När Fridh (intervju, 2019-11-20) arrangerar resor till Nepal bor gruppen bland annat i 

kloster där de äter med munkarna och medverkar i deras böner. De har även samtal med 

laman i klostret för att få en djupare förståelse. Där integrerar de hela munkarnas livsstil 

och efter sin vistelse i klostret bor de på ytterligare tre hotell. Bland annat på ett familjeägt 

hotell som ligger lite utanför staden och ägs av en tibetansk familj. De bor sedan på två 

större hotell, hotell Himalaya samt Club Himalaya Resort uppe i bergen (Fridh, intervju, 

2019-11-20). I Nepal äter de främst på hotellen de bor på och maten består främst av 

nepalesiska, lokala rätter enligt Fridh (intervju, 2019-11-20). I Nepal besöker de två 

medeltida byar där urbefolkningen Nevaris bor för att se hur de fortfarande lever på ett 

medeltida vis trots att de bor i ett modernt samhälle. En lokal guide används under 

Nepalresan men Fridh har även samarbete med en lokal busschaufför och en medhjälpare 

för att hjälpa gruppen runt i landet. Indienresor som Fridh arbetar tillsammans med anlitar 

en nepalesisk resebyrå som sätter upp programmet (Fridh, intervju, 2019-11-20).  

 

Under Granboms resor i Italien bor gruppen bara i kloster som Nina letat upp och byggt ett 

förtroende hos. Under resorna och vandringarna i Spanien övernattar de på härbärgen som 

också känner Granbom och kan ta in grupper (Granbom, intervju, 2019-12-05). På de 

retreat Granbom anordnar på Öland bor de hos privatpersoner och på bed and breakfast. 

När hon och hennes grupp vandrar på Öland använder de sig bara av lokalproducerad mat 

för att stötta det lokala samhället. Maten tillverkas på plats och består ofta av ekologiska 

råvaror (Granbom, intervju, 2019-12-05). Granbom arbetar på liknande sätt i Italien där det 

mesta som nunnorna gör iordning är lokalproducerat. I Spanien är det uppbyggt på ett 

annorlunda sätt då de vandrar den gamla pilgrimsleden el Camino de Santiago de 

Compostela. Under vandringen får man enligt Granbom vara tacksam för vad som bjuds, 

vilket också är en del av att vara en pilgrim (Granbom, intervju, 2019-12-05). 

 

Enligt Wennhall (intervju, 2019-11-29) är det viktig att försöka arbeta in platsen de 

besöker. I Järvsö samarbetar de med uthyrare för paddelkanoter och cykeluthyrare samt 
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besöker ett lokalt osteri. Detta gör att de får en länk och ett samarbete med lokalsamhället. 

Det är viktigt att uppleva platserna de besöker samt göra saker som förknippas med platsen 

men även samarbeta med destinationerna (Wennhall, intervju, 2019-11-29).  

 

Wennhall arbetar på liknande sätt i Sri Lanka där de bor på ett lodge som är en del av en 

liten by. Det blev väldigt tydligt att man var med och hjälptes åt i byn där de bodde enligt 

Wennhall (intervju, 2019-11-29). Lokalbefolkningen var också väldigt måna om surflodget 

som i sin tur uppmanar besökarna att umgås med Srilankesiska familjer. Ägarna av 

surflodget hänvisade turisterna till att välja bort vissa restauranger som inte var lokalt ägda 

för att gå hem till de lankesiska familjerna som hade bra lankesisk mat för att äta där. 

Under surflodget valde de att äta gemensamma middagar på ett sådant ställe och surfskolan 

de gick på drevs av en lankesisk kille och hans familj (Wennhall, intervju, 2019-11-29). 

Lokalbefolkningen hjälpte dem med mycket småsaker vilket pekade på att de ville 

integrera med gruppen och att gruppen skulle interagera med dem. Det kunde handla om 

valet av restaurang eller städning av den lokala stranden och att lära känna nya människor. 

Det handlar om var man är och hur lokalbefolkningen är enligt Wennhall (intervju, 2019-

11-29). Detta framkom i deras resa till Sri Lanka då de blev vänner med de som bodde i 

byn. Gruppen fick ett stort utbyte tack vare den platsen de var på (Wennhall, intervju, 

2019-11-29).  

 

6.1.3 Hälsofördelar med mindfulness-resor 

“En miljon människor äter antidepressiva i Sverige och det är ju ett faktum … 

frågan är ska vi fortsätta sätta plåster eller ska vi försöka titta ner i rötterna och 

absolut är mindfulness någonting som i alla fall hjälpt mig att se lite ner mot rötterna 

och förstå vissa saker.“ 

   (Fridh, intervju, 2019-11-20). 

