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Sammanfattning 

 
Inledning:  
Det unika boendet med en minnesrik upplevelse är något som den moderna upplevelseturisten 

drömmer om genom att lägga störst intresse på omgivningen, aktiviteterna och miljön. Den 

nya upplevelse turisten är mer spontan och oberäknelig men söker högt värde 

(Poon,1993).  Undersökningens fokus läggs på upplevelser och service är något som blir 

mindre viktigt av orsak att gästen på senare tid tar för givet att service räknas in i upplevelsen. 

Sällsynta koncept fångar istället gästens intresse som står ut över den vanliga 

hotellupplevelsen och som dagens hotell behöver ha i minne för att få verksamheten att 

fungera (Hollaway & Taylor, 2006). Vad är det mest väsentliga för att lyckas få ett vinnande 

koncept och vilka faktorer kommer vara av mest betydelse i framtidens upplevelseindustri?  

 

Syfte & Frågeställning: Vad gör unika boenden framgångsrika i den svenska 

besöksnäringen 

- Hur ser hotellchefer på hur framtiden kommer se ut gällande unika boenden 

- Vilka faktorer är viktiga för ett unikt boendes framgång 

Metod och material: 
En kvalitativ metod tillämpades. Semistrukturerade telefonintervjuer genomfördes där ett 

målinriktat urval tillämpades. Resultatet från telefonintervjuerna tillsammans med den 

teoretiska bakgrunden blev utgångspunkten för resultatdiskussionen.  

Resultat: 
Studien visar resultatet att det viktiga inom hotell och hostell är att kunna erbjuda något nytt 

för att behålla och attrahera nya kunder, fokusera på upplevelser, ekologisk hållbarhet 

eftersom gästerna är och blir mer insatta och medvetna om miljöfrågor. Geografisk avskildhet 

och att boendet är starkt förankrat i naturen får även större betydelse.  

Slutsats:  
Studien visar att unika boenden är framgångsrika på grund av ett antal faktorer. Dessa faktorer 

inkluderar design, hotellets utformning, förankrat i naturen, hållbarhet, upplevelser och 

känslor. Framtida hotellchefer måste ta hänsyn till dessa faktorer om de vill behålla 

morgondagens gäster.  

Nyckelord: Unusual hotel, extreme hotel, experience and hotel and adventure, experience 

and industry and hotel, ice and hotel, ice hotels, trädhotell & tourism and sustainability and 

experiences. 
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Förord 
Vi är två studenter som går sista terminen på Restaurang- och hotellhögskolan, RHS, 

Grythyttan. Vi studerar olika program som är hotell och värdskap samt kulinarisk kock och 

måltidskreatör som båda omfattar en treårsperiod. Examensarbetet skrivs den sjätte terminen 

och omfattar två månader. Hotellföretagen som har varit med och bidragit med information 

till studien är Ishotellet i Jukkasjärvi, Trähotellet i Harads, Kosta Boda Art Hotel, Jumbo stay 

och Torröns sjöbodar. Vi vill tacka vår handledare Kerstin Nilsson samt vår seminariegrupp 

för kloka råd och skrivtips. Vi vill även visa vår tacksamhet till universitetets bibliotekarier 

Carola Tedenbring och Göran Ternebrandt och Stadsbiblioteket i Göteborgs bibliotekarier för 

hjälp till litteratursökningen.  

 

1. Inledning 
Det unika boendet med en minnesrik upplevelse är något som den moderna upplevelseturisten 

drömmer om genom att lägga störst intresse på omgivningen, aktiviteterna och miljön. Den 

nya upplevelseturisten är mer spontan och oberäknelig men söker högt värde för pengarna vid 

konsumtion av upplevelser (Poon, 1993). Poon (1993) visar på att det viktiga inom hotell och 

hostel är att kunna erbjuda något nytt för att behålla och attrahera nya kunder, fokusera på 

upplevelser, ekologisk hållbarhet eftersom gästerna är och blir mer insatta och medvetna om 

miljöfrågor. Geografisk avskildhet och att boendet är starkt förankrat i naturen får även större 

betydelse.  

