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Förord 
 
 
Tillkomsten av denna kandidatuppsats har varit en givande och lärorik process som genererat i 

ökad kunskap och förståelse för utvecklandet av upplevelser. Vi vill med detta förord visa vår 

tacksamhet till alla som på något sätt varit involverade, samt bidragit till skapandet av denna 

kandidatuppsats. Först och främst vill vi rikta ett tack till vår handledare Hans Wessblad för 

den tid och det engagemang han bidragit med under uppsatsens framväxt. Hans synpunkter har 

hjälpt oss att betrakta materialet utifrån nya perspektiv samt uppmuntrat oss till att utveckla 

vårt tankesätt. Vidare vill vi varmt tacka Helene Åkerström samt Ulrika Bergman från Orbaden 

Konferens och Spa för den tid de har ägnat oss. Utan dem hade det varit omöjligt att få den 

förståelse vi har idag för hur upplevelser skapas på en Spa-anläggning. Vi vill också tacka de 

personer som genom att ställa upp på intervjuer givit oss värdefulla åsikter angående Spa-

upplevelser. Sist men inte minst vill vi tacka våra nära och kära för deras uppmuntran och stöd.  

 

 

Vi hoppas med denna uppsats ge dig som läsare en inspirerande stund. 

Mycket nöje med läsningen. 

 

 

Kalmar, 28 maj 2008 
 

Carola Holm, Ida Lindström och Helena Östansjö
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Välkommen till Spa-upplevelsen. Låt dig inspireras! 

 

 

 

 

”Insvept i den mjuka vita morgonrocken, uppkrupen i en skön vilstol med en uppfriskande 

hälsodrink i min hand blickar jag ut över Hälsinglands blånande berg och solens strålar 

speglar sig i Ljusnans glittrande vatten. Det enda som hörs är ljudet av porlande vatten och 

fåglarnas kvitter som bryter tystnaden, doften av aromaoljor ger mig en känsla av lugn. 

Framför mig väntar några spännande och njutningsfulla dagar där jag får möjlighet att fly 

vardagens stressiga och kravfyllda tillvaro och bara fokusera på mig själv, min hälsa och mitt 

välmående. Här kommer jag att unna mig en massage som får musklerna att slappna av, en 

lerinpackning för att locka fram en mjukhet i min hud, eller bara någon form av behandling 

som med hjälp av mänsklig beröring och vårdande produkter ökar välbefinnandet för såväl 

kropp som själ. Jag har köpt mig en upplevelse utöver det vanliga som berör och stimulerar 

alla mina sinnen. Jag är på Orbaden Spa – var är du?”   

 

(Citat från en anonym spa-gäst i Orbaden Spa´s gästbok) 
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Sammanfattning 
 
  
Upplevelsens era är här och ställer samtliga aktörer i samhället inför utmaningar. Upplevelsen 

ska inte längre bara fylla ett funktionellt behov, den ska beröra konsumenten på ett helt annat 

sätt. Allt i syfte att kunna erbjuda konsumenten en upplevelse utöver det vanliga för att som 

företag lyckas med att särskilja sig från sina konkurrenter. En strategi för att lyckas med 

differentiering är att engagera konsumentens sinnen i upplevelsen. Uppsatsen tar 

utgångspunkt i två teoretiska begrepp: Pine & Gilmore´s (1999) strategimodell, The 

Experience Realms, och Hulténs m.fl. (2007) teori om sinnesmarknadsföring. Vårt arbete 

syftar till att utreda vad som händer i mötet mellan dessa två teorier på ett konkret fält – 

Orbaden Konferens och Spa. Studien har varit av deduktiv karaktär. Vi har tillämpat kvalitativ 

metod då vi med utgångspunkt från valda teorier önskat undersöka hur ett spa-besök upplevs 

av gäster, samt utreda hur en specifik anläggning arbetar med att skapa upplevelser. Vi 

genomförde fyra kvalitativa intervjuer, två med representanter från Orbaden Konferens och 

Spa, två med personer som har gedigen erfarenhet av att vara besökare på spa. Då teorin 

kopplades till empirin kunde flera mötespunkter av vikt urskiljas. Mötespunkterna som 

framträtt kan vara av avgörande vikt vid skapandet av upplevelser.   
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1 Inledning 
 
Inledningskapitlet presenterar bakgrunden till valda teorier och en beskrivning av dessa.  Här 

förs även en problemdiskussion som följs utav en problemformulering. Kapitlet avslutas med 

en presentation av vårt syfte. 

 
 
1.1 Bakgrund 
En ny världsekonomi och konsumtionskultur har vuxit fram då vårt samhälle gått från 

massproduktion av varor och tjänster till konsumtion av upplevelser. Välkända teoretiker som 

Pine & Gilmore (1999) menar att en upplevelseekonomi har fått en allt större roll i samhället 

och vuxit fram ur ett föränderligt ekonomiskt samanhang som dagens företag tvingas anpassa 

sig till. Upplevelseindustrin står inför en ny utmaning när det gäller att skapa upplevelser. Den 

ständigt föränderliga marknaden ställer krav på företag att hitta nya sätt att differentiera sig 

gentemot sina konkurrenter. För att överleva på marknaden måste företag inom 

turismindustrin lära sig förstå och uppfatta sin konsument och dennes behov. Konsumenten 

har kommit att bli alltmer kräsen och kräver individanpassade lösningar och unika 

upplevelser. Det finns ett dilemma i värdeskapandet som handlar om att skapa mervärde och 

helhetsupplevelser för konsumenten. Ett sätt för företag att komma tillrätta med dilemmat är, 

enligt Hultén m.fl. (2007), att med hjälp av sinnesmarknadsföring skapa upplevelser som 

svarar mot konsumentens personlighet, livsstil och identitet. Därav måste företag på ett 

strategiskt och medvetet sätt börja rikta sig mot människans fem sinnen i sitt 

upplevelseskapande och i sin marknadsföring, för att frambringa en fullständig 

sinnesupplevelse i deras strävan att nå konsumenten på ett djupare plan.  

 

Upplevelseekonomi 
Enligt Pine & Gilmore (1999) är det idag inte längre tillräckligt att enbart tillhandahålla varor 

och tjänster då efterfrågan består av upplevelser som engagerar kunden.  Ett uttryck för det 

benämns upplevelseekonomi, eller The Experience Economy, och ligger till grund för 

framtidens ekonomiska tillväxt. Grönroos (2002) förklarar att upplevelseekonomin handlar 

om att skapa värde snarare än att distribuera värde, att underlätta och stödja en värdeskapande 

process istället för att distribuera färdigtillverkat värde till gästerna. I stället för att tillverka 

materiella produkter behöver producenter idag skapa en upplevelse av sin produkt för att nå
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kunden på ett djupare och mer känslomässigt plan. Att dricka vin under ett besök på en fransk 

vingård framkallar exempelvis en unik smakupplevelse som skiljer sig från att konsumera 

samma vin hemma i Sverige.  När en gäst köper en upplevelse betalar gästen för att spendera 

tid och för att njuta av en rad olika aktiviteter som företaget anordnar för att engagera gästen 

på ett personligt plan, enligt Pine & Gilmore (1999). Ett företag kan inte skapa något av värde 

om inte individen är engagerad i upplevelseskapandet. O´Dell (2002) menar att 

upplevelseekonomin vilar på de personer som skapar upplevelserna och de människor som 

investerar både pengar och tid i sökandet efter dem. Pine & Gilmore (1999) menar att i 

upplevelseekonomin iscensätts, produceras och styrs upplevelserna av producenten som med 

unika erbjudanden försöker locka och attrahera konsumenterna. 

 

Pine & Gilmore (1999) förklarar genom en strategimodell, som de kallar för The Experience 

Realms, hur företaget kan urskilja sig, utmärka sig och presentera en mer skräddarsydd 

upplevelse.  
 

”upplevelsen går in i deltagaren” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivt                  AHH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passivt 
Deltagande 

Aktivt 
Deltagande 

Immersion

Absorption

Eskapism Estetik 

Utbildning Underhållning 

”deltagaren går in i upplevelsen” 
 
 

Figur 1. The Experience Realms 
Källa: Skapad efter Pine & Gilmore (1999:30) 

 
 

Modellen redovisar element för en framgångsrik upplevelse, som enligt en sådan (1) utbildar 

människor på ett eller annat sätt, (2) har en eskapistisk anknytning, (3) innehåller någon form 

av underhållning och (4) är inslagen i en estetisk förpackning som förenar dessa element på 
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ett lockande sätt. Författarna beskriver vidare att deltagaren i en upplevelse kan engageras 

genom två dimensioner; grad av deltagande och relation till omgivningen. Dessa två 

dimensioner kan kombinerat definieras med ovanstående fyra element som entertainment, 

education, escapist och etsthetic. Vi kommer i detta arbete att benämna dessa element efter 

Mossbergs (2003) översättning underhållning, utbildning, eskapism och estetik. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att en underhållande upplevelse ger deltagaren en 

möjlighet att känna något, en utbildningsupplevelse ger möjlighet till att lära sig något, en 

eskapistisk upplevelse ger möjlighet till att göra något medan en estetisk upplevelse ger 

möjlighet till att passivt vara där. Pine & Gilmore (1999) menar att en upplevelse inte 

behöver kategoriseras i endast en del av upplevelseelementen. Författarna menar att den mest 

givande upplevelsen omfattar delar från alla fyra typerna. Ett sådant erbjudande som 

innehåller alla fyra element kan ses som en attraktiv, engagerande och konkurrenskraftig 

produkt.  

 

Pine & Gilmore (1999) har med sin strategimodell, The Experience Realms, utvecklat en teori 

som handlar om hur man skapar framgångsrika upplevelser. Genom fokus på hur producenter 

skapar ekonomiskt värde genom upplevelser har teorin utgjort en viktig milstolpe i företags- 

och turismekonomiska samanhang. Teorin har inspirerat oss som studenter till att betrakta 

upplevelseskapande i ett nytt ljus och vi vill därför prova om den fortfarande är relevant i ett 

upplevelsesammanhang.  
 
 

Sinnesmarknadsföring 
Att erbjuda kunderna en upplevelse utöver det vanliga är idag ett viktigt 

differentieringsverktyg för många företag, enligt Hultén m.fl. (2007). I dagens samhälle är 

skräddarsydda produkter och individualisering ledord och de marknadsföringsstrategier som 

innan funnits och tillämpats börjar alltmer ifrågasättas. Samhället har gått från den 

traditionella massmarknadsföringen till mikromarknadsföring, där man belyser faktorer som 

tjänstelogik och kunden i centrum, för att slutligen närma sig ett samhälle där 

sinnesmarknadsföring står i fokus. Därför menar Hultèn m.fl. (2007) att 

sinnesmarknadsföringen måste förstås utifrån det sammanhang i samhället där individer och 

företag verkar. 
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I sinnesmarknadsföringen står individen i centrum och har tillsammans med de fem sinnena; 

lukten, smaken, känseln, hörseln och synen en avgörande roll i skapandet av den ultimata 

sinnesupplevelsen. Sinnesmarknadsföringen handlar om hur företag kan nå och skapa 

relationer med kunderna på två olika sätt. Ett sätt är att med hjälp av sinnesstrategier försöka 

skapa och bygga en image som svarar mot konsumentens personlighet, livsstil och identitet. 

Företag bör av den anledningen på ett strategiskt och medvetet sätt rikta sig mot sinnena i 

marknadsföringen. Det andra sättet handlar om att nå konsumenten på ett personligare, 

djupare och mer individuellt plan än vad den traditionella marknadsföringen tidigare lyckats 

göra. I sinnesmarknadsföringen involveras emotionella såväl som rationella inslag i och med 

att en produkt alltmer övergår från tidigare funktionella attribut och produktfördelar till att ses 

som en upplevelse. Hultèn m.fl. (2007).  