 

När vi frågade våra respondenter om hållbarhet så nämnde flera av dem att skapa en slags 

hållbarhet för att klara av den personliga hälsan. Flera började med mindfulness efter att 

det levt ett stressigt liv och behövde hitta någonstans att vila. Detta var något som 

mindfulness erbjöd dem. En del av det som bidrar till vår stressiga vardag är arbetet och 

det faktum att kontoren har flyttat in i hemmen (Fridh, intervju, 2019-11-20). Det ses som 

positivt att vara en människa som alltid svarar på mail och alltid är uppkopplad. Vi 

sysselsätter oss för mycket och gränsen för kontorstid och arbetsuppgifter är flytande 

(Fridh, intervju, 2019-11-20). I vardagen kan det vara svårt att skapa mellanrum när 
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kalendern snabbt fylls med aktiviteter. Fördelarna med att åka på retreat är att deltagaren 

kommer bort från den kravfyllda- och prestigefyllda verkligheten där allt ständigt jämförs. 

På retreat klipps banden med vardagen under en begränsad period och ger utövaren alla 

förutsättningar för att vara mer närvarande (Fridh, intervju, 2019-11-20).   

 

6.2 Litterturöversikt över social hållbarhet inom mindfulness-resor 

6.2.1 Turismens inverkan på lokalbefolkningen 

Social hållbarhet innefattar turismens effekter på sociala förhållanden och destinationens 

kulturliv vilket innebär effekterna av mötet mellan värd och gäst. Mötet som sker mellan 

värd och gäst är därför en av de viktigaste delarna inom den sociala aspekten av hållbar 

turismutveckling (Bohlin & Böhn 2011). Det är relaterat till människor och deras 

levnadsvillkor som kultur, utbildning, hälsa, våld och fritid bland andra aspekter (Costa, 

Rodrigues & Gomes, 2019). Social hållbarhet handlar om möjligheten hos ett samhälle, 

lokalt som nationellt, att absorbera inkommande flöden. Att en destination till exempel kan 

fortsätta fungera även om extra människor, som turister, tillkommer i perioder utan att det 

skapar eller resulterar i social disharmoni. Funktioner och relationer måste gå att anpassa 

så den skapade disharmonin kan lindras eller mildras (Mowforth & Munt, 2016). 

Förhållandena inom samhället, livsstilar, seder och traditioner kan ändras genom att 

besökare införs med olika vanor, stilar, seder och bytesmedel. Även om samhället 

överlever kan dess kultur förändras irreversibelt (Mowforth & Munt, 2016). Om aktiviteter 

och attraktioner som är relaterade till den naturliga miljön, arvet och kulturen försämras 

eller förstörs kommer turismen förlora det som gör den speciell (Ahn, Lee & Shafer, 

2002). 

 

6.2.2 Integration med lokalbefolkningen 

Röda korset (u.å.) definierar social hållbarhet som att bygga ett långsiktigt och dynamiskt 

samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Social hållbarhet kallas även 

sociokulturell hållbarhet då kultur ingår i den sociala hållbarheten. Kulturell hållbarhet 

avser människors förmåga att behålla eller anpassa delar av sin kultur som skiljer dem från 

andra människor (Mowforth & Munt, 2016). Därför ser man på de sociala- och kulturella 

indikationerna inom den sociala hållbarheten. 

 

Sociala indikatorer relaterar till den sociala integriteten, vilket baseras och bedöms utifrån 

värdlandets populations subjektiva välbefinnande (Nhep, 2015). De kulturella 
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indikatorerna mäter istället den kulturella integriteten när det kommer till mångfald, 

individualism och skönhet hos kultur och kulturer (Nhep, 2015). Genom att använda dessa 

indikatorer kan kulturella förluster upptäckas på en destination vilket den sociala 

hållbarheten försöker upprätthålla. Kulturella förluster är en effekt som sker då turister ofta 

är ovilliga att helt anpassa sig till den lokala kulturen. Det kan resultera i att 

lokalbefolkningen måste anpassa sig till turisternas behov (Nhep, 2015). 

 

Social hållbarhet innefattar även att involvera samhället, vilket också har en del 

begränsningar. Exempelvis kan det lokala samhället ha brist på det investeringskapital, 

kunskap eller infrastruktur som krävs för att ta initiativ till att utveckla turism eller 

kulturella begränsningar (Nyaupane, Morais & Dowler, 2006). Det kan även vara 

samhällen med starkt centraliserad politisk struktur som anser att det är regeringens 

skyldighet att planera ekonomiska utvecklingsmöjligheter för deras region och att det inte 

skulle vara lämpligt för dem att ta initiativ. Som ett resultat har regeringarna ofta 

framträdande roller när det gäller att utveckla och hantera turisminitiativ (Nyaupane, 

Morais & Dowler, 2006). 
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7 Ekologisk hållbarhet inom mindfulness-resor 
 
I detta kapitel kommer vi titta närmare på hur mindfulness-företagen arbetar med 

ekologisk hållbarhet. Först sammanställs den fakta som respondenterna gett oss i 

empiridelen. Därefter följer en litteraturöversikt som förklarar vad den ekologiska 

hållbarheten innebär teoretiskt. 

