
5  TR EN DER PÅ  TEMAT BOENDE UNDER SEMESTERN.



2



3

FEM TRENDER PÅ TEMAT 
BOENDE UNDER SEMESTERN

Varmt välkommen till vår ”Jubileumsrapport”, den femte Semester-
rapporten sedan starten 2013. Den här gången väljer vi att rikta 
in oss på boendet under semestern.

Att hotellet har blivit allt viktigare när det gäller semesterresor 
vet vi sedan tidigare. Redan i den allra första Semesterrapporten 
konstaterade vi att vi på semestern gärna vill ha det bättre 
än hemma – inte bara när det gäller vädret. 

Men vad innebär det egentligen? På vilket sätt vill vi ha det 
bättre? Det som betraktades som lyx för tio år sedan är en 
”hygienfaktor” idag, alltså något vi förväntar oss. Dagens 
semesterresenärer räknar med att det ska finnas faciliteter 
som spa, gratis wifi och gym på hotellet. Men vad är det då 
som skulle kunna ses som lyx, eller ”motivationsfaktorer”? 
Som semesterarrangör behöver vi förstå de bakomliggande 
behoven bättre för att vi ska kunna utveckla semesterprod-
ukter som är attraktiva även i framtiden. 

Inför arbetet med årets upplaga av Semesterrapporten bjöd vi 
som vanligt in ett Advisory Board bestående av ett antal utval-
da personer med olika bakgrund och erfarenhet. Intressanta 
diskussioner under en halv dags rundabordssamtal ledde fram 
till en mängd olika infallsvinklar, åsikter och exempel som vi 
därefter har samlat och kategoriserat i fem ”semestertrender”. 
Alla pekar de på att ett semesterföretag som lyckas erbjuda 
sina kunder det boende de önskar och förväntar sig har större 
möjlighet att bli kundens förstahandsval. 

Precis som tidigare bygger Semesterrapporten också på en rad 
andra källor. Allt från de hundratusentals semesterenkäter våra 
kunder svarar på varje år till kunskap från vår egen Resepanel. 
Bland källorna finns dessutom externa undersökningar, litteratur, 
artiklar och intervjuer.

Trevlig läsning!

MAGNUS WIKNER, 
KONCERNCHEF THOMAS COOK NORTHERN EUROPE*
*Även kallad Vinggruppen, Nordens ledande semesterarrangör 
där bland andra Ving, Spies, Tjäreborg och Globetrotter ingår. 

SEMESTER-
RAPPORTEN 2017.
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INNEHÅLL HUR HAR VI GJORT?
I ARBETET MED SEMESTERRAPPORTEN 2017 HAR VI FOKUSERAT 
PÅ TVÅ ÖVERGRIPANDE FRÅGESTÄLLNINGAR PÅ TEMAT 
SEMESTERBOENDE I DAG OCH I FRAMTIDEN.

BOENDE PÅ SEMESTERN 
– UPPLEVELSER, STORYTELLING 
OCH DET LOKALA 

Hotellet blir allt viktigare för en lyckad semester. 
På semestern vill vi ha det bättre än hemma. Men 
vad är bättre än hemma? Det som är viktigt för en 
person är kanske mindre viktigt för en annan. Och 
självklart är behoven olika i olika situationer, reser 
man till Medelhavet för sol och bad med familjen 
lockar ett visst hotell, åker man till en storstad 
med kompisgänget är det kanske helt andra 
parametrar som är viktiga.

FRAMTIDENS 
SEMESTERBOENDE

Det är marknadens utveckling, olika 
trender och resenärernas önskemål 
som påverkar hotellens framtid. Hur 
kommer hotellen utvecklas i framtiden? 
Vad är nästa hotellkoncept eller boende-
form på semestern? Kommer t ex Vings 
familjehotell Sunwing Family Resorts 
att vara relevant för framtidens fam-
iljer?  Vad krävs av hotellen för att 
fortsätta vara attraktiva?

Annika Creutzer, privatekonom 
Bo Svensson, docent i statsvetenskap 
Marie Söderqvist, konsult 
Hélène Benno, generalsekreterare, Min Stora Dag 
Rosalin Gustafsson, kommunikatör 
Teddy Falkenek, chef varumärkes- och 
samhällsengagemang ICA

Patrik Yderberg, vd, Springtime Travel 
Simon Strand, kommunikationskonsult 
Gustaf Lanér, director of Operations, 
Thomas Cook Hotels 
Joakim Eriksson, brand director, 
Thomas Cook Hotels
* Läs mer om våra källor på sid 34.

Med dessa frågeställningar som utgångspunkt har vi sam-
lat information om vår omvärld och analyserat data. Sedan 
har vi lagt till vår egen kunskap och erfarenhet, samt 
diskuterat frågeställningarna med Vings Advisory Board.

RESULTATET AV ARBETET ÄR SEMESTER-
RAPPORTEN 2017 SOM DU JUST NU 
HÅLLER I HANDEN. NÅGRA AV DE KÄLLOR 
VI ANVÄNT ÄR FÖLJANDE*:

• Vings Resepanel som genomförs 5–6 gånger 
 per år bland cirka 70 000 medlemmar
• Vings Semesterenkät som cirka 300 000 kunder 
 varje år besvarar efter hemkomst
• Ving Advisory Board

DELTAGARNA I VING 
ADVISORY BOARD:

1 2 
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5 TRENDER I KORTHET

1
2
3 
4 
5 

TEKNIK OCH KUNDINSIKTER 
SOM KONKURRENSMEDEL

OMTANKE SNARARE 
ÄN SERVICE

MINA VÄNNER HAR BLIVIT 
MINA RESELEDARE

HOTELL SOM ”STAYCATION” 
– SOM HEMMA FAST BORTA

LÅT HISTORIER 
BYGGA HOTELLET
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Idag är det svårt för hotell att konkurrera med 
”hårdvara” som poolaccess, stor terrass eller utrustning 
på rummet. Det gäller istället att addera något som gästen 
inte förväntat sig. Är teknikutveckling svaret på alla frågor?

Hotell handlar om mycket mer än bara boende. Idag är 
hotellet snarare att betrakta som en serviceinrättning. 
Men det får inte handla om någon ”slentrianservice”. 
Man vill istället känna att hotellet visar omtanke 
– både för sina gäster och för sin närmiljö. 

Fler och fler lägger mer och mer tid på research inför 
semestern. Och vi gör gärna som de vi tycker om eller 
ser upp till. Om ens vänner kan rekommendera ett 
hotell är sannolikheten hög att man väljer samma hotell. 

Många av dagens trender går mot det genuina, 
hemtrevliga och lokala. Även när det gäller hotell. 
Idag kan hotellen vara som en upplevelse i sig, 
där det känns som att komma hem till goda 
vänners vardagsrum eller mammas kök. 

Numera räcker det inte att ”bara” lansera ett hotell, 
man måste lansera en upplevelse – och gärna en 
extraordinär sådan. Lyckas man skapa en bra story 
kring ett unikt koncept blir det svårt för konkur-
renterna att kopiera framgången. 

TEKNIK OCH KUNDINSIKTER 
SOM KONKURRENSMEDEL

OMTANKE SNARARE 
ÄN SERVICE

MINA VÄNNER HAR BLIVIT 
MINA RESELEDARE

HOTELL SOM ”STAYCATION” 
– SOM HEMMA FAST BORTA

LÅT HISTORIER 
BYGGA HOTELLET
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HOTELLUTVECKLING OCH

KONCEPTUALISERING
Utvecklandet av hotell har alltid 
påverkats av kundernas behov och 
önskemål samt rådande samhällstren-
der. Hotell är därmed en avspegling 
av vår samtid. Förr skulle hotellet mer 
fungera som tak över huvudet, idag har 
vi helt andra krav på design, läge och 
faciliteter. Alla tidsepoker har sålunda 
sina strömningar och för researrangörer 
och hotellaktörer är det därför viktigt 
att möta rådande trender i samhället 
och anpassa sina produkter därefter. 

I mångt och mycket har vi gått från ”vart 
till vad” när vi reser, det konstaterades 
redan i Vings allra första Semesterrap-
port 2013. Det handlar inte längre så 
mycket om vart man ska resa, utan 
snarare om vad man ska uppleva på 
semestern. Här blir hotellen allt viktigare 
och mer en upplevelse i sig, något 
som speglar den tid vi lever i där hög 
materiell och ekonomisk standard gör 
att vi efterfrågar det mervärde som 
en upplevelse kan ge. Många är också 

resvana och har redan bockat av de 
måsten som finns i form av sevärdheter, 
och då blir hotellet allt viktigare.  

UPPLEVELSEEKONOMI, 
SAMHÄLLSTURISM OCH 
ESKAPISM
Redan 1999 introducerade Joseph Pine 
och James Gilmore något som de kallade 
för ”Experience Economy” – upplevelse-
ekonomin. Den ekonomiska utvecklingen 
har gått från råvaror och service till 
upplevelser. Förespråkarna av upplevel-
seekonomin hävdar att företag idag inte 
kan se sig själva som enbart säljande av 
råvaror eller tjänster för att vinna slaget 
om kunderna. De måste skapa minnes-
värda upplevelser för att öka försäljning-
en och få lojala kunder.