 

Hultén m.fl. (2007) använder sinnesstrategier i ett försök att påvisa effekterna av 

sinnesmarknadsföringen både för kunder och för företag. Strategierna används således för att 

skapa upplevelser och förklarar hur man kan använda sig av sinnena för att förstärka en 

sinnesupplevelse. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Figur 2. Sinnesupplevelsen 

Källa: Skapad efter Hultén m.fl. (2007:19) 
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Hultèn m.fl. (2007) har med sin sinnesupplevelsemodell utvecklat en teori som bygger på att 

människans fem sinnen skall engageras i skapandet av en upplevelse. Med hjälp av 

sinnesstrategier har producenter som mål att nå konsumenten på ett personligare, djupare och 

mer individuellt plan än vad man lyckats med tidigare. Attityden till att marknadsföra med 

hjälp av sinnena har kommit att förändrats då man har insett vikten av att kunna beröra 

kunderna emotionellt för att skapa sinnesupplevelser. I sinnesmarknadsföringen står individen 

i centrum och har tillsammans med de fem sinnena en avgörande roll i skapandet av den 

ultimata sinnesupplevelsen. Sinnesmarknadsföringen har väckt vårt intresse för sinnenas 

påverkan på upplevelser. Intressant för oss är att undersöka hur sinnesstrategierna förhåller sig 

till en konkret upplevelseprodukt.   

 

SinnesEkonomi 
Det som uppstår när man kombinerar upplevelseekonomi och sinnesmarknadsföring kommer 

vi fortsättningsvis i utredningen benämna SinnesEkonomi. Begreppet är uppfunnet av oss som 

författat arbetet. SinnesEkonomin berör tre kapitel som benämns att väcka känslor, att deltaga 

och engageras i upplevelsen samt att beskåda i samspel med omgivningen. Varje teoridel 

kopplas sedan till vår empiri. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Att skapa en upplevelse inom turismindustrin är idag för producenten en komplicerad process. 

Enligt O´Dell (2002) existerar inte bara upplevelser utan människor skapar dem tillsammans, 

investerar tid och pengar i sökandet efter dem, och industrier, företag och organisationer ser 

till att paketera och sälja dem. Den nya ekonomin och upplevelseekonomin har därmed vuxit 

fram ur ett föränderligt ekonomiskt sammanhang som företagen tvingas verka i och som vi 

andra lever våra vardagliga liv i. Pine & Gilmore (1999) förklarar vikten av denna vetskap 

hos företagen. För att lyckas i dagens värld måste företag känna till vad kunder vill ha samt 

inse att det ekonomiska sammanhang som de verkar i håller på att förändras. Vissa aktörer 

blir framgångsrika, andra inte.  

 

Att köpa en upplevelse är en minst sagt lika komplicerad process. Människor låter idag 

emotionella värden styra konsumtionen och handlar med hjärta i stället för med hjärna. Det är 

inte enbart produktens funktion som skall uppfyllas, utan även känslomässiga behov som skall 

tillfredställas enligt Mossberg (2003). Kunden attraheras av upplevelser som är intensiva, har 
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hög kvalitet och innehåller flera olika element. Ett spa-besök kan liknas vid en konsumtion av 

en upplevelse, där gästen genom aktiviteter engageras passivt eller aktivt och där estetiska 

attribut förstärker den känslomässiga anknytningen till upplevelsen. Vad är det i spa-

upplevelsen som gör att den har en sådan attraktionskraft? 

 

Inflytelserika personer som Pine & Gilmore (1999) har tidigare varit tongivande i 

resonemanget kring att skapa upplevelser. Författarnas resonemang har mynnat ut i teorin om 

upplevelseekonomin, som såväl då som nu, är relevant i vårt upplevelsesamhälle. Dock kan vi 

skönja ett vetenskapligt intresse för upplevelser som har uppstått utifrån en konstant 

föränderlig värld. Det finns idag fler relevanta teorier som på olika sätt fortsätter att utveckla 

upplevelseskapandet. Häribland finner vi Hulténs m.fl. (2007) teori om sinnesmarkandsföring. 

Författarnas resonemang om att skapa upplevelser som tilltalar människans samtliga fem 

sinnen är en ny dimension i upplevelseskapandet. Då vi studerar teorierna finner vi såväl 

skillnader som likheter, intressant att utreda är var teorierna möter varandra. Det är i mötet 

som något nytt och unikt uppstår.  

 

1.3 Problemformulering 
• Vad händer i mötet mellan upplevelseekonomin och sinnesmarknadsföring? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att utreda vilka mötespunkter som finns mellan upplevelseekonomin 

och sinnesmarknadsföring, för att sedan koppla dem till en spa-upplevelse.  
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2. Bakgrund Spa 
 

Inledningsvis kommer här en kort introduktion till begreppet Spa och därefter följer en 

presentation av Orbaden Konferens och Spa och deras upplevelseutbud.  

 

 

2.1 Spa – hälsa genom vatten 
Enligt Swanberg (1998) har Spa i Sverige kommit att bli en allt större och växande trend. Spa-

kulturen har plockat upp och levandegjort gamla, beprövade tekniker som olika vattenterapier, 

kalla och varma bad samt massage och lerinpackningar från de gamla kurorterna, i syfte att 

skänka avspänning och välbefinnande åt stressade nutidsmänniskor. Begreppet har idag fått 

en ny innebörd och kännetecknas av en holistisk syn på kropp och själ och utgörs av fyra 

viktiga hörnstenar: hälsosam föda, träning, mental balans samt god ansikts- och kroppsvård i 

samverkan. Spa i vår tids betydelse står för en nyttigare livsstil där både kropp och själ är i 

fokus. 

 

2.2 Orbaden Konferens och Spa  
I natursköna Orbaden, även kallad Hälsinglands Riviera, ligger Orbaden Konferens och Spa. 

Den miljömärkta anläggningen från tidigt 1920-tal är ensam i sitt slag och innehar en 

omväxlande bredd på verksamheten. Orbaden Konferens och Spa erbjuder varierat boende i 

hotell eller lägenheter, konferensmöjligheter, aktiviteter av olika slag samt en spa-anläggning. 

Spa-anläggningens erbjudanden innehåller allt från hälsosam mat, fysisk- och mental träning 

och kroppsbehandlingar. På anläggningens relaxavdelning har gästen tillgång till pool och 

bastu, massörer, hud-, spa- och fotvårdsterapeuter och mineralsaltbad. (www.orbaden.se) 

 

Orbaden Konferens och Spa tillhandahåller paketerade spa-erbjudanden där verksamhetens 

Må bra helg och energizing weekend har kommit att bli framgångsrika koncept. Välkända 

personer och träningsexperter som Malin Berghagen och Cecilia Gustavsson står här som 

starka profiler och som instruktörer leder dem de olika aktivitetsutbuden som finns att välja på 

under dessa helger. (www.orbaden.se) 

 
Vi kommer fortsättningsvis att benämna Orbaden Konferens och Spa för Orbaden Spa. 
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3. Metod 
 

Detta kapitel beskriver hur vi har gått tillväga med utredningen. Det finns en mängd 

avgöranden som forskaren måste ta ställning till. Vår deduktiva ansats beskrivs samt den 

kvalitativa metoden förklaras. Vidare presenterar vi hur intervjuerna gått till samt redogör 

för hur materialet analyserats.    

 
 
 

3.1 Tillvägagångssätt 
För att skapa förståelse för det område vi önskar undersöka har vi valt att fokusera på två 

teorier relaterade till turism- och företagsekonomi som båda är betydande i skapandet av 

upplevelser. Vår utgångspunkt har varit Pine & Gilmores (1999) teori om de fyra 

upplevelseelementen, The Experience Realms, samt Hulténs m.fl. (2007) teori om 

sinnesmarknadsföring. Genom att studera teorierna har vi funnit såväl likheter som skillnader 

i deras syn på upplevelseskapandet vilket lett fram till syftet med denna uppsats. Under 

inläsningen av teorierna väcktes vår nyfikenhet samt frågor kring hur man på ett konkret sätt 

kan applicera nämnda teorier på en upplevelseprodukt skapad av en producent inom 

turismbranschen, samt hur gäster uppfattar upplevelseprodukter. För att ytterligare öka vår 

kunskap om området valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer med representanter från ett 

företag som erbjuder spa-upplevelser. För att få gästens syn på upplevelsen genomförde vi 

kvalitativa intervjuer även med spa-besökare. Då intervjuerna var klara valde vi att spendera 

den resterande dagen på Orbaden Spa. Här fick vi möjlighet att observera gäster och personal 

samt prova på några av anläggningens erbjudanden vilket gav oss en ökad förståelse för spa-

konceptet.  

 

Vår uppsats har främst baserats på litteraturkällor och fyra kvalitativa intervjuer, i övrigt har 

vi använt oss av Internet, prospekt från Orbaden Spa samt artiklar. Vi har noga granskat 

materialet och tagit med det som vi upplevt som relevant information för uppsatsen. Det är 

viktigt att inta ett objektivt förhållningssätt till sitt material och kritiskt granska källorna. 
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3.2 Ansats 
Rienecker & Jorgensen (2000) menar att man inom forskning går tillväga på olika sätt för att 

få svar på det som man önskar undersöka, det handlar om att arbeta induktivt eller deduktivt. 

Författarna beskriver den induktiva metoden som att ta vägen från empiri till teori och där 

utgångspunkten kan vara ett praktiskt problem eller en hypotes och forskaren söker svar med 

hjälp av teori, begrepp och modeller. Angreppssättet innebär att forskaren har ett öppet 

förhållningssätt till forskningsproblemet. Rienecker & Jorgensen (2000) beskriver den 

deduktiva arbetsgången som att man tar sig från teori till empiri. Att arbeta deduktivt innebär, 

enligt författarna, att forskaren utgår från ett teoretiskt resonemang som sedan prövas, 

bekräftas eller avisas med hjälp av empiri. I vårt arbete har vi valt att utgå ifrån den deduktiva 

metoden då vi önskar utreda upplevelseskapandet, främst utifrån ett teoretiskt resonemang 

med hjälp av valda teorier och modeller, för att sedan med empirins hjälp förstå 

upplevelseprodukten ur både producenten samt gästens perspektiv. 

 

3.3 Kvalitativ metod 
Enligt Holme & Solvang (1991) finns det en skillnad inom forskning mellan två olika 

metodiska angreppssätt vilka avser kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder. Enligt 

författarna försöker den kvalitativa metoden förstå och förklara genom att skapa en djupare 

förståelse för en företeelse, medan den kvantitativa metoden snarare syftar till att samla 

mätbara värden. Vi har använt oss av kvalitativ metod i uppsatsen då syftet med 

undersökningen inte handlar om att samla mätbara värden och dra generella slutsatser, utan 

om att skapa en djupare förståelse för upplevelseskapandet. Metoden i vår uppsats grundar sig 

på fyra semistrukturerade intervjuer som hjälpt oss att fånga producenten (Orbaden Spa), samt 

spa-gästens uppfattning gällande upplevelser. Enligt Denscombe (2000) har forskaren vid 

sådana intervjuer förutbestämda frågor, men svaren är öppna och här finns utrymme för 

intervjupersonen att utförligt tala om ämnet. Vid en semistrukturerad intervju har forskaren 

även möjlighet att ställa följdfrågor samt be respondenterna att vidareutveckla sina svar om 

det behövs. För att komma åt information på ett djupare plan från våra intervjupersoner anser 

vi att valet av semistrukturerade intervjuer är en bra metod. 