 

7.1 Empiri över ekologisk hållbarhet inom mindfulness-resor 

7.1.1 Transport 

Wennhall (intervju, 2019-11-29) berättar att de hänvisar sina deltagare till miljövänliga 

resealternativ när de ska ta sig till destinationen. Finns det möjlighet för deltagaren att ta 

sig till destinationen med tåg istället för med flyg ser de till att hämta upp respektive 

deltagare med bil den sista biten. Fridh (intervju, 2019-11-20) berättar att de tänker mycket 

på transporten och hur deltagarna tar sig till och från destinationen. Tidigare hade Fridh 

(intervju, 2019-11-20) retreat i Barcelona men de har tagits bort då det inte längre är 

hållbart. När det kommer till länder som ligger i Asien är dock flyg det enda alternativet. 

Indienresor som Magnus anordnar sina resor tillsammans med använder sig av en 

flygkompensation för varje resa som görs (Fridh, intervju, 2019-11-20). Han berättar också 

att han tänker väldigt mycket på vart retreaten anordnas. En utav anledningarna till att han 

valt en destination som Katrineholm är på grund av att det finns bra tågförbindelser dit från 

stora delar av Sverige (Fridh, intervju, 2019-11-20).  

 

Det finns inte alltid ett och samma sätt att ta sig runt på när de befinner sig på en 

destination. Det beror också på vilka transportmedel destinationerna erbjuder. I Sri Lanka 

använder de sig av tuk-tuk och i Italien ser man till att inte ha några övriga transportmedel 

än de som erbjuds på boendet. Utöver det vandrar de i den mån det går (Fridh, intervju, 

2019-11-20; Wennhall, intervju 2019-11-29). Zandra Lundberg (intervju, 2019-11-29) som 

bedriver retreats i bland annat Grekland och på Bali berättar att de inte har något ansvar för 

hur deltagarna tar sig till och från en destination utan det är helt upp till deltagaren. Hon 

nämner inget om vilken typ av transport de använder på destinationen. Granbom (intervju, 

2019-12-05) visar dock att de tänker på miljön under hela resans gång. Hon berättar att när 

de har retreat i Europa använder de sig av tågresor som kan ta uppemot två dagar istället 

för att använda sig av flyg. Detta för att minimera utsläppen som görs vid användning av 

flyg. Granbom (intervju, 2019-12-05) berättar själv att hon medverkar på dessa tågresor då 
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hon upplever att deltagarna annars inte hade valt det alternativet. Deltagarna hade annars 

använt sig av flyg på grund av bekvämligheten. 

 

7.1.2 Kost under respondenternas retreats 

Fridh (intervju, 2019-11-20) berättar att på de olika retreaterna som han håller i ligger 

fokus på att äta närodlat, lokalt och vegetariskt för att både gynna destinationerna men 

även minska påverkan på miljön. När de befinner sig på ställen i Sverige serveras 

miljövänliga alternativ så som rawfood eller vegetarisk kost. Fridh (intervju, 2019-11-20) 

anordnar även retreats på Berns i Stockholm som satsar på att göra hela sin meny 

vegetarisk. Wennhall (intervju, 2019-11-29) förespråkar närodlat, vegetarisk eller vegansk 

kost i den mån möjligheten finns. Lundberg (intervju, 2019-11-29) poängterar att de enbart 

använder sig av närodlat och vegansk eller vegetarisk kost för att värna om miljön. 

Granbom (intervju, 2019-12-05) förespråkar också denna kost men tillägger att det inte går 

att vara kräsen under pilgrimsvandringarna. Under vandringen får de vara tacksamma över 

den kost de blir tilldelade. På Öland äter de däremot alltid lokalproducerad mat under 

vandringarna. 

 

7.1.3 Arbetet för att minimera resans avtryck 

Trots att varken de företag som de arbetar med eller företagen själva har någon 

miljöcertifiering arbetar de med att inte använda för mycket av naturens resurser. De ser 

till att de företag som de samarbetar med är miljömedvetna i sin verksamhet. Några 

respondenter berättar att de enbart serverar vegansk kost under sina retreats då detta är ett 

miljövänligt alternativ (Fridh, intervju, 2019-11-20; Lundberg, intervju, 2019-11-29; 

Wennhall, intervju, 2019-11-29). 

 

Carrington (intervju, 2019-10-21) berättar att hon tror att trenden med yogaresor eller 

meditationsresor kommer att öka. Hon tror däremot inte att resor utomlands kommer öka 

då många arrangörer är medvetna om resornas miljöpåverkan. Företag framöver kommer 

att se på mer miljövänliga alternativ till deras verksamheter. Det kommer ske en större 

utveckling på mindfulness-resor som sker närmare hemorten (Carrington, intervju, 2019-

10-21).  Fridh (intervju, 2019-11-20) och Wennhall (intervju, 2019-11-29) försöker lägga 

flertalet av sina retreats i Sverige för att inte göra för stora avtryck på miljön.  
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Det är väldigt viktigt att vara mån om lokalområdet vilket är något man bör tänka på vart 

man än är (Wennhall, intervju, 2019-11-29). På retreatet i Sri Lanka hjälps de en gång i 

veckan åt att städa stranden. Breathe In som företag vill hjälpa deltagarna att få en 

förståelse för att allt handlar om en balans mellan det yttre och det inre. De arbetar med att 

få deltagarna att förstå vikten i att inte slösa på resurser. Det är istället viktigt att återbruka 

både produkter och mat i den mån det går (Wennhall, intervju, 2019-11-29). En annan sak 

Wennhall (intervju, 2019-11-29) tagit i beaktning är att eventuellt samarbeta med en 

organisation inför nästkommande resa. Organisationen arbetar med att hjälpa befolkning 

vid regnskogarna att kunna bevara sin mark samt regnskogen. Detta för att kompensera för 

de resor som fortfarande förekommer.   