Konsumenten betalar inte längre enbart 
för själva produkten de köper, utan 
också för den upplevelse som skapas i 
köpögonblicket eller när den konsume-
ras. Pine och Gilmore har tagit fram en 

modell som visar hur utvecklingen ser 
ut från handelsvaror till upplevelser när 
det gäller kaffe, en modell som också 
kan appliceras i många andra samman-
hang. Modellen beskriver en värdeut-
veckling som visar hur kaffe har utveck-
lats från att enbart vara en handelsvara 
till att bli en helhetsupplevelse i sam-
band med ett besök på ett café, i det här 
fallet Starbucks. Konsumenterna är 
helt enkelt beredda att betala mer för 
en produkt om man får en upplevelse 
då man köper eller konsumerar en 
produkt. Hur man värdesätter varan eller 
produkten beror på hur den skräddarsys 
och anpassas efter kundens behov. 
Lyckas man differentiera sig från konkur-
renterna och erbjuda en upplevelse kan 
man också ta mer betalt för sin produkt. 

För att förstå hur den upplevelsebasera-
de ekonomi tar sig uttryck i rese– och 
hotellbranschen behöver man förstå vilka 
samhällstendenser som styr utveckling-
en. I den upplevelsetörstande era vi lever 
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i är vi ständigt på jakt efter det som 
sticker ut. Vi vill ha något unikt att 
berätta och vill gärna vara ensamma 
om det, så även på semestern. Vad 
vi väljer att göra, var vi väljer att bo 
eller hur vi semestrar säger något 
om vilka vi är eller kanske vill vara. 

Två parallella samhällstrender kring res-
ande och boende på semestern tydliggör 
detta och var något som diskuterades 
under Vings Advisory Board i september 
2017. De två trenderna är samhällsturism 
och eskapism. Trenderna är tydliga i alla 
olika ålderskategorier och beror många 
gånger på i vilket skeende man är i livet, 
vilka behov och önskemål man har vid 
olika tillfällen och vad plånboken tillåter. 
Men är det någon grupp som är tongi-
vande för nutidens trender, såväl för 
samhället i stort som för hotellbran-
schen är det Millennialsgenerationen 
(födda mellan ca 1980–2000). Denna 
generation är en intressant målgrupp ur 
många perspektiv då de på många sätt  

skiljer sig från de tidigare generationerna. 

Millennials är en betydligt mer individua-
listisk generation än tidigare generatio-
ner, men är samtidigt mycket värderings-
styrda och etiska i sitt beslutsfattande. 
Det tar sig också uttryck i hur de reser 
och hur det i sin tur inspirerar markna-
den i övrigt. Trenden samhällsturism 
går hand i hand med det värderings-
styrda och visar på en typ av turism 
där man vill uppleva, vara delaktig och 
lära känna främmande kulturer på 
djupet, oavsett om det gäller mat och 
dryck, boende eller mänskliga möten. 
Det är också något som vi känner igen 
från spaningen ”Från tourist till localist” 
från Semesterrapporten 2015. Den andra 
trenden är dess raka motsats och 
handlar om en form av eskapism där 
man snarare vill fly verkligheten. Valet 
av resmål spelar då mindre roll. Det 
viktiga blir hotellet i sig och att man 
får koppla bort från vardagens stress 
och intryck, och ”bara vara”. 

UPPLEVELSERUM

En viktig del i upplevelseekonomins 
tidevarv vad gäller hotell är det som 
Lena Mossberg, professor i marknadsfö-
ring vid Göteborgs Universitet, kallar 
upplevelserum. Ett upplevelserum är den 
fysiska plats där en tjänst produceras, 
konsumeras eller levereras. Hon delar 
sedan in upplevelserum i två olika 
kategorier – de permanenta och 
icke-permanenta. Ett exempel på det 
första kan exempelvis vara en lobby, en 
bar eller en restaurang på ett hotell. Här 
utspelar sig många olika möten som kan 
bidra till en upplevelse, exempelvis med 
servitörer och receptionspersonal. Men 
de permanenta upplevelserummen kan 
också vara en upplevelse i sig, exempel-
vis om designen är unik eller om läget 
på restaurangen är spektakulärt. Det 
finns sedan icke-permanenta upplevelse-
rum som exempelvis kan uppstå vid 
tillfälliga aktiviteter eller unika händelser. 
På ett hotell kan en sådan aktivitet vara

COMMODITIES COFFEE BEANS

PACKAGED COFFEE

BREWED COFFEE

STARBUCKS

GOODS

SERVICES

EXPERIENCES

WE’VE MOVED INTO THE EXPERIENCE ECONOMY

BASED ON THE WORK OF JOSEPH PINE AND JAMES GILMORE IN ”THE EXPERIENCE ECONOMY”

Pine & Gilmore 1999
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en show som sätts upp vid ett unikt 
tillfälle eller en gästkock som är på 
besök. Hur man som gäst uppfattar ett 
upplevelserum beror på många olika 
saker och kan enligt Mossberg (2003) 
delas in i tre olika kategorier – kognitiva, 
känslomässiga och fysiologiska. De blir 
alla avgörande för hur man upplever 
hotellet och om man vill återvända eller 
ej. Det kognitiva handlar om hur den 
rumsliga miljön ser ut och vikten av att 
förstå dess begränsningar. Det gör oss 
trygga. Det känslomässiga å sin sida 
handlar om de känslor som skapas av 
ett rum. Är den rumsliga miljön tillfred-
ställande och attraktiv skapar det 
positiva känslor och vi tenderar att 
återkomma. Och vice versa när en miljö 
ger upphov till negativa känslor, 
exempelvis på grund av störande ljud. 
Det fysiologiska syftar slutligen på 
gästens fysiska tillstånd och påverkar 
hur känslig eller mottaglig man är för 
olika upplevelser. 

STORYTELLING OCH EXTRA-
ORDINÄRA UPPLEVELSER
Inom upplevelseindustrin ser man en 
allt tydligare global trend kring att bygga 
hela eller delar av en verksamhet, en 
destination eller en produkt runt en 
berättelse – så kallad storytelling. I 
en artikel från 2007 skriver professor 
Lena Mossberg att det finns två olika 
grundförutsättningar för detta. Dels att 
upplevelsen sker i en så kallad enklav 
där det finns gränser som gör att 
kunderna kan kliva ut ur sin vardag, dels 
att kunden är med och skapar upplevel-
sen. Storytelling handlar sålunda om att 
skapa en helhetsbild av ett koncept, att 
gestalta ett varumärke och att generera 
en upplevelse. Det här är också något 
som många företag jobbar med internt 
för att bygga en företagskultur och anda. 

Idag har storytelling blivit ett sätt för 
företag (kanske i synnerhet för hotell-
branschen), att kunna särskilja sig på en 
konkurrensutsatt marknad. Historien blir 
ett ramverk inom vilken man utvecklar 

ett koncept. Lena Mossberg menar att 
det man vill komma åt är de extraordinä-
ra upplevelserna. Ett hotell måste till 
exempel erbjuda en kontext som gör att 
individen blir engagerad och absorberad. 
Förutom personliga möten spelar 
sinnesintryck av design, teknik, musik 
och färger in. 

Men en upplevelse är ofta ett fenomen 
som man delvis är med och skapar själv. 
Därför kan en upplevelse uppfattas på 
olika sätt från person till person, men 
gemensamt är att det måste till något 
som överraskar eller engagerar perso-
nen, något oväntat. En verksamhet kan

dock inte skapa upplevelser på egen 
hand utan ska snarare ge kunden 
förutsättningarna. Det måste med andra 
ord finnas utrymme för kunden att 
skapa sin egen story. Om man som 
företag lyckas med sin storytelling kring 
ett unikt koncept kan effekten bli att det 
blir svårt för konkurrenter att kopiera 
den. Det blir en ”snackis” kring koncep-
tet som i sin tur sprids vidare mellan 
människor, så kallad ”word of mouth”. 

VINGS HOTELLRESA – FRÅN 
NUEVA SUECIA TILL CASA COOK
Storytelling har varit en betydande faktor 
för Vings varumärke och dryga 60-åriga 

“Idag har storytelling 
blivit ett sätt för företag att kunna 

särskilja sig på en konkurrensutsatt marknad."
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Sunwing Kallithea 
    Beach, Rhodos

Ocean Beach 
        Club by Sunwing, Cypern

Sunprime Miramare       
     Beach, Rhodos

Casa Cook, Kos

historia, något som också tydliggörs 
i företagets filosofi: 

”Vi säljer inte resor, vi säljer förvänt-
ningar, upplevelser och minnen. Vi 
säljer semestrar. Vårt mål är att våra 
gäster ska få de bästa veckorna på 
året med upplevelser som gör att 
känslan sitter kvar länge”. 

Mycket av framgångarna har byggt på 
utvecklandet av hotellkoncept, koncept 
som vänder sig till en specifik målgrupp, 
såsom familjehotellen Sunwing Family 
Resorts och Ocean Beach Club by 
Sunwing, vuxenhotellen Sunprime Hotels, 

och nu senast det bohemchica koncep-
tet Casa Cook. Genom en unik och väl 
utvecklad hotellprodukt och story har 
Ving lyckats skapa lojalitet bland 
kunderna. Centrala frågor för Ving och 
lokala partners har varit att fokusera på 
vad som kommer att sticka ut i framti-
den. Vilka ”features”, det vill säga 
faciliteter, kan adderas?