 

3.4 Observation 
Våra observationer har skett i samband med att vi utfört vår kvalitativa undersökning på 

Orbaden Spa i Orbaden, Hälsingland. Här fick vi möjlighet att studera gäster och anställda i 
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deras naturliga kontext i spa-miljön. Enligt DePoy & Gitlin (1999) gör vi ständigt 

observationer för att tolka andra människors beteende. Vidare menar författaren att det krävs 

en längre tids observationer för att nå förståelse för de människor man studerar samt för hur 

de handlar. Att genomföra en observation på en viss tid och vid ett visst datum kan, enligt 

DePoy & Gitlin (1999), få avgörande konsekvenser för utfallet. Vi måste därför kritiskt se på 

vår observation av Orbaden Spa då observationen endast pågick under en dag. En nackdel kan 

vara att vi på denna korta tid inte kunnat få en rättvis helhetsbild av Orbaden Spa. För att få en 

mer generell bild av hur Orbaden Spa skapar upplevelser hade vi varit tvungna att göra fler 

intervjuer samt en längre observation. Dock anser vi att vi fått en god inblick i verksamheten 

genom våra detaljerade intervjuer samt observationer. Då Orbaden Spa är en mindre spa-

anläggning är det enkelt att få kontakt med såväl personal som övriga gäster.  Enligt DePoy & 

Gitlin (1999) är det viktigt att titta, lyssna och ställa frågor när man observerar och detta anser 

vi att vi lyckats med under den relativt kort tid vi spenderade där. 

 

3.5 Intervjuer 
Enligt Andersen (1998) finns det både fördelar och nackdelar med att använda sig av 

intervjuer. Fördelarna är att respondenten är kunnig och engagerad i det ämne som undersöks 

och ofta villig att svara på frågor även av intimare karaktär. Han menar vidare att intervjuer 

öppnar upp möjligheten för frågor av mer omfattande slag. En nackdel vid intervjuer kan vara 

det som, av Andersen (1998), benämns ”intervjuareffekten”. Vilket innebär att respondenten 

kan känna vissa förväntningar från den som intervjuar och anpassa sina svar efter det 

respondenten tror att intervjuaren vill höra. Under våra intervjuer har vi inte upplevt det 

problemet. Även faktorer som var intervjun sker någonstans påverkar intervjusituationen och 

det är viktigt att säkerställa att respondenten känner sig väl till mods. Då våra 

producentintervjuer ägde rum på Orbaden Spa var miljön välbekant för respondenterna och 

utgjorde inget störande element. Intervjuerna har föregåtts av inledande samtal via telefon och 

e-mail där vi presenterat vårt valda ämne samt redogjort för den tid vi skulle vilja ta i anspråk 

av respektive intervjuperson. Våra spa-gäster valde vi däremot att intervjua i ett avskilt rum 

på högskolebiblioteket i Kalmar, en neutral plats, för att undvika störande moment under 

intervjun. Enligt Kvale (1997) är det viktigt att man innan intervjuerna skaffar sig 

förkunskaper om det som skall undersökas. För att få en djupare insikt i ämnet och för att 

kunna planera våra intervjuer läste vi in oss på relevant litteratur samt på information om 
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företaget. Underlaget till intervjuerna strukturerades och baserades därefter på våra utvalda 

teorier.  

  

Strax efter klockan 09:00 den 18:e april kom vi till Orbaden Spa och välkomnades av den 

verkställande direktören Helene Åkerström. Hon visade oss runt på anläggningen samt 

presenterade oss för personalen. Därefter satte vi oss i ett avskilt rum för att starta den första 

intervjun. Vi valde att spela in intervjun med en diktafon för att kunna vara delaktiga och 

fokuserade på själva intervjun. En annan fördel med inspelning är att man har det inspelade 

materialet i en permanent form som man kan återvända till. Vi kontrollerade även att det var 

ok med respondenten att intervjun spelades in. Den andra intervjun skedde på samma plats 

med Ulrika Bergman. Även denna intervju spelades in. 

 

3.6 Urval 
För att finna personer till vårt arbete som kunde bidra med värdefull information om spa-

upplevelsen utifrån ett gästperspektiv beslöt vi oss för att använda oss av bekvämlighetsurval. 

Detta innebär, enligt Esaiasson (2005), att man använder sig av analysenheter som för 

forskarna är enkla att fånga, det vill säga personer man har i sitt kontaktnät. Vårt krav på 

respondenterna var att de skulle ha besökt minst två spa-anläggningar under det senaste året 

för att kunna resonera kring spa-upplevelsen. Nackdelen med ett bekvämlighetsurval handlar 

om att det finns en risk för att resultatet inte blir representativt för den population man önskar 

studera, något som sedermera kan påverka resultatet som senare dras. Vi är medvetna om att 

respondenternas erfarenheter främst gäller en generell spa-upplevelse och inte kan kopplas till 

Orbaden Spa. Orbaden Spa´s arbete med att skapa upplevelser syftar endast till anläggningen 

och kan inte generaliseras till andra spa-anläggningar.    

 

När det gäller valet av Orbaden Spa tyckte alla att det var ett intressant undersökningsobjekt 

då de erbjuder unika upplevelseprodukter. Vårt intresse väcktes av en annons i tidningen Leva 

och därefter tog vi kontakt med anläggningen. 

 

Här följer en kort presentation av våra intervjupersoner: 

1. Helene Åkerström, Vd för Orbaden Konferens & Spa. Helene Åkerström har varit verksam 

i spa-branschen under de senaste sex åren. Innan dess har hon arbetat med marknadsföring för 

välkända hotellkedjor, samt drivit ett pensionat. 
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2. Ulrika Bergman, Spa- och bokningsansvarig. Ulrika har arbetat på Orbaden Spa de senaste 

fyra åren. Innan dess arbetade hon som friskvårdsterapeut och är utbildad på Bosöns 

Idrottshögskola. Hon har ett brinnande intresse för hälsa och friskvård. 

  

3. Sofia Stjärnebring, 25 år, studerar till socionom vid Högskolan i Kalmar. Hon har besökt ett 

flertal spa-anläggningar i Sverige och har ett intresse för friskvård. 

 

4. Maria Quist, 23 år, studerat till civilekonom vid Lunds universitet. Hon har besökt flera 

spa-anläggningar, varav ett i USA. Hon är intresserad av träning och har även hon ett intresse 

för friskvård.  

 

Våra intervjupersoner har samtliga samtyckt till att inte vara anonyma. 

 

3.7 Analys av intervju 
Det finns ingen standardform för att rapportera resultaten från en intervjuundersökning. Det 

vanligaste sättet att presentera resultaten på är genom utvalda citat, enligt Kvale (1997). 

Författaren menar att då man analyserar en intervju skall man försöka behålla helheten och 

skilja det väsentliga från det oväsentliga. Alla intervjuer som genomförts har spelats in för att 

inte gå miste om någon data. Våra intervjuer har analyserats och tolkats genom transkribering. 

För att säkerställa en så exakt transkribering som möjligt har våra intervjuer spelats in med 

hjälp av diktafon. Bryman och Bell (2005) diskuterar fördelarna med detta och menar att 

transkribering av intervjun blir betydligt enklare om den är inspelad. Författarna menar vidare 

att det ofta inte finns tid till att göra sammanhängande och korrekta anteckningar under en 

intervju. En annan fördel som författarna nämner är att det minskar risken för feltolkningar 

och förvrängningar då allt det som sagt finns ordagrant inspelat på band. Tidigare erfarenheter 

har lärt oss att det underlättar att spela in en intervju och därför valde vi denna teknik till vårt 

arbete. Vi lyssnade igenom våra intervjuer ytterligare en gång för att verifiera att vi uppfattat 

svaren korrekt samt att dessa var fullständiga. Efter bearbetning av intervjuerna 

sammanställde vi dem efter ”teman” för att på så sätt se hur de passar ihop med de olika 

delarna i teorin. Vi plockar ut det som är relevant för uppsatsen för att sedan väva ihop den 

analyserade empirin med den relevanta teorin.  
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4. SinnesEkonomi - Att väcka känslor 
 

Inledningsvis förklarar vi hur teorierna ser på upplevelseskapandet utifrån ett 

producentperspektiv, där kundens behov hamnar i fokus. Resonemanget utvecklas därefter 

med koppling till empiri från Orbaden Spa för att se hur teorierna förhåller sig till en konkret 

upplevelseprodukt.  

    

 

Upplevelseekonomin, enligt Pine och Gilmore (1999), syftar på en konsument som agerar 

efter känslomässiga behov där emotionella värden och det individuella med det egna jaget står 

i centrum. Företag måste därför utveckla nya strategier för att tillgodose konsumentens behov. 

Sinnesmarknadsföringen, enligt Hultén m.fl. (2008), syftar också 

till att konsumenten och dess behov bidrar till att företag i allt 

högre grad måste kunna differentiera sig för att nå ut till kunder. 

Författarna menar att sinnena länge har ignorerats i 

marknadsföringssammanhang och att attityden till att 

marknadsföra med hjälp av sinnena har kommit att förändrats. 

Här har man insett vikten av att kunna beröra kunderna 

emotionellt för att skapa sinnesupplevelser. Enligt Hultén m.fl. 

(2007) har resultatet av sinnenas reaktioner på inslag eller 

element i marknadsföringen kommit att kallas för sinnesupplevelsen. I 

sinnesmarknadsföringen står individen i centrum och har tillsammans med de fem sinnena en 

avgörande roll i skapandet av den ultimata sinnesupplevelsen. Kunderna skapar villkor för 

sinnesmarknadsföringen och de sinnesupplevelser som sker engagerar både vänster och höger 

hjärnhalva, då den vänstra hjärnhalvan är av mer rationell karaktär och den högre är av mer 

emotionell karaktär. Det är av stor vikt att utgå från att kunderna är både emotionella och 

rationella individer då konsumenten vill att upplevelsen ska vara tillfredställande. Vad som 

skiljer en sinnesupplevelse från en upplevelse, enligt Hultén m.fl. (2007), är den möjlighet 

som sinnesmarknadsföringen har att kunna påverka kunden på djupet. På så sätt arbetar 

sinnesmarknadsföringen med att skapa konkurrensfördelar av emotionell karaktär. Pine & 

Gilmore (1999) skiljer inte en sinnesupplevelse från en upplevelse utan styrker detta 

resonemang vidare med att om en upplevelse skall kunna ge ett mervärde till ett erbjudande 

måste man engagera de fem sinnena på ett positivt sätt samt 
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blanda in saker värda att minnas. Författarna menar att konsumenten vill kunna förnimma en 

känsla, behålla ett minne samtidigt som han eller hon tillgodogör sig upplevelsen av en tjänst. 

Kunden skall kunna köpa sin icke-materiella aktivitet, sin tjänst, och samtidigt få en 

tillfredställande känsla. Hultén m.fl. (2007) tillägger att företag därmed på ett strategiskt och 

medvetet sätt har börjar rikta sig mot människans fem sinnen i sin marknadsföring, med andra 

ord nå sin konsument på ett djupare plan än vad den traditionella marknadsföringen tidigare 

lyckats göra.  

