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Förord 
 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till Anna Spjuth och Jimmy Myhrinder på Yasuragi för 

ett stort engagemang och varmt välkomnande. Vi vill även tacka Catharina Hansson som med 

positiv inställning tog sig tid att ge oss ett objektivt perspektiv på Yasuragi. Samtliga 

respondenters entusiastiska bemötande har gjort denna studie till vad den är idag.  

 

Tack till våra kurskamrater för konstruktiv kritik som utvecklat både oss och studien. 

Slutligen ett stort tack till vår handledare Kjell Ljungbo för bra synpunkter och stöd vilket har 

guidat oss i rätt riktning genom hela processen.  

 

Vi delar gemensamt ansvar för samtliga delar genom hela uppsatsen.  

 
Michelle Sjödal och Gabriella Winther 

Södertörns högskola, 2014-06-05 



 

 

 

 

Sammanfattning  
 

Stärkta kundrelationer är viktigt för ett företags lönsamhet och när individuella upplevelser 

efterfrågas i allt större utsträckning behöver företag utveckla och differentiera sig genom 

Unique Selling Proposition. Allt mer forskning tyder på att utnyttjandet av de fem sinnena i 

företagets verksamhet samt marknadsföring kan vara nyckeln till differentiering. Det har 

blivit viktigare att ge konsumenterna en individuell och skräddarsydd upplevelse där sinnena 

har fått en allt större betydelse.  

 

Syftet med denna undersökning är att undersöka och analysera utnyttjandet av 

sinnesupplevelsen i marknadsföringen där vi har genomfört en fallstudie på SPA-hotellet 

Yasuragi. Vi delar även upp konsumentgruppen i två delar, affärsgäster och privatgäster, för 

att jämföra upplevelse och mottagandet av marknadsföringen. För att svara på syftet har 

författarna genomfört en enkätundersökning, en deltagande observation på Yasuragi och fyra 

djupintervjuer samt en mailintervju. Den teoretiska referensramen, empirin och analysen är 

uppdelad i tre delar utifrån begreppen Sinnesmarknadsföring, Upplevelser och konsumtion.  

 

Undersökningen har visat att Yasuragi har alla förutsättningar att arbeta med 

sinnesmarknadsföring då turismprodukten berör alla de fem sinnena. SPA-hotellet skulle 

kunna arbeta mer medvetet med denna form av marknadsföring då de nu sker mindre planerat. 

Som det ser ut just nu sker det ingen större differentiering i marknadsföringen mot 

affärsgäster och privatgäster. För att lyckas med sinnesmarknadsföring måste fokus ligga på 

att förmedla känslan och upplevelsen av en produkt/tjänst istället för själva fysiska produkten. 

Yasuragi måste förmedla sin sinnesupplevelse redan i marknadsföringen där de kan ge ett 

smakprov av upplevelsen. 

 

Genom att beröra så många sinnen som möjligt hos en individ ökar dess intresse samt 

involvering av en produkt/tjänst vilket också påverkar konsumentbeteendet. Genom vår egen 

framtagna modell kan man se att ett företags Unique Selling Proposition bör vara så anpassad 

som möjligt till de fem sinnena för att skapa en total sinnesupplevelse. Sinnesupplevelsen bör 

sedan marknadsföras till individen för att individen ska utföra ett köp. Sinnesmarknadsföring 

kan alltså bidra till en starkare relation mellan kund och företag samt till en mer lönsam 

verksamhet.  

 

Nyckelord: Sinnesmarknadsföring, Sinnesupplevelse, Yasuragi, Marknadsföring, Sinnena, 

Konsumtion, Upplevelse, Unique Selling Proposition 

  



 

 

 

 

Abstract 
 

Strong customer relationships are important to a company 's profitability and when the 

demand for individual experiences increase it requires companies to develop and differentiate 

themselves through Unique Selling Proposition . Growing body of research suggests that the 

use of the five senses in the business and marketing can be the key to differentiation. It has 

become more important to provide consumers with an individual and tailor-made experience 

in which the senses have become increasingly important. 

 

The purpose of this study is to examine and analyze the utilization of sensory experience in 

marketing where we have conducted a case study on SPA hotel Yasuragi. We also divide the 

consumer group into two parts, the business guests and private guests, to compare the 

experience and the outcome of marketing. To answer this purpose, we have conducted a 

survey, a participant observation at Yasuragi and four in-depth interviews and a mail 

interview. The theoretical framework, empirical data and analysis is divided into three parts 

based on the concepts of Sensory Marketing, Experiences and Consumption. 

 

The study has shown that Yasuragi has every opportunity to work with sensory marketing as 

the tourism product stimulates all five senses. Yasuragi would be able to work more 

consciously with this form of marketing as it now occurs less planned. As it stands right now, 

there is not much differentiation in marketing to business guests and private guests. To 

succeed in sensory marketing focus must be on to convey the feeling and experience of a 

product / service instead of the actual physical product. Yasuragi must convey their sensory 

experience already in marketing where they can provide a taste of the experience. 

 

Touching as many senses as possible in an individual increases its interest and involvement of 

a product / service which also affects consumer behaviour. Through our own designed model, 

one can see that a company's Unique Selling Proposition should be as accessible as possible 

to the five senses to create a total sensory experience. Sensory experience should then be 

marketed to the individual who most likely will purchase. Sensory Marketing can also 

contribute to a stronger relationship between customer and company, as well as to a more 

profitable business. 

 

Key Words: Sensory marketing, Sensory experience, Yasuragi, Marketing, Senses, 

Consumption, Experience, Unique Selling Proposition 
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1. Inledning 

 
1.1 Bakgrund  

Under romartiden grundade romarna badanläggningar och detta fenomen kom att sprida sig 

runt om i Europa. Anläggningarna bestod oftast av termalbad upphettade av varma källor och 

människor besökte dessa för att bada och dricka. Dessa badanläggningar kom mer och mer att 

likna rekreationsanläggningar, platser att hitta ny energi på. I Sverige var vi ganska sena med 

att haka på SPA-trenden även om det funnits kurorter i landet sedan 1600-talet.
1
 Själva ordet 

SPA kommer från latinets Salus per Aqua vilket betyder ”hälsa genom vatten” och det var just 

de mineralrika vattnen i Sverige som skapade kurorterna.
2
  De senaste åren har SPA gått från 

en lyx till en nödvändig del av vardagen. I dagens alltmer stressade samhälle saknar individen 

tid till avslappning, reflektion, förnyelse och glädje, något som gör att SPA-upplevelser 

efterfrågas allt mer.
3
 SPA-upplevelser blir också mer individanpassade upplevelser där 

individens kropp och själ ska få ett balanserat välbefinnande.
4
 Med ett balanserat 

välbefinnande och en ökad efterfrågan följer också en efterfrågan på en helhetsupplevelse, det 

är inte längre bara en massage som efterfrågas utan ett helt koncept som skapar en upplevelse. 

Utöver endast en massage spelar miljön och till exempel maten en viktig roll.
5
  

 

Yasuragi är ett japanskinspirerat SPA-hotell vilket gör det helt unikt på den svenska SPA-

marknaden. Från att på 1990-talet ha varit en helt vanlig konferensanläggning till att i år bli 

utsedd till årets SPA grundar sig i det unika konceptet.
 
På 1970-talet var det en japansk 

arkitekt som ritade byggnaden som idag utgör Yasuragi men då för organisationen LO som 

bedrev skola och utbildning i byggnaden. När verksamheten så småningom lades ner började 

planerna på en helt unik konferensanläggning. Den japanska livsstilen fick bli inspirationen då 

de är kända för att leva både längst och hälsosammast. Det var först år 1997 som det japanska 

badet tillkom i byggnaden och SPA-verksamheten var ett faktum.
 6 

 Yasuragi erbjuder ett 

unikt koncept för den ultimata SPA-upplevelsen. På Yasuragi får man som gäst tillträde till 

det japanska badet med varma källor och tvagningsrum inspirerade av Japan, japanska 

restauranger, kroppsbehandlingar, yoga, klangresa och mycket mer.
7
 

 

1.2 Problemdiskussion 

Den minskade efterfrågan på produkter och ökade efterfrågan på upplevelser ställer högre 

krav på företag att differentiera sig. För att bibehålla och skapa nya kundrelationer menar 

Hultén att det krävs ett unikt koncept.
8
 Allt mer tid spenderas åt att förverkliga sig själv och 

idag vill allt fler människor spendera sin lediga tid med avslappning, shopping eller träning 

och detta har påverkat konsumenternas inköpsmönster menar Hultén. För att attrahera 

                                                 
1
 www.lyx.se 2014  

2
 www.spa-info.se 2014 

3
 www.experienceispa.se 2014 

4
 www.fof.se 2014 

5
 www.spaweekendhotell.se 2014 

6
 www.yasuragi.se: Om oss 2014 

7
 www.yasuragi.se: Badet 2014 

8
 Hultén B, Sensory marketing: the multi-sensory brand-experience concept, 2011, s.256-273 

http://www.lyx.se/
http://www.spa-info.se/
http://www.experienceispa.se/
http://www.fof.se/
http://www.spaweekendhotell.se/
http://www.yasuragi.se/
http://www.yasuragi.se/
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eventuella konsumenter menar Kim och Perdue att ett företag måste satsa på marknadsföring 

med upplevelseinslag. De känslomässiga dimensionerna i kundupplevelsen blir allt viktigare 

för företag att förstå då detta även har en effekt på konsumentens val och vilja att betala för en 

produkt eller tjänst i slutändan.
9
 Miller och Henthorne menar vidare att konsumtion av en unik 

produkt också genererar en unik upplevelse. Men innan varan eller tjänsten blivit konsumerad 

krävs det att den unika upplevelsen etsats sig fast emotionellt i kunden eller gästen. Den vara 

eller tjänst som gör det är den som differentierar sig mest på marknaden.
10

 

 

Genom att som företag använda sig av sensoriska strategier och arbeta sinnesmedvetet kan 

företaget positionera sig på marknaden men också i individens minne enligt Hultén. Vidare 

menar Hultén att sinnesmarknadsföringen fokuserar på konsumentens värdeskapande genom 

sinnesupplevelser som sedan leder till köp och därmed lönsamhet för företaget.
11

 Charles 

Spence menar att sinnesmarknadsföring kan komplettera ett företags egen marknadsföring för 

att stärka upplevelsen hos kunden. Spence menar därmed inte att ett företags befintliga 

marknadsföring bör ersättas utan förstärkas med hjälp av sinnena. Han förklarar vidare att det 

går att forma en omedveten minnesupplevelse hos potentiella samt befintliga kunder. Det 

handlar därmed inte om att utesluta tidigare marknadsföringsstrategier utan att utveckla de 

existerande taktikerna samt att hitta nya vägar till konsumenterna.
12

  

 

Goldkuhl och Styvén förklarar fördelarna med att utnyttja dofter i sin marknadsföring och hur 

det kan fungera som en konkurrensfördel för många företag, vidare menar de att 

doftmarknadsföring inte är vanligt idag. Det är svårare för konsumenter att forma en 

uppfattning av en upplevelse innan de konsumerat den än vad det är med en fysisk produkt. 

För att göra en tjänst mer påtaglig eller gripbar menar Goldkuhl och Styvén att de fem sinnena 

blir viktiga för att göra tjänsteprodukten mer fysisk. Det visuella samt de fonetiska faktorerna 

är de vanligaste av de fem sinnena som många företag försöker använda sig av i sin 

marknadsföring, eller helhetsupplevelse medan till exempel doft inte används lika flitigt. 

Genom att ha en egen signaturdoft kan ett företag skapa en harmonisk minnesupplevelse hos 

kunden som senare alltid kopplar doften med det specifika företaget.
13

 Goldkuhl och Styvén 

förklarar att konsumentens band med ett varumärke förstärks om flera sinnen, helst alla fem, 

stimuleras. Kim och Perdue förklarar att företag kan utmärka sig på marknaden genom att 

påverka konsumenterna känslomässigt. Olika sinnesattribut kan till exempel påverka 

konsumenternas val av verksamhet.  

 

Yasuragi har trots sitt unika koncept flera konkurrenter på SPA-marknaden som kunden kan 

välja att besöka. För att stärka kundrelationen samt differentiera sig från jämlika företag kan 

ett, enligt Goldkuhl och Styvén, djupare arbete med det fem sinnen vara nyckeln.
14

 Det finns 

                                                 
9
 Kim D., Perdue R. R, 2013, The effects of cognitive, affective, and sensory attributes on hotel choice, s. 246-257 

10
 Miller M.M & Henthorne L.T, In Search of Competitive Advantage in Caribbean Tourism Websites: 

Revisiting the unique selling proposition, 2008, s.49-62 
11

 Hultén B, 2011, s. 256-273 
12

 Spence C, Managing sensory expectations concerning products and brands: Capitalizing on the potential of 

sound and shape symbolism,  2012, s. 37-54   
13

 Goldkuhl, L., Styvén M, 2007, Sensing the scent of service success, s. 1297-1305 
14

 Ibid 
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därmed forskning som styrker tesen om att sinnesmarknadsföring kan fungera som ett 

framgångsrikt verktyg som stärker kundrelationer. Miller och Henthorne menar att ett företags 

unika attribut är fördelaktiga i konkurrensen och utgör företagets Unique Selling 

Proposition.
15

  

 

Eftersom sinnesmarknadsföring och SPA-branschen är ett ganska outforskat område har vi 

tagit fram en problemformulering gällande om det är möjligt att de underliggande 

diffrentieringsfaktorerna hos en SPA-verksamhet kan stärka kundrelationen om en 

kombination av de fem sinnena används i marknadsföringen, då produktegenskaperna inte 

eftersöks i samma utsträckning idag som upplevelsen gör. Vi anser, precis som Goldkuhl och 

Styvén, att en tjänst kan göras mer gripbar eller fysisk om de fem sinnena berörs. Kunden får 

möjlighet att själv forma sin egen unika uppfattning av en tjänst då varje individ berörs olika 

av smak-, ljud-, doft-, känsel- och visuella upplevelser. Eftersom att Yasuragi har ett sådant 

unikt koncept med sin japansknischade spaverksamhet förstår vi hur detta kan utnyttjas för att 

differentiera sig från jämlika företag och håller därför med Millers och Henthornes 

argumentering vad gäller Unique Selling Proposition. Vi anser att sinnena är starkt 

förknippade med känslor. Genom att Yasuragi arbetar med sinnena i sin marknadsföring 

väcker det olika känslor hos olika individer och därmed stärks kundrelationen. Det skapar 

också en bredare kundkrets i och med att sinnena berör alla individer på ett individuellt sätt 

och alla skapar sin egen relation till Yasuragi. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka samt analysera utnyttjandet av sinnesupplevelsen i 

marknadsföringen av Yasuragi i en komparativ studie mellan affärsgäster och privatgäster. 

 

 Hur ser Yasuragis marknadsföring ut idag? 

 Hur reagerar de fem sinnena på turismprodukten? 

 Hur kan arbetet med de fem sinnena förstärkas ytterligare i marknadsföringen av 

Yasuragi? 

 Hur kan sinnesmarknadsföring locka till köp?  

 

1.4 Avgränsningar 

Vi har avgränsat studien till Yasuragi i Stockholm just eftersom det är geografiskt nära samt 

att de arbetar utefter ett unikt koncept. Studien kommer att presentera Yasuragis 

marknadsföring i nuläget samt redogöra för hur företaget använder sig av just 

sinnesmarknadsföring. Anledningen till att vi valde sinnesmarknadsföringen var för att det är 

ett relativt nytt begrepp och ganska outforskat. Författarna berör sinnesupplevelsen hos 

Yasuragi och hur detta kan integrera med försäljningsarbetet samt stärka kundrelationen.  

Vi har valt att genomföra undersökningen baserad på Yasuragis samtliga gäster då dessa är 

uppdelade som 50 % affärsgäster och 50 % privatgäster. 