 

Undersökningens fokus läggs på upplevelser, och service är något som blir mindre viktigt av 

orsak att gästen på senare tid tar för givet att service räknas in i upplevelsen. Sällsynta 

koncept fångar istället gästens intresse som står ut över den vanliga hotellupplevelsen och 

som dagens hotell behöver ha i minne för att få verksamheten att fungera (Hollaway & 

Taylor, 2006). Vad är det mest väsentliga för att lyckas få ett vinnande koncept och vilka 

faktorer kommer vara av mest betydelse i framtidens upplevelseindustri? För att kunna 

producera en unik upplevelse krävs det djup förståelse för hur personer upplever eftersom 

framkallandet av produkten är en stor del av gästens upplevelse (Enström, 2013). Mossberg 

(2001) beskriver att ha roligt och njuta är något som är starkt kopplat till upplevelser vilket 

leder till att gästen eller kunden känner sig engagerad när det erbjuds mervärden och att 

upplevelser sker under ett planerat skede.  
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2. Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 
Unika upplevelsehotell är relevant inom ämnet måltidskunskap och värdskap dels eftersom 

det inkluderar upplevelser, vistelser, service och värdskap. Logi och hospitalitykurser finns 

inom programmet på Restaurang- och hotellhögskolan, RHS Grythyttan. Dessutom bygger 

hotellbranschen på unika upplevelser som denna studie undersöker. En annan faktor som 

bevisar ämnesrelevans är Five Aspects Meal Model (FAMM) bestående av rummet, 

stämningen, mötet, produkten och styrsystemet. Det centrala i uppsatsämnet unika boenden 

hamnar främst under synpunkten produkten. Rummet är också en central aspekt till denna 

studie eftersom det är där hotellupplevelsen sker och produkten konsumeras. Uppsatsämnet 

redogör för hur upplevelser fungerar på nutida unika boenden. Etisk kunskap, hantverk och 

skönhet är viktiga delar av produktprocessen för att skapa lyckade upplevelser för gäster. 

Saknas ett förbindelseelement i produktprocessen kan det resultera i försänkt njutning av 

upplevelsen (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006). 

 

3. Teoretisk bakgrund 
 

3.1 Besöksnäringens tillväxt 

Enligt Visita (2017) omsatte den svenska besöksnäringen totalt 282 miljarder kronor. 60 

procent av omsättningen stod besökare med medborgarskap i landet för och 40 procent 

utländska besökare. Under det senaste decenniet i Sverige har var femte jobb framkallats 

inom besöksnäringen som är landets snabbast växande basnäring. Besöksnäringen medverkar 

till att bilda lockande regioner för besökare och expansion i landet. Dessutom beräknas 

rekryteringsbehovet de tio kommande åren inom branschen bli jämnstor med välfärdssektorns 

(Visita, 2017). 

Bruttonationalprodukten i Sverige för upplevelseindustrin är ungefär fem procent och 

involverar cirka 280 000 personer inom områdena turism, film, musik, konserter, museer, 

böcker, inrednings- och kläddesign specificerat till turism som i största grad strävar efter att 

framkalla och distribuera upplevelser (Hanefors & Mossberg, 2007). Författarna Sloan, 

Legrand & Kinski (2016) beskriver besöksnäringen som en av de snabbast växande 

industrierna i världen. Inom besöksnäringen växer framförallt naturbaserad turism vilket 



5 
 

delvis beror på internet och att det är enklare att organisera. En annan anledning är att gäster 

vill ha en upplevelse som gör intryck på dem och uppleva något nytt vilket sätter press på 

turistindustrin att skapa innovativa hotell och produkter (ibid). Hotellen måste fokusera minst 

lika mycket på innovativa koncept som på service om de strävar för att behålla gästerna. De 

hotell som är belägna på en ovanlig plats med ett speciellt koncept har en unique selling point 

som andra hotell inte har. Det sker ett skifte i människors värderingar mot välbefinnande och 

självförverkligande och istället för stranden väljer vissa att spendera semestern i vildmarken 

(Sloan, Legrand & Kinski, 2016).  
 