 

Hultén m.fl. (2007) talar om upplevelselogiken, som enligt författarna ses som den enda sanna 

logiken i samhället, och att denna bidrar till att skapa relationella, kognitiva, emotionella eller 

symboliska värden. Hultén m.fl. (2007) menar i en forskningsrapport att företag i 

servicelandskap, i syfte att skapa sinnesupplevelser, ständigt önskar erbjuda konsumenterna 

emotionella kopplingar. Han använder Starbucks Coffee Shops som exempel och menar på att 

upplevelselogiken bygger på att man vill stärka varumärket och att genom emotionella och 

estetiska värden ge det ytterligare dimensioner. Man vill omsluta kunden i en upplevelse som 

aktiverar alla sinnen. Besöket ska vara en upplevelse för både hjärta och hjärna då Starbucks 

erbjuder en inbjudande miljö med behagliga färger i interiören och en behaglig ljussättning, 

vilket invaggar besökaren i en skön visuell upplevelse. Den lugna musiken är speciellt utvald 

och syftar till att ge en känsla av just Starbucks. Detta i kombination med dofterna och 

smaken av nymalt kaffe, samt de komfortabla fåtöljerna, bidrar till att skapa en känsla av att 

kundens alla sinnen lever i symbios, vilket i sin tur skapar sinnesupplevelsen av ett 

varumärke. Sammantaget menar Hultén m.fl. (2007) att Starbucks ska vara ett ställe där 

upplevelser uppkommer samt en plats där man uttrycker känslor och där minnen skapas.  

 

Utifrån Pine & Gilmores (1999) strategimodell, The Experience Realms, förvandlas en 

ordinär plats till en distinkt plats först när alla fyra element samverkar för att skapa en 

upplevelse som tilltalar kunden på ett emotionellt plan. Här krävs vad författarna benämner ´a 

sense of place´ det vill säga känslans viktiga betydelse för platsen. Genom att förstå vad som 

skiljer ett hus ifrån ett hem eller ett utrymme från en plats får benämningen ´a sense of place´ 

en begriplig innebörd. I elementet utbildning finns, enligt Pine & Gilmore (1999), en lärande 

aspekt där framförallt den intellektuella inlärningen, men även fysisk aktivitet, kan skapa ett 

emotionellt värde för kunden. Underhållningselementet handlar om att väcka känslor hos 

kunden genom åskådandet av en upplevelseproduktion. Den känslomässiga upplevelsen i det 

eskapistiska elementet  
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handlar om att träda in i en konstruerad miljö och för en stund fly verkligheten. Slutligen 

innebär det fjärde elementet en estetisk upplevelse där miljö och omgivning påverkar kunden 

på en mängd olika känslomässiga plan.     

 

4.1 Att väcka känslor på Orbaden Spa 
Att skapa en känsla på en plats är avgörande för att gästen skall få en känslomässig 

anknytning till platsen och att upplevelsen skall bli värd att minnas. För gästen handlar ”a 

sense of place” om den känslomässiga upplevelsen som skapas i en konstruerad miljö där man 

för en stund kan lämna vardagen och fly verkligheten. Således blir det producentens uppgift 

att skapa konkurrensfördelar av emotionell karaktär. Genom att fylla servicelandskapet med 

olika attribut förknippade med spa som tilltalar gästens sinnen skapar producenten sin unika 

prägel. Enligt Helene Åkerström finns en unik känsla på Orbaden Spa skapad utifrån platsens 

naturliga karaktär. Här finns en betagande utsikt över Ljusnas glittrande vatten och 

Hälsinglands blånande berg, en två kilometer lång sandstrand som inbjuder till stärkande 

morgonpromenader med tystnaden som enda sällskap. Hon menar att styrkan här ligger i det 

obeskrivbara, det som inte går att skapa på konstgjord väg, platsens naturliga egenskaper. Det 

handlar om en stämning, något som är svårt att sätta fingret på. Enligt Helene finns det en 

speciell Orbaden Spa stämning som gästen känner av helt naturligt. Hon menar att den bara 

skall infinna sig och inte vara något som gästen behöver söka efter. En effekt som beskrivs av 

gästerna som att när dom kommer i på anläggningen sjunker axlarna omedvetet ned och man 

blir lugn. Enligt Sofia så handlar ett besök på spa om att uppleva en må-bra känsla, att pigga 

upp vardagen, fly stressen och få lite vardagslyx.  

 

”… det är ungefär som att stänga dörren till verkligheten, här finns inga krav, man blir 

ompysslad. Är det ett bra Spa så är det en liten värld för sig.” 

 

(Sofia Stjärnebring, spa-gäst) 

 

 ´A sense of place´ skapas dock inte enbart utav naturliga attribut. Under intervjun med 

Helene framkommer det att Orbaden Spa förstärker gästens känslomässiga anknytning med 

konstgjorda medel som aktiverar gästernas sinnen. Hon berättar att under den mörka årstiden 

är belysningen viktig och man tänder levande ljus för att skapa en atmosfärisk känsla. Med 

små medel som färska blommor, frukt vackert upplagt i skålar, lyxiga spa-produkter på 
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rummen och exempelvis stämningsfull musik förstärker Orbaden Spa gästens känsla för 

upplevelsen. Enligt Helene bör det dock inte vara samma musik över hela anläggningen utan 

den bör anpassas efter var gästen befinner sig och grundar sig på vilken sinnesstämning man 

vill försätta dem i. Vid middagen i restaurangen passar det med Frank Sinatra i bakgrunden, 

medan i spa-delen lyssnar gäster hellre på fågelsång och porlande vatten. Att musiken är av 

stor betydelse för sinnesstämningen styrks av Maria Quist som menar att störande ljud kan 

påverka upplevelsen. På ett spa anser hon att musiken skall vara lugn och rogivande och gärna 

av stråkkaraktär. För sinnesupplevelsen har även dofter betydelse för hur den känslomässiga 

relationen skapas mellan gästen och platsen. Ulrika menar att det finns en särskild spa-doft, en 

blandning av aromaoljor och klor, och utan doften blir det omöjligt för gästen att framkalla 

känslan associerad med spa och upplevelsen förlorar sin innebörd, sin ´sense of place`. Vilken 

doft som gästen associerar med Spa är naturligtvis individuellt och kan ha olika stor betydelse 

för helhetsupplevelsen. För Maria får det gärna dofta vanilj medan Sofia istället föredrar 

doften av nytvättade handdukar och aromaoljor. Det måste dock finnas en balans, dofterna får 

inte vara för starka.  

 

Att miljö och omgivning samspelar i ett genomgående tema förhöjer den känsla spa-

anläggningen vill förmedla. Enligt Helene är det viktigt att bestämma sig för vilket tema man 

önskar följa och inte blandar flera olika stilar som japanskt och orientaliskt på en och samma 

gång. Maria instämmer då hon anser att olika stilar ger ett rörigt intryck och att det därmed 

blir svårare att koppla av. Orbaden Spa arbetar kontinuerligt med ett Hälsingetema när det 

gäller inredning och design för att förstärka ´a sense of place´ och differentiera sig på 

marknaden.  

 

”Jag tror inte på att bara uppfinna ett tema, utan att göra något utav det som finns, att hålla 

fast vid Hälsingland och bygga ihop anläggningen med naturen. Jag vill hitta ett autentiskt 

tema som passar in här istället för att skapa ett konstgjort. Det skulle ju te sig väldigt 

märkligt med  japansk stil här i hälsingeskogarna”. 

 

(Helene Åkerström, Orbaden Spa) 

 

Då anläggningen består av ett antal separata byggnader är den känslomässiga anknytningen 

varierande beroende på var gästen befinner sig. Såväl Helene som Ulrika poängterar att det 

bör finnas en ”röd tråd” genom hela anläggningen. Redan då gästen stiger ur sin bil på 
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parkeringen skall den rätta Orbaden Spa känslan infinna sig, och är enligt Ulrika en av de 

saker som anläggningen måste arbeta vidare på för att kunna utveckla och förstärka 

helhetskänslan.   

 

För att skapa en känslomässig relation mellan Orbaden Spa och dess gäster har Helene valt att 

profilera anläggningen genom ett samarbete med Malin Berghagen och Cecilia Gustavsson 

när det gäller att skapa unika spa-aktiviteter. Under ett yoga pass skapas en känslomässig 

relation mellan Malin och deltagarna, då Malin på ett naturligt och personlig sätt bjuder på sig 

själv och möter deltagarna på deras nivå. Dessa båda profiler förknippas starkt med yoga och 

träning och har hög trovärdighet inom sina respektive områden. Detta samarbete anser Helene 

har betydelse för att stärka Orbaden Spa´s rykte och profil då såväl Malin som Cecilia ofta 

figurerar i mediala samanhang och där talar sig varma för sitt ämne och även för Orbaden 

Spa. Resultatet blir att människor förknippar dessa båda profiler med Orbaden Spa och att 

anläggningen får en högre igenkänningsfaktor och höjer sitt anseende och därmed sin status.  

 

” …det är roligare att komma hem ifrån ett välkänt Spa och berätta för nära och kära att man 

har varit där. Desto mer folk känner till det, desto större status är det än om man kommer 

tillbaka och ingen reagerar på vart man varit någonstans. Det ligger fortfarande lite status i 

resande, man vill gärna berätta om vart man varit, att det skall betyda något och skapa ett 

intresse”. 

 

(Sofia Stjärnebring, spa-gäst) 

 

Att ´a sense of place´ är viktigt för Orbaden Spa visar sig i det som Pine & Gilmore (1999) 

benämner de fyra upplevelseelementen. Här finns utbildningselement av olika karaktär och 

enligt Ulrika erbjuder Orbaden Spa aktiviteter med lärande moment, där gästen kontinuerligt 

får ny kunskap om hälsa, träning och ökad kännedom om sig själv. Hon menar vidare att 

Orbaden Spas förhoppningar är att kunna inspirera gästen till ett hälsosammare liv där den 

nyfunna kunskapen tas tillvara på och även används i det vardagliga livet. Helene berättar att 

Orbaden Spa just nu arbetar fram en dvd med Malin och Cecilia och deras aktiviteter, i syfte 

att ge gästen kunskap och ett materiellt minne att ta med sig hem. Dessa aktiviteter präglas 

även av underhållningselement. Att som åskådare betrakta exempelvis Malin under ett yoga 

pass handlar för gästen inte bara om kunskap utan är även en underhållande upplevelse  
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iscensatt av Orbaden Spa. Det eskapistiska elementet har betydelse för hur platsen upplevs 

utav gästen. Sofia påpekar att genom att träda in i en konstruerad spa miljö får hon en känsla 

av att fly verkligheten och kliva in i en värld för sig där lugn och ro känslan tar över. Ett annat 

element som Helene talar om är de estetiska elementen. Hon menar att såväl omgivningen 

som inredning och design har betydelse för att skapa den rätta spa-känslan på Orbaden Spa. 

Enligt Sofia skall spa-miljön vara enkel och avskalad för att upplevas som vilsam och därmed 

skapa en behaglig känsla. Pine & Gilmore (1999) menar att om de estetiska elementen ej tas i 

beaktande riskerar man att gästen förlorar den atmosfäriska känslan för platsen. Samverkan 

mellan de fyra upplevelseelementen gör Orbaden Spa till en distinkt plats av emotionell 

karaktär.  

 

 

 

 

 

 23



 
 

 

5. SinnesEkonomi – Att deltaga och engageras i upplevelsen  
 

Inledningsvis förklarar vi hur teorierna ser på vikten av att producera upplevelser som 

engagerar och aktiverar kunden. Därefter kopplas resonemanget till konkreta exempel från 

Orbaden  Spa för att se på vilket sätt teorierna kan användas i praktiken. 