 

 

                                                 
15 Miller M.M & Henthorne L.T, 2008, s.49-62 
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1.5 Definitioner 

Sinnesmarknadsföring: När konsumenternas sinnen involveras i ett företags marknadsföring 

samt påverkar deras uppfattning, omdöme och beteende av en tjänst eller produkt.
16

 

Tjänst: När medarbetare eller annan form av hjälpmedel hos ett företag integrerar med sina 

konsumenter i avsikt att tillfredsställa deras behov genom aktiviteter eller händelser.
17

 

Yukata: Bomullsbadrockar som Yasuragis gäster får när de checkar in.
18

 

Raw Food: Mat som har tillagats under 42 grader för att bevara viktiga näringsämnen,
19

 där 

allt är så naturligt och miljövänligt som möjligt.
20

 

Unique Selling Proposition: På marknaden unika differentieringsattribut som efterfrågas av 

kunden. Dessa fördelaktiga attribut differentierar ett företag från övriga företag på 

marknaden.
21

 

Call to Action: Annonsering ska uppmana kunderna att direkt agera
22

, detta innebär att all 

marknadsföring ska leda till köp.
23

 

 

1.6 Uppsatsdisposition 

Uppsatsen börjar med ett inledande avsnitt som ger läsaren en bakgrund av vår fallstudie, där 

presenteras även en problemdiskussion kring det valde ämnet. Mot slutet av inledningen får 

läsaren ta del av uppsatsens syfte samt de forskningsfrågor som har varit grundpelarna för 

hela arbetet. Efter det inledande avsnittet börjar metodavsnittet som kort förklarar vilka 

metoder vi har valt att utnyttja och sedan presenteras de tillvägagångssätt som åtogs vid 

insamlingen av uppsatsens empiri. I slutet av metodavsnittet får läsaren ta del av en 

metodkritik följt av de etiska reglerna som vi bland annat har anpassat vår undersökning efter. 

Fortsättningsvis följer ett teoriavsnitt som berör tidigare forskning, teorier och modeller som 

använts som teoretisk referensram. 

 

I empiriavsnittet presenteras vår egen undersökning som vi själva har genomfört och 

bearbetat. Avslutningsvis analyseras arbetet i analysavsnittet där empirin kopplas till den 

teoretiska referensramen. Därefter presenteras en diskussionsdel där vi tagit fram en egen 

modell som resultat av studien. Vi ger även förslag på fortsatt forskning innan slutsatserna 

presenteras. I slutet finner läsaren referenslistan och bilagor. 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Aradhna K., Norbert S, Sensory marketing, embodiment, and grounded cognition, 2014, s.159-168  
17 www.ne.se: Sökord: Tjänst 2014 
18 Spjuth A, 2014-02-19, intervju 
19 www.sund.nu: Raw Food 2014 
20 www.rawfood.se 2014 
21

 Miller M.M & Henthorne L.T, 2008, s. 50 
22 www.businessdictionary.com 2014 
23 Spjuth A, 2014-02-19, intervju 

http://www.ne.se/
http://www.sund.nu/
http://www.rawfood.se/
http://www.businessdictionary.com/
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2. Metod 

 
2.1 Studiens utgångspunkt och angreppssätt 

Ontologiska frågeställningar härstammar från ontologin som i sin tur handlar om vad som 

finns. De ontologiska frågeställningarna förklarar på så sätt vilket sätt som det man studerar 

ska uppfattas på. Bryman förklarar att de ontologiska frågeställningarna bygger på två olika 

synsätt, konstruktionism och objektivism. Konstruktionism innebär att sociala företeelser är 

konstruerade av människor i samspel med varandra. Dessa företeelser är under ständig 

förändring till skillnad från objektivismen där händelser sker utifrån standardiserade mönster. 

Vidare menar Bryman att objektivism grundar sig i de sociala företeelser av fakta som är 

opåverkbara av människan. Organisationer och andra företeelser kan under konstruktivistisk 

utgångspunkt med andra ord både påverka och samspela med varandra och ur detta skapas en 

möjlighet till förändring för inblandade.
24

 Studien har ett visst inslag av objektivism då 

Yasuragi studerats från olika perspektiv, till exempel företagets egen sida, privat- och 

affärsgästernas sida och författarnas egen sida. Dock bygger studien huvudsakligen på ett 

konstruktionistiskt synsätt när det gäller den kunskapsorienterade inriktningen. Detta utifrån 

att Yasuragi ses som en social konstruktion uppbyggd av människor inom företaget. 

 

Utöver den kunskapsorienterade inriktningen har studien en vetenskaplig ståndpunkt som 

baseras på epistemologi. Inom epistemologin pratar man om positivism eller hermeneutik. 

Positivismen står för fakta och kunskap som hämtas in med hjälp av sinnena. Det som 

studeras och upplevs med sinnena är också det enda som existerar. Visserligen har vår 

deltagande observation genomförts och upplevts med hjälp av sinnena och där med lagt 

grunden för observationens resultat men på det stora hela har studien ett hermeneutiskt 

angreppsätt.
25

 Insamlad kvalitativ data från transkriberingar samt observationsanteckningar är 

vanligt förekommande data inom den hermeneutiska studien och de är också till stor del de 

data som vi samlat in. Många kvalitativa metoder kan ses som hermeneutiska och baseras då 

på kunskap och tolkning för att skaffa sig en förståelse. Bryman menar att inom den 

hermeneutiska läran så ska man inte nöja sig med en förklaring utan att också måste finnas en 

förståelse.
26

 Hjerm et al. beskriver med hjälp av Den hermeneutiska spiralen hur olika delar 

av undersökningen, erfarenhet och tidigare kunskap tillsammans med nya observationer, 

förhoppningsvis bidrar till en helhet. Tolkningar av materialet växer hela tiden fram varefter 

processen skrider.
27

 Denna typ av analys använder vi oss av i studien då genomgångar av 

insamlat material leder till väl underbyggda resultat baserade på tolkningar. De data som 

samlats in genom de olika metoderna och tillvägagångssätten har vi tolkat och försökt få 

förståelse för olika fenomen. Vi har också skapat förståelsen och tolkningarna utifrån den 

kunskap vi besitter men även utifrån vilken roll och kunskap respondenterna har.  

 

 

                                                 
24

 Bryman A, 2011, Samhällsvetenskapliga metoders. 35ff 
25

 Bryman A, & Bell E, Företagsekonomiska metoder, 2005, s.26-35 
26

 Bryman A, 2011, s. 32ff 
27

 Hjerm M, Lindgren S & Nilsson M, Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, 2014, s. 34 
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2.2 Tillvägagångssätt  

Vi har valt att använda oss av både en kvalitativ och en kvantitativ forskningsansats för att få 

ett djup och en bredd i studien. Detta kallas för flermetodsforskning och vi har valt 

trianguleringsmetoden. Bryman menar att en kombination av flera tillvägagångssätt ökar 

tillförlitligheten i och med att de kvalitativa och kvantitativa synsätten kan ställas mot 

varandra och därmed bekräftas.
28

 Denscombe betonar vikten av att se studien ur olika 

perspektiv för att få en tydligare förståelse för forskningsämnet där chansen att hitta den 

exakta punkten för studien ökar med fler synvinklar. Att använda sig av metodtriangulering 

ger inte bara ett mer exakt resultat utan också en mer övergripande bild över resultatet.
29

 

Metodtriangulering är tacksamt för en fallstudie som denna då en fallstudie i högre grad 

tillåter användandet av flera metoder och tillvägagångssätt.
30

 I och med att studien baseras på 

en fallstudie så innebär det att vi har begränsat studien till en undersökningsenhet. 

Undersökningsenheten för denna studie är SPA-hotellet Yasuragi där vi har tittat på det 

generella i verksamheten för att sedan plocka ut det enskilda som berör studien. En fallstudie 

ger större chans att undersöka ett fenomen på djupet
31

 och vi har valt att använda oss av 

kvalitativa tillvägagångssätt i form av semistrukturerade intervjuer och en deltagande 

observation samt en kvantitativ enkätundersökning.  

 

Då studien grundas på metodtriangulering med betoning på kvalitativ forskning anser vi att 

studien har en induktiv ansats snarare än en deduktiv ansats, eftersom studien inte baseras på 

någon testbar hypotes. Studien är inte helt och hållet induktiv heller men berör mest den 

induktiva ansatsen då det är övervägande kvalitativ forskning. Vi drar slutsatserna från 

verkligheten baserade på erfarenheter från de olika tillvägagångssätten. Studiens insamlade 

data har analyserats och sedan har slutsatser dragits. 

 

2.3 Kvalitativ metod 

Det övervägande konstruktionistiska synsättet visar på det huvudsakliga kvalitativa 

tillvägagångssättet i studien.
32

 Studien baseras i största utsträckning på tolkning av ord från de 

kvalitativa intervjuerna och detta för att få en förståelse för den sociala konstruktion som 

ligger bakom företaget Yasuragi. Genom att tolka och skapa en förståelse av respondenternas 

information och kunskap kan också syftet uppnås. 

 

2.3.1 Deltagande observation 

För att vi skulle skapa oss en egen uppfattning och förståelse med egna ögon av Yasuragi så 

genomfördes en deltagande observation på SPA-hotellet. Observationen ägde rum 2014-02-27 

klockan 09:00–16:00 på Yasuragi, Hasseludden i Stockholm. Bryman menar att observatören 

ska vara aktivt deltagande och meningen med en deltagande observation är att ta sig in i den 

specifikt undersökta situationen och skapa sig en förståelse för företeelser och sammanhang i 

                                                 
28

 Bryman A, 2011, s. 558 
29

 Denscombe M, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2009, s. 

184ff 
30

 Denscombe M, 2009, s. 61 
31

 Ibid, s.59ff 
32

 Bryman A, 2011, s. 36ff 
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den direkta verksamheten.
33

 I den deltagande observationen fick vi själva uppleva den 

upplevelseprodukt som Yasuragi säljer samt studera miljön och upplevelserummet. Detta för 

att få en tydlig bild av relationen mellan gäst och upplevelserum samt hur den kan förstärkas. 

På detta sätt skaffade vi oss förstahandsinformation i naturliga miljöer där händelser utspelar 

sig oavsett om observationen ägt rum eller inte.
34

 För att inte förstöra den naturliga miljön och 

upplevelsen så genomförde vi inga fältanteckningar på plats utan anteckningar skrevs direkt 

efter avslutad observation.
35

  

 

2.3.2 Kvalitativa intervjuer 

Frågorna är i studien utformade med hänsyn till frågeställningarna och de valda teorierna. Vi 

har genomfört fyra personliga djupintervjuer med Anna Spjuth, VD för Yasuragi 2014-02-19 

(90 minuters intervju) (Se bilaga 1), Jimmy Myhrinder, SPA-chef på Yasuragi 2014-03-10 

(80 minuters intervju) (Se bilaga 2), Catharina Hansson, en av grundarna till organisationen 

SPA Star International 2014-03-11 (45 minuters intervju) (Se bilaga 3) samt en mellanchef på 

ett företag som ibland använder Yasuragi för konferenser 2014-03-14 (45 minuters intervju) 

(Se bilaga 4). Dessutom har vi genomfört en mailintervju med en anställd på ett annat stort 

svenskt företag som också anordnar en del konferens på Yasuragi (2014-04-22) (Se bilaga 4). 

Båda affärsgästerna har valt att vara anonyma och kommer benämnas affärsgäst X och Y i 

studien.  

 

2.3.3 Intervjuguide 

För att få fram all nödvändig information och ta upp rätt saker på intervjun och därmed uppnå 

syftet så är det bra att ha en plan innan intervjun. En intervjuguide är en mall för de frågor och 

tema man ska ta upp under intervjun och enligt Bryman är det viktigt att de är utformade 

utifrån respondentens perspektiv. För att underlätta detta är det bra att göra en 

bakgrundssökning på personen och därmed kunna vara beredd på vem det är man faktiskt 

intervjuar och vad man kan få ut av intervjun. Bryman menar vidare att det också är viktigt att 

frågorna är relevanta i förhållande till studiens syfte och frågeställningar.
36

 

 

Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer då det fanns en på förhand upprättad 

intervjuguide med frågor och ämnen att besvara. Valet gjordes då semistrukturerade intervjuer 

ger möjlighet till diskussion och djupare svar men också en viss ämnesram för respondenten 

att hålla sig inom. Samtliga respondenter visste på förhand syftet med studien och kunde på så 

sätt förbereda sig med lämplig information. Frågorna varierade beroende på respondents 

befattning och kunskap samt för att vi skulle få information som täcker alla frågeställningar. 

Samtliga personliga intervjuer spelades in med mobiltelefon men även kompletterande 

fältanteckningar togs. Vad gäller mailintervju så var tillvägagångssättet detsamma bara att 

intervjuguiden mailades till respondenten. 

 

 

                                                 
33

 Bryman A, 2011, s. 266 
34

 Denscombe M, 2009, s. 271ff 
35

 Ibid, s. 286ff 
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2.3.4 Urval  

Vi har valt att göra ett icke-sannolikhetsurval av respondenterna där de valts på ett strategiskt 

sätt och inte slumpmässigt. Respondenterna har valts subjektivt av oss då de anses ge mest 

värdefull och trovärdig information för just denna studies frågeställningar. Respondenterna 

har valts utifrån sin befattning på Yasuragi samt syftet med studien då de därmed anses besitta 

den bästa och mest relevanta kunskapen för studien. Risken som finns med ett sådant urval är 

att informationen och kunskapen blir relativt enkelspårig med inslag av en del vinkling.
37

 Då 

två av fem respondenter representerade Yasuragi och arbetar för att bland annat öka 

lönsamheten i företaget så framställer de gärna information som så positiv som möjligt. På 

grund av tidsbrist och uteblivna svar så fick vi inte ihop så många intervjuer med affärsgäster 

som vore representativt i förhållande till enkätundersökningen bland privatgäster. Vi anser 

dock att de två intervjuerna som genomfördes med affärsgäster bidrog med relevant och 

intressant information gällande syftet, därför har ändå informationen tagits med i empirin.  

 

2.3.5 Mailintervju 

Vi har genomfört en mailintervju på grund av tidsbrist från både respondentens - och vår sida. 

Mailintervjun är av asynkront metodslag och innebär att frågorna skickats per e-post till 

respondenten men respondenten har inte gett svar i realtid.
38

 Mailintervjun genomfördes med 

en anställd på ett företag som är återkommande affärsgäster på Yasuragi. Bryman kallar 

denna kommunikation via e-post för personliga intervjuer online. Intervjuer per e-post skapar 

inte bara ett avstånd mellan respondent och forskare utan leder ofta till kortare svar utan större 

möjlighet till följdfrågor. Genom att intervjun också var asynkron så kunde respondenten ge 

mer genomtänkta svar utan den spontanitet som uppstår vid fysiska personliga intervjuer. 

Positivt med mailintervjun är att vi inte behövde transkribera men det är också svårt att kunna 

tolka och skapa sig en uppfattning om den underliggande tonen i en sådan intervju. Risken för 

att respondenten undviker vissa frågor samt missförstår ökar också utan den fysiska 

kontakten.
39

 

 

2.4 Tillförlitlighet och äkthet 

I kvalitativa angreppsätt så som intervjuer anser Bryman att det finns fler och bättre sätt att 

bedöma kvaliteten kring undersökningen än med hjälp av validitet och reliabilitet. Bryman 

menar på att tillförlitlighet och äkthet är mer relevanta begrepp att bedöma utifrån. 

Tillförlitlighet indelas i fyra underkategorier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

bekräftelse. Trovärdighetskriteriet i denna studie uppfylls med hjälp av trianguleringsmetoden 

som studien grundar sig på. Den deltagande observationen som vi utförde var till exempel ett 

bra sätt för oss att dubbelkolla mycket av respondenternas information. Då denna studie är en 

fallstudie av ett företag med ett unikt koncept så minskas överförbarheten avsevärt. Det är 

svårt att generalisera resultaten från Yasuragis unika verksamhet till någon annan typ av miljö 

men även till en annan SPA-verksamhet. Svaren från enkätundersökningen gällande hur 

viktigt det är för gästen att sinnena stimuleras visat ett generaliserbart resultat för Yasuragis 

kundstock men inte för hela SPA-verksamheten. Studien har snarare gett oss en fördjupad 

                                                 
37

 Denscombe M, 2009, s. 36ff 
38
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9 

 

kunskap kring just en typ av SPA-verksamhet. För att studien ska bli så tillförlitlig som 

möjligt är det viktigt att allt från problemformulering till teorier, insamlat material och 

tillvägagångssätt granskas under studiens gång. Under ett flertal seminarietillfällen har våra 

kurskamrater fått kritiskt granska studien i oppositioner. Dessutom har studien lästs igenom 

av externa personer utanför högskolan för att få en objektiv syn på studien. Den fjärde 

underkategorin ska försäkra att vi utfört undersökningen i god tro med vetskapen att i största 

möjliga mån undvika personlig prägel på resultatet. För att undvika detta har vi både fört 

fältanteckningar och lyssnat på det inspelade intervjuerna för att informationen inte ska 

präglas av personliga värderingar från någon av oss.
40

  

 

Äkthet i studien präglas av att Yasuragi själva, genom VD:n, faktiskt fick vara med och 

påverka vad studien skulle syfta till att undersöka. Önskan från företagets egen sida var att vi 

skulle genomföra en komparativ studie mellan affärsgäster och privatgäster för att se hur 

respektive ”Call to Action” kan förbättras genom sinnesmarknadsföringen. Genom 

undersökningen har därför ett bidrag kunnat göras till att Yasuragi kan få en bättre förståelse 

för företagets potential att arbeta med sinnesmarknadsföring och de har fått en fördjupad bild i 

hur privatgäster och affärsgäster uppfattar företaget genom framförallt enkätundersökningen. 