Hotellkoncepten utvecklas idag på ett 
allt mer sofistikerat sätt. All utveckling 
bygger på analyser och kundinsikter, 
där stora och små förbättringar 
implementeras kontinuerligt. Det kan 
vara allt från att säkerställa att det 

finns många krokar på rummet att 
hänga handdukar och kläder på, till 
att utveckla swim out-rum (rum med 
privat eller delad pool i direkt anslutning 
till rummet) och stora lägenheter med 
flera rum för gäster som har många 
barn. För att få full effekt av denna 
produktutveckling är det viktigt att 
den görs i nära samarbete med de 
som utvecklar kundkommunikationen 
och innehållet på webben.

Produktutvecklingen skapar mervärde 
och när den kommuniceras på rätt sätt 
är kunden beredd att betala ett högre 
pris. Genom att vara konsekvent i 
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konceptets utformning har detta skapat 
en betydligt bättre lönsamhet och 
kundlojalitet på koncepthotellen. 
Hemligheten är helt enkelt att konceptet 
i sig, kommunicerat via ett hotellvaru-
märke, blir starkare i kundens medvetan-
de än det enskilda hotellet i sig. På så 
sätt kan Ving differentiera sig mot sina 
konkurrenter och skapa ett unikt 
erbjudande. 

VINGS HOTELLHISTORIA 
Redan för mer än femtio år sedan öppna-
des det allra första Sunwing-hotellet, 
Nueva Suecia på Gran Canaria. På 
70-talet ville svenskarna ha sol och 
värme men i övrigt ville vi ha det som 
hemma på semestern, det vittnar inte 
minst namnet på det första Sunwing-
hotellet om, "Nya Sverige". De svenska 
resenärerna ville äta samma mat som 
hemma och göra samma saker som 
hemma. Idag är det precis samma sak, 
den livsstil man har hemma tar man 
med sig på semestern. Precis som 
hemma vill man träna, äta sunt, ha 
tillgång till bra wifi och att hotellet 
ska vara snyggt inrett. Men det finns 
också en förväntan att det ska vara lite 
bättre än hemma, lite snyggare utsikt, 
större terrass och fräschare badrum. 
Det konstaterades redan i den allra 
första Semesterrapporten 2013.  

Att vi tar med oss livsstilen hemifrån på 
semestern är tydligt och avspeglar sig 
i hur Vings familjekoncept har utvecklats 
genom åren. På 70- och 80-talen var 
Sunwing-hotellen skräddarsydda för 
svenskar. Det var lägenheter istället 
för hotellrum, barnklubben lanserades, 
underhållningen sköttes av Vings egen 
personal och menyn var helsvensk. 
Under 90-talet blev Sunwing-hotellen 
skräddarsydda för familjer. Konceptlä-
genheter skapades, det var krogkoncept 
med mat och dryck för hela familjen och 
aktiviteter och underhållning som pass-
ade hela familjen. Miljömärkning och 
olika certifieringar var i ropet och Easy 
Travel (en tjänst som bl a innebär att 

man kan checka in bagage direkt på 
hotellet vid hemresan) introducerades, 
allt för att semesterresan skulle vara 
så smidig som möjligt för familjen. Under 
2000-talet fortsatte målsättningen att 
vara det bästa semesterhotellet för 
familjer med fler konceptlägenheter och 
pooler för alla med allt från barnpooler 
och simbassänger till infinity-pooler 
och swim-out-pooler. Wifi och digitala 
servicelösningar blev hygien. Underhåll-
ningen sköttes av professionella artister 
och goda förutsättningar skapades för 
att träna på semestern. Svenskarnas 
nya frukostvanor och krav på närodlade 
råvaror förändrade menyerna på 
hotellets restauranger.  

På 2000-talet började man också utgå 
från målgruppen vuxna och utvecklade 
Sunprime Hotels, hotellkonceptet som 
vänder sig till vuxna som reser utan 
barn. Från början var det Sunwing-
gäster som efterfrågade ett utvecklat 
koncept som Sunwing, men bara för 
vuxna. Även här var bra mat, snygg 
design och träningsmöjligheter centrala. 
Kort därefter introducerades Ocean 
Beach Club by Sunwing, som beskrivs 
som ett familjekoncept med skandina-
visk design och sydländsk atmosfär, 
ett sorts Sunwing 2.0, lite lyxigare och 
lite lugnare. På samma sätt omfamnar 
Vings senaste hotellkoncept Casa Cook, 
de senaste trenderna som handlar om 
det genuina och äkta med lokalprod-
ucerad mat, snygg design och en avs-
lappnad bohemchic livsstil. Väl känt är 
också Vings ungdomskoncept Club33 

som skapades under 70-talet och 
som erbjöd fest och umgänge med 
likasinnade i samma ålder. På samma 
sätt som Casa Cook är en avspegling 
av nutidens trender var Club33 det 
trendigaste för dåtidens ”hipsters”. 

Som researrangör är det sålunda 
viktigt att förstå och agera utifrån 
de allmängiltiga trenderna i samhället 
– parametrar som träning, hälsosam 
sund mat, bra uppkoppling och snygg 
fräsch design har påverkat utveck-
lingen av Vings hotellkoncept de 
senaste åren.

“På samma sätt som Casa Cook 
är en avspegling av nutidens trender var 

Club33 det trendigaste för dåtidens ”hipsters.”
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Casa Cook, KosClub 33

1960-talet

Ocean Beach Club 
by Sunwing
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HOTELLET SOM

DESTINATION
JONAS STENBERG ÄR VD OCH GRUNDARE AV ESS GROUP, 

SOM VERKAR INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH KONCEPTUTVECKLING. 
UTÖVER ATT FÖRVÄRVA OCH UTVECKLA EGNA KONCEPTHOTELL, DÄRIBLAND 
YSTAD SALTSJÖBAD, THE STEAM HOTEL OCH HOTEL PIGALLE, ÄR ESS GROUP 

ÄVEN VERKSAMMA SOM AKTIVA PARTNERS TILL EN RAD RESTAURANGER 
RUNT OM I LANDET, SOM BLAND ANDRA BRASSERIE LIPP. 

FÖRETAGET HAR SOM MÅLSÄTTNING ATT ERBJUDA 
VARJE GÄST EN UNIK UPPLEVELSE. 
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Jonas Stenberg menar att hotellet 
idag utgör en allt mer central 
faktor vid val av resmål. Han 
berättar om konceptet Ystad      

          Saltsjöbad som växt fram med 
fokus på gästens behov mer än på 
destinationens förutsättningar. 

– Idag är vi mer beresta än vad vi var 
förr. Det är mycket tack vare bättre 
ekonomi, att vi blir äldre samt att vi 
önskar vara mer sysselsatta. Vi kan 
därför vara mer selektiva än vad vi 
tidigare var. Ett exempel från vår 
hotellportfolio är Ystad Saltsjöbad 
som har 97 procents beläggning på 
årsbasis. Ystad i sig är inte en 
jättestark destination från oktober 
till mars, men hotellet är det.

Det har skett ett paradigmskifte inom 
hotellvärlden, det som var lyx för tio år 
sedan är en självklarhet idag och nya 
marker måste brytas för att kundnöjd-
heten inte ska stagnera. 

– Förr reste man ofta i ett specifikt 
syfte men det har förändrats. Idag 
reser man för att få exempelvis 
söndagsmys eller vardagslyx. Det 
finns två olika sätt att agera på om 
man pratar om hotellnäring. Ett sätt 
är att vara en del av en marknad 
utifrån den beläggning man generellt 
har i staden. Ett annat sätt är att 
skapa stamgäster utifrån sin produkt 
och på så vis utmana marknaden. För 
att göra varje gäst nöjd idag behöver 
man bryta gamla traditionella 
paradigm. Vi har valt att göra detta 
genom att skapa destinationer, inte 
hotell, säger Jonas Stenberg.

Även bakomliggande faktorer som 
tekniska lösningar är i en revisionsfas. 
Kunderna har ett större behov av att 
vara uppkopplade än förr, och tekniska 
system som bokningssystem och teknik 
för att mäta kundnöjdhet är under stor 
utveckling. Jonas Stenberg tror att 
teknik är avgörande för kundnöjdheten.

– Wifi är redan en självklarhet, men 
inom kort kommer vi även se att 
kanalutbud och andra tjänster 
utvecklas. HBO, Netflix, Spotify och 
Bluetooth kommer att bli en del av 
grundutbudet på hotell runt om i 
världen. Med det sagt anser jag att 
bakomliggande teknik är mycket 
viktigare än den som gästerna 
upplever. För oss som är verksamma 
inom branschen handlar det om att 
inte fastna i gamla sanningar, inte 
bara vara en kugge i ett maskineri, 
utan att ifrågasätta dessa sanningar. 
De som i slutändan har mest informa-
tion om kunden kommer att vinna. 
Det kommer att vara avgörande 
framöver att man med hjälp av 
tekniska lösningar skaffar sig 
kunskap om kunden. 

Trots att Jonas Stenberg menar att 
man genom teknik möjliggör personligt 
innehåll och personaliserad marknadsfö-
ring beskriver han också att influencers, 
vänner och familj styr och påverkar 
gästen i allt större utsträckning än 
tidigare. En tydlig trend är att kunden 
väljer att gå på rekommendationer.