 

 
Vi har gått från att sälja en produkt eller tjänst till att producera en upplevelse som engagerar 

kunden. Hultén m.fl. (2007) förklarar att i dagens samhälle kommer självförverkligande att 

vara av stor vikt då individerna är aktiva, delaktiga och skapande. Det innebär att de flesta 

produkter inte längre enbart erbjuder varor i fysisk och funktionell mening, de ska även passa 

in i ett individuellt och socialt sammanhang. Hultén m.fl. (2007) menar att det är en vanlig 

uppfattning att en upplevelse är ett resultat av olika händelser och aktiviteter som omfattas av 

hela individen, vilket antingen kan ske genom ett aktivt deltagande eller observation. Pine & 

Gilmore (1999) diskuterar det faktum att upplevelsen aldrig kan vara fri från det personliga 

engagemanget där det hela handlar om att aktivera och engagera. Att erbjuda eller 

tillhandahålla en upplevelse handlar inte bara om att underhålla deltagaren, det handlar också 

om att engagera, att skapa engagemang. Med andra ord för att en upplevelse skall bli positiv 

krävs det att kunden är engagerad. Kopplingar kan göras till Hulténs m.fl. (2007) resonemang 

som menar att om en upplevelse skall kunna ge ett mervärde till ett erbjudande, måste 

producenter engagera de fem sinnena på ett positivt sätt samt blanda in saker värda att 

minnas. Han talar om sinnesupplevelser och hur dessa kommer att skapas när våra sinnen 

individuellt eller gemensamt aktiveras och då skapar en upplevelse. I stora drag så bygger 

sinnesmarknadsföring på att människans fem sinnen bör aktiveras för att skapa upplevelser 

för konsumenten, och att det är när alla sinnen kan aktiveras i en upplevelse som den ultimata 

sinnesupplevelsen skapas.  

 

Pine & Gilmore (1999) argumenterar för hur man genom 

en beskrivande strategimodell, The Experience Realms, 

skapar en framgångsrik upplevelse. Här finner man bland 

annat att deltagaren i en upplevlese kan engageras genom 

två dimensioner, grad av deltagande och relation till 

omgivningen. Den första upplevelsedimensionen utmäter graden av gästens deltagande i 
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upplevelsen. Gästens grad av deltagande kommer att påverkas utav upplevelsens erbjudande 

och är beroende av i vilken grad kunden måste vara mentalt eller fysiskt närvarande. Erbjuder 

upplevelsen ett passivt deltagande, exempelvis en film på bio, kan deltagaren ses som en 

mottagare som påverkas av upplevelsen. Erbjuder upplevelsen ett aktivt deltagande blir 

deltagaren medproducent och kan personligen påverka resultatet av upplevelsen. Den andra 

upplevelsedimensionen beskriver graden av samband eller omgivningens relationer som 

förenar gästen med händelsen eller utförandet. Det går från att deltagaren absorberar till att 

aktivt involveras. När deltagaren absorberar passivt kommer "upplevelsen att gå in i 

deltagaren" som vid åskådandet av en bra film. Här uppmärksammas upplevelsen och ”går in” 

i deltagarens medvetande. Däremot då deltagaren aktivt involveras sker en uppslukning, som 

när ”deltagaren går in i upplevelsen”. Ett deltagande i bland annat virtuella spel kan resultera i 

att deltagaren blir så totalt uppslukad av vad som upplevs att man glömmer tid och rum. 

 

5.1 Att deltaga och engageras i upplevelsen på Orbaden Spa 
För att en spa-upplevelse skall bli positiv och mynna ut i något minnesvärt krävs det att gästen 

engageras och aktiveras samt att producenten hjälper till att skapa engagemanget. För 

Orbaden Spa innebär det att skapa aktiviteter och utbud som mentalt eller fysiskt aktiverar 

gästerna, samt se till att gästens alla fem sinnen engageras i spa-upplevelsen.   

 

” Oavsett om du är här på en konferens, med familjen eller enbart för att ladda batterierna så 

kan vi tillfredställa dina behov. Orbaden är det perfekta alternativet oavsett om du vill ha 

stillhet eller aktivitet på din vistelse. Vi erbjuder bad och spa-behandlingar, må bra- eller 

yoga helger, svampplockning, fiske, paddling eller skidåkning. Välj det som ger dig mest 

energi”. 

 

(www.orbaden.se)     

 

På Orbaden Spa finns många sätt att aktivera sig enligt det Pine & Gilmore (1999) benämner 

passivt eller aktivt deltagande. En aktivitet som låter gästen vara passiv är exempelvis en 

massage eller en kroppsbehandling. Här krävs inget större fysiskt engagemang från gästens 

sida då det är terapeuten som styr och kontrollerar det som sker. Sofia menar att här spelar 

den mentala närvaron i upplevelsen stor roll då man spenderar tid och pengar på att få njuta. 

Hon poängterar även vikten av att låta sina sinnen kopplas av för att kunna lämna den 
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stressiga vardagen och dra nytta av upplevelsen. Helene förklarar att här måste terapeuten 

ständigt känna av och agera utifrån vilken sinnestämning gästen befinner sig i. Hon menar att 

terapeuternas bemötande och kunskap har en betydande funktion då de bidrar till att påverka 

resultatet av gästens totala spa-upplevelse.  

 

Under spa-vistelsen på Orbaden Spa kan gästen vara delaktig i producerandet av upplevelsen, 

då man erbjuder aktiviteter av olika slag. Under aktiviteter som exempelvis Power Afro 

Dance och stavgång engageras gästen främst på ett fysiskt plan. Men även fysiskt krävande 

pass som yoga och pilates stimulerar till ett mentalt engagemang under ledning av 

professionella instruktörer såsom Malin Berghagen. Helene förklarar vikten av att 

tillhandahålla ett utbud av aktiviteter där gästen själv kan välja om man vill vara passiv eller 

aktiv deltagare.  

 

”…många gäster som kommer hit vill bara vara, kanske bada och basta, eller bara sitta nere 

på spa-avdelningen och mysa eller läsa en bok. Naturligtvis kan man bara låta sig själv bli 

ompysslad men många vill nog känna att man åstadkommit något med vistelsen. Fysiska 

aktiviteter kommer framöver att få lägre moms till skillnad från lyxiga behandlingar. Det är 

skattemyndigheterna som har bestämt detta. Tanken är att uppmuntra till rörelse och aktivt 

deltagande”. 

 

(Helene Åkerström, Orbaden Spa) 

 

Orbaden Spa har skapat ett nytt framgångsrikt koncept tillsammans med den välkända 

träningsexperten Cecilia Gustavsson vilket benämns energizing weekend. Fokus ligger på 

personlig hälsa och utveckling där gästerna genom träning och personliga samtal motiveras 

till ett hälsosammare liv. I senaste numret av livstilsmagasinet Spa & Hälsa (nr 2, 2008) 

berättas i en artikel om det nya konceptet på Orbaden Spa. Artikeln beskriver den upplevelse 

som sju kvinnor fått genom sitt deltagande i en energizing weekend. Enligt kvinnorna 

resulterade helgen i en välbehövlig energikick, där varje deltagare engagerades såväl fysiskt 

som mentalt under planerade aktiviteter. Den främsta behållningen av helgen är enligt 

kvinnorna den mentala och fysiska lärdomen man får med sig hem. Även Pine & Gilmore 

(1999) beskriver människans behov av att ständigt lära sig och få nya kunskaper. 

Utbildningselementet i författarnas strategimodell, The Experience Realms, beskrivs som en 
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upplevelse innehållande lärande moment. Här absorberar deltagaren den lärande upplevelsen 

som ”går in 

 i gästens medvetande” vilket resulterar i ett erhållande av kunskap. Läraraspekten kan ske på 

en mängd olika sätt, intellektuell utbildning och fysisk aktivitet, som är kopplade till 

vardagliga situationer.  

 

”…det som påverkar gästen hos oss, här på Orbaden, är naturligtvis många olika saker. 

Personalen är naturligtvis viktig och har stor påverkan, men även maten, omgivningen, 

aktivitetsutbudet, spelar stor roll. Vi försöker skapa en personlig och välkomnande atmosfär. 

Det gäller att ha fingertoppskänsla för vad gästen vill ha”. 

 

(Helene Åkerström, Orbaden Spa) 

 

Under en energizing weekend finns det många tillfällen till att engagera och aktivera gästens 

sinnen, detta stämmer överens med sinnesmarknadsföringens grundidé om skapandet av den 

ultimata sinnesupplevelsen. Helene menar att matkulturen är viktig på Orbaden Spa och anser 

att presentationen av mat och dryck påverkar intrycket av upplevelsen. Även Hultén m.fl. 

(2007) anser att måltiden är en viktig del av den totala sinnesupplevelsen. De menar att 

matupplevelsen inte endast består av smak, utan att även utseende, textur och doft påverkar 

gästens smakupplevelse. För Sofia och Maria skall maten under ett spa-besök vara hälsosam 

men här skall även finnas variation då val av mat är en individuell upplevelse. Vissa gillar 

nyttig mat andra vill gärna ha lite grädde här och var och kanske unna sig ett gott glas vin. 

Aktiviteter som stimulerar gästens ljudsinne under helgen är exempelvis afrikanska trummor, 

porlande vatten samt en behaglig röst som guidar genom meditationen. Med hjälp av ljud 

syftar man, enligt Ulrika, till att försätta gästen i rätt känslomässig stämning och förstärka 

helgens tema. Detta ligger helt i linje med sinnesmarknadsföringens strategi som menar att 

gäster reagerar känslomässigt på ljud däribland röster och musik.  

 

I vilken grad gästens sinnen stimuleras under en energizing weekend beror på vilka aktiviteter 

som de väljer att deltaga i. Smaksinnet får sitt i restaurangen, ljudsinnet i omgivningen, 

känselsinnet under en kroppsbehandling, doftsinnet i spa-avdelningen och synsinnet aktiveras 

framförallt av vackra vyer, inredning och design. Här har gästen själv möjlighet att välja vilka 

aktiviteter man önskar deltaga och engageras i för att på så sätt vara en del av den upplevelsen 

som skapas på Orbaden Spa.  
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6. SinnesEkonomi – Att beskåda i samspel med omgivningen 
 

Inledningsvis förklarar vi hur teorierna poängterar omgivningens betydande funktion vid 

skapandet av upplevelser. Vidare kopplas resonemanget till omgivningsfaktorer på Orbaden 

Spa.   

 

 

Vid skapandet av upplevelser är omgivningen en viktig faktor och begreppet estetik har en 

betydande funktion. Pine & Gilmore (1999) menar att miljö och landskap blivit allt viktigare 

och här kommer estetik att beskriva en upplevelse som innehåller skönhet, design och kultur. 

Författarna menar att omgivningens attraktionskraft ligger i betraktarens ögon och därför 

söker sig denne till platser och miljöer som är visuellt tilltalande. Vidare talar författarna om 

estetikens upplevelser som en helt naturlig process och poängterar att det inte finns en 

konstgjord estetisk upplevelse. Här beskrivs autenciteten och betydelsen av att uppleva det 

äkta. Pine & Gilmore (1999) menar att det inte finns några oäkta upplevelser utan att varje 

upplevelse som skapas inom individen är äkta, vare sig det estetiska är uppbyggt på naturlig 

eller på konstgjord väg. En stark koppling kan här göras till Hulténs m.fl. (2007) resonemang 

om den personliga upplevelsen utifrån en estetisk miljö, där olika stimuli genom sinnesuttryck 

påverkar de mänskliga sinnen. Med sinnesuttryck menar författarna hur företag uttrycker sig 

och tydliggör det estetiska med hjälp av de olika sinnena. I marknadsföringssammanhang har 

synsinnet länge ansetts vara det främsta och viktigaste sinnet. Enligt Hultèn m.fl. (2007) är det 

ett av våra starkaste och mest kraftfulla sinnen och man har med hjälp av synen möjlighet att 

upptäcka skillnader och förändringar i omgivningen. Sinnesstrategin bygger på visuella 

uttryck där tema, färg eller ljus används, enskilt eller gemensamt, för att synliggöra tjänsten, 

varan eller servicelandskapet. Kundens bild av ett företag kommer ofta till uttryck genom 

synen då estetiskt tilltalande budskap förmedlas genom kommunikationskanaler som 

exempelvis hemsidor på Internet, broschyrer, annonser och övrigt reklammaterial.  