Studien har också bidragit till förslag på genomförbara förändringar. På detta sätt genomsyrar 

hela studien Yasuragi där företaget själva har kunnat vara delaktiga och medvetna om att 

studien är skräddarsydd efter deras behov och därmed äkta.
41

  

 

2.5 Kvantitativ metod 

Enkätundersökningen i studien representerar det kvantitativa tillvägagångssättet. Enkäten står 

för en insamling av data i form av siffror, alltså en insamling av mätbara variabler. Dessa data 

representerar även den minoritet av objektivism som studien innefattar.
42

  

 

2.5.1 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen representerar den andra delen av det objektivistiska synsättet som 

figurerar i studien, då resultatet av enkätundersökningen genererade privatgästernas syn på 

Yasuragi i förhållande till sinnena. Precis som Bryman nämner är det viktigt att tydliggöra 

syftet med enkäten för respondenterna samt försäkra sig om att enkätfrågorna genererar svar 

som är relevanta för studiens syfte och frågeställningar.
43

 Enkätfrågorna var mycket specifika 

stängda frågor för att minska risken att svaren blev för generella (Se bilaga 5) 

 

2.6 Urval och bortfall 

Precis som urvalet för de kvalitativa intervjuerna så gjordes urvalet för enkäterna som ett 

icke-sannolikhetsurval. Vi fick hjälp av Yasuragis marknadsavdelning att lägga ut enkäten på 

företagets Facbooksida. Den del av Yasuragis privatgäster som därmed hade större chans att 

bli utvalda var de som gillat Yasuragi på Facebook och därför kunde ta del av enkäten.
44

 I 

texten som lades upp tillsammans med länken till enkäten, förklarades att enkäten endast ska 
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besvaras av de som besökt Yasuragi minst en gång som privatgäst. För att få ett tillräckligt 

representativt och analyserbart omfång av enkätsvar behövde vi minst 100 svar, något som 

uppnåddes efter två dagar. Även om den tillhörande texten lades till går det inte att garantera 

eller kontrollera att samtliga respondenter faktiskt har besökt Yasuragi.  

 

2.7 Validitet och reliabilitet 

Då studien är övervägande kvalitativ har kvaliteten granskats till största del genom 

tillförlitlighet, dess underkategorier och äkthet. Dock grundar studien sig på 

trianguleringsmetoden där vi valt att genomföra en enkätundersökning. Kvantitativa 

tillvägagångssätt bör granskas utifrån validitet och reliabilitet. Reliabiliteten innebär hur 

reproducerbar studien är, det vill säga om studien får samma resultat om den genomförs på 

nytt vid ett annat tillfälle. På det sättet är reliabilitet kopplat till tillförlitlighet. Validitet avser 

att kontrollera om undersökningen mäter de den är avsedd att mäta.
45

 Genom att beskriva 

urvalsprocessen, bifoga enkäten samt beskriva tillvägagångssättet för enkätundersökningen 

har vi gjort det möjligt att återupprepa enkätundersökningen. En enkät går alltid att dela ut 

igen men i det här fallet är det svårt att generalisera resultatet av enkäten till andra 

verksamheter då Yasuragi har sitt unika koncept.  

 

2.8 Analysmetod 

Den kvalitativa analysen genomförs i tre steg: kodning, tematisering och summering. 

Kodningen och tematisering sker ofta parallellt genom studiens process men även 

summeringen är påverkande i analysen.
46

  

 

Kodningen syftar till att minska ner de insamlade data vilket ger en bättre överblick över 

informationen. Processen kan i sin tur ske antingen på bredden eller på djupet. I denna studie 

har en bred analys genomförts där större texter från observationsanteckningar och 

transkriberingar innehållande samma tema, har kodats. En djupare kodning innebär närmare 

analys av mindre stycken i texten. Texterna kodades efter nyckelorden konsumtion, 

sinnesmarknadsföring och upplevelser och i tematiseringen jämfördes de med varandra. I och 

med detta skapas mönster då de från att vara enskilda begrepp nu struktureras upp i teman. 

Slutligen har vi dragit slutsatser och summerat ihop koderna och tematiseringarna till 

slutsatser.
47

 Vad gäller de kvantitativa data som samlats in så har resultaten sammanställts i 

diagram och tabeller samt i text.  

 

Då studien är baserad på trianguleringsmetoden så har även en kvantitativ analys genomförts 

som sedan har integrerats med den kvalitativa analysen i något som Hjerm et al beskriver som 

concurrent triangulation strategy. Strategin bygger på att de kvalitativa och kvantitativa 

datainsamlingarna och analyser faktiskt resulterar i samma sak. För att underlätta detta har 

just nyckelbegreppen konsumtion, sinnesmarknadsföring och upplevelser varit genomgående i 

teoriavsnittet, empiriavsnittet och analysen. I denna typ av analys jämförs de olika resultaten 

för att sedan urskilja mönster. Resultaten av de olika analyserna har dock inte bara ställts mot 
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46

 Hjerm M, Lindgren S & Nilsson M, 2014, s. 32ff 
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varandra utan de har även integrerats.
48

 För att lättare kunna analysera den kvantitativa 

informationen har enkätundersökningsresultatet sammanställts i tabeller och diagram.  

 

2.9 Metod- och källkritik 

Samtlig datainsamlig i studien baseras på primärinformation, det vill säga att all data är 

insamlad av oss själva i form av enkätundersökningen, semistrukturerade intervjuer samt 

deltagande observation. Då primärinformationen är insamlad av oss själv betyder det att 

informationen är insamlad i rätt syfte vilket inte kan vara fallet vid sekundärinformation. 

Tillförlitligheten ökar med primärinformation då den återigen avser att samla in korrekt 

information.
49

 Vad vi har tagit hänsyn till är att informanterna på Yasuragi med största 

sannolikhet inte vill ge negativ information om företaget vilket stärker subjektiviteten i 

intervjuerna. Insamlad information ska vara så objektiv som möjligt och där har det 

underlättat att vi varit två som granskat materialet då vi har olika egenskaper och erfarenheter.  

 

Fördelen med intervjuer är att svaren anpassas efter studiens syfte och semistrukturerade 

intervjuer ger chansen till än mer utvecklade svar och följdfrågor. Dessutom ger intervjuer en 

hög svarsfrekvens.
50

 Intervjun med Catharina Hansson gav yttligare objektvitet i materialet 

om Yasuragi då hon är expert på SPA-verksamheten och därmed kan ge ett objektivt 

perspektiv på Yasuragi utan att någon emotionell eller professionell koppling. Nackdelarna 

med den utförda mailintervjun är det begränsade utrymmet till följdfrågor, informanten kan ge 

väldigt korta svar eller missförstå vissa frågor men inte ha möjlighet att fråga precis vid 

svarstillfället. Detta leder till en mer strukturerad intervjuform. Det är också svårt för oss att 

tolka svaren när inga ansiktsutryck eller ton i rösten kan studeras.   

 

De sekundärkällor vi använt är i form av litteratur som stöd för den teoretiska referensramen 

samt vetenskapliga artiklar. Litteraturen har vi kontrollerat att den är orginalkällan och 

författarnas egna teorier och tankar. De vetenskapliga artiklarna är hämtad från vetenskapliga 

tidskrifter och är därmed granskade av vetenskapsmän. 

 

Då vi använt oss av metodtriangulering har även det bidragit till ökad objektivitet samt ökat 

tillförlitligheten. Enkäten baserades på både slutna svarsalternativ och öppna svarsalternativ 

då vissa frågor krävde det. Slutna svarsalternativ anser vi kan begränsa respondentens 

förmåga att välja alternativ men i dessa fall har alternativen ”övrigt” och ”annat” getts. 

Anledningen till att även slutna alternativ gavs var för att underlätta sammanställningen för 

oss samt att inte kräva för mycket tid av respondenten. Då det inte var aktuellt att genomföra 

enkätundersökningen på Yasuragi såg vi som enda rimliga alternativ att be om lov att lägga 

upp den på Yasuragis Facebooksida för att komma åt de som besökt Yasuragi minst en gång. 

Vi är medvetna om att det inte är ett korrekt sannolikhetsurval utan att det förekommer 

skevhet då de som svarat på enkäten är de cirka 8000 personer som först och främst ”gillat” 

Yasuragi på Facebook. Troligtvis är de som ”gillat” redan positiva till Yasuragi vilket kan ge 

en viss skevhet i överdriven positivism. Trots att vi skrev i en tillhörande text att enkäten 
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endast ska besvaras av de som besökt Yasuragi så kan det finns de som inte besökt Yasuragi 

som ändå valt att besvara enkäten.  De som har tillgång till internet och Facebook kan också 

vara en specifik grupp i en specifik region vilket kan ge ett litet bortfall.
51

 

 

Den deltagande observationen kan föra med sig en nackdel som innebär att de övriga gästerna 

inte kan samtycka till det syftet vi utförde observationen för eftersom de inte visste om att vi 

var där av den anledningen. Vi hade likadan klädsel som gästerna i form av yukata och 

baddräkt men vi var dessutom inte där för att studera gästernas beteende utan upplevelsen 

som Yasuragi säljer utifrån ett sinnesperspektiv. Eftersom den deltagande observationen är 

utförd av oss så blir den svår att återupprepa exakt likadant vilket gör den mindre valid.
52

 

Det är svårt att generalisera resultat av en studie som denna så den syftar till att undersöka ett 

sådant specifikt och unikt företag som Yasuragi som har ett alldeles eget koncept. I princip 

alla SPA-anläggningar har dock många av elementen som behövs för att stimulera sinnena i 

form av vatten, bastu, värme, kroppsbehandlingar, någon form av tilltugg och dofter från till 

exempel oljor. Yasuragi har sin egen signaturdoft och signaturmusik i kombination med det 

japansk inspirerade konceptet vilket i alla fall kan försvåra en generalisering. 

 

Intervjuer i sig är inte alltid så representativa utan då är enkäter mer fördelaktiga. Vi anser att 

det kanske hade varit bättre att ha genomfört en enkätundersökning även bland affärsgästerna 

då det hade blivit större representativitet samt mer komparativt gentemot privatgästerna. Två 

stycken intervjuer, varav en var via mail, ger inte ett lika brett resultat vad gäller 

affärsgästerna. Även om metodtriangulering kan vara tidskrävande samt kräver hårt arbete 

och disciplin
53

 så var endast en kvalitativ intervju inte aktuell då enkätundersökningen 

lämpade sig bäst för att nå ut till privatgästerna. 

 

De internetkällor som använts är hämtade från sidor som skriver om och är inriktade på SPA-

verksamhet samt att experter inom området har uttalat sig på en del av sidorna. Det kan dock 

också leda till att artiklarna är lite vinklade och personliga efter vem som skrivit artikeln samt 

blivit intervjuad för artikeln. Vi har dock jämfört flera av internetkällorna mot varandra för att 

få fram så sanningsenlig information som möjligt. 

 

2.10 Etik 

För att bedriva en ärlig och tillförlitlig undersökning finns det fyra huvudkrav inom ramen för 

forskningsetiska riktlinjer som bör tas i beaktning. De fyra huvudkraven är 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet.
54

  

 

Informationskravet innefattar forskarens skyldighet att informera samtliga informanter om 

studiens syfte och att all information endast används i aktuellt syfte. Informanterna ska vara 

välinformerade om att de deltar frivilligt samt att de när som helst kan avbryta sitt 

                                                 
51

 Arbnor I & Bjerke B, 1994, s.54-56 
52

 Denscombe M, 2009, s. 292-293 
53 Denscombe M, 2009, s. 188-189 
54 www.codex.vr.se 2014 
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deltagande.
55

 I studien har samtliga informanter tydligt fått reda på studiens syfte för att veta 

på vilka grunder de deltar och varför. Men också för att vi ska kunna få relevant information 

för studiens syfte. Innan intervjuerna har vi frågat om fotografering är tillåten av lokalen samt 

om inspelning av intervjun går bra. 

 

Samtyckeskravet syftar till att samtliga respondenter som deltar i undersökningen själva har 

rätt att styra och godkänna sin medverkan.
56

 Om den medverkande inte vill identifieras i 

undersökningsresultatet ska detta respekteras och personen i fråga framstås som anonym i 

uppsatsen. Vi har klart och tydligt förklarat varför just den eller de informanterna är 

uppgiftslämnare och till vilken nytta. Innan varje intervju har vi frågat informanterna om de 

samtycker till att uppsatsen använder sig av deras fullständiga namn och titel. I de fall där 

respondenterna inte samtyckt till användandet av namn och titel så har de godkänt att 

informationen redogörs anonymt.
57

 Vi har även fått personligt samtycke från samtliga 

författare att använda oss av deras modeller i arbetet.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter ska hanteras konfidentiellt så dem inte når 

obehöriga. När det gäller just etiskt känsliga uppgifter så som fältanteckningar, ska de 

förvaras så pass säkert att inte obehöriga heller nås av dessa. Muntliga konversationer ska inte 

heller nå obehöriga och allt insamlat material ska förvaras säkert där obehöriga inte kan 

identifiera informanterna.
58

 Vi har i denna studie upprättat en muntlig överenskommelse med 

informanterna där vi lovat att informationen endast tillhör oss. Ingen har begärt en skriftlig 

överenskommelse men vi skulle absolut ha gått med på det. Alla personuppgifter hanteras 

dock varsamt av oss för att inte nå ut till obehöriga. Detta genom att vi inte spridit något via 

sociala medier samt förvarat skriftligt material där man hela tiden är vaksam över det. 

Informanterna har godkänt inspelning av intervjuerna, att de inte skrivs ut i sin helhet samt att 

inspelningarna raderas när studien är klar. De informanter som önskat vara anonyma har 

benämnts med affärsgäst X och Y. Vi har även informerat respondenterna om att de får 

berätta hur lite och hur mycket de vill och det var därför semistrukturerade intervjuer 

genomfördes för att inte pressa fram någon information. 

 

Nyttjandekravet innefattar utnyttjandet av informationen som endast får användas för 

uppsatsens syfte.
59

 Uppgifter som informanterna delat med sig av har endast presenteras i 

uppsatsen och det har gjorts med respekt och objektivitet från vår sida. 

 

 

 

 

 

                                                 
55 www.codex.vr.se 2014 
56 Ibid 
57
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58
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59
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3. Teoretisk referensram  

 
3.1 Sinnesmarknadsföring 

3.1.1 Begreppsdefinition av sinnesmarknadsföring 

Ett företag som använder sig av sinnesmarknadsföring baserar sin marknadsföringsstrategi 

och taktik utifrån de fem sinnena som verktyg. Oavsett vad ett företag säljer så måste de, för 

att lyckas med sin sinnesmarknadsföring, beröra och influera varje individ på ett fantasifullt- 

och provokativt sätt för att väcka de fem sinnena. När det kommer till sinnesmarknadsföring 

poängterar Hultén et al att det är individen som står i fokus.
60

  

 

Vidare menar Hultén et al att massmarknadsförings- och relationsmarknadsföringsstrategier 

helt saknar fokus på sinnena. Sinnesmarknadsföring handlar till skillnad från de andra 

strategierna om att marknadsföra en känsla och upplevelse istället för en produkt. Företag 

måste våga välja bort produkt- och kundfokus för att istället lägga fokus på känslan som 

kunden kan uppleva genom en lyckad sinnesmarknadsföring. Hultén et al förklarar hur 

envägs- och tvåvägskommunikation i massmarknadsföring samt relationsmarknadsföring i 

form av reklamkampanjer och interaktion inte har samma genomslagskraft som ömsesidig 

dialog och interaktivitet online. Med andra ord är den digitala teknologin viktig för att man 

som kund ska kunna känna och uppleva både virtuellt och fysiskt. Hultén et al menar också på 

att sinnesmarknadsföringen vänder trenden av opersonliga reklamkampanjer då denna 

marknadsföringsstrategi istället utgår från individen. Med hjälp av sinnesmarknadsföring kan 

ett företag påverka individens hjärna på ett sätt som skapar en sinnesupplevelse hos kunden.
61

 

 

3.1.2 A Sensory marketing framework 

A sensory marketing framework förklarar hur ett företag kan anpassa sinnesmarknadsföring i 

verksamhetens eget försäljningsarbete (Se figur 1).
62

 

 

                                                 
60

 Hultén B., Broweus N., van Dijk M, Sensory marketing, 2009, s. 3ff 
61Ibid, s. 3ff 
62 Ibid, s. 160-163 
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Figur 1. Ett ramverk för sinnesmarknadsföring. Modellen visar hur ett företag kan använda 

sig av sinnesmarknadsföring i sin verksamhet. Källa: Hultén B, Broweus N, van Dijk M, 

2009, s. 161  

 

För att nå den högsta graden av sinnesupplevelse måste ett företag utnyttja sensoriska 

strategier som byggs på tre grundpelare; sensorer (sensors), sensationer (sensations) och 

sinnesuttryck (sense expressions). För att få kunderna att reagera på turismprodukten/-

företaget med sinnena demonstrerar sensorerna vad företaget kan utnyttja för verktyg, det vill 

säga lukt (smell sensor), ljud (sound sensor), syn (sight sensor), smak (taste sensor) eller 

känsel (touch sensor). Hur ett budskap når kunden kan påverka hur kunden uppfattar ett 

företag/en produkt och sensationerna presenterar olika sätt att uttrycka sinnesbudskapen med. 