 

7.2 Litteraturöversikt över ekologisk hållbarhet inom mindfulness-resor 

Den ekologiska hållbarheten är viktig i dagens värld då den behövs för att nå en ekonomisk 

och social hållbarhet på lång sikt. Ekologisk hållbarhet syftar till jordens ekosystem och 

dess råvaror samt en önskan om att behålla dess funktioner som produktion av mat, energi 

samt tillgång till rent vatten (Hållbarhetsforum, 2018; Costa, Rodrigues & Gomes, 2019). 

Den ekologiska hållbarheten är den mest brådskande parametern av hållbarhet vilket till 

stor del beror på den globala uppvärmningen. Utsläppen behöver minimeras för att skydda 

och värna om miljön och det naturliga kretsloppet för bevarandet av den biologiska 

mångfalden. Miljömässig hållbarhet kräver handlingar i form av begränsningar av 

föroreningar av luft, land och vatten (Strack, 2018). Enligt Strack (2018) är den mest 

problematiska aspekten ur en miljösynpunkt att elementen i det ekologiska systemet 

betraktas som fria varor. Dessa fria varor är naturliga råvaror så som vatten, vind och jord. 

Naturens varor och tjänster är de ultimata fundamenten för liv och hälsa (Smith & Puczkó, 

2017). De senaste årtiondena har studier visat att den naturliga miljön har en stark positiv 

inverkan både fysiskt och psykiskt på den mänskliga hälsan. Det hävdas att naturen gynnar 

positiva känslor men reducerar negativa känslor och stressfulla tankar samt har en positiv 

inverkan på att vara mer uppmärksam (Smith & Puczkó, 2017).  

 

Den uppbyggda och den naturliga fysiska miljön på en destination, dess lokala kultur och 

en samhällsanda kan betraktas som kärnresurserna i turismen. Ur resurssynpunkt har 

attraktionerna en viktig betydelse, eftersom det inte finns någon turism utan attraktioner 

(Smith & Puczkó, 2017). McMinn (1997) skriver att en hållbarhet inom miljön behövs för 

att upprätthålla turismen. Turismbranschens långsiktiga livskraft är beroende av de 
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naturliga, kulturella och historiska attraktioner som finns i ett land eller på en destination. 

Sutawa (2012) beskriver den ekologiska hållbarhetens relevans för turismen på liknande 

sätt men poängterar också att naturen är en av de viktigaste resurserna inom turismen. 

Naturförstörelse är ett hot för hållbar turism på en destination och turismutvecklingen bör 

därför inkludera destinationens miljö som en del av de turismresurser som måste utvecklas 

med avseende på kvalitet och dess mångfald (Sutawa, 2012). 

 

Användningen av transporter vid förflyttning till och från destinationer har direkt påverkan 

på vår biosfär (Page & Connell, 2014). Samtidigt bidrar det till spridning av sjukdomar och 

utrotning av vilda arter. När fler och fler människor uttrycker en oro för den mänskliga 

påverkan på klimatet skapar det en motivation för att hitta alternativa transportsystem som 

orsakar mindre utsläpp. Det viktigaste är vilka beslut individer tar angående behovet att 

resa och även sättet man väljer att resa på (Barr and Prilwitz, 2012).  

 

Turismen bidrar betydligt till växthusgaser som i sin tur bidrar till den globala 

uppvärmningen. Klimatförändringarna spelar en dominerande roll i utrotningen av arter. 

Turismen ansvarar för 3,5–5,5% av förlusten av arter baserat på förhållandet mellan 

energianvändning och biologisk mångfald (Hall, Gössling & Scott, 2015). Turism bidrar 

till utrotning av arter genom handel med souvenirer av biologiskt ursprung. Här inkluderas 

skal, koraller, hajtänder och andra delar av marina arter som är populära i många 

kustområden i tropiska länder. Detta har identifierats som en drivkraft i nedbrytningen av 

ekosystem (Hall, Gössling & Scott, 2015). Turismen kan öka medvetenheten om att bevara 

och skydda arter och ekosystem men inte bidra till att bevara den biologiska mångfalden. 

Turismen är snarare ansvarig för att förändra landskap och ekosystem i hela regioner (Hall, 

Gössling & Scott, 2015).  