 

Hultén m.fl. (2007) påpekar vidare att den konstnärliga sfären har kommit att bli en förebild 

för producenter i dagens företag. Det är av strategisk betydelse för företag hur de väljer att 

kommunicera och synliggöra sina upplevelseprodukter med hjälp av sinnen. Enligt Hultén 

m.fl. (2007) väljer företag att i allt högre utsträckning och på ett mer medvetet plan rikta sin 

marknadsföring mot de fem mänskliga sinnena. De vanligaste sinnesuttrycken i 
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marknadsföringssammanhang har kommit att vara de visuella, där bland annat design, 

förpackning och tema har haft en dominerande roll.  Visuella synintryck anses idag inte vara 

tillräckligt övertygande för att attrahera sinnena hos dagens kräsna konsumenter. Istället har 

företag börjat koncentrera sig på en helhetssyn där den ultimata sinnesupplevelsen står i 

fokus. Pine & Gilmore (1999) menar att i estetiska upplevelser njuter kunden av att bara vara 

och befinna sig i nuet i samspel med omgivningen. Det estetiska ger här betraktaren möjlighet 

att uppskatta och låta sina sinnen influeras av den tilltalande omgivningen. Pine & Gilmore 

(1999) poängterar den viktiga kopplingen mellan estetiska upplevelser och det som Hultén 

m.fl (2007) benämner servicelandskap. Kundens upplevelse påverkas i hög grad av estetiska 

karaktärsdrag i servicelandskapet. Genom rummets uppbyggnad kan bland annat design, 

inredning, ljud skapa de rätta förutsättningarna vilket leder till en positiv upplevelse för 

gästen.  

 

6.1 Att beskåda i samspel med omgivningen på Orbaden Spa 
Då miljö och landskap har blivit allt viktigare i skapandet av upplevelser har Orbaden Spa en 

konkurrensfördel då anläggningen är belägen på en estetiskt tilltalande plats. Pine & Gilmore 

(1999) menar att människor söker sig till platser som är vackra att beskåda, dock ligger 

skönheten i betraktarens ögon.  

 

”I Orbaden finns en unik miljö som inte lämnar någon oberörd, vi har så mycket gratis på det 

här stället och behöver inte använda så mycket konstgjorda medel för att locka gäster. Här 

finns ju en fantastisk natur runt omkring oss, som är vår absolut största tillgång”. 

 

(Helene Åkerström, Orbaden Spa) 

 

Att just anläggningens omgivning är unik poängteras även av Ulrika som menar att en 

kombination av utsikten, vattnet och bergen skapar en mycket speciell atmosfär som sätter 

avtryck hos gästen. Även spa-gästerna anser att omgivningen har betydelse för vistelsen. 

Såväl Maria som Sofia berättar att omgivningen är viktig för hur man minns sitt besök. De 

menar att när man berättar för någon om sin vistelse är det första man berättar hur det såg ut, 

för att sedan gå in på detaljer som behandlingar, mat och annat.  
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”Vår Herre måste ha varit på ett strålande humör då han skapade Orbaden. När jag skådar 

ut över Ljusnans kristallklara vatten, med den pärlvita sandstranden och de blånande bergen 

i bakgrunden blir man ödmjuk, känner sig oändligt liten inför naturens storhet och tacksam 

för att man har fått skåda en bit av paradiset”. 

 

(Ett citat från Orbaden Spa´s broschyr av en gäst på besök under 1940-talet.) 

 

Vad som betraktas som estetiskt tilltalande grundar sig på individuella tolkningar och 

associationer. Det blir således viktigt för producenten att känna till vad just deras kund vill ha 

och önskar uppleva. Sofia berättar att en dåligt underhållen utomhusmiljö som exempelvis en 

övervuxen trädgård, en smutsig utomhuspool och en sliten fasad ger ett dåligt intryck och stör 

helhetsupplevelsen. Utomhusmiljön är alltså av stor betydelse och om den inte är estetiskt 

tilltalande så kan upplevelsen bli negativ för gästen.  

 

Hultén m.fl. (2007) menar att estetiska faktorer i servicelandskapet har betydelse för gästens 

upplevelse och att producenten måste ta hänsyn till ljus och färg i inredning och design. Enligt 

Sofia är minsta detalj viktig. Hon menar att det är skillnad på att få en hälsodryck serverad i 

ett fint vinglas eller i ett plastglas och anser att rummets karaktär kan skifta beroende på val 

av belysning. Som exempel på detta nämner hon att på dagtid är det skönt med ljus i spa-

avdelningen medan det skapas en helt annan känsla och rummet får en annan karaktär när 

personalen under eftermiddagen tänder levande ljus. Inomhusmiljön ger producenten en 

möjlighet att påverka gästens sinnen genom möbler, textilier och färgval. Ulrika berättar att de 

inne på spa avdelningen försöker skapa en känsla av lugn och ro och att man därför noga tänkt 

igenom färgvalet. Miljön i spa-avdelningen består mestadels av ljusa färger som ger ett rent 

och lugnt intryck, men som piggas upp med små färgklickar på exempelvis tavlor, kuddar och 

textilier. Den sida av byggnaden som ligger mot vattnet består helt av glas och gränsen mellan 

miljön ute smälter ihop med den inne. De stora fönstrena skapar en känsla av rymd och tar väl 

tillvara på det naturliga ljuset. Även möblerna har stor betydelse enligt Ulrika. Hon menar att 

de först och främst skall vara bekväma, men att det inte behöver vara av något speciellt 

märke. Det går lika bra med lite billigare möbler bara de är sköna och stilmässigt passar in. 

Man har därför valt enkla men bekväma rottingmöbler till spa-avdelningen. Detta resonemang 

styrks av Sofia som säger att producenten med enkla saker som inte kostar så mycket, 

exempelvis möbler från IKEA, kan skapa en lyxig känsla.  
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Hon menar att möblerna exempelvis kan piffas upp med fina kuddar och sköna handdukar. 

Även Hultén m.fl. (2007) talar om vikten av känselns betydelse för upplevelsen. Då känseln 

som strategi handlar om att ta och känna på produkter som material, textilier och möbler är 

det viktigt för producenten att känna till känselns inverkan på upplevelsen. Med hjälp av en 

känselstrategi kan man individualisera och fördjupa upplevelsen. 

 

Enligt Hultèn m.fl. (2007) har den konstnärliga sfären betydelse för upplevelsen. Även Helene 

anser att det är av betydelse och berättar att man har valt att låta konstnären Mårten 

Andersson sätta sin hälsingeprägel på anläggningen. Mårtens tavlor finns som en röd tråd 

över hela anläggningen och man har skapat ett särskilt rum med några av hans mest kända 

målningar och inrett med möbler designade av konstnären. Även Ulrika påpekar vikten av det 

konstnärliga och menar att Mårtens närvaro saknas på spa-avdelningen och att det vore 

trevligt med en färgstark målning av konstnären där som en kontrast till allt det ljusa.    

 

Helene menar att estetiken är viktig även i företagets kommunikation med omvärlden. Via sin 

hemsida och sina prospekt försöker man med hjälp av realistiska och naturtrogna bilder fånga 

anläggningens autentiska atmosfär. Hultén m.fl. (2007) menar att kundens bild av ett företag 

ofta kommer till uttryck genom synen då estetiskt tilltalande budskap förmedlas genom 

producentens olika kommunikationskanaler. Helene berättar att man med hjälp av texten på 

hemsidan har försökt att skapa ett bildligt språk som väcker känslor och en längtan av att 

komma dit. Det är viktigt för henne att det förmedlade budskapet i såväl bilder som text inte 

upplevs som förskönade och tillrättalagda utan avspeglar den faktiska upplevelsen gästen får 

vid ett besök.  

 

”Miljön på Orbaden är unik och lämnar ingen oberörd. Den gamla hälsingestilen möter den 

moderna arkitekturen i hotelldelen och lägenheterna ligger inbäddade i grönska med utsikt 

mot älven. Här utlovas helger fyllda med trevliga pass, yoga, meditation och reflektioner över 

livet. Helger för återhämtning och energi, med lagom mix av kropp och tanke”.  

 

(www.orbaden.se) 
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7.  Mötespunkter  
 

Här presenteras resultatet av utredningen: att ta reda på vad som händer i mötet mellan 

upplevelseekonomin och sinnesmarknadsföringen. Vi har funnit tre betydande mötespunkter 

mellan teorierna och dess relevans styrks av vårt empiriska material från undersökningen på 

Orbaden Spa. Mötespunkterna har, enligt oss, en avgörande roll i skapandet av minnesvärda 

upplevelser.  

 

 

Vi har sammanfört två betydande teorier och hittat unika mötespunkter som vi anser är av stor 

relevans vid skapandet av upplevelser. Det första mötet har vi valt att benämna det 

emotionella mötet. Kärnan här ligger i den känslomässiga anknytningen som skapas i 

samband med upplevelsen. Det andra mötet handlar om engagemang och att deltaga i 

skapandet av upplevelser, möten som engagerar.  Slutligen, det estetiska mötet, där estetiska 

attribut i omgivning och miljö spelar en viktig roll för gästens upplevelse. Samhället är i 

ständig förändring och människor söker nya upplevelser, därför måste tillvägagångssättet vid 

skapandet av upplevelser utvecklas och anpassas till förändrade villkor. Därför anser vi det 

högst relevant att utveckla, ett för oss nytt synsätt, på hur man framgångsrikt skapar 

minnesvärda upplevelseprodukter.   

 

Det emotionella mötet 
Den första mötespunkten mellan teorierna, vilken framkommit som ett resultat av vår 

utredning, är vikten av det emotionella mötet i upplevelseskapandet. Pine & Gilmore (1999) 

och Hultén m.fl. (2007) menar att emotionella värden är av betydande vikt i 

differentieringssyfte. Resonemanget bygger på kunden i fokus och att man önskar appellera 

till dennes känslomässiga behov vid skapandet av en upplevelse. För att kunna nå sin 

konsument på ett djupare plan är det av stor betydelse att producenten känner till och äger 

kunskap om dagens kräsna konsument. Lindström (2005) poängterar essensen av att företag 

måste skapa emotionella relationer mellan kunden och produkten. Resonemanget mynnar ut i 

att om företag skall överleva på den konkurrenskraftiga marknaden, måste alla fem sinnena 

integreras för att tydliggöra och förstärka bilden av företaget. Desto fler sinnen som integreras 

desto starkare blir budskapet som förmedlas.  
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Medan Hultén m.fl. (2007) skiljer på en sinnesupplevelse och en upplevelse sammanbinder 

Pine & Gilmore (1999) de båda begreppen och den teoretiska argumentationen mynnar ut i 

samma resultat. Här handlar det om, för producenten, att skapa konkurrensfördelar av 

emotionell karaktär genom att bland annat engagera människans fem sinnen. Hultèn m.fl. 

(2007) talar i samanhanget om servicelandskap och Pine & Gilmore (1999) om ´a sense of 

place`. Sammantaget poängterar båda författarna vikten av att skapa en känsla hos en plats 

och först när kunden får en känslomässig anknytning till platsen leder det till unika 

upplevelser värda att minnas.  

 

Platsens naturliga karaktär på Orbaden Spa skapar en emotionell anknytning mellan 

omgivning och gäst. Anläggningens styrka ligger i de naturliga egenskaper som inte skapats 

på konstgjord väg och gör Orbaden Spa till en unik plats som skiljer sig från konkurrenter. 

Mossberg (2003) förklarar att omgivningens utformning skapar olika känslor hos besökaren. 