– De klassificeringssystem av hotell 
som finns idag är uddlösa och man 
behöver fler dimensioner för att ta ett 
beslut om vilken destination man vill 
besöka. Idag lyssnar fler, däribland 
jag själv, på rekommendationer från 
de som delar mina värderingar. Det 
rör sig framförallt om familj och 
vänner, men man söker sig också till 
de influencers som delar värderingar-
na och som troligen har samma idé 
om vad en destination ska erbjuda. 
Vi har utvecklat rekommendations-
konceptet ”things we like” genom 
vilket vi tipsar gästerna om sådant 
som kan vara intressant, exempelvis 
en konsert, en matfestival i staden 
eller en nyöppnad krog. Vi får väldigt 
positiv respons på detta, vilket också 
påvisar tanken om att vi uppskattar 
rekommendationer.

Att hotellen tar tillvara gästernas olika 
behov och önskemål är ingen nyhet. 
Vad som däremot är nytt är branschens 
vision om att skapa unika och eftertrak-
tade hotell som riktar sig till en specifik 
målgrupp. 

– Det är en uppenbar trend att 
diversifiera sin produkt. I dagsläget 
är cirka 80 procent av marknaden 
relativt homogen, men man ser att 
det kommer fler mindre, nischade 
spelare på den nordiska marknaden. 
Det kommer att generera en positiv 
påverkan på mångfalden eftersom 
det öppnar upp fler alternativ till alla 
kundsegment. Det kommer kunden 
tillgodo och förändrar branschen 
eftersom det resulterar i större utbud, 
differentiering av priser och en större 
variation. Jag ser bara positivt på 
den förändringen.

En ständigt föränderlig hotellbransch 
ställer också höga krav på aktörerna 
som är verksamma inom den. Aktörerna 
berörs, liksom andra intressenter, av 
trender och förväntningar, varför 
anpassning bör vara ett av ledorden 
för samtliga aktörer.

– Det räcker inte längre med att 
vara ett traditionellt affärshotell. 
Som gäst vill man bli hörd och sedd. 
Vi konkurrerar inte med pris, vi vill 
ha bra kundrelationer som vår USP
(unique selling point). Gästen vill att 
hotellet ska vara en bas att utgå 
från, det är där man ska trivas.
Den stora utmaningen framöver 
kommer att vara "hängutrymmen" 
och tillgänglighet. Som gäst förvän-
tar man sig gemenskap och kvalitet 
i allmänna utrymmen. En stor 
anledning till att vi har lyckats
vara attraktiva, och förhoppnings-
vis kommer fortsätta utvecklas 
framåt, är att vi inte säljer utifrån 
de traditionella segmenten,
däremot har vi en åtråvärd
produkt. 
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Hotellet blir en allt viktigare del av 
semestern. För fler och fler resenärer 
har hotellet helt enkelt blivit viktigare 
än resmålet. 

En följd av detta är att kraven på hotellen 
hela tiden ökar. Enligt en artikel publicer-
ad på Skift.com i januari 2017 har design 
idag blivit mainstream, från att tidigare ha 
varit exklusivt för boutique- och lyxhotell. 
Numera googlar vi också så mycket innan 
vi reser att ingenting längre kommer som 
en överraskning. Kort och gott förväntar 
vi oss att allt ska vara rent och snyggt, 
att allt ska finnas på rummet och att 
vår livsstil hemifrån ska gå att applicera 
även på semesterboendet. 

Idag har det blivit svårare att konkurrera 
med ”hårdvaran” på hotellet. Det vill säga 
faciliteter som poolaccess, en stor terrass 
eller utrustning på rummet. Det måste 
finnas något mer unikt. Det som är viktigt 
är att addera något man som kund inte 
förväntar sig. Något man inte visste att 
man saknade – men som man sedan inte 
kan vara utan nästa gång man kommer 
till hotellet. Ett sådant exempel var när 
Ving tidigt utrustade samtliga kök och 
pentryn på familjehotellen Sunwing 
Family Resorts med en osthyvel. Vi i 
Norden är relativt ensamma om att 
använda osthyvel, och behovet av en 
osthyvel var en tydlig kundinsikt i de PDS 
(Problem Detector Survey) som löpande 

görs. Frågan är vad motsvarigheten till 
osthyveln skulle kunna vara idag?

En väldigt tydlig trend när det gäller 
utveckling av hotell är teknik. Gästerna 
ska kunna sköta sin incheckning, bokning, 
fakturabetalning etc på det sätt de själva 
önskar. Genom att förenkla och effektivi-
sera t ex incheckningen får hotellen och 
researrangören en konkurrensfördel som 
i längden skapar mer lojala kunder enligt 
Vings semesterenkäter. Fler hotell är 
i framkant i frågan, som till exempel 
The Hoxton, Mamma Shelter och Citizen M 
– hotellkedjor som fokuserar på själv-
hjälpsservice och utvecklar ett koncept 
där gästerna själva ska kunna styra

TREND 1.

 TEKNIK OCH 
KUNDINSIKTER SOM 
KONKURRENSMEDEL
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luftkonditionering, check-in samt rumsöppning. Incheckning 
på hotellrummet med mobiltelefonen har också börjat testas 
på flera hotell inom Thomas Cook Group, bland annat på Ocean 
Beach Club by Sunwing på Kreta. 

Under Ving Advisory Board talades det om att utveckla fler 
funktioner i den egna appen. Och att man sedan som t ex Apple 
kontinuerligt släpper nya, uppdaterade versioner som gör det 
intressant för kunden att ”hänga med” i appen. Både inför och 
under själva semestern. Kan man t ex boka träningspass, 
matlagningskurser i hotellköket och utflykter i en app – både 
hemifrån och på plats – då ökar sannolikheten att man reser 
med samma arrangör även nästa gång.  

Vad tycker då gästerna? Enligt respondenterna i Vings under-
sökning Resepanelen från oktober 2017 finns det tre saker som 
är i särklass viktigast när det gäller utrustningen på hotellet. 

Högst upp på listan hamnar sköna sängar, något som hela 
88 procent har svarat. På andra plats hittar vi kylskåp 
(78 procent) och på tredje plats balkongmöbler (59 procent). 

Skön säng, kylskåp och balkongmöbler är å andra sidan något 
gästerna förväntar sig ska finnas på hotellet. Under Ving 
Advisory bad vi deltagarna blicka framåt och fundera på vad 
som skulle kunna locka dem att välja ett hotell framför ett 
annat. Några av förslagen som kom fram var adapters av olika 
slag och hdmi-converter för att kunna koppla den egna mobilen 
eller surfplattan till hotellets tv. Ett problem med ny teknik och 
ny utrustning på hotellet är att det som lockade till köp första 
gången blir något man förväntar sig nästa gång. 

En sak tycks i alla fall vara säker när det gäller utvecklingen 
av hotellen: ribban höjs hela tiden. 

Källa Resepanelen oktober 2017. (När det gäller utrustning och andra saker 
på hotellrummet/i lägenheten, vad är då viktigast för dig?) 

1. Sköna sängar  88%

2. Ett kylskåp  78%

3. Balkongmöbler 59%

4. Bra förvaring (garderober, byråer, 31 %
 många galgar) 

5. TV 28%

6. Köksutrustning (bestick, glas,  26% 
 tallrikar, muggar, uppläggningsfat, 
 kastruller, stekpannor osv) 

7. Ett eget täcke 22%

8. En vattenkokare 19%

9. Många och sköna kuddar  16%

10. Solsäng på balkongen &  15%
 terrassen 

11. En kaffemaskin 14%

12. Bra belysning  10%

VIKTIGAST PÅ HOTELLRUMMET
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"Idag har det blivit svårare att 
konkurrera med ”hårdvaran” 
på hotellet."

1. Bra läge 70 %

2. Bra pooler & poolom-
 råden 38 %

3. Mycket att erbjuda i  29 %
 området 

4. Känt för god service  27 %
 och omtanke 

5. Bra frukost 23 %

6. Sköna sängar 22 %

7. Stor balkong eller  22 %
 terrass 

8. Känt för att ha trevlig 18 % 
 stämning & atmosfär 

9. Trevliga barer  9 %
 & restauranter 

Källa Resepanelen oktober 2017

VAD ÄR DET SOM GÖR ATT DU 
VÄLJER ETT VISST HOTELL?  
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Att byta ut ordet ”service” mot ”omtanke” 
tydliggör denna trend. Omtanke, eller att 
få känna sig utvald, sedd och bekräftad, 
är något som gör att fler gärna kommer 
tillbaka till samma hotell. Det ställer dock 
stora krav på hotellpersonalen som 
måste ha ”service i sitt DNA”, något Ving 
kunde konstatera i förra årets Semester-
rapport. Personalen måste ha en förmåga 
att se vad just JAG behöver, att det är 

just JAG som är välkommen till hotellet. 
Det får däremot inte handla om en 
påtvingad eller påträngande service, 
utan måste kännas äkta. 

Omtanke omfattar också miljön och det 
resmål man befinner sig på. Miljömedve-
tenhet, lokalproducerad mat och en vilja 
att delta i det lokala livet är exempel på 
faktorer som blir allt viktigare när man 

ska välja hotell. Fler och fler människor 
har idag en större miljömedvetenhet 
och väljer helst ekologiska varor när 
de handlar i vardagen. Och många gånger 
tar man också med sig sina goda vanor 
hemifrån när man åker på semester. 