Det kan ske genom atmosfäriska upplevelser (atmospheric), ljudupplevelser (auditory), 

visuella upplevelser (visual), smakliga upplevelser (gastronomic) eller via beröring (tactile). 

Slutligen kommer sinnesuttrycken som blir resultatet för hur företaget identifierar sig själva 

och presenterar sig för sina kunder. Det kan vara en jingel, specifik doft, färger i loggan och 

liknande.
63

 

 

3.2 Upplevelsen 

3.2.1 The sensory experience 

En upplevelse har ingen exakt definition i den akademiska forskningen men olika teoretiker 

har fokuserat på lite olika attribut när det kommer till deras definitioner av en upplevelse. Pine 

and Gilmore definierar en upplevelse utifrån fokus på det känslomässiga, fysiska, spirituella 

och intellektuella som en individ upplever. Clawson och Knetsch menar istället att ett 

                                                 
63
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förenande av influenser och personliga upplevda resultat som upplevs innan ett besök så som 

efter ett besök definierar upplevelsen. Utifrån dessa grundläggande definitioner tar Wing Sun 

Tung och Ritchie upp en egen definition av upplevelse:
64

 

 

Individens subjektiva bedömning och genomgång (affektiva, beteendemässiga och kognitiva) 

av händelser relaterade till hans / hennes turistaktiviteter som börjar före (dvs. planering och 

förberedelse), under (dvs. vid destinationen) och efter resan (dvs minne).
65

 

 

När människans sinnen påverkas på något vis bidrar detta till en upplevelse. Upplevelsen kan 

uppstå när endast ett fåtal av sinnena berörs eller alla samtidigt. Enligt Hultén et al kallas detta 

för The sensory experience (Se figur 2).
66

 

 

 
 

Figur 2. The sensory experience. Figuren visar att när samtliga sinnen är stimulerade så 

skapas en total sinnesupplevelse hos individen. Källa: Hultén B, Broweus N, van Dijk M, 

2009, s. 17  

 

När alla sinnen reagerar på olika element uppstår en sinnesupplevelse och det är detta som, 

enligt Hultén et al anser att företag ska sträva efter för att fånga sina konsumenter. Desto fler 

sinnen som berörs samtidigt desto starkare och bättre blir sinnesupplevelsen.
67

 

 

3.2.2 Upplevelsefälten 

Enligt Mossberg går det att beskriva upplevelser utifrån två dimensioner. Den ena 

dimensionen berör graden av kundens deltagande medan den andra dimensionen berör vilken 

typ av anknytning eller relation kunden har till sin omgivning. Beroende på vad det är för typ 

av upplevelse krävs antingen en mental närvaro och/eller en fysisk närvaro samt i vissa fall 

                                                 
64
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kan kunden själv påverka resultatet av upplevelsen som medproducent. Det sistnämnda 

innebär att kunden själv är mer aktiv i upplevelseförloppet. Under en upplevelse kan kunden 

passivt absorberas och enligt Mossberg är exempel på detta när kunden tittar på ett bra TV-

program – ”Upplevelsen går in i kunden”. Kunden kan även bli uppslukad av en upplevelse 

och här ger Mossberg ett exempel på barn som spelar ett datorspel – ”Kunden går in i 

upplevelsen”. Fyra stycken upplevelsetyper formas om de två dimensionerna slås samman 

och dessa fyra typer är underhållning, utbildning, estetik och eskapism (Se figur 3).
68

 

 

 

 
 

Figur 3. Upplevelsefälten. Modellen beskriver kundens olika förhållanden till upplevelsen. 

Källa: Mossberg L, 2003, s.35 

 

Vidare beskriver Mossberg vad olika typer av upplevelser påverkas av och för att upplevelsen 

ska bli stark samt positiv är en viktig utgångspunkt att kunden är delaktig. Under 

servicemötet, där kunden och personalen möts, har olika deltagare olika roller att spela. De 

olika rollerna och deltagarna som Mossberg presenterar är följande:
69

 

 

Kundens upplevelse: Servicemötet kan bli mindre bra om kunden inte förstår sin roll eller inte 

agerar korrekt. Det gäller att hitta en balans i kontrollen mellan alla deltagare i upplevelsen 

och med deltagare involveras även personal och andra kunder samt alla som får 

helhetsupplevelsen att fungera.
70

  

 

Personal: Det är viktigt att personalen kan sina roller och att de förstår vad kundens kapacitet 

är, det vill säga vad kunden kan och inte kan. Med noggrann planering kan eventuella 

missförstånd eller osäkerhet reducerar redan innan kunden har taget steget in i 
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upplevelserummet. För att öka värdet i konsumenternas upplevelse kan personalen 

improvisera, lösa eventuella problem eller överraska.
71

   

 

Andra kunder: När konsumenter vistas under en längre tid på ett företag blir andra besökares 

roll mer betydande, speciellt om upplevelsen handlar om nöjen eller njutning.
72

  

 

Upplevelserummet: Även rummet blir mer betydande när konsumenterna stannar längre på ett 

företag, exempelvis ett museum eller en restaurang. Kärnprodukten i ett företag är oftast det 

som mest blir belyst i verksamhetens marknadsföring och är givetvis väldigt viktigt men 

social gemenskap samt tillhörighet blir allt viktigare. Det är därför viktigt att företaget kan 

erbjuda produkter eller tjänster utöver kärnprodukten. På ett museum vill många även kunna 

sitta ner och fika eller liknande och kanske inte bara titta på utställda föremål.
73

 

 

Image: Det är inte alltid så lätt att påverka kunders bilder av ett företag och gränserna kan 

därmed vara väldigt oklara. För att bygga upp en specifik image har många resultatrika 

företag valt att rikta in sig åt ett noga valt marknadssegment samt valt att arbeta efter ett tema. 

Är temat väl integrerat i hela verksamheten och skiljer sig från andra företag kan detta lättare 

fånga kundens sinnen samt bidra till att kunden berättar för andra om besöket.
74

  

 

3.2.3 Flow – den optimala upplevelsen 

För att ha upplevt en optimal upplevelse ska man kunna se tillbaka på upplevelsen och känna 

att man var lycklig. Csikszentmihalyi benämner den lyckliga känslan med ordet flow (flyt). 

Att känna flow i livet är att känna att allting stämmer och fungerar precis som det ska samt att 

medvetandet är i harmoni.
75

 Ett ordnat medvetande leder till upprepat flow vilket ger en bättre 

livskvalitet.
76

 Fysiska och sensoriska färdigheter är exempel på aktiviteter där människan är 

lycklig och upplever ett flow enligt Csikszentmihalyi. Han menar vidare att varje sinnesorgan 

kan tämjas för att skapa lycka och harmoni. Den upplevda kvaliteten av en upplevelse höjs 

om de fem sinnena används på rätt sätt och hela tiden utvecklas för att uppnå målet med 

upplevelsen och aktiviteten.
77

  

 

3.3 Konsumtion 

3.3.1 AIDAS teorin 

Förkortningen AIDAS representerar orden ”Attention”, ”Interest”, ”Desire”, ”Action” och 

”Satisfaction”, dessa är fem stadier som konsumenten, enligt denna teori, måste passera 

mentalt för att försäljningen ska anses lyckad. Om försäljaren inte lyckas ta konsumenten 

genom dessa fem steg kommer ingen försäljning att genomföras. Först måste kundens 

uppmärksamhet fångas, sedan måste ett intresse formas hos kunden, efter detta ska ett begär 
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väckas och detta ska sedan leda till handling/konsumtion, slutligen ska kunden känna sig nöjd 

med sitt köp.
78

 

 

3.3.2 Konsumtion med sinnena 

Soars menar på att stimulering av sinnena förbättrar shoppingupplevelser samt ändrar en 

individs beteende utanför dess medvetenhet. Människor uppfattar världen genom alla sinnen 

och ju mer sensorisk upplevelsen blir desto mer påverkade blir vi. Soars menar vidare att rätt 

sinnesstimulering kan ge lugnande och avslappnande sinnestämning som minskar stress, ger 

energi, förbättrar humöret, påverkar beslutsfattandet och därmed benägenheten att spendera.
79

 

Hultén et al är av samma åsikt och menar att människans fem sinnen är av största vikt när det 

kommer till individens köp- och konsumtionsbeteende. Med de fem sinnena blir varje individ 

medveten om de olika varumärken och företag som existerar men även hur individen 

uppfattar dem.
80

 Soars menar också på att tiden som kunden uppehåller sig på ett ställe har 

stor inverkan på hur benägen kunden är att spendera pengar. En kund anländer alltid med en 

viss inställning och syfte med sitt besök. Soars listar tre olika typer av shoppingsyften:
81

 

 

– Task/needs shopper – drivkraften är ett behov där regelbundenhet utmärker denna kategori. 

Det går ändå att påverka behovskunden med sinnesstimuli. 

– Complex purchase shopper – här förekommer mer komplicerade val där atmosfären och 

omgivningen har en stor påverkan på köpbeslutet. 

– Recreational/browsing shopper – kunden söker inspiration och här är atmosfären avgörande 

för om kunden dröjer sig kvar och genomför ett köp. Konsumenten söker ofta runt i olika 

medier för att avgöra var ett eventuellt köp är mest lönsamt. 

Soars menar vidare att konsumenter troligtvis kommer att spendera mer pengar om de känner 

en behaglig samhörighet med omgivningen och har känslan av att återkomma.
82

 

 

Synen – av ren vana negligerar vi människor ofta fenomen som attraherar synen om de är för 

många samtidigt som begär uppmärksamhet av oss enligt Soars. För mycket som stimulerar 

synen samtidigt ger alltså motsatt effekt och Soars menar att en kombination av färger och 

ljus kan påverka hur länge människor stannar och hur mycket det spenderar. Enligt Hultén et 

al är synen det enda sinnet som inte negligerats i marknadsföringen trots att övriga sinnen har 

en minst lika stor effekt på köpbeteende.
83

 

Hörsel – enligt Soars har musik en betydlig och positiv påverkan på beslut och köpbeteende. 

Lugn musik har visat sig har positivare effekt på köpbeslut än musik som är högljudd och i 

högt tempo men skräddarsydd musik visar sig har störst effekt. 

Lukt – detta sinne är närmast kopplat till känslor i och med att lukter bland annat väcker 

starkast minnen.  
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Känsel – möjligheten att kunna ta på och känna på det man eventuellt kommer köpa bidrar till 

starkare känslor och därmed ökade möjligheter till köp.
84
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4. Empiri 
 

4.1 Sinnesmarknadsföring 

Spjuth berättade att de till stor del marknadsför sig mot privatgäster mellan 35-50 år samt mot 

affärsgäster i framförallt Stockholm. Besökarna på Yasuragi är 90 000 per år fördelat ungefär 

50 % privatgäster och 50 % affärsgäster. Hon talade om att de marknadsför sig bland annat 

via tidningar som Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter men förklarade även att de har ett 

samarbete med VisitSweden. Hon tillade dessutom att de jobbar nära Turistbyrån i 

Stockholm. En styrka för Yasuragi som Spjuth lyfte fram var SPA-hotellets geografiska läge, 

det är inte långt ifrån Stockholm men hon nämnde även att det kan vändas till en svaghet då 

anläggningen inte är placerad nära Arlanda som trafikeras av exempelvis många 

affärsresenärer.
85

  

 

Spjuth berättade att de har gjort varumärkeskännedomsmätningar som visar att deras 

varumärke ligger upp mot över 80 % vilket innebär att det är extremt välkänt. Att ha ett känt 

varumärke är en styrka ur ett marknadsföringsperspektiv förklarade Spjuth. Hon berättade att 

de, under år 2013, började jobba mer med ”Call to Action” som innebär att all marknadsföring 

hela tiden ska leda till köp. Hon förklarade att många förknippar SPA-hotellet med yoga och 

meditation men inte som en plats att ha större möten eller fester på. Detta stämmer inte alls 

menade Spjuth då de tidigare bland annat har haft liveuppträdanden och fester på SPA-

hotellet. Hon nämnde även att de har en lokal som heter ”Fuji” som kan ta emot upp till 400 

personer.
86

 

 

Hansson berättade att spa är sinnenas upplevelse och att hon tror på att ett helgjutet koncept 

blir allt viktigare när det kommer till att försöka beröra samtliga fem sinnen. Hon anser att 

Yasuragi är ledande när det gäller att jobba med ett helhetstänkande och att vara likformig i 

allt de gör. Hon nämnde även att Yasuragi var tidiga med att komponera sin egen musik. Det 

sinne som hon anser vara det viktigaste under en SPA-upplevelse är doft. När Spa Star väljer 

ut olika vinnare så tittar de bland annat på hur olika spaanläggningar försöker jobba med de 

fem sinnena och Hansson förklarade att det är en viktig del. Att utnyttja sinnena i sin 

marknadsföring tyckte hon att fler ska göra men menar att det kan vara svårt. Hon förklarade 

under intervjun att det dessutom kan vara ganska dyrt med sinnesmarknadsföring i form av 

exempelvis doftprover som parfymföretag ibland utnyttjar i olika tidningar. Hansson anser att 

mässor och event är fantastiska möjligheter att verkligen använda sig av 

sinnesmarknadsföring.
87

 

 

Spjuth berättade att de lägger mycket mer pengar på den digitala marknadsföringen idag än 

vad de gjorde för ett par år sedan då de satsade på mer tryckt material. De utgår från vad som 

är mest lönsamt förklarade Spjuth och sade att de genomförde olika mätningar på detta. 

Spjuth sade att de i höstas genomförde en tunnelbanereklam där de hade personer som stod i 
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yukator, japanska morgonrockar, med te och delade ut önskelistor till julen som det bland 

annat stod ”Jag önskar mig en vistelse på Yasuragi” på. Spjuth berättade att de valde en 

stressad miljö där de ville påminna stockholmarna att inte glömma lugnet och menade att 

detta fungerade väldigt bra.
88

 

 

4.2 Upplevelsen 

Spjuth berättade att när gästerna besöker SPA-anläggningen så har de gästerna oftast hela 

tiden. Gästen checkar in, sover, äter frukost, kanske har ett eventuellt möte i någon utav 

konferensrummen, badar, går på någon behandling och sedan sover över. Spjuth förklarade att 

det blir en helhetsupplevelse i jämförelse med många andra SPA-hotell där gästerna kan 

lämna anläggning för exempelvis shopping eller restaurangbesök någon annanstans. Hon 

berättade dessutom att de har ett kundlöfte där syftet är att gästen ska komma till Yasuragi 

och sedan åka hem med ny kraft samt energi. Just Yasuragis japanska bad gör att de sticker ut 

samt blir unika på marknaden berättade Spjuth och nämner även att de har en egen 

signaturdoft som dels finns i deras tvagningstvål. Hon förklarade även att deras gäster får 

badkläder, en yukata och tofflor när de kommer till Yasuragi vilket innebär att gästen inte 

behöver ta med sig något. Allt finns redan där. Detta anser hon vara en av deras större styrkor. 