 

Den globala markanvändningen för turism är också betydande och påverkar ekologin. 1 

450 km2 av världens mark används till boende för turister och ytterligare 500 000 km2 

används till infrastruktur för trafik som stödjer turismindustrin som exempelvis flygplatser, 

bilvägar och järnvägar. Detta medför möjligheter för turister att ta sig från hemorten till 

destinationen (Hall, Gössling & Scott, 2015). Utan infrastrukturen som byggts upp finns 

det inte heller någon möjlighet för den redan existerade turismen att fortsätta vidgas. Detta 

är ett tydligt exempel på hur den ekonomiska och den ekologiska hållbarheten många 

gånger krockar med varandra. Utan turismindustrin och de arbetsmöjligheter den bidrar 
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med kan inte den ekonomiska lönsamheten i ett samhälle växa på det sätt den gör. Detta 

innebär att det krävs en balans mellan den ekonomiska lönsamheten och avtrycket som 

görs på miljön (Bohlin & Böhn, 2011).  
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8. Analys och diskussion 
 
I följande kapitel kommer vi att diskutera och analysera de svar vi fått fram genom vårt 

empiriska material mot vårt teoretiska material.  

 

Även om mindfulness är ett brett begrepp är de olika definitionerna liknande och har ett 

genomgående tema nämligen närvaro och medvetenhet. Både vår empiri och teori hänvisar 

till att mindfulness har sitt ursprung i buddhismen. Inom mindfulness åker mindfulness-

utövare till olika resmål för att få speciella effekter, eller uppnå något speciellt med sin 

mindfulness-utövning. De nämner Indien som en viktig destination då där finns mycket 

kunskap kring mindfulness. I Indien erbjuds retreats som inte finns någon annanstans. 

Detta är en anledning till att retreat deltagare reser på mindfulness-resor utanför Sveriges 

gränser. Det finns helt enkelt inte samma förutsättningar i Sverige i form av lärare, kultur 

och miljö. På grund av dessa olika förutsättningar anser respondenterna att det är svårt att 

veta om de ska rekommendera retreats i Sverige eller utomlands. De försöker skapa dessa 

förutsättningar även här i Sverige för att göra mindfulness-resor till en mer hållbar industri. 

Enligt oss är detta en viktig del av mindfulness-resors koppling till hållbarhet.  

 

Då mindfulness kan utövas var som helst och de redskap man får under resan går att ta 

med sig hem ses det som en portabel turismprodukt. Själva produkten som erbjuds är inte 

bara resan som görs utan även de verktyg som resenären får med sig. En mindfulness-resa 

kan arrangeras på nästan vilken destination som helst då det deltagaren lär sig på en plats 

kan användas på en annan. Det går alltså ta med en meditationsposition som deltagaren lärt 

sig i Järvsö till ett vandringsretreat i Italien. Övningar som görs i Nepal kan även göras på 

helgretreat i Sverige och vise versa. Däremot får mindfulness-utövaren inte samma 

kulturella upplevelse på de olika destinationerna.  

 

Ingen av våra respondenter erbjuder samma destination men alla har valt efter liknande 

behov. De vill gärna vara nära natur, ha tillgång till bra lärare samt hälsosam och 

klimatvänlig mat vilket stämmer överrens med teorin. Eftersom både natur och bra mat 

finns i Sverige har flera av våra respondenter gått från att erbjuda resor i och utanför 

Europa till att arrangera större delen av sina retreats inom Sverige istället. Inom Sverige är 

de duktiga på att hänvisa sina deltagare till kollektivtrafik om möjligheten finns. Däremot 
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har detta visat sig vara svårt i länder utanför Norden då infrastrukturen inte är lika 

utvecklad där.  

 

Respondenterna försöker hitta alternativa destinationer som ligger avståndsmässigt 

närmare deltagarna men som även erbjuder hållbara måltider och aktiviteter. Nina har till 

exempel avslutat sina resor till Costa Rica för att istället välja destinationer som nås med 

tåg. Respondenterna är överens om att man ska åka så kort sträcka som möjligt och 

använda sig av tåg i den mån det går. Många retreats går numera i Sverige men 

respondenterna har fortfarande kvar destinationer som kräver flygresor. Nina är den 

respondent som har tagit det ett steg längre då hon endast erbjuder resor till länder med 

tågförbindelse. Då dessa resor med tåg kan vara både komplicerade och långa har Nina valt 

att möta upp sina deltagare. Utan Ninas stöd skulle inte deltagarna ta tåget utan flyga 

istället. Vid resor med flyg är det endast en utav respondenterna som samarbetar med 

företag som klimatkompenserar flygresorna.  

 

Maten under de retreat som anordnas är oftast närodlad, lokal och vegetarisk. Kosten kan 

dock variera beroende på var retreaten hålls. Utifrån empirin anser vi att den vegetariska 

kosten främst följs inom Sveriges gränser medan utomlands läggs större fokus på 

lokalproducerad mat. Överlag läggs mycket energi vad vi förstått på att äta hälsosam och 

klimatsmart mat så långt det går. Denna typ av mat minskar vårt miljöavtryck och gynnar 

därmed den ekologiska hållbarheten.  