På VIng Advisory Board diskuterades det 
om ett hotell på den grekiska ön Tilos 
som valde att ha hotellrestaurangen 

TREND 2.

"OMTANKE SNARARE 
ÄN SERVICE"

HOTELL HANDLAR IDAG OM MYCKET MER ÄN BARA BOENDE. 
NÄR HOTELLEN INTE LÄNGRE KAN KONKURRERA MED DESIGN ELLER 

UTBUD BLIR DET ISTÄLLET SERVICENIVÅN SOM AVGÖR. HOTELLET 
BLIR MED ANDRA ORD SNARARE ATT BETRAKTA SOM EN SERVICE-

INRÄTTNING. MEN DET FÅR INTE VARA NÅGON ”SLENTRIANSERVICE”, 
UTAN SERVICEN SKA KÄNNAS PERSONLIG PÅ RIKTIGT. DETTA VAR 

TANKAR SOM DISKUTERADES UNDER VING ADVISORY BOARD. 
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1. Att de är glada och hälsar när 78%
 man möts  

2. Att de löser eventuella problem 72% 
 som kan uppstå på hotellet

3. Att man får bra städning 52%

4. Att incheckningen går snabbt 38% 
 och effektivt 

5. Att de kan ge mig personliga  29%
 tips om saker jag bör uppleva 
 på resmålet 

PÅ VILKET SÄTT KAN HOTELL-
PERSONALEN BÄST FÅ DIG ATT 

KÄNNA DIG VÄLKOMMEN? 

stängd på kvällarna för att de ville gynna 
dem som driver restauranger i byn.
Samma hotell har också sett till att varje 
rum har en bokhylla där gästerna kan 
ta och lämna böcker under semestern. 
I hotellreceptionen fanns dessutom ett 
stort utbud av barnleksaker och annan 
strandutrustning som gäster hade lämnat 
kvar åt kommande besökare. Sammanta-
get ledde detta till att gästerna upplevde 
hotellet som både äkta och personligt, 
något som gör att det har en mycket 
stor andel återkommande gäster.  

På temat ”att delta i det lokala” framkom 
under Ving Advisory board starka önsk-
emål om att hotellets personal borde 
tipsa mer om vad som händer i närområ-
det. Vad är det för område, vilka bor här, 
vilka restauranger rekommenderas?  
Det lokala, närodlade skulle också kunna 
appliceras på själva hotellet. Tomatodling-
ar på terrassen eller balkongen, eller 
kryddodlingar där kockarna i restaurang-
erna hämtar det de behöver till kvällens 
meny, var något som diskuterades 
som förslag. En vidareutveckling skulle 
kunna vara självplock av olika slag eller 
möjligheten att få följa med hotellets 
trädgårdsmästare under några timmar. 

Många reser för att semestern ska 
vara relationsbyggande samt erbjuda 
möjligheter att skapa nya, goda vanor. 
Detta måste vara förlagt till en miljö 
som stödjer de vanorna. Alltså är hotellet 
mycket viktigt, det måste erbjuda en 
kontrollerad miljö där ingen i familjen 
behöver vara värd eller värdinna. Tak-
terrass, möjlighet att boka ett poolac-
cessrum eller andra faciliteter i all ära, det 
faktum att personalen visar omsorg och 
omtanke tycks vara det som verkligen 
gör skillnad, det som gör att man väljer 
att komma tillbaka till ett visst hotell. 
”Hotellen borde ta en större roll i när-
området och inte bara abdikera till en 

pärm i lobbyn”, som en av deltagarna 
i Ving Advisory Board uttryckte det.

Människor på semester kräver kunnig 
personal som kan ge tips och råd. Man vill 
inte prata med någon som ”låtsaspratar” 
utan vill ha hjälp med det man inte kan 
fixa själv eller det man inte förväntar sig. 
Så skulle man till exempel kunna tänka 
sig ett större utbud av lokala upplevelser 
som kan bokas av hotellet – privat 
guidning i taxi, biljetter till fotbollsmatcher 
eller opera och tips på orörda områden. 
Det svenska företaget ESS Group, som 
bl a driver Ystads Saltsjöbad, har t ex 
utvecklat rekommendationskonceptet  

”Things we like”. Konceptet innebär 
att man tipsar gästerna om sina egna 
favoriter som intressanta evenemang och 
annat på resmålet, som konserter, festiv-
aler eller en nyöppnad krog. Gensvaret 
från gästerna har varit mycket positivt.

Ytterligare en idé om vad hotellet skulle 
kunna erbjuda framkom under diskussio-
nerna under Ving Advisory Board. Någon 
föreslog möjligheten att komplettera 
boendet  med t ex en trädkoja eller 
ett tält som hotellgäster kan boka 
för en natt. Helt enkelt en upplevelse 
på hotellet som tillför något mer än 
bara själva boendet.

Källa Resepanelen oktober 2017
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TREND 3.

”MINA VÄNNER 
HAR BLIVIT MINA 

RESELEDARE ” 
 – CITAT, ROSALIN GUSTAFSSON, VING ADVISORY BOARD



22

Researchfasen, den fas då planering och 
insamling av information inför en resa 
sker, är en viktig del av semesterupple-
velsen. Hela 60 procent av respondenter-
na i Resepanelen från oktober 2017, tyck-
er att planeringsfasen är både viktig och 
rolig, och lägger mycket tid på research 
inför semesterresan. För många kan den 
fasen vara lika viktig som själva semes-
tern och det är viktigt att man gör rätt val.

Under planeringsfasen handlar det myck-
et om att samla information och tips om 
resmålet man ska besöka. "Och det är 
mina vänner som har varit mina reseleda-
re" som Rosalin Gustafsson uttryckte det 
på Ving Advisory Board. Om ens vänner 
kan rekommendera ett visst hotell så är 
man mer benägen att välja just det 
hotellet. Nästan hälften av de tillfrågade 
i Resepanelen, 47 procent, instämmer 
i att de allra bästa restipsen får de 
av sina vänner.  

Många använder också i allt större 
utsträckning Instagram för att hitta 
boende och läsa recensioner innan man 
bestämmer sig för vilket hotell man ska 
boka, vilket blir tydligast bland de yngre 
generationerna. Enligt Resepanelen är det 
86 procent fler under 35 år som påverkas 
av Instagram vid bokning av en resa, än 
de över 35 år. Yngre undersöker också 
vilka hotell populära influencers har bott 
på, och bor gärna på samma hotell, även 

om man kanske skäms för att berätta 
det. Andra resenärers rekommendationer 
påverkar också hotellvalet, även om de 
inte är ens vänner. Enligt Resepenalen 
är det 26 procent som kollar Tripadvisor 
innan man bokar ett hotell. Även bokn-
ingssajter som t ex ving.se eller booking. 
com är viktiga påverkansfaktorer vid 
val av hotell, det anger 47 procent av 
de tillfrågade. 

Inför en semesterresa är det vanligt att 
man slänger ut en fråga på Facebook om 
vad man inte ska missa i t ex New York. 
Syftet är dubbelt – man vill både få in 
tipsen, sållade och utvalda, men också 
berätta för omvärlden att man ska åka 
iväg.  Det finns dock vissa krav på den 
som ger tipsen – särskilt om det är 
offentliga tips i sociala medier. Det ska 
vara personligt, sticka ut och addera 
något precist och gärna handla om 
något ätbart. En Ceasarsallad på en 
viss restaurang eller en särskild tesort 
i en butik i ett visst kvarter. Det här 
fenomenet har många likheter med 
vår strävan att tillhöra en viss grupp. 
Vi reser gärna i kluster och vi gör 
som våra likasinnade. 

Vänner fungerar dessutom som ett filter. 
När människor som gillar samma saker 
ger tips om vad man inte ska missa på en 
förestående semester, får man tips som 
redan är färdigsållade och utvalda för att  

passa. Och eftersom källan är någon man 
litar på och har samma värderingar som 
utgår man från att tipsen passar en själv.

Trenden att lyssna på sina vänner är 
alltså närbesläktad med det som man 
i resebranschen kallar travel tribes, 
att man gärna reser med likasinnade. 
Människor har alltid funnit en stor 
trygghet i att tillhöra en grupp, ofta 
kan det handla om resor som är inrik-
tade på ett (ofta smalt) intresse. 
Här finner vi exempel som vinprov-
ningsresor, hälsoresor, fotbollsresor 
eller vandringar. 

En artikel i tidningen Dagens Nyheter från 
mars 2016 tydliggör denna trend i hotell-
branschen. I framtiden kommer vi att få 
se fler nischade hotellkoncept i hopp 
om att pricka in specifika målgruppers 
önskemål – ofta på träningstema eller 
i kulinariska tecken. 

Men det finns också andra exempel, som 
Copenhagen Biker Motel, ett hotell som 
ligger i ett övergivet industriområde i 
utkanten av Köpenhamn. Här utgörs 
hotellrummen av fraktcontainrar av stål. 
I varje container finns en säng, ett bord 
och belysning. Containern är utformad 
så att en motorcyklist enkelt kan lasta 
av sitt bagage och sin utrustning. Motor-
cykeln får plats i rummet, vilket gör att 
föraren kan sova tillsammans med sin 

Om ens vänner kan rekommendera 
ett visst hotell så är man mer benägen 

att välja just det hotellet.
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käraste följeslagare. Hotellets recep-
tion ligger i en gammal auktionslokal 
och har en receptionsdisk byggd av 
lastpallar. 