Enligt Spjuth försöker dem vara mycket flexibla med sina affärsgäster då de hela tiden strävar 

efter att lösa eventuella problem medan många andra företag kan ta extra betalt för 

exempelvis fler stolar.
89

  

 

Det är främst kroppsbehandlingar och ansiktsbehandlingar som gästerna på Yasuragi väljer 

när de bokar en SPA-behandling berättade Myhrinder under sin intervju med oss. Han talade 

även om att de har flera behandlingar utöver detta och att det flesta har japanskinspirerande 

namn. Under flera av Yasuragis SPA-behandlingar används produkter av märket Decleor som 

med sina aromessenser står för den större delen av doften. Myhrinder förklarade att doften är 

väldigt viktig och nämnde även att Yasuragis egna tvagningstvål doftar nästan överallt i 

anläggningen. När sinnet känsel/beröring diskuterades under intervjun berättade han att detta 

sker främst under själva behandlingarna men nämnde även att de försöker avsluta varje 

behandling med att ta gästen i handen och tacka för att de har fått tagit hand om henne/honom 

som en gest av respekt. Myhrinder menar att beröring har en otrolig kraft och att det även 

handlar om en form av tillit mellan terapeut och gäst vilket gör det viktigt att gästen känner 

sig respekterad. Musiken som berör sinnet ljud/hörsel finns tillgängligt i alla rummen och ska 

bidra till ett lugn. Myhrinder förklarade att det ska finnas lugn musik men att gästen nästan 

inte ska tänka på det. Smak är det sinne som de utnyttjar minst, speciellt under SPA-

behandlingarna men gästen får alltid dricka vatten efteråt. Myhrinder berättade dock att de har 

en ny behandling som de kallar DUO-behandling där gästerna har möjligheten att göra något 

tillsammans och under denna behandling får de bland annat testa några bitar Raw Food. Han 

berättade även att de jobbar efter ledorden ”lugn och harmoni” samt att de vill förstärka det 

japanska värdskapet.
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Hansson har besökt Yasuragi både privat samt inom sitt arbete. Hon tycker att det är 

fascinerande hur Yasuragi har lyckats skapa sig en egen liten värld. Hon nämnde även att det 

kan vara en utmaning för en så stor verksamhet som Yasuragi och tycker att dem ibland inte 

alltid hänger med. Hon menar att SPA-hotellet bemöts av många gäster och har därmed en 

stor personalstyrka med troligtvis många nya medarbetare periodvis vilket kan påverka 

kundbemötandet. På Yasuragi får gästen en möjlighet att vara anonym förklarade Hansson 

under intervjun och menar att många gäster sköter sitt vilket kan vara bekvämt för den som 

söker lugn. Hon berättade att mycket känns väldigt naturligt i materialet runt om i SPA-

anläggningen med trä och sten samt de virkade träkorgarna som gäster kan använda för att 

bland annat bära handduken. Även musiken hörs direkt när en besökare kliver in genom 

entrén nämnde Hansson men menar att det dröjer ett tag innan gästen får möjlighet att smaka 

något.
91

 

 

Vi frågade Hansson hur hennes ultimata SPA-upplevelse ser ut och hon berättade att det 

handlar om att mentalt förflyttas till ett annat tillstånd där upplevelsen blir så stark att den ska 

kunna återupplevas i minnet vid ett senare tillfälle. Hon tillade att det kan se väldigt olika ut 

beroende på vilken behandling som genomförs eller vilket SPA som besöks.
92

 Vi ställde 

samma fråga till Myhrinder och han förklarade att det viktigaste för honom var att känna 

värme, fysisk värme men även en inre värme.
93

 

 

Även om Myhrinder anser att Yasuragi jobbar mycket med dofter anser han att de kan jobba 

med det ännu mer. Han menar att de exempelvis kan ha några droppar av en aromolja i den 

varma handduken som gäster får under sin SPA-behandling, något de kallar ”Oshibori”. Han 

tycker även att de kan bli duktigare på att fråga gästerna under sina SPA-behandlingar om de 

vill ha musik eller inte. Myhrinder berättade under sin intervju att han tror att mer 

skräddarsydda behandlingar behövs för att förstärka SPA-upplevelsen. Han menar att det är 

viktigt att fråga gästen ”Hur mår du idag?” och sedan ställa frågan ”Hur vill du må?”. Han 

anser även att de på SPA-avdelningen på Yasuragi skulle kunna jobba ännu mer med smak då 

detta är det sinne som de arbetar minst med.
94

 När det kommer till de fem sinnena saknade 

Hansson just smak och anser att det kanske bör finnas mer smaksatt vatten tillgängligt.
95

 

 

4.3 Konsumtion 

SPA-trenden har förändrats under det senaste 10-20 åren i Sverige och Hansson menar att det 

har blivit ett större fokus på avslappning samt sinnesupplevelse än vad det har varit tidigare.
96

 

Under intervjun med Myrinder förklarade han att allt fler människor är i större behov av den 

harmoni och avslappning som ett SPA kan erbjuda. Han påpekade att människor idag är allt 

mer uppkopplade med mobiltelefoner, tv samt datorer och att det kan blir svårare att hitta 

tystnaden i vardagen. Detta innebär att allt fler människor är villiga att köpa sig ett lugn eller 
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tystnad förklarade Myhrinder vidare.
97

 Även under intervjun med Hansson påpekades det att 

avkoppling har blivit allt viktigare hos många människor idag.
98

 Under intervjun med Spjuth 

förklarade hon att Yasuragis hemsida inte endast är en informationskanal utan även ett sätt att 

skapa ett köpintresse. Hon berättade att de som besöker hemsidan har möjlighet att lyssna på 

deras musik samt få en inblick i vad Yasuragi har att erbjuda. Spjuth menar också att det är 

svårt att skapa merförsäljning för de kunder som är på plats. Många besöker butiken men 

långt ifrån alla köper med sig något. Yasuragi har kring 90 000 gäster per år och genomför 

ofta mätningar på hur och var det får bäst genomslagskraft av sina 

marknadsföringskampanjer.
 99

  

 

4.4 Deltagande observation 

Klockan 09:30 började introduktionen för besöket på SPA-hotellet Yasuragi. Vi kom in 

genom glasdörrarna och tog oss fram till receptionen och redan där hade vi fångats av ett lugn 

som flöt i luften. Vi checkade in och blev tilldelade en varsin Yukata av Yasuragis egna 

mönster samt ett par tofflor och även en varsin baddräkt. Receptionisten förklarade lite lätt åt 

vilken håll vi skulle gå och efter det bar vi oss iväg. Vi båda var lite osäkra på vart vi skulle 

och smög oss fram lite försiktigt. Vi hade tagit oss ner för en stor trappa då en av personalen 

på Yasuragi bad oss att ta av skorna, något vi skulle gjort innan vi tagit trappstegen ner.
100

 

 

Vi hittade till damernas omklädningsrum och bytte om. Skåpen var väldigt moderna och 

andra gäster som befann sig i omklädningsrummet flöt runt med ett lugn omkring sig. 

Ljudnivån var dämpad och likaså ljuset vilket bidrog till en ordentlig mysstämning. Alla som 

skulle medverka på introduktionen möttes utanför damernas omklädningsrum. När 

badvärdinnan som skulle hålla i öppningspresentationen kom satte sig alla på mjuka kuddar i 

ring kring henne. Badvärdinnan berättade om det japanska badet och hur det är i Japan, som 

Yasuragi är inspirerat av. Hon visade hur Yukatan, det vill säga badrocken, skulle omsluta 

kroppen samt hur det såg ut inne i duschrummen. Hon visade hur pallarna skulle stå och 

förklarade att tvagningsprocessen i sig var en upplevelse där varje individ ska föreställa sig att 

de renar själen och inte bara kroppen. Efter introduktionen tog vi oss till duschrummen där vi 

kände en fräsch men samtidigt mild och nästan blommig doft. Vi satte oss ner på varsin pall 

och fyllde varsin mindre träbalja med behagligt vatten från kranen framför och sedan svepte 

vi vattnet över våra huvuden. Till en början kändes det hela väldigt ovanligt men ju mer vi 

satt där på våra träpallar tillsammans med en massa andra kvinnor började den där renande 

känslan krypa sig fram och det hela började faktiskt kännas riktigt trevligt.
101

 

 

På flera ställen kunde vi avnjuta bad i varma källor som fanns både ute och inomhus. Vi 

kunde även ägna oss åt motionssim i den större bassängen. Anläggningen erbjuder även sina 

besökare att värma kropparna i vanliga bastun samt en ångbastu och dessa varma rum 

utsöndrade en friskhet hos oss båda. Under besöket rullade tiden i väg väldigt fort vilket 
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bevisade att vi verkligen kunde slappna av i den japanskinspirerande omgivningen. När 

klockan var ungefär 11:30 var det dags för lunch. Vi knöt vår yukata och promenerade till 

restaurangen Tokyo, där blev vi placerade av en trevlig ung kvinna vid ett bord med 

fönsterutsikt. På menyn fanns det ett par japanska maträtter att välja mellan och vi båda valde 

en nudelvariant. Vi blev först serverade en förrätt av bland annat räkor och sallad som 

lämnade en fräsch smakkänsla av havet. Sedan serverades huvudrätten inte långt senare och 

på våra brickor var det rikligt med mat. Smaken var annorlunda men lockande och att få 

möjligheten att äta med pinnar ökade den asiatiska stämningen. När vi var klara var vi skönt 

mätta och servitrisen som dukade av önskade oss en god fortsättning av dagen med ett 

harmoniskt leende.
102

 

 

Efter lunchen fortsatte vi varva mellan de olika stationerna och vid ett tillfälle promenerade vi 

en trappa upp till loungen med vår yukata på oss. På den andra våningen möttes vi av 

harmonisk musik och där fanns även frukter i vackra färger uppdukade på ett bord. Vi åt av de 

fräscha och färska frukterna medan vi även avnjöt en kopp te som också serverades ungefär 

en meter ifrån frukterna. Vi satt i bekväma flätade stolar och bara lyssnade på den avkopplade 

musiken. Kombinationen av frukterna, teet och musiken skapade en atmosfär av inre lugn och 

vi båda kände snabbt att vi kunde koppla av. När klockan var omkring tre på eftermiddagen 

tog vi oss tillbaka till duschrummet där vi schamponerade vårt hår med Yasuragis egna 

schampo och sedan använde vi även deras balsam samt tvål. Innan vi bytte om till torra kläder 

smörjde vi även in oss med Yasuragis egna lotion som fanns i stora pumpflaskor.
103

 

 

På väg mot busshållplatsen med Yasuragi bakom oss kändes det ändå som att vi bar en bit av 

Yasuragi med oss då både håret och kroppen bar på deras signaturdoft. Vi bar även med oss 

en del av lugnet som vi fångat under vår vistelse fram tills vi lade oss för natten den där dagen 

i slutet av februari.
104

 

 

4.5 Enkätundersökning av privatgäster 

Totalt svarade 100 respondenter på enkäten som berörde privatgästernas åsikter rörande 

Yasuragi. Första frågan berörde hur många gånger deltagarna av enkäten hade besökt SPA-

hotellet där det visade sig att majoriteten, det vill säga 53 %, hade gjort ett besök mellan 1-3 

gånger. Sedan hade 26 % av respondenterna besökt Yasuragi 3-6 gånger medan 9 % hade 

besökt anläggningen nio gånger och endast 2 % av de svarande hade gjort ett besök mer än tio 

gånger (se figur 4).
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Figur 4. Antalet besök på Yasuragi. Modellen visar hur många gånger respondenterna i 

författarnas enkätundersökning har besökt SPA-hotellet Yasuragi. Källa: Egen 

sammanställning (2014-04-24) 

 

De flesta av respondenterna ansåg att sin SPA-upplevelse började när de passerade det röda 

pelarna upp mot Yasuragi (se figur 5) och majoriteten som valde att besöka SPA-hotellet 

första gången utgick från rekommendationer från vänner eller bekanta (se figur 6).
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När jag bytt om till badkläder 9%

 
Figur 5. Vart SPA-upplevelsen började. Modellen beskriver vart respondenterna anser att 

deras SPA-upplevelse började. Källa: Egen sammanställning (2014-04-24) 
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Figur 6. Motivet till första besöket på Yasuragi. Modellen förklarar vad som fick 

respondenterna att genomföra sitt första besök på SPA-hotellet Yasuragi. Källa: Egen 

sammanställning (2014-04-24) 
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Majoriteten, det vill säga 86 %, av respondenterna upplevde dofterna på Yasuragi som 

behagliga medan 11 % svarade att de inte kände några dofter. Det var 2 % av de svarande som 

ansåg att dofterna var alldeles för svaga och 1 % ansåg att det doftade för starkt. När frågan 

om hur respondenterna upplevde ljudet var dags att besvara, som berörde allt från musiken i 

anläggningen till andra gäster, tyckte 90 % att det var behagligt. Det var 7 % av 

respondenterna som inte tänkte på ljudet alls medan 3 % ansåg att ljudet uppfattades stökigt. 

Nästan alla, hela 97 %, som svarade på enkäten ansåg att det visuella i byggnaden var 

lugnande och passande. Det var 2 % som ansåg att det visuella i byggnaden av Yasuragi var 

lite opassande medan 1 % ansåg det var störande. En fråga i enkäten berörda maten, drycken 

och tilltugget på Yasuragi där 69 % upplevde allt som fräscht, gott och lugnande. Det var 29 

% av respondenterna som tyckte att maten, drycken och tilltugget var helt okej medan 1 % 

inte alls tyckte det var gott samt ytterligare 1 % ansåg att de fanns för få valmöjligheter.
107

  

 

I ett avsnitt av enkäten fick respondenterna rangordna hur mycket deras sinnen stimulerades 

under sin vistelse på Yasuragi. Tabellen nedan visar att de flesta av enkätdeltagarna ansåg att 

sinnet känsel/beröring var det sinne som blev mest stimulerat (se tabell 1). 

 

Tabell 1. Rangordning av hur mycket varje sinne blev stimulerat. Tabellen visar vilka 

sinnen som blev mest respektive minst stimulerat under besökarnas vistelse på SPA-hotellet. 

 

 Hörsel Syn Smak Känsel Lukt 

Mest Stimulerat 24 % 30 % 26 % 54 % 25 % 

Ganska Stimulerat 37 % 49 % 51 % 30 % 41 % 

Lagom Stimulerat 30 % 19 % 17 % 11 % 28 % 

Något Stimulerat 7 % 1 % 4 % 5 % 5 % 

Minst Stimulerat 2 % 1 % 2 % - 1 % 

Källa: Egen sammanställning (2014-04-24) 

 

Respondenterna fick i ett fritextfält skriva under vilken situation på Yasuragi som flest sinnen 

hos dem stimulerades, 21 % svarade i de varma källorna. Det var 16 % som svarade i badet 

och 11 % av respondenterna skrev utomhuspoolen. Det var 9 % av de svarande som svarade 

”vid tvagningsritualen” medan 7 % skrev i poolen samt 7 % skrev i duschrummet och 

ytterligare 7 % skrev vid en SPA-behandling. Det var även 7 % som skrev att de kände att alla 

deras sinnen stimulerades hela tiden och 4 % av enkätdeltagarna skrev 

”Klang/Klangresan/Klangmassage/Klangspelstillfället”. Det var 3 % som svara i loungen 

samt 3 % skrev under middagen och ytterligare 3 % skrev under Tepanyaki-middagen. 

Slutligen svarade 2 % i bastun. Majoriteten av respondenterna, det vill säga 98 %, ansåg att 

det var viktigt att deras sinnen stimulerades under sin SPA-vistelse medan 2 % inte tyckte att 

det var viktigt.
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På frågan ”I vilken sinnesstämning vill du lämna ett SPA?” fick respondenterna skriva själva 

vad de tyckte och kunde därmed skriva mer än ett svar. De flesta svarade att de ville lämna ett 

spa i en lugn sinnesstämning (se figur 7).
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Figur 7. Önskad sinnesstämning. Modellen visar vad respondenterna vill känna när de 

lämnar ett spa. Källa: Egen sammanställning (2014-04-24) 

 

Över hälften av respondenterna hade varit på någon form av SPA-behandling under sitt besök 

på Yasuragi men det var 30 % av alla enkätdeltagare som ansåg att de inte behövde någon 

SPA-behandling. 15 % av de svarande önskade att de hade valt att gå på någon behandling 

under besöket (se tabell 2).
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Tabell 2. Antal besökare som genomgick en SPA-behandling och vad de tyckte. Tabellen 

presenterar kort hur många av de som deltog i enkäten som bokade en SPA-behandling och 

vad de tyckte. 