Hon menar att en omgivning som framkallar positiva känslor bidrar till att människor söker 

sig till platsen. Lindström (2005) menar att människors uppfattning om platsen upplevs 

genom sinnena. Här fungerar sinnena som en länk till minnesskapande och påverkar individen 

på ett emotionellt plan. Vad som ytterligare påverkar individens känslomässiga sinnestämning 

bygger på atmosfären i omgivningen och, enligt Mowen (1990), kan atmosfärfaktorer som 

färg, ljud och ljus ha en betydande effekt på människors känslomässiga humör. Orbaden Spa 

har med hjälp av sådana atmosfärfaktorer byggt upp en specifik Orbaden känsla som 

stimulerar gästens sinnen. Här har man på anläggningen lyckats förstärka den emotionella 

anknytningen och framkallat en känslomässig relation till platsen, ´a sense of place`. 

 

Mossberg (2003) talar om tematisering och om att skapandet av det är en viktig aspekt för att 

förstärka upplevelsen. Pine & Gilmore (1999) förklarar vikten av att ha ett bestämt tema på 

upplevelsen då det bidrar till en tydligare helhet. Genom Orbaden Spa´s temahelger med 

välkända personer och träningsexperter som Malin Berghagen och Cecilia Gustavsson uppstår 

en relation mellan deltagarna vilket skapar ett unikt minne att ta med sig hem. Allt detta har 

betydelse för gästens anknytning till platsen och upplevelsen skulle inte bli lika stark utan en 

sådan relation. Härmed har Orbaden Spa genom sitt arbete med det genomgående yoga temat, 

där välkända ansikten profilerat anläggningen, lyckats med att förstärka sin ´sense of place`.  
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Möten som engagerar 
Möten som engagerar grundar sig i Pine & Gilmores (1999) resonemang om att deltagaren i 

en upplevelse bör engageras på ett mentalt och fysiskt plan. Engagemanget kan resultera i ett 

passivt eller aktivt deltagande. Hultén m.fl. (2007) talar om vikten av att engagera alla fem 

sinnena i en upplevelse. Resultatet av den teoretiska argumentationen handlar om att ur både 

ett konsument- och producentperspektiv aktivera, engagera samt skapa engagemang, för att i 

sin tur mynna ut i en minnesvärd upplevelse.   

 

Pine & Gilmore (1999) talar om det fysiska deltagandet i en upplevelse ur ett 

konsumentperspektiv då kundens aktiva eller passiva engagemang kommer att ha en 

avgörande roll i skapandet av en upplevelse. Författarna menar att det mentala deltagandet 

sker i ett passivt eller aktivt engagemang som fängslar kunden i upplevelsen i varierande 

utsträckning. Grönroos (2002) talar om kundengagemang som har en viktig funktion då det 

handlar om att bibehålla uppskattade relationer. Kundengagemanget bygger på det faktum att 

kunden som part i en relation känner sig motiverad till konsumtion av en specifik produkt. 

Dahlén (2002) talar istället om produktengagemang och menar att vikten ligger i att kunden 

känner engagemang för ett företag och deras produktutbud. Hultén m.fl. (2007) lyfter fram 

vikten av producentens roll i skapandet av upplevelsen vilken syftar till att engagera alla fem 

sinnen. Upplevelsen kommer här att vara beroende av i vilken grad kundens sinnen involveras 

och aktiveras i processen. Mossberg (2003) redogör hur företag strategiskt arbetar för att 

skapa mervärde genom att engagera kunden till att ta del i olika aktiviteter. Eriksson & 

Åkerman (1999) talar om hur företag kan lyckas med att engagera sina kunder genom 

personlig kundanpassning. Gummesson (1998) beskriver hur företag genom värvning av 

kundmedlemmar kan konstruera en känsla av engagemang och tillhörighet för att stärka 

relationen till sina kunder. Enligt vårt resonemang är det en nödvändighet att ta hänsyn till 

vad teoretikerna framhäver. I skapandet av en upplevelse måste både konsument- och 

producentperspektivet beaktas för att resultatet skall bli tillfredställande. Det vi lyfter fram här 

är vikten av att upplevelsen skapas utifrån ett konsumentengagemang, som leder till ett 

passivt eller aktivt deltagande, där konsumenten själv kan komma att påverka resultatet av 

upplevelsen. Vidare menar vi att skapandet av upplevelsen skall uppmärksamma 

producentens huvudsakliga roll, vilken är att försäkra sig om att alla fem sinnen engageras 

och aktiveras, samt att skapa engagemang och stärka relationer mellan företaget och kunden.        
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Utbudet av aktiviteter på Orbaden Spa inbjuder till såväl aktivt som passivt deltagande där 

gästen själv får välja vilket deltagande man för stunden önskar engagera och aktivera sig i. 

Här har Orbaden Spa på ett framgångsrikt sätt lyckats med att erbjuda upplevelsepaket, som 

exempelvis energizing weekend, där gästens sinnen såväl engageras som stimuleras. Enligt 

Hultén m.fl. (2007) bör producenten arbeta med sinnesstrategier för att aktivera och engagera 

gästens sinnen i skapandet av det som författarna benämner den ultimata upplevelsen. Enligt 

Helene Åkerström arbetar Orbaden Spa inte strategiskt utifrån att stimulera gästen sinnen, hon 

anser dock att det är viktigt att engagera sinnena under spa-vistelsen och förstår innebörden av 

Hultèns m.fl. (2007) resonemang. Anledningen beror, enligt oss, på att sinnesmarknadsföring 

är ett relativt nytt begrepp som många producenter ännu inte kommit i kontakt med. Under 

vår observation fann vi ett flertal aktiviteter som tillsammans med omgivningen stimulerade 

våra sinnen. Vi anser dock att anläggningen bör utveckla underhållningsaspekten då det för 

producenten är viktigt att kunna erbjuda gästen en aktivitet som låter denna passivt deltaga 

som åskådare. Den ultimata upplevelseprodukten bör enligt Pine & Gilmores (1999) innehålla 

en kombination av alla fyra upplevelseelement såväl det passiva som det aktiva deltagandet. 

Vi tror att det kan vara svårt för den enskilda producenten att hitta balansen i denna 

kombination och lyckas skapa produkter där alla fyra element får lika stort del. Genom att 

applicera strategimodellen, The Experience Realms, på Orbaden Spa finner vi en obalans i 

fördelningen av de fyra olika elementen då Orbaden Spa inte engagerar deltagaren genom att 

iscensätta underhållande upplevelser. En upplevelseprodukt måste innehålla underhållande 

faktorer för att roa gästerna till att befinna sig i nuet i upplevelsen. Underhållning beskrivs 

som den självklara beståndsdelen av en upplevelse. Här ses deltagaren som en mottagare som 

passivt absorberar upplevelsen. Underhållning handlar om att väcka känslor hos deltagaren 

genom en produktion som exempelvis åskådaren av en föreställning eller uppträdande. Vi 

anser dock att underhållande upplevelser inte behöver bygga på en iscensatt produktion, utan 

menar att gästerna på Orbaden Spa själva är kapabla att skapa sin egen underhållning i form 

av att åskåda den naturliga omgivningen. På så sätt är gästen själv ansvarig för att skapa sin 

upplevelse och påverkar dess utveckling med det egna engagemanget.  Under en spa-vistelse 

handlar det primärt inte för gästen om att bli underhållen utan det man söker är eskapism, 

estetik samt utbildning. Eskapism i form av att fly vardagen, estetiken skapar en 

skönhetsupplevelse och utbildning ger dig möjlighet att lära dig mer om kropp och hälsa.    
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Det estetiska mötet 
Den tredje mötespunkten fokuserar på dagens konsument som gör medvetna val gällande var 

och på vilka sätt de vill spendera sin tid. Miljöer och omgivningar attraherar i olika grad 

beroende på hur estetiken upplevs. Pine & Gilmore (1999) framhäver den upplevda estetiken 

som något äkta som skapas utifrån den personliga referensramen och således är beroende av 

individuell tolkning och association. Hultén m.fl. (2007) resonerar om det estetiska, i form av 

exempelvis design, inredning, ljus och ljud, som ger starka associationer och resulterar i en 

positiv eller negativ upplevelse. Det är av stor vikt för företag att erbjuda ett servicelandskap 

som är estetiskt tilltalande och anpassat efter sitt koncept. Mossberg (2003) benämner 

servicelandskapet för upplevelserummet som beskriver den plats och omgivning där 

upplevelser äger rum.  Enligt Bitner (1992) påverkar omgivningen, där upplevelsen utspelar 

sig, människans konsumtionsmönster. Han menar att faktorer som estetiskt tilltalande 

inredning och trivsam miljö kan bidra till att en kund konsumerar mer. Mossberg (2003) talar 

om att företag kan manipulera upplevelserummet på olika sätt för att förstärka kundens 

upplevelse. Omgivningen kan ses som ett landskap för upplevelsen som, enligt O´Dell (2005), 

organiserats för att styra kundens upplevelser i rätt riktning. Sammantaget menar författarna 

att landskapets utformning och estetik är av stor vikt för företag att beakta, där kundens närhet 

till omgivningen har stor påverkan för upplevelsen. 

 

I samspråk med vad teoretikerna lyfter fram förstår vi den nuvarande samhällskulturen där 

interiör, exteriör, design och stil mer eller mindre kommit att visuellt tilltala oss. Det ligger i 

kundens händer att själv välja de miljöer där man önskar tillbringa sin tid. Miljöer har en stark 

anknytning till den relation som skapas mellan det estetiska i omgivningen och kunden. En 

estetisk upplevelse ligger i betraktarens ögon och det har blivit av essentiell betydelse för 

företag att tillfredsställa estetiska behov för att engagera sin kund. 

 

Människors intryck av en plats eller en upplevelse skapas med hjälp av det som ögonen ser. 

Första intrycket är väldigt starkt och det behövs några få sekunder för en gäst att bilda sig en 

första uppfattning. Om intrycket upplevs som negativt blir det svårt för gästen att omvärdera 

sin uppfattning om platsen eller upplevelsen och få en positiv minnesbild med sig hem. 

Producenten måste ta hänsyn till de estetiska elementen vid gestaltandet av upplevelsen, då 

interiör och exteriör har betydelse i skapandet av en inre och yttre estetisk miljö. Vidare 

påverkar de även hur visuella intryck förmedlas till betraktaren.     
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Det första visuella intrycket som möter oss på Orbaden Spa är fyllt av estetiska upplevelser. 

Enligt Helene Åkerström har anläggningen arbetat strategiskt med estetik där inredning och 

design förstärker anläggningens tema och atmosfär. Orbaden Spa erbjuder, enligt oss, ett 

estetiskt tilltalande servicelandskap som genomsyras av spa-konceptet där faktorer som 

design, inredning, ljus och ljud synliggör konceptet. Vi finner dock faktorer i utomhusmiljön 

som försvagar den estetiska upplevelsen. Anläggningen består av separata byggnader som 

tillkommit under olika tidsperioder och därav skiljer sig i såväl stil som form. Resultatet leder 

till att byggnaderna inte samspelar med varandra och med naturen. Helene Åkerström är 

medveten om problematiken och förklarar att anledningen är brist på ekonomiska resurser till 

en omfattande ombyggnation.  

 

Minnesvärda upplevelser 
Det som händer i mötet mellan upplevelseekonomi och sinnesmarknadsföring är något unikt. 

Vi har funnit tre viktiga mötespunkter och som alla är avgörande för producenten i skapandet 

av upplevelser. För gästen ligger mötespunkterna till grund för om upplevelsen skall bli värda 

att minnas eller inte. Upplevelsen är inte ett ting utan en process där gästen fungerar som 

medproducent. För att upplevelsen skall bli minnesvärd krävs investering av tid, delaktighet 

och ett känslomässigt engagemang. Att mötespunkterna är essentiella och har stor betydelse i 

skapandet av upplevelser styrks ytterligare av Shaw (2005) som förklarar upplevelser som har 

kommit att bli ett nytt sätt att skapa mervärde för dagens företag.  Han beskriver i sin modell, 

The Naive to Natural Model, ett företags position i relation till upplevelseskapande. 