Det är däremot inte alltid vi söker oss 
till de människor eller den typ av resor 
som speglar våra verkliga intressen. 
Många gånger söker vi oss istället till 
den grupp vi vill tillhöra. Det gäller även 
det vi upplever på semestern – ibland 
är det viktigare att berätta om upp-
levelsen än att faktiskt uppleva den. 

Vi kan alltså konstatera att allt fler 
lyssnar på sin omgivning för att få 
bra tips. Det är tydligt att man påver-
kas av dem som är som en själv, eller 
är expert inom ett relevant område, 
någon man ser upp till eller kan asso-
ciera sig med. Det kan vara vänner 
eller andra vars värderingar överens-
stämmer med de egna. Även en 
influencer kan i vissa grupper upp-
fattas som en vän och man lyssnar 
på deras råd och rekommendationer. 

Ett liknande exempel är Pocket shop 
och andra boklådor som ofta anger 
vilka favoritböcker personalen har på 
skyltar bland bokhyllorna. En person 
som arbetar i en bokhandel är en 
kunnig och därmed trovärdig tipsare, 
och många är benägna att lyssna och 
även följa rekommendationerna. 
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TREND 4.

HOTELL SOM 
”STAYCATION” 

– SOM HEMMA FAST BORTA

Att nutidens resenärer har höga krav 
är inte något nytt, men hur det tar sig 
uttryck. Det som var lyx förr är idag mer 
en hygienfaktor. Dagens trender både 
vad gäller mat, inredning och mode går 
allt mer mot det genuina, det unika, det 
hemtrevliga och det lokala. Dessa trend-
er tar vi också med oss när vi reser. Vi 
vill helt enkelt ha det som hemma, fast 
bättre. Den trenden konstaterades i 
Vings första Semesterrapport 2013, 
men är fortfarande lika aktuell.

En högre materiell och ekonomisk 
standard och en alltmer resvan befolk-
ning skapar inredningstrender där våra 
sovrum numera inreds som hotellrum. 
Vi tar med andra ord inte bara med oss 
trender hemifrån på semestern 

utan vill även bevara hotellkänslan när 
vi är hemma. Det beskrivs bl a i en art-
ikel i tidningen Ljuskultur från januari 
2016 där man belyser de senaste hotell-
trenderna. 

Begreppet ”staycation”, eller ”hemester” 
som det kallas på svenska, användes 
från början för att beskriva semester på 
hemmaplan. Idag används staycation lika 
ofta för att beskriva en hotellupplevelse, 
oavsett om det är ett hotell i en svensk 
storstad eller ett hotell på ett sol-och 
badresmål utomlands. Med begreppet 
beskriver man en känsla av att komma 
”hem”, miljön ska kännas välkomnande 
och inkluderande. Helt enkelt som att 
komma hem till goda vänners vardags-
rum eller mammas kök. 

En staycation är också ett tydligt ut-
tryck för den eskapism som vi berörde 
i inledningen, där syftet med semestern 
blir att fly bort från en stressig vardag 
och bara koppla av/koppla bort. Valet av 
resmål spelar då mindre roll. Det viktiga 
är att man ”bara får vara”. Men eskapism 
kan också vara det enkla. I det stressade 
samhälle vi lever i finns det en längtan 
att gå tillbaka till det enkla och genuina 
– ”back to the basics”, vilket är något som 
blivit allt mer attraktivt bland den ton-
givande Millennialsgenerationen. Trots 
att de ofta har rest världen över sedan 
barnsben är de samtidigt en generation 
som vuxit upp med aktiviteter som cam-
ping, cykelsemestrar eller vandringsturer. 
När denna generation nu blivit vuxen 
lockas de att återuppleva det som de 
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gjorde som barn och vill åt enkelheten 
och njuta av lyxen att vara nedkopplad 
och oanträffbar. Många staycation-hotell 
erbjuder därför sådana typer av aktivite-
ter. Där är Vings Casa Cook-hotell med 
sina hyrcyklar och vandringsturer i 
olivlundarna ett exempel. Det konsta-
terades under Vings Advisory Board.

Idag väljer många hotell före resmål 
då hotellupplevelsen lockar mer än 
vad själva resmålet gör. Hotellet blir 
en destination i sig och det är då extra 
viktigt att konceptet är väl utarbetat. 
För att hotellet ska fungera som en 
staycation, en plats där man trivs och 
dit man vill återvända, måste den röda 
tråden gå igenom allt från marknadsför-
ing och service till inredning och facilite-

ter. Kraven är med andra ord höga. Det 
räcker inte längre med att ett hotell lockar 
med snygg design utan behöver även 
kunna leverera med personliga möten, 
skräddarsydd service och en matupplevel-
se utöver det vanliga. Helheten blir allt 
viktigare. Det konstaterades under Vings 
Advisory Board och överensstämde även 
med de svar som Ving fick i intervjuer 
med ett antal gäster på koncepthotellet 
Casa Cook på Kos i september 2017. 
Helhetstrenden är även tydlig bland andra 
hotellkoncept som lanseras på markna-
den. Hotellen måste kunna erbjuda något 
extra och unikt och vara en plats där man 
trivs och känner sig hemma.

Ett hotell som har lyckats med det är Ett 
Hem i Stockholm, som liksom namnet 

antyder, just skapar en hemmakänsla att 
trivas i. Här är bokhyllorna fyllda med 
intressanta böcker, de gemensamma 
ytorna inbjudande och servicen personlig 
utan att kännas påträngande. Här lever 
man precis som i sitt eget hem, men har 
samtidigt hotellets alla bekvämligheter, 
vilket lyftes fram i en artikel i Dagens 
Nyheter om framtidens hotell i mars 2016. 
Staycation-hotell kan också vara hotell 
som fungerar som mötesplatser. Hotellen 
At Six, Hobo och Haymarket i Stockholm 
är exempel på sådana hotell som inte 
bara kan erbjuda ett läckert boendealter-
nativ utan som också är attraktiva mötes-
platser där såväl gäster som lokalbefolk-
ningen gärna ”hänger”. Enligt artikeln 
i Dagens Nyheter som nämndes ovan 
satsar därför allt fler hotellaktörer på 

“Hotellen måste kunna erbjuda 
något extra och unikt och vara en plats 
där man trivs och känner sig hemma.”
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just de gemensamma utrymmena. Eller 
som Haymarkets direktör Lars Sandberg 
uttryckte det i samma artikel; ”Vi vänder 
oss till gäster som inte nöjer sig med ett 
snyggt hotellrum och bra service utan 
som även vill ha en stark, inspirerande 
upplevelse. Gäster som är intresserade av 
mode, mat, design, konst, musik och film. 
Haymarket blir ett hotell dit man kommer 
för att umgås och arbeta”.

Ovan nämnda hotell tillhör ett lyxsegment, 
men hotell behöver nödvändigtvis inte 

vara 4-eller 5-stjärniga för att vara 
attraktiva för en kundgrupp som vill ha 
det som hemma, men lite bättre. Även 
ett relativt enkelt boende kan kännas 
hemtrevligt om helhetsupplevelsen 
är något utöver det vanliga. Det kan 
exempelvis vara ett enkelt hotell där 
ägaren välkomnar med vindruvor och 
oliver från den egna trädgården eller 
där atmosfären på hotellet gör att man 
känner sig som hemma. Ett bevis på det 
är några av Vings hotell i Parga i Grekland.
Hotellen i sig är enkla och spartanskt 

inredda, men den hemtrevliga känslan där 
ägarna ofta lär känna gästerna personli-
gen gör att kundnöjdheten blir hög. I 
Vings årliga utvärdering om vilka hotell 
som får högst betyg av resenärerna, 
hamnar dessa hotell ofta högt på listan 
över de hotell som får den allra högsta 
ratingen på en skala 1–5. Utmaningen för 
researrangörer och hotellaktörer är därför 
att kunna erbjuda staycations i olika 
prisklasser, för alla plånböcker. Vissa 
tendenser tyder dock på att det är just 
toppsegmentet och budgetalternativen 

“Hotellet blir en destination i sig och det är 
då extra viktigt att konceptet är väl utarbetat.”
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som blir vinnarna i slaget om kunderna 
och att mellansegmentet blir allt mindre 
attraktivt. Airbnbs lyckosamma etablering 
på marknaden är ett tydligt tecken på 
denna trend. 