 

Ja och det var 

väldigt behagligt 

Ja och det var helt 

okej 

Ja och det var inte 

alls bra 

Nej men ångrar att 

jag inte gjorde det 
Nej men det 

behövdes inte 

39 % 15 % 1 % 15 % 30 % 

Källa: Egen sammanställning (2014-04-24 

 

Vi ville även veta vad respondenterna tyckte om personalen på Yasuragi och 52 % ansåg att 

personalen var omhändertagande samt engagerade. Det var 37 % som tyckte att personalen 

var kunniga och professionella medan 8 % tyckte att de var ”osynliga”. Det var 3 % av de 

svarande som ansåg att personalen var stressade. Nästan alla, det vill säga 98 % av 

respondenterna, kunde tänka sig att besöka Yasuragi igen medan 2 % inte kunde tänka sig ett 

återbesök. Enkätdeltagarna fick beskriva sin helhetsupplevelse på Yasuragi med tre ord och 

det tre ord som skrevs flest gånger var lugn, harmonisk och avslappnande (se figur 8).
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Figur 8. Beskrivning av helhetsupplevelsen. Modellen visar vilka tre ord som var vanligast 

vid beskrivningen av besökarnas helhetsupplevelse på SPA-hotellet. Källa: Egen 

sammanställning (2014-04-24) 

 

Respondenterna fick skriva i ett fritextfält om det var någonting under deras besök på 

Yasuragi som de uppfattade som negativt där 35 personer sa ”Nej, ingenting”. Det var 12 

respondenter som ansåg att mycket var dyrt och sju personer ansåg att personalen var 

antingen stressade eller inte närvarande. Resterande enkätdeltagare hade andra klagomål, 

exempelvis att de tyckte att sängarna var hårda, några saknade juicebuffén som fanns tidigare. 

Det var en del som klagade över misskötande konferensgäster eller några tyckte att tiden gick 

för fort. Författarna avslutade enkäten med att fråga om respondenterna hade besökt 

Yasuragis butik där 99 % svarade ja medan 1 % svarade nej. Det var 67 % som hade köpt 

någonting i butiken med 33 % avstått från konsumtion i butiken. Författarna tog även reda på 

varför respondenterna valde att konsumera i butiken samt varför de valde att inte köpa något. 

Det var 26 % av enkätdeltagarna som vill ta med sig Yasuragikänslan hem (se figur 9).
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Figur 9. Motiv till köp respektive inte köp i Yasuragis butik. Modellen förklarar varför 

respondenterna valde att konsumera respektive inte konsumera i SPA-hotellets butik. Källa: 

Egen sammanställning (2014-04-24)  
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4.6 Intervjuer affärsgäster 

Vi intervjuade två affärsgäster som tidigare besökt Yasuragi och för att hålla dem anonyma 

har vi valt att kalla dessa Affärsgäst X och Affärsgäst Y. Affärsgäst X fick besöka Yasuragi 

när hennes arbetsgrupp föreslog SPA-hotellet. Hon ansåg att det var ett lugn på platsen som 

skiljde sig från andra liknande anläggningar som hon hade besökt tidigare. Affärsgäst Y håller 

med om beskrivningen och förklarar att Yasuragi blev valet genom efterforskningar på 

konferenshemsidor. Affärsgäst Y anser att Yasuragi står för en konferensanläggning som har 

en förmåga att sprida välbefinnande genom ett annorlunda koncept som ger ett mervärde både 

för företaget men också individuellt. Men det som skiljer Yasuragi från andra 

konferensanläggningar är enligt affärsgästerna den lugna rofyllda känslan samt de annorlunda 

lokalerna som bidrar till ett mindre stressat besök. Att bad och massage finns att tillgå höjer 

upplevelsen yttligare. Affärsgäst Y drar här en parallell till Nordendal SPA i Finland där han 

varit. Skillnaderna ligger i att Nordendal saknar ett koncept, liknar mer sjukbehandling vilket 

kan ge en mer dämpad sinnesstämning samt att det inte doftade något alls samt saknade 

harmonisk musik. Ett stort minus var att alkohol serverades och det passar inte med syftet 

som finns med ett SPA.
113

  

 

Enligt affärsgäst X är inredningen sparsam medan affärsgäst Y anser att inredningen var väl 

anpassad efter ändamålet samtidigt som den ger ett spännande och intressant intryck som 

bidrar till en rofylld sinnesstämning. Vad gäller ljudet i anläggningen anser båda 

affärsgästerna att det inte var mycket som störde utan att ljudnivån var lugn och behaglig. 

Vatten som porlar och bakgrundsmusik var ändå något som de la märke till.  Affärsgäst X 

svarade att hon tyckte att dofterna som hon kände var tydliga medan affärsgäst Y anser att de 

luktar för starkt av mentol. Enligt honom fastnade lukten i kläderna och det blev för intensivt. 

Enligt affärsgäst Y leder detta till att lukten tas med hem och då kopplar man automatiskt den 

till jobbrelaterade saker. Vad gäller all mat, tilltugg och dryck så anser sig båda vara nöjda 

samt att de såg maten förenad med renlighet. Att servera nötter, bär och frukt passar utmärkt 

med konceptet och förväntas för en helhetsupplevelse. Vatten med olika smaker var även 

uppskattat. Affärsgäst Y minns speciellt besöket på restaurang Tapanyaki där tillagningen och 

uppvisningen av maten stimulerar smaksinnet redan innan maten serverats. Båda 

affärsgästerna är överens om att yukatan ledde till en upplevelse utöver det vanliga. 

Affärsgäst X förklarade att yukatan bidrog till att alla kände sig avslappnade och lugna under 

sin vistelse på Yasuragi vilket är något som affärsgäst Y håller med om då han anser att 

yukatan även bidrar till en homogenare miljö där alla är lika mycket värda. Affärsgäst Y 

jämför detta med att finnarna ofta badar bastu med kollegor just för att ingen ska känna sig 

överlägsen.
114

 

 

Affärsgäst X tog aldrig någon behandling medan affärsgäst Y fick en kroppsmassage med 

oljor och varma stenar. Han anser att det är viktigt som arbetsgivare att kunna få bjuda sina 

anställda på en konferens med olika behandlingar då det ger en långvarig boost med 
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välmående kollegor som då också presterar bättre. Just behandlingarna har affärsgäst Y fått 

oerhört mycket uppskattning kring från sina anställda. Båda affärsgästerna är överens om att 

sinnena verkligen berörs på Yasuragi och att de berörs på ett medvetet sätt. Som gäst känner 

man lugn och harmoni och frågor som ”Varför stressar man?” dyker lätt upp. Det ger helt 

enkelt en bra avslutning på en ändå jobbrelaterad dag och det är precis så de vill att de 

anställda ska känna när de lämnar Yasuragi.
115

 

 

De båda affärsgästerna rangordnade hörsel och lukt som de viktigaste sinnen att tillfredställa 

under vistelsen medan känsel och syn ansågs mindre viktiga. Affärsgäst Y ansåg att flest 

sinnen stimulerades i badet eftersom han anser att vattnet är det mäktigaste elementet och 

berör flest sinnen samtidigt. Affärsgäst X däremot anser att flest sinnen berörs i 

konferensrummen tack vare musik, dofter och de olika teman som präglar väggar och 

inredning. Något som var mindre positivt med konferens på Yasuragi anser affärsgäst Y vara 

att det var svårt att välja behandling samt bidrar med en del förbättringar som kan göras. 

Bland annat anser han att det bör finnas möjlighet till TV där det finns någon typ av 

nyhetsuppdateringar som bidrar till samtalsämnen kring till exempel den egna branschen eller 

idrottsevenemang. Chans till större delaktighet i olika aktiviteter mer än bara matlagningen 

skulle öka stimulansen och sammanhållningen i gruppen. Dessutom anser affärsgäst X, med 

visst medhåll från affärsgäst Y, att byggnaden är oerhört tråkig och inte alls inbjudande 

tyvärr. Då många affärsgäster kommer i egna bilar anser affärsgäst Y att ett parkeringsgarage 

skulle vara mycket uppskattat, speciellt på vintern då man inte vill skotta av snö från bilen det 

första man gör efter sitt besök.
116

 

 

För att locka ännu fler konferensgäster tror affärsgästerna att marknadsföringen bör innehålla 

fler specialerbjudanden direkt förknippade med konferenserna samt att skapa mervärde 

genom till exempel samarbete med Eurobonus eller liknande. Vad gäller återbesök är båda 

affärsgästerna positiva till det men affärsgäst Y nämner det geografiska läget som ett 

eventuellt hinder vid val av Yasuragi i framtiden. Det ligger ganska långt ifrån kontoret och 

innerstaden. Det finns även utrymme för förbättringar var gäller utbudet då de anser att efter 

ett eller två besök så finns inte riktigt den där ”Wow-känslan” kvar längre. Det kan komma att 

krävas lite fler överraskningsmoment så att varje nytt besök blir unikt med en ny annorlunda 

upplevelse som skiljer sig från förra besöket.
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5. Analys 

 
5.1 Sinnesmarknadsföring 

SPA-hotellet Yasuragi har alla förutsättningar till att arbeta med sinnesmarknadsföring men 

har inte anpassat detta helt i sin marknadsföring och taktik. En av förutsättningarna till att 

lyckas med sinnesmarknadsföring är enligt Hultén et al att hela tiden beröra och influera varje 

individ för att väcka det fem sinnena. Självklart är det en kostnadsfråga när det kommer till 

marknadsföring men Yasuragi har i alla fall alla sinnesverktyg att arbeta med (Se figur 10). 

Av studiens resultat kan man tydligt se att ett arbete med samtliga sinnen skapar en total 

sinnesupplevelse men det råder en lite oklarhet kring vilka eller vilket sinne som Yasuragi bör 

arbeta mer med. En idé för att både prova på hur sinnesmarknadsföring skulle fungera för 

Yasuragi samt se effekten av den på potentiella kunder skulle vara att marknadsföra sig med 

fokus på ett sinne per månad i fem månader. På det sättet kan man se gällande vilket sinne 

genomslagskraften var störst respektive minst, vad de bör arbeta mer med och på vilket sätt. 

Arbetar företaget med den typen av sinnesmarknadsföring kanske det till och med finns de 

gäster som blir återkommande månad efter månad för att få ta del av dem olika fokusen på de 

olika sinnena. 

  

Dessutom är företagets hemsida redan utformad på det sättet att kunden får en virtuell 

upplevelse redan där, något som är viktigt i sinnesmarknadsföring. På Yasuragis hemsida 

visar sig detta mest i form av det noga utvalda bilderna samt musiken. I sin marknadsföring är 

det viktigt att Yasuragi väljer att marknadsföra känslan och upplevelsen, inte produkten, för 

att kunna öka sitt ”Call to Action”. Alla SPA-anläggningar kan marknadsföra varma källor, 

bastu, relaxavdelningar samt liknande men här har Yasuragi en stor chans att sticka ut genom 

att marknadsföra känslan och upplevelsen som kommer av produkterna. Yasuragi är absolut 

på god väg eftersom de i sina tidigare kampanjer riktat sig till stressade stockholmare som 

behöver en annan sinnesstämning som Yasuragi då kan erbjuda. En fråga man kan ställa sig 

här är om Yasuragis målgrupp och gäster är för nischat? Är det endast stressade Stockholmare 

som är i behov av ett SPA-besök? Många av besökarna är Stockholmare som förmodligen har 

det bättre ställt eller som har sparat ihop pengar för att kunna besöka Yasuragi. Många gäster 

anser att prisnivån är för hög och det kan vara en stor anledning till att besökarna inte köper 

något i butiken. De anser att de redan har betalt så pass mycket för besöket redan. För att öka 

köpen i butiken kan Yasuragi till exempel arbeta med mer förmånligare priser i butiken och 

också tala om att de som köper i butik på plats får ett bättre pris än i webbutiken. Precis som 

enkätundersökningen visade så blev de flesta respondenterna rekommenderade av 

vänner/bekanta att besöka Yasuragi. Detta kan visa på, precis som Hultén et al förklarar, att 

de vänner eller bekanta som rekommenderat SPA-hotellet indirekt har marknadsfört 

upplevelsen och känslan de fick.  

 

Just eftersom sinnesmarknadsföring utgår från individen och det personliga har Yasuragi här 

som SPA-anläggning en fördel i det stressiga samhälle som idag präglar de flestas vardag 

enligt Hansson. Med rätt marknadsföring är det därför lätt att beröra många sinnen på ett 

personligt plan hos ett stort antal människor som lätt kan känna sig träffade och som är i 

behov av lugn, harmoni samt avslappning. Just det personliga och individuella visar sig vara 
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viktigt bland respondenterna i enkäten också då de flesta uppskattade och la märket till det 

omhändertagande samt engagemang som personalen gav. Detta är något som affärsgästerna 

påpekade också, att företaget valt att hålla konferenser på Yasuragi ger en positiv effekt på 

konferenssällskapet i stort men även på den enskilda individen som i sin tur gynnar företaget.  

 

Precis som Hultén et al nämner så är det viktigt och oerhört differentierande med 

signatursinnesverktyg i form av till exempel dofter, musik och mat. Här har Yasuragi kommit 

väldigt långt i sin utveckling av egna signatursinnesverktyg och dessa bör också lyftas fram 

bättre i marknadsföringen. Dessa framkommer tydligt i Hulten et al modell A sensory 

marketing framework som visar hur ett företag kan använda sig av signatursinnesverktygen i 

marknadsföring (Se figur 10 för tillämpad modell på Yasuragi). 

 

 
 

Figur 10. Tillämpad modell: A sensory marketing framework. Modellen visar hur Yasuragi 

kan använda sig av sinnesmarknadsföring i sin verksamhet. Källa: Egen sammanställning 

efter Hultén B, Broweus N, van Dijk M, 2009, s. 161  

 

Yasuragi har möjligheten att utnyttja alla de fem sinnena i sin sinnesmarknadsföring. SPA-

hotellet har en egen signaturdoft som Spjuth nämnde tidigare, en signaturmusik, yukatans 

kända mönster och de erbjuder teer samt japanskinspirerad mat. Yasuragi använder sig 

dessutom av en hel del naturligt material som kan bekräftas även av Hansson. Allt detta skulle 

kunna användas för att sinnesmarknadsföra sig på exempelvis mässor eller event för att ge 
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potentiella gäster ett sinnesuttryck av lugn och avslappning. Enligt Spjuth är det de 

underliggande kundlöfte och ordet Yasuragi som lägger grunden i verksamheten och därmed 

är det också lättare för företaget att uppnå sinnesstrategierna. Enkäten är en bekräftelse på att 

många är medvetna om hur deras sinnen stimuleras och att det är viktigt. Precis som Spjuth 

informerade om så är Yasuragi ett välkänt varumärke och enkätsvaren visar på att de som 

besöker Yasuragi gör det för lugn och harmoni.  

 

5.2 Upplevelsen 

Hur en individ upplever en situation känslomässigt, fysiskt, spirituellt och intellektuellt 

definierar en upplevelse anser Pine och Gilmore. Vidare menar Clawson och Knetsch att de 

influenser som en individ har av exempelvis en plats samt de personliga upplevda resultaten 

som individen samlar på sig efter sitt besök definierar upplevelsen. Hansson definierar sin 

SPA-upplevelse som att förflyttas till ett annat tillstånd där upplevelsen blir så stark att den 

kan återupplevas vid ett senare tillfälle. Här kan också dras paralleller till Csikszentmihalyis 

Flow-teori där man precis som Hansson nämner ska kunna se tillbaka på upplevelsen med 

lycka och harmoni. I enkätundersökningen som berörde privatgästerna kunde 98 % göra ett 

återbesök på Yasuragi och de flesta beskrev sin helhetsupplevelse på SPA-hotellet som lugn, 

harmonisk samt avslappnande. Styrkan som Yasuragi har enligt Spjuth är just att gästerna på 

SPA-hotellet får en helhetsupplevelse på plats och behöver inte lämna Yasuragi för restaurang 

eller shoppingbesök. Då alla går omkring i yukata och badtofflor samt den lånade baddräkten 

gör att ingen rangordnas högre eller lägre än den andra vilket bidrar till en homogen 

sinnesstämning vilket också är en del av helhetsupplevelsen. Även affärsgästerna ansåg att 

yukatan under konferenserna bidrar till att alla hamnar på samma nivå oavsett position i 

företaget vilket redan där bidrar till en mer avslappnad stämning.  