Tyngdpunkten ligger här i interaktionen mellan företag och kunder som bygger på en 

sammankoppling av vad som produceras, vilka sinnen som stimuleras samt hur känslomässiga 

anknytningar skapas. Modellen fungerar som hjälpmedel och förklaring till hur 

upplevelseskapande kan förbättras och utvecklas. Shaw (2005) menar att ett företag beroende 

på produkt- och kundfokus tillhör olika stadier. I det första stadiet finner vi företag som 

fokuserar på massproduktion, medan vi i det sista stadiet finner företag som fokuserar sin 

produktion på upplevelseskapande. Dessa företag inriktar sig på den känslomässiga 

anknytningen mellan produkt och kund. Här har man ett fullständigt kundfokus och 

målsättningen är att skapa en omgivning där kundens upplevelse engageras i minnesvärda 

stunder. Slutligen anser vi att minnesvärda upplevelser endast kan skapas genom engagemang 
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från producent och kund via produkter som skapar emotionellt värde, i en estetiskt tilltalande 

omgivning. 
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Personliga intervjuer 

• Ulrika Bergman, Orbaden Konferens och Spa, Orbaden 2008-04-18 

• Maria Quist, Kalmar, 2008-04-17 

• Sofia Stjärnebring, Kalmar, 2008-04-16 

• Helene Åkerström, Orbaden Konferens och Spa, Orbaden 2008-04-18 

 

Figurer 

• Figur 1: The Experience Realms, Pine & Gilmore (1999) 

• Figur 2:  Sinnesupplevelsen, Hultén m.fl. (2007) 

 

Bilagor 

• Bilaga 1: Intervjuguide Sofia Stjärnebring, Maria Quist 

• Bilaga 2: Intervjuguide Helene Åkerström, Ulrika Bergman 
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9. Bilagor 

 
1. Intervjuguide – Gästperspektivet 

Intervjuer med Maria Quist och Sofia Stjärnebring 
 

Frågor om spa 
 
Vad tänker du på när du hör ordet spa? Får du några särskilda associationer? 
 
Vad fick dig att vilja besöka ett spa? 
 
Vilket/vilka spa har du tidigare besökt?  
 
Vad fick dig att välja just detta/dessa spa? 
 
Vad har varit syftet med dina/ditt spa-besök? 
 
Vilka förväntningar har du haft innan? Vad tror du förväntningarna grundats på? 
 
Kände du att dina förväntningar uppfylldes under besöket? Ja eller nej, utveckla? 
 
Kan du i stora drag berätta om en spa-vistelse från början till slut?  
 
Vad var din helhetsbild av upplevelsen? 
 
Vad upplevde du som mest minnesvärt?  
 
Var det något du upplevde som unikt?  
 
Finns det något i ditt besök du upplevde som negativt? 
 
 
Frågor om sinnesmarknadsföring 
 
Vilka sinnen påverkades mest under vistelsen? Varför och på vilket sätt? 
 
Med vilka ord skulle du beskriva atmosfären på spa? 
 
Fanns det ett genomgående tema på den/de spa-anläggningar du befunnit dig? 
  
Vilken betydelse hade inomhusmiljön, exempelvis inredning och design, för din upplevelse? 
 
Vilken betydelse hade miljön och omgivningen utomhus för din upplevelse?  
 
Anser du att inom - eller utomhusmiljön är viktigast? Varför? 
 
Vilken betydelse anser du att mat och dryck hade för spa-upplevelsen? 
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Speglade maten inriktningen på anläggningen?  
 
Hade den exempelvis ett hälsotema? Om ja, bör den ha det?  
 
Kan du med hjälp av dina sinnesintryck beskriva en spa-behandling du upplevt? 
 
Hur luktar en spa-upplevelse? Vilka dofter förstärker upplevelsen? Finns det negativa dofter?  
 
Hur luktar hälsa? 
 
Hur låter ett spa? Vilket/vilka ljud förknippar du med ett spa? Finns positiva eller negativa 
ljud?  
 
I vilken situation kände du att flest sinnen aktiverades under vistelsen? 
 
Vilken sinnesstämning fick spa-besöket dig att hamna i? 
 
Vad väckte spa-vistelsen för känslor hos dig? 
 
Är det viktigt för dig att dina sinnen aktiveras under en spa-vistelse? 
 
 
Frågor om Pine & Gilmores ”The Experience Realms” 
 
Förmedlades någon ny kunskap under vistelsen? Ja eller nej, utveckla? 
 
Upplever du att denna kunskap haft en bestående inverkan på ditt liv? Ja eller nej, utveckla? 
 
Var det något under vistelsen som fick dig att glömma tid och rum? 
 
Känner du att det är du själv som skapar och styr din upplevelse? 
 
Är det ok att ”bara vara” på ett spa eller förutsätts ett aktivt deltagande i aktiviteter? 
 
Har utbudet av aktiviteter någon betydelse för din spa-upplevelse? Om ja, vilken? 
 
Anser du att en spa-vistelse bäst upplevs i grupp eller individuellt? 
 
Kan det finnas faktorer som stör eller påverkar din upplevelse? Om ja, vilka?  
 
Finns det något som du känner förstärkte din spa-upplevelse? 
 
 
Övriga frågor 
 
Rangordna vad av följande som är mest respektive minst viktigt för att du skall få en känsla 
av välbefinnande 
 

• mental träning,  
• fysisk träning  
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• hälsosam mat 
• kroppsbehandlingar  

 
Vilken betydelse anser du att den sociala gemenskapen med andra gäster hade för vistelsen? 
 
Har personalens bemötande och kompetens någon betydelse för din SPA-upplevelse? Om ja, 
vilken?  
 
Kände du att du fick ett personligt bemötande? Är detta viktigt? 
 
Upplevde du att dina individuella behov tillgodosågs?  
 
 
 

2. Intervjuguide – Orbaden Spa 
Intervjuer med VD Helene Åkerström & Ulrika Bergman 
 
Frågor om anläggningen 
 
Berätta lite om företagets bakgrund, hur har det utvecklats de senaste fem åren? 
 
Vilka egenskaper tycker du bäst beskriver Orbaden? 
 
Vad anser du är Orbadens styrkor respektive svagheter? 
 
Vad finns det för mål och visioner med företaget i framtiden? 
 
Frågor om spa 
 
Vad får du för associationer när du hör ordet spa? 
 
Hur skulle du beskriva en bra spa-upplevelse? 
 
Varför tror du att det blivit så populärt att åka på spa? Vad beror trenden på? 
 
Kan det finnas problem med att det växer fram en spa-trend? 
 
Hur tror du att framtiden för spa-kulturen kommer att se ut? 
 
Frågor om marknadsföring 
 
Berätta lite om företagets marknadsföring? 
 
Vilket/vilka budskap vill ni förmedla? 
 
Vilka kommunikationskanaler använder ni er av för att förmedla detta budskap? 
 
Vilka ser ni som era konkurrenter?  
 

 44



Vad vill ni att man ska tänka på när man hör ordet Orbaden Spa?  
 
Frågor om upplevelsen 
 
Vilka faktorer utgör, enligt dig, en minnesvärd upplevelse? 
 
Hur vill ni på Orbaden förmedla upplevelser till gästen?  
 
Vad är det som är viktigt i skapandet av upplevelser? 
 
Finns det faktorer man kan arbeta med för att kunna erbjuda gästen en ultimat upplevelse? 
 
Arbetar ni med någon särskild strategi eller modell för att skapa upplevelser? 
 
Frågor om sinnesmarknadsföring 
 
Arbetar ni på något sätt med att påverka gästens sinnen under vistelsen? Om ja, på vilket sätt? 
 
Med vilka ord skulle du beskriva atmosfären på Orbaden Spa? 
 
Finns det något genomgående tema på Orbaden? Om ja, hur arbetar ni med att förmedla detta 
tema? 
 
Arbetar ni med inomhusmiljön, exempelvis inredning och design, för att påverka gästens 
upplevelse? Om ja, hur? 
 
Vilken betydelse tror du att miljön och omgivningen utomhus har för gästens upplevelse?  
 
Vad tror du spelar störst roll för gästen, inom - eller utomhusmiljön? Varför? 
 
Hur luktar det på Orbaden? Finns det någon speciell Orbaden doft? 
 
Arbetar ni med att förstärka spa-upplevelsen för gästen genom dofter?  
 
Hur låter det på Orbaden? Vilket/vilket ljud vill ni att gästerna ska förknippa med er 
anläggning?  
 
Finns det positiva eller negativa ljud? 
 
Finns det faktorer som kan störa eller påverka gästens upplevelse? 
 
Arbetar ni med att påverka gästens smakupplevelser på Orbaden? Hur? 
 
Tror du att en smakupplevelse kan påverka och förstärka vistelsen för gästen? På vilket sätt? 
 
Speglar maten som erbjuds inriktningen på anläggningen? Har den exempelvis ett hälsotema? 
Bör den ha det?  
 
Anser du att det är viktigt att en gästs sinnen aktiveras under spa-vistelsen? 
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Frågor om Pine & Gilmore ” The Experience Realms” 
 
Vad erbjuder ni för aktiviteter? 
 
Vad erbjuder ni för behandlingar? 
 
Tror du att utbudet av aktiviteter och behandlingar har betydelse för spa-gästen? 
 
Får Orbadens gäster med sig någon kunskap hem efter vistelsen? 
 
Är ert mål att dom ska få det? 
 
Tror du att det är viktigt för gästen att lära sig något? Av vem och på vilket sätt? 
 
Tror du att den eventuella kunskap gästerna får med sig har inverkan på deras fortsatta liv? På 
vilket sätt? 
 
Är personalen på något sätt delaktiga i skapandet av upplevelser? 
 
Hur arbetar personalen för att påverka gästens spa-upplevelse? 
 
Frågor om gästen 
 
Vem åker till Orbaden? 
 
Varför kommer man just hit? 
 
Har ni återkommande gäster? 
 
Har ni någon strategi för att etablera kundrelationen?  
 
Tar ni hand om era gäster efter vistelsen på något sätt? 
 
Hur tar ni reda på vad gästerna önskar uppleva under vistelsen? 
 
Gör ni någon uppföljning efter vistelsen? Varför eller varför inte? 
 
Vad upplever du är allra viktigast för gästen under besöket? 
 
Hur skapar ni mervärde för gästen? 
 
Har ni möjlighet att skräddarsy individuella önskemål från gäster?  
 
Tror du att det är viktigt att skräddarsy individuella önskemål? Varför eller varför inte? 
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Högskolan i Kalmar 

Högskolan i Kalmar har mer än 9000 studenter. Här finns utbildning och forskning 
inom naturvetenskap, teknik, sjöfart, samhällsvetenskap, ekonomi, turism, 
informatik, pedagogik och metodik, medie-vetenskap, språk och humaniora, 
lärarutbildning, vårdvetenskap och socialt arbete. 
 
Forskningens profilområden är biomedicin/bioteknik, miljövetenskap, marin 
ekologi, automation, företagsekonomi och informatik, men forskning pågår inom 
de flesta av Högskolans ämnen. Högskolan har sedan 1999 vetenskapsområde 
naturvetenskap, vilket ger Högskolan rätt att anta studenter i forskarutbildning och 
examinera doktorer inom ämnesområdet naturvetenskap. 
 

Handelshögskolan BBS, 
vid Högskolan i Kalmar

Besöksadress: Kalmar Nyckel, 
Gröndalsvägen 19

391 82  Kalmar,
Tel: +46 (0)480 - 49 71 00 

www.bbs.hik.se
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