 

Under respondenternas resor integrerar deltagarna med värdsamhället och deras kultur. De 

skapar ett socialt avtryck där kulturer och personer influerar varandra. Effekterna av dessa 

är svåra att urskilja och kulturella förluster kan uppstå på lång sikt. Mindfulness-resenärer 

vill upptäcka och uppleva kulturen och lever ofta nära lokalbefolkningen om de inte håller 

sig till stora hotellkomplex. Då mindfulness-resenärers syfte med resan handlar om hälsa, 

meditation och kultur medför de sällan sociala problem som kopplas ihop med turism 

såsom alkohol och kriminalitet. De söker sig snarare mot kultur och vill uppleva andra 

levnadssätt vilket enligt oss skapar minimala kulturförluster för värdsamhället. Under 

respondenternas resor både bor och äter de ofta med lokalbefolkningen. De skapar 

efterfrågan av boende, olika aktiviteter och matupplevelser på destinationen. Genom detta 

hjälper resorna värdsamhället att växa samt ger lokalborna arbetsmöjligheter. Samarbetet 

skapar gynnsamma förhållanden och ger värdsamhället positiva ekonomiska effekter. 
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Samtliga av studiens respondenter sätter högt värde i att samarbeta med andra företag och 

framförallt lokala företag. Då våra respondenter använder sig mycket av lokalsamhället 

bidrar de även till en lönsamhet och minskar landets ekonomiska läckage. För att utveckla 

företag och destinationer bör samarbeten ske för att inte enbart gynna en part. Det är viktigt 

att lokalsamhället får tillgång till de ekonomiska fördelar som kommer in i landet då det 

främst är destinationen som påverkas av resenärens vistelse.  

 

Social hållbarhet inom turism innebär att involvera samhället samt undersöka om de har 

kunskapen, kapitalet och infrastrukturen för att hantera inflödet av människor och nya 

intryck. Respondenternas resmål är och har varit platser som Sri Lanka, Bali, Nepal och 

pilgrimslederna i Italien och Spanien vilka redan är populära resmål för många turister. I 

Nepal är skräp på gator och i naturen märkbart på grund av ett dåligt system för 

återvinning. Då nedskräpning och sopor blivit ett stort problem tolkar vi att infrastrukturen 

inte klarar av eller är uppbyggd för mängden besökare som kommer till Nepal. Turismen i 

Nepal borde därför minskas då infrastrukturen inte hinner med i utvecklingen. Däremot 

förklarade Fridh som anordnar resor till Nepal hur viktig turismen är för landet. Det finns 

en komplexitet i att infrastrukturen inte klarar av det stora flödet av turister men ändå är 

beroende av turism. Utan turismen skulle Nepal förlora viktiga inkomster som de behöver 

för att hålla och förbättra sin levnadsstandard.  

 

I och med städningen som görs på Sri Lankas stränder anser Axel att de hjälper till att 

minimera de avtryck som turister gör på destinationen. De använder sig dock av flera 

resurser på destinationen såsom mat, vatten, avloppssystem och elektricitet. Detta är 

resurser som i många utvecklingsländer är bristfälliga. Enligt oss är detta något som 

researrangörer borde hjälpa och stödja destinationen med istället för att endast bruka deras 

resurser. Däremot gynnas platsen ekonomiskt av inflödet av människor. Att plocka skräp är 

bättre än att inte göra någonting och det hjälper naturen och den biologiska mångfalden. 

Däremot planerar några av arrangörerna i framtiden att hjälpa lokala samhällen genom 

olika projekt. 

 

Magnus Fridh och Per Lundberg anser att mindfulness kan leda till en mer hållbar hälsa 

och ett mer socialt hållbart liv. Därför kan en mindfulness-resa gynna den sociala 

hållbarheten i Sverige då mindfulness ofta leder till en mer välmående befolkning. Stress 

diskuteras både genom empirin och teorin som en inkörsport till mindfulness. Det finns en 



  
 

43 

vilja att ta sig igenom stressen eller ett behov att klara av samt minska den. Många utav 

våra respondenter har tidigare levt ett stressigt liv och det är en av anledningarna till att 

mindfulness blev en del utav deras liv. Mindfulness är ett sätt att vila i livet och från 

stressen som finns runt oss hela tiden. 

 

För att åstadkomma en långsiktig hållbarhet behövs en balans mellan de tre 

hållbarhetsaspekterna. I dagsläget anser vi att våra respondenter har uppnått hållbarhet 

speciellt inom den sociala hållbarheten. De integrerar både med kultur och lokalbefolkning 

på majoriteten av deras resor samtidigt som de arbetar på sitt eget välmående för en mer 

hållbar hälsa. I Sverige är respondenternas mindfulness-resor nära en långsiktig hållbarhet 

och de har hittat en bra balans mellan de tre hållbarhetsaspekterna. Deras klimatavtryck 

hålls lågt då de använder sig av tågförbindelser samt ett fokus på ekologisk, 

lokalproducerad, vegetarisk och vegansk mat under retreaten. Val av klimatvänlig kost och 

transport främjar den ekologiska hållbarheten. Den sociala hållbarheten ses genom att den 

egna hälsan främjas samtidigt som man stöttar lokala företag och samhällen i Sverige. När 

retreaten anordnas i Sverige är de mer lättillgängliga för fler deltagare att närvara. Då det 

är lättare att anordna ett större antal retreats i Sverige anser vi att det kan skapa en större 

ekonomisk hållbarhet för mindfulness-företagen.  