 

En stor del av Yasuragis helhetsupplevelse är de SPA-behandlingar som erbjuds. Majoriteten 

av privatgästerna gick på en behandling och majoriteten svarade även att känsel var det sinnen 

som stimulerades mest under deras vistelse. Affärsgästerna ansåg dock att känsel stimulerades 

minst och det kan bero på att det inte finns tid inbokad för deltagarna att ta behandling eller 

att företaget inte vill betala för det. Efter en helhetsupplevelse på Yasuragi vill gästerna lämna 

SPA-hotellet i en sinnestämning präglad av lugn, harmoni och avslappning, ord som stämmer 

väl överens med företagets kundlöfte. Majoriteten av privatgästerna återkommer gärna vilket 

tyder på en lyckad sinnesupplevelse, något som Hansson instämmer i då Yasuragi lyckats 

skapa sin egen värld. Enligt både Hansson och Myhrinder är smak ett sinne som Yasuragi kan 

utveckla ännu mer för att få en komplett sinnesupplevelse (se figur 11). Hultén et al modell 

The sensory experience är tillämpad på Yasuragi där man tydligt ser att Yasuragi återigen har 

alla förutsättningar för att skapa den ultimata sinnesupplevelsen. Men som Myhrinder, 

Hansson, privatgästerna, affärsgästerna och författarna själva upplevde så finns det potential 

och utrymme till förbättringar gällande alla sinnen. Om man då kopplar detta till 

Csikszentmihalyis teori så visar den att ett ökat arbete med sinnesupplevelsen också ökar 

målet med upplevelsen, att man som gäst ska känna harmoni och lugn. Enkätundersökningen 

visade tydligt att harmoni och lugn är just det gästerna söker när de besöker Yasuragi och när 

gästernas medvetande är i harmoni uppnås också målet med vistelsen, nämligen att kunna 

koppla bort vardagen och känna lycka. Precis som Csikszentmihalyi nämner så ordnas 
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förmodligen gästernas medvetande under vistelsen på Yasuragi och upplever ett flow som ger 

en bättre livskvalitet, en lyx i vardagen, samt behovet av att komma tillbaka.  

 

 
 

Figur 11. Tillämpad modell: The sensory experience. Modellen visar hur Yasuragis produkt 

stimulerar samtliga sinnen och därmed skapar en total sinnesupplevelse. Källa: Egen 

sammanställning efter Hultén B, Broweus N, van Dijk M, 2009, s. 17  

 

Om alla sinnena berörs kan detta bidra till en fulländad sinnesupplevelse och som modellen 

visar är detta fullt möjligt för SPA-hotellet Yasuragi. Många författare påpekar just att ju fler 

sinnen som tillfredställs desto bättre upplevelse och konsumtionskraft, men behöver verkligen 

alla sinnen tillfredställas samtidigt? Behöver det doftas, smakas och höras under en massage 

där beröring är målet eller aktiviteten med massagen? Fokus för gästen är just beröring och 

värme men här kan också stimulans av övriga sinnen spela in som överraskningsmoment för 

att höja upplevelse.  teori om att få medvetandet i harmoni kopplas lätt in här 

då överraskningsmomenten kan väcka medvetandet och skapa en njutning och harmoni som 

gästen inte kunde föreställa sig.  

 

Enligt Mossbergs upplevelsefält placeras Yasuragi lämpligast in på fältet eskapism. Gästen är 

aktivt deltagande i till exempel badritualen, yoga och matlagningen i restaurangen då kunden 

går in i upplevelsen. Samtidigt finns det situationer på Yasuragi där gästen går in i 

upplevelsen med istället är passivt deltagande. Dessa situationer kan vara kroppsbehandlingar 

eller stilla och lugn i en varm källa, upplevelsefältet blir då istället estetik. Gästen är bara där 

och njuter av att bara få vara. För att de olika fälten ska fungera gäller det att personal och 

gäst samspelar i upplevelserummet. Personalen är ett viktigt verktyg på Yasuragi och det 

berättade Spjuth i sina exempel på flexibiliteten kring affärsmötena. Vi märkte på 

observationen att personalen var ganska osynlig och ibland besvärade av att behöva hjälpa. I 

en sådan SPA-miljö som Yasuragi är förväntas det att personalen är behjälplig för att 

helhetsupplevelsen ska existera. I och med att gästerna aldrig behöver lämna platsen då allt 
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finns på Yasuragi (restauranger, mindre shopping, tofflor och badkläder ingår, etc) kan räknas 

som en enorm fördel men detta tvingar personalen att alltid vara "on stage". En del kunder i 

enkäten påpekade att personalen var stressade eller inte närvarande under deras besök vilket 

bevisar att detta kräver mer av personalen. Mer än hälften av privatgästerna anser dock att 

personalen var engagerade och hjälpsamma vilket därmed skapar en behagligare stämning.  

 

Något som Yasuragi jobbar mycket med är vikten av att alla ska gå och agera lugnt och 

harmoniskt och att klädkoden för samtliga gäster är yukata och tofflor. Detta bidrar oerhört 

mycket till att samspelet mellan gästerna fungerar bättre enligt Mossberg. I och med att de 

allra flesta gästerna är där för att söka lugn, harmoni och avslappning enligt enkätsvaren, 

skapar också automatiskt en respekt för varandra. Yasuragis image är väldigt genomarbetad 

och det är tydligt att det grundar sig i det japanska värdskapet vilket lätt accepteras av 

samtliga sinnen. Detta leder enligt Mossberg till ökad differentiering samt positiv 

ryktesspridning.   

 

5.3 Konsumtion 

Soars förklarade hur stimulering av de olika sinnena faktiskt kan bidra till att öka 

köpbeteendet. Stimuleras rätt sinnen så skapas även en inre harmoni som sedan stimulerar ett 

köpbeteende. Gästen på Yasuragi kan vara av typen recreational/browsing shopper som blivit 

inspirerad under sitt besök och som nu är nyfiken på vad som finns att köpa med sig hem. Det 

visar sig framförallt bland privatgästerna där hela 99 % ändå besökte butiken på Yasuragi. De 

av privatgästerna som faktiskt köpte något i butiken kan vara mer av en task/need shopper 

som verkligen fick ett behov av att köpa med tvagningstvålen eller schampot hem. 26 % ville 

ändå ta med sig känslan av Yasuragi hem. Enligt Soars är lukten det sinnet som håller sig kvar 

längst efter en upplevelse. Många lade inte märket till någon speciell doft vilket skulle kunna 

förstärkas i anläggningen. Dock så ansåg ena affärsgästen att lukten var för stark och därmed 

kopplades ihop med jobbrelaterade syften. Detta går dock att separera genom att minska 

doften i konferensdelen och förstärka doften kring hotellrummen och SPA-avdelningen. 

 

Av de som inte köpte något ansåg de flesta berodde på att det var för dyrt. Genom att 

förstärka känslan och upplevelsen av att gästen faktiskt tvättar sig med en unik doft som 

endast Yasuragi tillhandahåller så kan det öka ett faktiskt köp då både Hultén et al och Soars 

menar att sinnena är avgörande vid konsumtion. Musiken som spelas i en butik bör enligt 

Soars vara lugn för att stimulera ökat köpbeteende. Många i enkäten ansåg att de inte ens lade 

märket till musiken och många kanske inte ens visste att det var specialgjord musik för 

Yasuragi vilket kanske hade kunnat trigga ett köp. 

Det finns tydliga paralleller mellan Yasuragis marknadsföringsstrategi ”Call to Action” och 

AIDAS teorin. Yasuragi vill med sin marknadsföring väcka ett intresse som sedan leder till ett 

tillfredställande köp, vilket gör att kunden redan planerat ett återbesök vid hemgång något 

som även Hansson tillämpar på sin ultimata SPA-upplevelse.  

 

Att genomföra ett SPA-besök på Yasuragi kan utifrån studiens resultat jämföras med att resa. 

En individs SPA-besök präglas precis som en resa av självförverkligande, en annorlunda och 

unik upplevelse samt social status. Målet med att besöka Yasuragi är att må bra, känna 
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harmoni och avslappning samt en fullständig sinnesstimulering. Enligt många av författarna 

är en fullständig sinnestimulering nyckeln till återkommande gäster då det ökar 

konsumtionsbeteendet. På detta sätt ska då sinnesmarknadsföring väcka 

konsumtionsbeteendet främst hos nya potentiella kunder. Av egna erfarenheter samt av vår 

omgivning att döma så reser man ofta tillbaka till ett resmål som etsat sig fast i ens minne och 

sinnen. Ett resmål som gett medvetandet harmoni och bidragit till ett Flow i livet. En resa, 

precis som ett SPA-besök, syftar ofta till att uppleva något nytt samtidigt som man byter miljö 

och laddar batterierna. Även tankarna om att man inte bör marknadsföra själva varma källan 

utan upplevelsen som den varma källan framkallar kan jämföras med resemarknadsföring. En 

bild på en strand, en palm och en hängmatta är inte till för att sälja exempelvis palmen och 

stranden (den materiella produkten) utan framkalla en känsla av värme, längtan och 

avkoppling (upplevelsen).  

 

Att gå på SPA och att resa är i dagens samhälle troligtvis ganska starkt förknippat med social 

status. Ofta vill man hänga med i trenderna och göra som majoriteten för att inte känna sig 

utanför. Kan det därför lätt bli så att man går på SPA för sakens skull för att alla andra går på 

SPA? Eller skapar marknadsförning och ens omgivning en inbillning om att SPA får en att må 

bättre och se fräschare ut? Ännu en gång kommer aspekten av individen in i bilden som är en 

del av resultatet av denna studie. Sinnesmarknadsföringen kan lättare vända sig till individen 

som själv på ett individuellt plan associerar de olika dofterna, smakerna, ljuden etc. Många 

respondenter i studien besökte Yasuragi för att de blivit rekommenderade av vänner eller 

bekanta. Går man dit då bara för att andra gjort det eller för att man faktiskt känner att man 

kan bli berörd och känna harmoni när man befinner sig där? 
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6. Diskussion 
 

Genom arbetets gång har vi reflekterat över hur viktigt det är att stimulera sinnena hos 

individen. Affärsgästerna önskar och kräver mycket affärsrelaterade faktorer som till exempel 

bra erbjudanden kopplade till andra affärsrelaterade företag, TV-skärmar för aktuella 

nyhetsuppdateringar samt gemensamma aktiviteter kopplat till Yasuragi. Privatgästen önskar 

lugn och harmoni och kundlöftet kan tyckas mer anpassat till privatgästerna. Men oavsett om 

man är privatgäst eller affärsgäst så består respektive av självständiga individer och därför har 

vi reflekterat över att sinnesmarknadsföringen egentligen inte behöver vara anpassad olika 

gentemot privatgäster och affärsgäster. Marknadsföringen bör istället rikta in sig på att väcka 

sinnena hos individen. Vi har tagit fram en modell för att illustrera detta tydligare (Se figur 

12).  

 
Figur 12. ”Call to Action” genom sinnesmarknadsföring. Källa: Egen sammanställning 

(2014-05-27) 

 

Med figuren vill vi visa att Yasuragi med hjälp av sin Unique Selling Proposition (USP) ska 

ta fram det som utmärker dem mest och gör dem unika på marknaden. I det här fallet kan 

Yasuragi lyfta fram sitt japaninspirerande koncept tillsammans med sin signaturdoft, 

signaturmusik, badintroduktionen, de varma källorna och de japanska restaurangerna. Alla 

dessa faktorer som utgör Yasuragis USP är sådana som bidrar till en total sinnesupplevelse då 

de stimulerar alla sinnena på en och samma gång. Genom att Yasuragi använder sig av dessa i 

sin marknadsföring till både privatgäst och affärsgäst så är det ändå i slutändan individen som 

de marknadsför sig till. Oavsett om det är en ansvarig chef eller en privatgäst så är det 

individen i den ansvariga chefen och privatgästen som tar beslut att genomföra ett köp. 
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Individen vet oftast sitt mål och behov med köpen och därmed kan attributen väcka olika 

behov hos individen tror vi trots att sinnesmarknadsföringen är densamma.  Individerna som 

är affärsgäster är troligtvis fokuserade på att väcka kreativitet, samspel och nyfikenhet men 

fortfarande i samma miljö som privatgästen. Privatgästen är dock mer fokuserad på att väcka 

lugn och harmoni. Detta sker då via samma sinnesstimulering men som affärsgästerna 

påpekade i intervjuerna så ger ett annorlunda koncept bättre fart på idéerna. Tron på att en 

lugn och harmonisk miljö där sinnena är stimulerade ”boostar” individen som är affärsgäst 

vilket bidrar till lönsamhet i företaget.  

 

Då produkterna i sig inte är lika eftersökta idag som förut utan att kunden faktiskt efterfrågar 

en unik upplevelse skapad för den unika individen kan delvis säkert förklara varför många 

väljer att inte köpa produkter i Yasuragis butik. Vi har förstått att många anser att det är dyrt 

men vi har även reflekterat lite över att individen anser att upplevelsen kopplad till en viss 

produkt så som tvagningstvålen hör hemma på Yasuragi. Genom att köpa hem en flaska 

tvagningstvål så får man inte hela upplevelsen och sinnesupplevelsen som hela 

turismprodukten på Yasuragi ger. I många fall har vi förstått av studien att en total 

sinnesupplevelse bidrar till större köplust. Tvålen i sig stimulerar bara ett eller max två sinnen 

i form av känsel och lukt men hela sinnesupplevelsen går inte att skapa hemma i sitt eget 

badrum. Många respondenter svarade att de besöker Yasuragi för att komma bort från den 

stressade vardagen och uppleva något annorlunda och unikt. När till exempel tvagningstvålen 

används i hemmet och den totala upplevelsen inte uppstår så kan de hända att gästen resonerar 

som så att en billigare ”vanlig” tvål uppfyller behovet att bli ren lika bra.  

 

Något som vi har diskuterat en del kring gällande studien är om respondenterna först när de 

fick enkäten egentligen började reflektera över sinnesupplevelsen och sinnestillfredställelsen 

eller om de faktiskt fanns reflektion kring detta tidigare. Och när respondenterna fick enkäten 

med frågorna, intalade de sig om att de faktiskt upplevde en total sinnesupplevelse för att man 

gärna söker efter den känslan. Det här är bara något vi kan spekulera i men ett förslag till 

Yasuragi skulle kunna vara att på något sätt uppmärksamma gästen vid incheckningen om 

vilket eller vilka sinnen han/hon skulle vilja tillfredställa under besöket. Detta kan bidra till en 

bredare reflektion under besöket där individen ser till sig själv och inte till hur alla andra 

upplevde besöket. Vid utcheckningen kan man uppmärksamma gästen igen på vilka/vilket 

sinne som gästen tillfredställde mest och varför. Allt detta för att inleda en reflektion hos 

gästen som denne kan bära med sig samt öka förståelsen hos gästen gällande varför besöket 

var så värdefullt för just henne/honom. Vid en inledande sinnesmarknadsföring får gästen 

gärna förmedla vilket eller vilka sinnen som han/hon hoppas tillfredställa för att se om en 

sinnesmarknadsföring gett resultat, speciellt om en kampanj med ett sinne i månaden 

genomförs.  

 

Tillbaka till att Yasuragi är ett otroligt unikt koncept på marknaden där gästen kliver in i en 

helt annorlunda värld. Vi har konstaterat att Yasuragi har alla sinnesverktyg att arbeta med för 

att ge kunden den totala sinnesupplevelsen samt att företaget kan arbeta med en komplett 

sinnesmarknadsföring. Men krävs det ett unikt koncept för att som företag kunna arbeta med 

sinnesmarknadsföring och sinnesupplevelsen? Vi har inte jämfört Yasuragi med varken något 
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annat SPA på marknaden eller någon annan bransch men vi resonerar så att ett företag nog 

behöver en ganska enhetlig produkt för att kunna arbeta med sinnena på ett effektivt och 

resultatinriktat sätt. Det är till exempel svårt för en mataffär att sinnesmarknadsföra sig med 

så många olika varor och produkter och därmed även svårt att öka sinnesupplevelsen i butiken 

även om Hultén et al anser att desto fler sinnen som stimuleras desto större konsumtionskraft. 