En studie från Ryerson University i 
Kanada (Daniel A. Guttentag, Stephen L.J. 
Smith), som genomfördes i USA och 
Kanada mellan juli-oktober 2015, visade 
att de flesta som valt att boka Airbnb på 
semestern såg det som en ersättare för 
ett mellanklasshotell, men även som ett 
budgetalternativ. Det överensstämmer 
också med de diskussioner som fördes 
under Ving Advisory Board där det 
konstaterades att ett spartanskt boende 
också kan vara ”hippt” i sin enkelhet. Med 
Airbnb kan man dessutom finna boenden 
bortom de klassiska turiststråken, vilket 
blir en staycation i sig som erbjuder 
upplevelser i närområdet såsom att köpa 
bröd på det lokala bageriet eller läsa 
morgontidningen över en kopp kaffe på 
espressobaren runt hörnet. Man känner 
sig som hemma, men i en ny miljö där 
man lever och bor som lokalbefolkningen. 
Här spelar även hyresvärden en viktig roll, 
som kan späda på hemmakänslan med 
sina egna initierade tips om vad man kan 
uppleva i kvarteret där man bor. Airbnb 
blir på så sätt ett tydligt uttryck för den 
samhällsturism-trend som vi beskrev i 
inledningen där man vill uppleva, vara 
delaktig och lära känna främmande 
kulturer på djupet, oavsett om det gäller 
mat och dryck eller mänskliga möten. 
Något som dock talar emot att Aribnbs 
framfart på marknaden skulle hota 

hotellbranschen framöver är bristen 
på gemensamma ytor. Det hotell har 
som inte Airbnb har är de givna mötes-
platserna som inbjuder till möten och 

som gör att man känner sig omhänder-
tagen – oavsett om det är i lobbyn eller 
i restaurangen. Det framkom i diskussio-
nerna under Ving Advisory Board. 

till ett sol- och 
badresmål 
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NÄR ÄR HOTELLET SOM VIKTIGAST 
OCH PÅ VILKEN TYP AV RESA?

Källa: Resepanelen oktober 2017

SÅ VIKTIGT ÄR HOTELLET NÄR MAN RESER MED....

SÅ VIKTIGT ÄR HOTELLET NÄR MAN RESER....
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TREND 5.

LÅT HISTORIER 
BYGGA HOTELLET 

”FÖR ATT GÖRA ETT HOTELL UNIKT 
MÅSTE MAN FYLLA DET MED INNEHÅLL OCH 

MÄRKVÄRDIFIERA DET I EN BRA STORY”  
– CITAT, BEATA WICKBOM, VING ADVISORY BOARD
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När jakten på unika upplevelser blir det 
centrala ställer det allt högre krav på 
researrangörer och hotellaktörer. På en 
konkurrensutsatt marknad räcker det 
idag knappast med att ”bara” lansera ett 
hotell, man måste lansera en upplevelse 
och gärna en extraordinär sådan. 
I skapandet av unika koncept och hotell 
är storytelling och storybuilding viktiga 
parametrar. Denna trend kunde Ving se i 
Semesterrapporten 2015 på temat ”Resan 
som livsstilsförbättring”, men trenden blir 
kanske än tydligare när man pratar om 
hotell. Lyckas man skapa en bra story 
kring ett unikt koncept blir det svårt för 
konkurrenter att kopiera det, vilket bl a 
professor Lena Mossberg teori kring 
storytelling, som nämndes i inledningen 
visar på, där en story helt enkelt blir ett 
sätt att särskilja sig.

Kryssningsrederiet Royal Caribbean 
International är ett exempel på ett 
företag som ofta bygger upp en story 
kring sina fartyg och på så sätt skapar 
"buzz" på marknaden redan innan fartyget 
har sjösatts. Marknadsföringen bygger 
då ofta på intervjuer med arkitekter 
och designers, forskare och ingenjörer. 
Och med hjälp av innovativa lösningar, 
skisser och påkostade animerade filmer 
når man ut med en mytomspunnen 
berättelse som skapar både engage-
mang, intresse och PR.

"DEN PERFEKTA 
CHOKLADMOUSSEN"
I Vings semesterrapport 2015 kunde det 
konstateras att vi har gått från ”tourists” 
till att vilja vara ”localists” – man vill 
upptäcka något mer än att bara besöka 
klassiska sevärdheter under semestern 
och vill kunna berätta berättelser som 
verkligen beskriver känslan av att man 
varit där. Den trenden fortsätter att hålla 
i sig. När det gäller sevärdheter är det 

idag i vissa grupper oviktigt om man ser 
dem i verkligheten eller via webben, 
eftersom man ser dem bättre via Google. 
På så sätt har upplevelserna tagit över 
sevärdheterna. När sevärdheter tappar 
i popularitet är det istället aktiviteter 
som cykelsightseeing eller food walks 
i storstäder som ökar. Den utsökta 
chokladmoussen på det lilla caféet på en 
bakgata i Paris som man hört om från en 
vän kan på så sätt bli mer intressant för 
nutidens resenärer än klassiska sevärd-
heter som Eiffeltornet och Sacre Coeur. 
Finns det dessutom en mytomspunnen 
berättelse kring det lilla caféet blir det 
ännu mer attraktivt när det kommer till 
storytelling, konstaterades det under 
Ving Advisory Board.

På samma sätt som resenärer letar efter 
den perfekta chokladmoussen, på samma 
sätt måste hotell hitta sin egen ”choklad-
mousse” – det som sticker ut och som 
gör att man vill besöka det. För i synner-
het Millennials-generationen handlar det 
då inte om ”vad” utan snarare om ”vem”. 
Vem är arkitekten bakom hotellet? Vilka 
gäster har tidigare bott på hotellet? Vem 
är kocken? Vilka bor i området? Allt för att 
kunna berätta något unikt eller åtminsto-
ne vad man tror sig vara unikt. 

STORYTELLING OCH 
MARKNADSFÖRING
En lyckad story i kombination med god 
marknadsföring kan därmed göra ett 
hotell till en sevärdhet. Så har tex 
hotellgruppen ESS Group arbetat fram 
koncepthotell som Ystad Saltsjöbad i 
Ystad och The Steam Hotel i Västerås. De 
båda hotellen har något som sticker ut 
och runt Steam Hotel har man byggt upp 
en story kring det gamla ångkraftverket 
vid Mälaren. Tack vare snygg design, en 
historia uppbyggd kring energi och smart 
marknadsföring via bl a influencer marke-

ting har man lyckats skapa en rejäl 
hotellsnackis. I marknadsföringen är 
storytelling centralt. Till och med kund-
löftet på hotellets hemsida indikerar 
på detta. 

”Vi bygger inte ett hotell. Vi bygger
inga 18 våningar vid Mälarens strand, 
vi bygger inga 227 rum, inget 800 kvm 
stort spa, inga rooftop-restauranger, 
inga konferensrum med plats för 550 
gäster, inga barer, inga utomhusterras-
ser med pooler. Vi bygger en destina-
tion för människor som vill uppleva mer 
och bli berörda, en plats för människor 
som inte nöjer sig med bra. En annan 
värld med en ny historia”

För att sticka ut behöver hotellet med 
andra ord ha en tydlig nisch, ett koncept 
som kan locka en viss målgrupp. Men 
på samma sätt som hotellaktörer och 
researrangörer ägnar sig åt storytelling 
handlar det lika mycket om att skapa 
förutsättningar för besökarna att skapa 
sina egna berättelser och upplevelser. 
Historier som skapar värde. Det räcker 
alltså inte med att det finns en story om 
ett hotell. Det är i mötet mellan besökar-
na och konceptet som de riktiga 
historierna skapas. Det kan handla om 
att få ett personligt tips från receptionis-
ten, gå en vandring i olivlundarna i 
närheten av hotellet, äta grönsaker från 
hotellets egen trädgård eller att njuta 
av en massage i hotellets spa. Men vad 
som sker i upplevelserummet och hur 
det upplevs är precis som nämndes i 
inledningen något individuellt. Olika 
upplevelser blir därför till olika berättelser, 
och blir indirekt också berättelser om 
oss själva. 

"VISA MIG DIN BOKHYLLA..."
I en tid då sociala medier är en naturlig 
del i vår vardag är storytelling minst sagt 
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närvarande i våra liv och fyller våra 
flöden. ”Visa mig din bokhylla och jag ska 
säga vem du är” är ett bekant uttryck. 
Detsamma gäller hotell. Med vårt val av 
boende visar vi vem vi är eller vem vi 
kanske vill vara, vilket blir extra tydligt 
i sociala medier. Detta överensstämmer 
även med det resonemang som 
J. Bradford Jensen och Andrew B. Bernard 
skrev om i en artikel i tidskriften Journal 
of International Economics (1999) där de 
belyste att en vara eller tjänst kan få 
ytterligare ett värde genom att kopplas 
till en historia eller berättelse. Som 
exempel nämndes trenden kring att 
köpa ekologiska matvaror. När kons-
umenten köper en ekologisk produkt 
köper man inte bara en vara utan får 
två berättelser i en – den om sig själv 
som en miljömedveten och ansvars-
tagande människa och den om Sverige
som ett land med djur som får leva 
lyckligt och beta fritt på sina gröna 
ängar. Applicerar vi samma resone-
mang på val av resmål och boende 
på semestern så kan berättelsen 
om det bli en statussymbol eller ett 
tecken på tillhörighet. Att förmedla 
en idé och föreställning om platsen 
är med andra ord viktigt, oavsett om 
bilden överensstämmer med verklig-
heten eller ej.