 

Det finns däremot svårigheter med att hålla låga klimatavtryck när det kommer till 

destinationer utanför den svenska gränsen. Detta i synnerhet när man ser på resan till och 

från destinationen. Kosten går inte att kontrollera lika lätt som i Sverige men även där äter 

de lokalproducerat och vegetariskt i den mån det går. Den långa transporten och 

svårigheterna med att kontrollera kosten bidrar till att den ekologiska hållbarheten inte är 

lika stark utomlands som i Sverige. Den sociala hållbarheten utomlands gynnas då våra 

respondenter väljer att samarbeta med lokalsamhället under deras vistelse. Genom 

samarbeten gynnas den ekonomiska hållbarheten för destinationerna de besöker och genom 

ett minskat läckage bidrar de ekonomiskt till platsen.   
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9. Slutsats 
 
I det sista kapitlet kommer vi att återkoppla till studiens syfte och frågeställning. 

 

Mindfulness inom dagens turismmakrnad växer och vi ser en möjlighet till att den växer 

ännu mer på grund av vår stressiga vardag och trenden att vara hälsosam. Därför är det 

viktigt att turismindustrin fortsätter sträva mot en långsiktig hållbarhet. Vi har hittat en 

starkare koppling än vi förväntade oss mellan mindfulness och hållbarhet. I studien 

jämfördes inte mindfulness-resor med andra resealternativ och kan därför inte påstås vara 

mer hållbart än andra resor. Vi har undersökt företagen och deras utveckling och sett att de 

blivit mer hållbara och gjort aktiva val för miljön och annat som kan påverkas negativt av 

deras resor. Genom våra respondenter och teorin kan vi konstatera att de tre dimensionerna 

av hållbarhet är beroende av varandra. De kan inte existera som enskilda 

hållbarhetsaspekter utan kräver varandras samhörighet för en långsiktig hållbarhet.   

 

Majoriteten av respondenterna anser att mindfulness kan leda till en mer hållbar hälsa, ett 

mer socialt hållbart liv samt en mer etisk livsstil. Respondenternas utveckling av hur 

mindfulness kan leda till ett mer hållbart beteende är intressant då det framkommit i teorin 

att det finns en koppling mellan mindfulness och hållbarhet. Respondenternas resonemang 

tillsammans med teorin ger en trovärdig bild av att mindfulness kan leda till ett mer 

hållbart liv både miljömässigt och socialt för mindfulness-utövaren. Enligt det teoretiska 

metrialet tar utövare av mindfulness generellt sett bättre beslut kring förbrukning och 

konsumtion av resurser. Detta är något som även framkommer i respondenternas upplägg 

vilket visar en stark länk mellan mindfulness och hållbarhet. Att vara närvarande och 

medveten om sin situation färgar valen mindfulness-utövarna gör och leder dem mot mer 

hållbara val.  

 

Retreats utomlands och då främst i Ostasien har en relativt låg ekonomisk kostnad 

gentemot de ekologiska resurser som används för att ta sig dit. Mindfulness-resor inom 

Sveriges gränser är ett miljövänligt alternativ med goda framtidsutsikter då fler väljer att 

turista närmare hemmet. Vi anser att den ekonomiska såväl som den ekologiska vinningen 

är större på svenska retreats. Däremot skulle inte detta stoppa människor som vill besöka 

mindfulness-resmål som Indien, Nepal och Bali från att åka dit. Detta är länder som livnär 

sig på turismen och invånarna driver ofta turismverksamheter. Om vi slutar att resa till 
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dessa länderna för att vi vill vara klimatsmarta måste vi också inse att vi förhindrar en 

potentiell samhällsutveckling i ett utvecklingsområde. 

 

Genom vår studie har vi fått reda på hur företagen tänker kring hållbarhet och valen de gör 

innan och under retreats. För vidare studier vill vi undersöka hur mindfulness-resenärer 

ställer sig till hållbarhet och vad deras val grundar sig i samt om deras vardag blir mer 

hållbar efter ett retreat.  
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Muntliga källor 

 

Gunilla Carrington (2019) Intervju 21 oktober 2019 

Nina Granbom (2019) Intervju 5 december 2019 

Magnus Fridh (2019) Telefonintervju 20 november 2019 

Per Lundberg (2019) Intervju 21 november 2019 

Zandra Lundberg (2019) Mailntervju 29 november 2019 

Axel Wennhall (2019) Telefonintervju 29 november 2019 

 



  
 

I 
 

Bilagor 
Bilaga A Pilotintervju (Gunilla Carrington) 
 
Namn: 
Ålder:      
Företag: 
Kön: 
 

1. Driver du egen verksamhet? 
 

2. Hur definierar du mindfulness? 
 

3. Finns det någon skillnad mellan yoga, meditation och mindfulness? 
 

4. Är yoga och meditation en del utav mindfulness? 
 