De många olika varorna har dock till exempel så många olika dofter att det är svårt att arbeta 

med denna typ av marknadsföring. Ett möbelföretag och en resebyrå har troligtvis lättare att 

arbeta med sinnesmarknadsföring och upplevelsen. Möbler har ofta en viss typ av doft av trä 

och tyger samt att möbleringen i butikerna ofta skapar synstimulering där kunden kan 

tillfredställa många sinnen och därmed öka konsumtionen. En resebyrå kan arbeta på samma 

sätt med hur butiken är inredd i form av dofter, material, ljud etc. som är förknippade med 

reseupplevelsen.  

 

Summeringen av detta blir då att ett unikt koncept inte är nödvändigt för ett arbete med 

sinnesmarknadsföring men att det till stor del krävs en enhetlig produkt eller sortiment för en 

framgångsrik sinnesmarknadsföring och sinnesupplevelse för kunden.  

 

6.1 Förslag på fortsatt forskning 

Ett förslag gällande fortsatt forskning kring studieämnet skulle vara en komparativ studie 

mellan Yasuragi och en SPA-anläggning i Japan. I avseendet skulle det vara intressant att 

undersöka hur SPA-anläggningen i Japan arbetar med marknadsföring och hur eventuell 

sinnesmarknadsföring skulle fungera där. Yttligare en komparativ studie skulle kunna göras 

mellan Yasuragi och ett annat traditionellt SPA i Sverige för att tydliggöra de olika 

anläggningarnas Unique Selling Proposition. På det sättet skulle det kanske framgå om 

Yasuragis unika attribut möjliggör sinnesmarknadsföring i en större utsträckning.  

 

En studie som fokuserar endast på sinnesmarknadsföringen av Yasuragi och inte på 

sinnesupplevelsen på plats lika mycket skulle vara ännu ett förslag på fortsatt forskning. Då 

skulle det vara intressant att göra två omfattande enkätundersökningen bland både privat- och 

affärsgäster. Intressant skulle också vara att följa upp denna studie vid ett senare tillfälle om 

Yasuragi faktiskt börjar arbeta medvetet med sinnesmarknadsföring och då undersöka 

effekterna av det.  

 

Ett förslag på fortsatt forskning kan vara att försöka ta reda på hur andra attraktioner som 

erbjuder en annan form av upplevelse, exempelvis en djurpark, kan förmedla och beröra fler 

sinnen i sin marknadsföring. Detta kan resultera i fler kreativa lösningar inom 

sinnesmarknadsföring som andra företag kan ta del av. 

För de som vill fortsätta forska vidare inom sinnesmarknadsföring och sinnesupplevelser kan 

de genomföra en undersökning där de testar eller utvecklar vår framtagna modell för att se om 

den fungerar i praktiken. Skulle vår modell fungera för ett äventyrsbad? Eller nöjespark? 
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7. Slutsatser 

 
Syftet med uppsatsen är att undersöka utnyttjandet av sinnesupplevelsen i marknadsföringen 

av Yasuragi i en komparativ studie mellan affärsgäster och privatgäster. 

 Omedvetet men inte fullständigt utnyttjande av sinnena i marknadsföringen. 

 De flesta privatgäster bokar Yasuragi efter rekommendationer från den sociala 

omgivningen. 

 Affärsgästerna söker en annorlunda upplevelse, nödvändigtvis inte avkoppling. 

 Enligt vår egen modell ”Call to Action” genom sinnesmarknadsföring har vi kommit 

fram till att det handlar om att beröra sinnen hos individen oavsett om personen är 

affärsgäst eller privatgäst. 

 Unik differentiering med hjälp av Unique Selling Propositon kan skapa en total 

sinnesupplevelse som kan utnyttjas i marknadsföring för att skapa ett köpintresse och 

stärkt kundrelation. 

 

Hur ser Yasuragis marknadsföring ut idag? 

 Marknadsföringsstrategi – ”Call to Action” 

 Omedveten sinnesmarknadsföring 

– Omsorgsfullt urval av naturligt papper 

– Signaturmusik på hemsidan 

– Patent på signaturdoft 

 Tidigare: tryckta material, TV-reklamer och kampanjer i kollektivtrafik 

 Idag: Digital marknadsföring med annonsplatser på Google och utvecklad hemsida 

 Aktiviteter på stan i miljöer där behovet av avkoppling finns 

 Mässor och event 

 

Hur reagerar de fem sinnena på turismprodukten? 

 Japaninspirerad atmosfär och japanskt värdskap. 

 Stimulans av samtliga sinnen skapar en total sinnesupplevelse. 

 Smaksinnet stimuleras av den japanska maten, hälsomellanmål av Raw Food, färsk 

frukt och grönt te. 

 Hörselsinnet stimuleras av signaturmusiken och porlande vatten. 

 Känselsinnet stimuleras av kroppsbehandlingar, bastubad, kallbad, varma källor och 

badintroduktionen, yukatan i mjuk bomull och naturliga material. 

 Luktsinnet stimuleras av signaturdoften, friska luften vid havet och tallskog och oljor 

som används vid kroppsbehandlingar. 

 Synsinnet stimuleras av den naturliga utsikten, yukatan som bärs av samtliga gäster 

samt inredning av naturliga material. 

 

Hur kan arbetet med de fem sinnena förstärkas ytterligare i marknadsföringen av Yasuragi? 

 Förmedla känslan och upplevelsen istället för produkten är lyckad 

sinnesmarknadsföring. Att marknadsföra känslan av att sitta i en varm källa istället för 

den fysiska varma källan. 
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 Fysiska inslag i marknadsföringen som på ett påtagligt sätt kan förstärka upplevelsen 

av Yasuragi innan ett eventuellt köp med hjälp av till exempel: 

– Doftprover eller gnuggisar av signaturdoften för luktsinnet. 

– Utskick eller affischer med det mjuka bomullstyget från yukatan 

– Te- och Raw Food samples 

– Svag signaturmelodi i stressade miljöer  

 Ett samspel av hela turistprodukten i marknadsföringen 

 Genom att ta fram de unika sinnesattributen i det japanska konceptet, Yasuragis USP, 

kan de skapa en sinnesupplevelse som marknadsförs till individen i respektive 

affärsgäster och privatgäster. 

 

Hur kan sinnesmarknadsföring locka till köp? 

 Människans fem sinnen är av största vikt när det kommer till konsumtions- och 

köpbeteende.  

 Stimuleras alla sinnen, om en bara för en kort stund, samtidigt som nämnt ovan så 

minskar det stressen, ökar energi och därmed köplusten. 

 Människor uppfattar världen genom sinnen och desto fler sinnen som stimuleras 

samtidigt desto mer engagerade blir vi.  

 Om personer känner sig som ett med omgivningen och känner lust att återkomma så 

ökar också konsumtionsbeteendet. 

  Lukter väcker starkast minnen som kan bäras med under en lång tid. En etablering av 

en doft kan därmed skapa en relation mellan kund och företag. Att kunna ta på något 

behagligt stimulerar känselsinnet och skapar starkare känslor som i sin tur kan skapa 

ett köpbehov. 
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Bilaga 1  
Intervjufrågor till Yasuragis VD Anna Spjuth 

 

1. Hur många besökare har Yasuragi dagligen/årligen? Har ni fler besökare under vissa 

säsonger eller ser det ganska lika ut, året om? 

2. Vilka besöker Yasuragi? Barnfamiljer? Vuxna utan barn? Kvinnor? Män? 

3. Vilken känsla vill ni förmedla med Yasuragi? Hur ser visionen ut? 

4. Vad har Yasuragi för styrkor och svagheter? 

5. Vilket är Yasuragis kundsegment? 

6. Vad vill ni uttrycka med er logga? Varför ser den ut som den gör? 

7. Hur marknadsför sig Yasuragi? Genom vilka medier? 

8. Hur ser marknadsföringen ut idag hos Yasuragi? 

9. Jobbar ni med sinnesmarknadsföring? På vilket sätt? 

10. Hur jobbar ni med de fem sinnena när gästerna är på plats? 

Vad är det med Yasuragi som gör att gästerna reagerar på de fem sinnena? 

11. Tror ni att Yasuragi skulle kunna jobba ännu mer med sinnesmarknadsföring? 

Hur ska ni då åstadkomma detta?  

12. Hur ser procentfördelningen ut för hur ni använder er av de fem sinnena i er 

verksamhet  

(100 %)? 

- Lukt  ___% 

- Smak ___% 

- Syn ___% 

- Hörsel____% 

- Känsel____% 

13. Vad finns det för tankar gällande den fysiska utformningen på Yasuragi? 

14. Finns det något/några sinnen som ni vill/borde utveckla för att få till 

helhetsupplevelsen? 

15. Utnyttjarn ni sinnen som konkurrensmedel för att skapa en unik turismprodukt? 

16. Hur ser SPA-trenden ut idag jämfört med för 10 år sen?  

Ur Yasuragis synvinkel, har efterfrågan ökat?  

Vilken sinnesrelaterad aktivitet har ökat mest hos er? 

 

17. Är det något Du anser att vi borde titta närmare på eller undersöka ytterligare för ert 

intresse? 



 

 

 

 

Bilaga 2  
Intervjufrågor till Jimmy Myhrinder, SPA-Chef på Yasuragi 

 

1. Vad erbjuder ni för SPA-behandlingar? 

2. Vilken behandling är populärast? 

3. Hur arbetar ni med dofter under behandlingarna? 

4. Hur arbetar ni med känsel och beröring under behandlingarna?  

5. Hur arbetar ni med ljudet under behandlingarna? 

6. Har ni dekorerar eller anpassat rummen för att stimulera vad gästen ser? 

7. Erbjuder ni gästen någon dricka eller tilltugg under behandlingarna för att stimulera 

sinnet smak? 

8. Vilka ledord arbetar ni med gällande gästens spa-upplevelse? 

9. Hur skulle du beskriva en bra spa-upplevelse? 

10. Vad är din roll?  

11. Varför tror du att det blivit så populärt med spa? 

12. Hur arbetar ni med de fem sinnena i spa-upplevelsen? 

13. Hur skapar man en minnesvärd upplevelse med hjälp av förstärkning av de fem 

sinnena?  

14. Hur skapar man helhetsupplevelsen på Yasuragi spa? 

15. Har ni fått några synpunkter från gästerna gällande hur ni arbetar med något/några av 

de fem sinnena? 

16. Hur skulle du vilja att procentfördelningen av arbetet med sinnena ser ut? 

17. Hur kan ni på bästa sätt kombinera den japansk inspirerande känslan med de fem 

sinnena? 

18. Anser du att det är viktigt att sinnena aktiveras på Yasuragi, varför/varför inte? 

19. Hur är personalen delaktig i spa-upplevelsen? 

20. Hur skapar ni mervärde för gästen? 

21. Vad är det allra viktigaste ni vill förmedla till gästen? 



 

 

 

 

Bilaga 3 
Intervjufrågor till Catharina Hansson 

 

1. Har du besökt Yasuragi? 

2. Vad är det med Yasuragi som lockade dig? 

3. Vad var första intrycket av Yasuragi? 

4. Kände du att dina sinnen stimulerades under besöket? 

Visuellt? 

Ljudmässigt? 

Smakmässigt? 

Beröring/Känsel? 

Doftmässigt? 

5. Vad saknade du under ditt besök? (Också kopplat till sinnena.) Vad kan Yasuragi 

utveckla? 

6. Hur kan Yasuragi med sitt nischade koncept jämföras med andra SPAanläggningar? 

7. Hur ser den ultimata minnesvärda SPA-upplevelsen ut? 

8. Hur ser du att den generella SPA-trenden har förändrats de senaste 10-20 åren? Hur 

har samhället och människans utveckling påverkat trenden? Individanpassat? 

9. Varför går man på SPA? 

10. På vilket sätt tror du sinnena kan förstärka gästens helhetsupplevelse? 

11. Anser du att fler SPA borde arbeta mer med sinnena? Hur/på vilket sätt? 

12. Anser du att fler SPA borde arbeta mer med sinnesmarknadsföring? Hur/på vilka sätt? 

13. Är sinnesmarknadsföring och ett utvecklat arbete med sinnena ett framtida (nutida?) 

konkurrensmedel? 



 

 

 

 

Bilaga 4 
Intervjufrågor till affärsgästerna 

 

1. Hur kommer det säg att Yasuragi blev valet? 

2. Hur kändes det att ha konferens på Yasuragi jämfört med andra platser? Vad var det 

största skillnaderna? 

3. Hur upplevde ni inredningen? 

4. Hur uppfattades ljudet i SPA-anläggningen? 

5. Hur upplevde ni mat, tilltugg och dryck under besöket? 

6. Hur tycker ni att det doftade på Yasuragi? 

7. Gick ni på någon behandling? 

8. Tänkte ni på hur era sinnen blev berörda? 

9. Skulle ni kunna besöka Yasuragi igen? 

10. Har ni besökt andra SPA-anläggningar och i så fall, hur var den upplevelsen 

annorlunda i jämförelse med Yasuragi? 

11. Hade alla Yukatan på sig? Hur förändrar det stämningen i gruppen genom att alla har 

på sig Yukatan? 

12. Vad gör att ni som företag väljer att ha er konferens på Yasuragi? 

13. I vilken sinnesstämning vill du att du och dina kollegor ska lämna Yasuragi? 

14. Om du fick rangordna vilka sinnen som är viktigast att tillfredställa under en 

konferens hur skulle du rangordna då? 

15. Under vilken situation på Yasuragi upplevde du att dina sinnen stimulerades mest? 

16. Hur skulle du beskriva helhetsupplevelsen på Yasuragi med tre ord? 

17. Var det något du upplevde som negativt vid er konferens på Yasuragi? 

18. Besökte du/ni Yasuragis butik? 

19. Varför/varför inte? 

20. Köpte du/ni något? 



 

 

 

 

Bilaga 5 
Enkätfrågor till privatgästerna 

 

1. Hur många gånger har du besökt Yasuragi? 

1-3 gånger 

3-6 gånger 

6-10 gånger 

10+ 

2. Ungefär vart kände du att din SPA-upplevelse började? 

När jag besökte hemsidan  

Redan när jag lämnade hemmet 

På vägen från parkeringen 

När jag passerade det röda pelarna upp mot Yasuragi 

När jag steg in genom entrén på Yasuragi 

När jag bytt om till mina badkläder  

3. Vad fick dig att vilja besöka Yasuragi första gången? 

Rekommendation från vänner eller bekanta 

Det geografiska läget 

Yasuragis hemsida 

Den japanskinspirerade atmosfären  

Annat 

4. Hur upplevde du dofterna på Yasuragi? 

Kände inga  

Alldeles för svagt 

Behagligt 

För starkt 

Alldeles för många olika dofter 

5. Hur upplevde du ljudet (musik, andra gäster etc.) på Yasuragi? 

Stökigt 

Behagligt 

Inget jag tänkte på 

6. Hur upplevde du det visuella i byggnaden av Yasuragi?  

(Det vill säga inredning, ljusstyrkan etc). 

Lugnande och passande 

Lite opassande 

Störande 

7. Hur upplevde du mat, dryck och tilltugg som erbjöds under besöket? 

Fräscht, gott och lugnande, 

Helt okej 

Inte alls gott 

För få valmöjligheter  

8. Rangordna hur mycket dina sinnen (syn, hörsel, smak, lukt och känsel) stimulerades 

under din vistelse på Yasuragi.  1 = Mest stimulerat, 5 = Minst stimulerat 



 

 

 

 

Hörsel 

Syn 

Smak 

Känsel 

Lukt 

9. Under vilken situation på Yasuragi stimulerades flest sinnen hos dig? 

10. Är det viktigt för dig att dina sinnen stimuleras under din SPA-vistelse? 

Ja 

Nej 

11.  I vilken sinnesstämning vill du lämna ett SPA? 

12. Gick du på någon SPA-behandling under besöket på Yasuragi? 

Ja och det var väldigt behagligt  

Ja och det var helt okej 

Ja och det var inte alls bra 

Nej men ångrar att jag inte gjorde det 

Nej, det behövdes inte 

13. Vad tycker du om personalen på Yasuragi? 

Omhändertagande och engagerade 

Kunniga och professionella 

Stressade  

Osynliga 

14. Skulle du kunna besöka Yasuragi igen? 

Ja 

Nej 

15. Hur skulle du beskriva helhetsupplevelsen på Yasuragi med tre ord? 

16. Var det något som du upplevde som negativt vid ditt besök på Yasuragi? 

17. Besökte du Yasuragis butik vid ditt besök? 

Ja 

Nej 

18. Om ja, Köpte du något i butiken? 

Ja 

Nej 

19. Om ja, varför? Om nej, varför inte? 

 