DIGITALA FOTOALBUM

Att dela med sig av sina upplevelser är 
inte något nytt påfund även om vi många 
gånger tycks tro det. De gamla fotoalbu-
men från familjens resor eller diabildsvis-
ningarna som ambitiöst visades för släkt 
och vänner för något decennium sedan 
har nu istället ersätts av digitala 
fotoalbum i olika sociala kanaler som 
exempelvis Instagram, framförallt bland 
Millennialsgenerationen. 44 procent av de 
som är under 35 år uppger att Instagram 
fungerar som fotoalbum under semes-
tern. Det är dock inte lika vanligt bland 
äldre målgrupper, det visar Vings 
resepanel från september 2017. Sociala 
medier används också för att involvera 
andra i sin egen story. Många lägger 
därför gärna ut en fråga på exempelvis 
Facebook inför en resa för att fråga efter 
tips och därmed berätta att man är på 
väg. Väl under resan delar man med sig 
av upplevelserna på plats och ger sina 
egna tips som andra kan berätta vidare. 
En berättelse och upplevelse kan 
självfallet både vara positiv och negativ, 
men är den positiv kan så kallad ”word of 
mouth” (när en story delas vidare) bli 
väldigt lyckosamt för hotellbolag och 
researrangörer. Att allt fler aktörer använ-
der sig av influencers i marknadsföring är

därför inte så konstigt. Influencers skapar 
sina egna stories vid hotellbesök och 
gillar de vad de ser och upplever är de 
ofta villiga att dela med sig i sina olika 
kanaler. Deras upplevelse inspirerar i sin 
tur andra och på så sätt har man satt 
bollen i rullning. 

Ett tydligt exempel på det är Vings nya 
hotellkoncept Casa Cook. Med en bra 
story, som i det här fallet rör ett trendigt 
samtida hotellkoncept som anammar 
trender kring lokalproducerad mat, livsstil, 
läcker design och upplevelser, kan man 
paketera hotell på ett unikt sätt och sätta 
in det i en större kontext som rör trender 
i samhället i stort. Genom att använda 
nya kanaler och influencers har Ving 
lyckats fånga in en ny målgrupp som 
annars kanske inte hade tänkt resa 
med Ving i första hand, vilket också 
har lett till att storyn har spridit sig 
till både traditionella tidningar och 
magasin. Vings bokningsstatistik visar 
att detta har varit mycket framgångs-
rikt, då 57 procent av kunderna som 
rest till något av de två Casa Cook- 
hotellen i Grekland är nya kunder 
som inte rest med Ving tidigare. 

“Med vårt val av boende visar 
vi vem vi är eller vem vi kanske vill vara, 
vilket blir extra tydligt i sociala medier.”
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SLUTSATS
DÅ MÄNNISKOR ÄR ALLT MER RESVANA 

IDAG OCH HAR BOCKAT AV MÅNGA RESMÅL PÅ SIN 
”BUCKETLIST” BLIR HOTELLUPPLEVELSEN ALLT VIKTIGARE. 
PÅ EN KONKURRENSUTSATT MARKNAD BLIR DET TYDLIGT 

ATT HOTELLAKTÖRER OCH RESEARRANGÖRER MÅSTE MÖTA 
RÅDANDE TRENDER MED HOTELL SOM STICKER UT OCH SOM 

KAN LOCKA MED EXTRAORDINÄRA UPPLEVELSER. IDAG RÄCKER 
DET INTE MED ATT ETT HOTELL BARA ÄR ATT HOTELL, 

UTAN ATT DET SNARARE ÄR EN UPPLEVELSE I SIG DÄR BÅDE 
DE MÄNSKLIGA MÖTENA OCH FACILITETERNA PÅ 

HOTELLET SPELAR EN AVGÖRANDE ROLL. 

På samma sätt som Pine och Gilmore 
beskriver hur kaffe har gått från att 
enbart vara en råvara till att bli en 
upplevelse som man är beredd att betala 
extra för vid ett besök på exempelvis 
Starbucks, kan man beskriva hur 
utvecklingen har sett ut med hotell. Pine 
och Gilmore berör också den värdeutveck-
ling som en vara får då man laddar den 
med en upplevelse. Kunden får en bättre 
upplevelse och företaget kan tjäna mer 
pengar och få fler lojala kunder. 
Men det här ställer också högre krav 
på företagen som måste se till så att 
den röda tråden genomsyrar hela 
verksamheten, från det personliga 
mötet med personalen till inredningen 
eller atmosfären.  

En framgångsfaktor som blir allt tydligare 
är att skapa hotell som mötesplatser där 
gemensamma miljöer inbjuder till ”häng” 
för hotellgästerna, men som även lockar 
människor utifrån. Just gemensamma 

mötesplatser är något som Airbnb aldrig 
kan konkurrera med och som därför 
kommer att göra hotell konkurrenskrafti-
ga på marknaden även framöver. Dock 
krävs det att hotellaktörer och resear-
rangörer möter trenden kring ”hemma-
känslan”, vilket i mångt och mycket varit 
en framgångsfaktor för Airbnb. Vi vill helt 
enkelt ha det som hemma och hotellen 
ska påminna oss om känslan av att 
befinna oss hemma hos goda vänner 
eller i vårt eget vardagsrum. 

I takt med att vi fått en allt högre 
materiell standard hemma ökar också 
våra krav på att hotellen ska hålla en viss 
standard. Det är därför viktigt att hänga 
med i omvärldstrenderna. Allt från den 
senaste tekniken, till en nyttig frukost 
och ett bra gym. Det som förr betraktades 
som lyx på ett hotell och som endast var 
några få förunnat har idag snarare blivit 
”hygien”, tydliga exempel på det är wifi, 
swim out-rum och läckra designhotell. 

Vi vill också ha det som vi inte förväntar 
oss. Inför en resa googlar man och söker 
information på webben och överrask-
ningsmomenten blir oftast få när man 
väl är på plats. Det gör det svårare att 
överraska positivt med hårdvaran – allt 
kommer tillbaka till människorna, och 
vad de kan bidra med i hotellupplevelsen. 
Hotellgästerna vill ha omtanke och pers-
onlighet – att man som gäst blir sedd och 
att personalen bjuder på personliga 
tips om vad man kan göra utanför 
hotellet utan att för den sakens skull 
bli för påträngande. 

Det man som aktör konkurrerar med idag 
är alltså snarare konceptet och storyn 
kring ett hotell. Hårdvaran måste bara 
finnas där, det man särskiljer sig med är 
upplevelsen och människorna. Då blir 
berättelsen kring ett hotell eller ett 
koncept extra viktigt. Det måste finnas 
något som sticker ut och som gör 
konceptet unikt. Hotell som har något  
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mer än bara hårdvaran och skapar möjligheter till stories blir 
ofta ”snackisar” som man vill besöka. Helt enkelt för att det 
finns historier att berätta om hotellet som man gärna delar med 
sig av i sociala medier eller med vänner och kollegor. På så sätt 
kan man som företag också locka till sig nya kundgrupper. 

Eftersom vi lever i rekommendationssamhället blir nöjda kunder 
allt viktigare då fler lyssnar på människor i sin närhet när man 
ska boka ett hotell eller en restaurang, snarare än att enbart 
förlita sig på researrangörer och hotellaktörers egna utsagor. 
Även Tripadvisor är en viktig informationskanal då människor 
fattar beslut. Det här ökar kraven på företag som ständigt 
måste göra noggranna omvärldsanalyser av såväl sociala 
medier som andra informationssajter. 

Men på samma sätt som att det är viktigt att locka nya kunder, 
lika viktigt är det att ta vara på de kunder man redan har. 
Genom att skapa tydliga, nischade hotell för olika målgrupper 
kan man tillgodose olika behov i olika livsskeenden. Reser man 
med familjen är önskemålen helt annorlunda mot när man åker 
på bröllopsresa eller med sitt kompisgäng. Exempel på sådana 
hotell kan då vara Vings familjehotell Sunwing Family Resort, 
vuxenhotellen Sunprime Hotels eller bohemchica Casa Cook. 

Tydligt är att vi har olika behov vid olika tillfällen och i en och 
samma person inryms flera olika persona. Lika tvetydigt är 
också vårt resande, vissa gånger är vi i behov av att bara 
komma bort och koppla av, vilket blir ett uttryck för en form 
av eskapism där resmålet spelar mindre roll men där hotellet 
blir viktigt. Den motsatta trenden är samhällsturism där vi vill 
uppleva resmålet och vara delaktiga i den kultur och det land 
vi besöker, det som vi i tidigare Semesterrapporter har beskri-
vits som att vi har gått från att vara ”tourists” till att vilja vara 
”localists”.  

Som researrangör och hotellaktör krävs det med andra ord att 
man ständigt ligger steget före vad gäller trender och anammar 
rådande samhällsströmningar. Minst lika viktigt som omvärldsa-
nalysen är det också att se vilka behov och önskemål som finns 
bland kunderna. Mycket av Vings framgångar bygger på kund-
insikter och kundanalys, och det är också så researrangörens 
populära koncepthotell har vuxit fram. Man måste veta vad 
kunderna vill ha och vad som efterfrågas på marknaden samt 
följa trenderna, erbjuda nischade koncept för olika målgrupper, 
ha ett genomtänkt servicekoncept och kunna erbjuda något 
unikt som sticker ut.

• Omvärldsanalys och kundinsikter

• Att anamma rådande trender (teknik, 
 design, mat etc)

• Att personalen ska vara personlig, utan att 
 vara påträngande

• Att erbjuda en hemmakänsla  

• Att sticka ut med en unik story

• Att ha nischade hotellkoncept

• Att erbjuda upplevelser utöver det vanliga, 
 på hotellet eller i närområdet

• Uttänkta allmänna utrymmen som möjliggör för ”häng” 

• Kundanalys, mest information om kunden vinner!

• Innovativa tekniska lösningar

HUR VINNER MAN SLAGET 
OM KUNDERNA?
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