5. Finns det någon fördel med att kombinera yoga, meditation och mindfulness? 
 

6. Hur kom du in på mindfulness? 
 

7. Vilken är den huvudsakliga anledningen till att man börjar med mindfulness? 
 

8. Ser du någon skillnad på deltagarna före och efter ett retreat? 
 

9. Har du varit på ett retreat? 
 

10. Vilka verktyg får man på ett retreat? 
 

11. Hur stor är chansen att man fortsätter med mindfulness efter ett retreat? 
 

12. Varför åker man på retreat utanför sveriges gränser? 
 

13. Tror du att mindfulness-resor kommer att fortsätta, miljömässigt? 
 

14. Tror du att paketerade resor som grej kommer att finnas kvar? 
 

15. Är det bättre att åka på retreat om man är erfaren eller skulle du rekommendera det 
till en nybörjare? 
 

16. Hur planerar du dina kurstillfällen? 
 
  



  
 

II 

Bilaga B Intervjufrågor om mindfulness-resor 
 
Namn: 
Ålder:      
Företag: 
Kön: 
 

1. Vad är mindfulness för dig? 
 

2. Vad är hållbarhet för dig? 
 

3. Varför har du valt att rikta dig mot mindfulness och vad fick dig att börja  med 
mindfulness? 
 

4. Har du själv varit besökare på ett mindfulness (meditation / yoga) retreat?  
a.) Hur var din första upplevelsen? Berätta. 
b.) Vad letar du efter i en mindfulness-resa? 
c.) Är mindfulness-resor och retreat generellt hållbara enligt dig? Varför? 
 

5. a.) Vilka är fördelarna med att åka på retreat? Varför är retreat viktigt enligt dig?  
b.) Vilken typ av retreat skulle du rekommendera för en nybörjare 
 respektive erfaren utövare inom mindfulness? 

c.) Skulle du rekommendera att åka på retreat utomlands eller i Sverige? Varför? 
 

6. Vad för typ av mindfulness-resor arrangerar ni och vart? Varför? 
 

7. Vilken är målgruppen för era resor?  
 

8. a.) Hur ser upplägget ut för era arrangerade resor? Beskriv gärna detaljerat 
 dag för dag. (Bifoga gärna resans schema)  
b.) Berätta mer om val av: 
- Destination 
- Transport (till & från destination samt transportmedel på plats) 
- Boende (Typ av boende, lokalt ägt? Arbetar boendet hållbart? ) 
- Aktiviteter 
- Kost  
 

9. a.) Hur arbetar ni med hållbarhet vid planering av era retreats, är det något 
 ni gör medvetet? Exempel? 
b.) Har något fått er att ändra upplägg eller destination på resorna de senaste åren?  
c.) Hur vill ni utveckla era framtida resor? Varför? 
 



  
 

III 

10. Vid retreats utomlands, hur mycket och på vilket sätt integrerar ni med 
lokalbefolkning på destinationen? Är ni involverade i lokala samhället? 
 

11. Hur gör ni för att skapa lönsamhet för er företag, destinationen och 
 lokalsamhället? 
 

12. Har ni några miljömässiga hållbarhetscertifieringar eller hållbarhetsföretag 
 som ni arbetar med? 

 
  



  
 

IV 

Bilaga C Intervjufrågor för icke företag (Per Lundberg) 
 
Namn: 
Ålder:      
Företag: 
Kön: 
 

1. Vad är mindfulness för dig? 
 

2. Vad är hållbarhet för dig? 
 

3. Varför har du valt att rikta dig mot mindfulness och buddhism? Vad fick dig att 
börja med mindfulness och buddhism? 

 
4. a.)Har du själv anordnat retreats eller varit på något?  

b.) Vilken typ av retreat har du i så fall varit på/anordnat? 
c.) Har de varit givande för dig eller deltagare? Isåfall hur? 

 
5. Vad handlar retreat om för dig? 

 
6. a.) Vad är din åsikt om mindfulness retreat? Förklara. 

b.) Vad för skillnader finns det på västvärldens och östvärldens retreats? 

 
7. Finns det enligt dig problem med dagens mindfulness-resor? I så fall vilka?  Hur 

kan de förbättras isåfall? 

 
8. a.) Vad är enligt dig skillnaden mellan östlig och västlig buddhism och 

mindfulness? 
b.) Borde mindfulness vara mer anpassad till vart i världen du befinner dig? 
c.) Finns det en risk att vi utvecklar en “lättvariant” av buddhism i väst?  

 
9. På vilket sätt enligt dig är mindfulness-resor ett hållbart/ohållbart resealternativ? 

 
10. a.) Hur ska man hitta sin egen väg om man inte har någon erfarenhet av 

buddhismen? 

b.) Hur vet man, speciellt i början, att inriktningen är bra? 
 

11. Finns det en rätt mindfulness? 
 