3.1.1 Logiintäkter 
 
Enligt Tillväxtverket (2019) har det skett en positiv ökning i antal gästnätter i Sverige under 

de två senaste åren. Under det senaste året 2018 har gästnätterna ökat med 3 procent jämfört 

med det tidigare året 2017. De tre procenten innebär en ökning på 1,8 miljoner nätter. Den 

största bidragande faktorn till tillväxten är utländsk konsumtion av rumsnätter i Sverige. 

Konsumtionen av de inhemska i landet har också ökat men inte i närheten av så mycket som 

utrikes turister. Svenskars konsumtion har stigit med 1 procent jämfört med icke medborgare 

med en ökning på 7 procent. Detta resultat visar en stadig tillväxt för besöksnäringen (ibid). 

Ökningen av rumsnätter från de närmaste nordiska länderna fortsätter. Norges turister 

medverkade med 3,5 miljoner övernattningar som bidrog till en ökning på 6 procent 

motsvarande 190 000 övernattningar. Danmark som dessutom är en utländsk handel tillsatte 

17 procent i ökning under det senaste året där den största konsumtionen låg i Skåne och 

Dalarna under sommarmånaderna. Den största marknaden för Sveriges besöksnäring 

utgjordes av inhemska resenärer. Även om de utländska gästernas konsumtion stigit under det 

senaste året består den totala omsättningen av besöksnäringen till 27 procent av de inhemska 

och 73 procent av landets medborgare som totalt blev 48 miljoner i alla boendeformer. Över 

hälften av alla övernattningar ägde rum på hotell (Tillväxtverket, 2019).  

Stockholm hade 9,6 miljoner gästnätter medan Göteborg hade 7,2 miljoner och den tredje 

största regionen Skåne hade 4,8 miljoner övernattningar. Detta inträffade i alla olika 

boendeformer förutom airbnb som inte räknas in i besöksnäringens boendealternativ (ibid). 

Hotellen i Sveriges totala logiintäkter för 2018 nådde 25 miljarder kronor. Det såldes nästan 

38 miljoner gäst övernattningar med en genomsnittlig logiintäkt på cirka ett tusen kronor där 

de belagda rummen användes av affärsresenärer som stod för lite över hälften av de belagda 

rummen. Hotellet som boendeform stod för nästan 60 procent av de totala gäst nätterna. 
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Sveriges tillväxt av gästnätter år 2018 har varit mest positiv i jämförelse med de närliggande 

nordiska länderna. Ökningen för Finland och Norge var tvåprocentig och en treprocentig 

utveckling för Danmark. Som redan nämnts är anledningen till den välutvecklade logiintäkter 

för gäst övernattningar I Sverige de utländska gästnätternas kraftiga ökning (ibid).  

 

3.2 Upplevelseindustrins framväxt  
Enligt Holloway & Taylor (2006) innebar semesterlagstiftningen stora fördelar för många 

människors frihet till att kunna resa under tidigt 1900- tal när lagen etablerades. Folkgruppen 

som jobbade med industriarbete var de som blev mest gynnade när semesterlagen instiftades. 

Detta, förbättrad teknik och utvecklingen av kommunikation bidrog till stor tillväxt för 

Europa inom turism och resande för arbetarklassen. Före utvecklingen var det framförallt den 

välbärgade samhällsklassen som hade möjlighet att nöjesresa (ibid). Holloway & Taylor 

(2006) resonerar för nya villkor som öppnade dörrarna och ligger till grund för massturismen 

även kallat charterresor när samhällets teknologi, pengar och tid blev viktigare under 50-talet. 

En annan medverkande kraft till charterns stora utveckling är flyget som gjorde det möjligt att 

resa långa sträckor under kortvariga perioder. Detta transportmedel bidrog även till 

utforskandet av nya delar på jorden och olika kulturer för många människor. 

Researrangörernas priskonkurrens gör att charterresorna blir eftertraktade eftersom priset blir 

lågt av konkurrensen. Denna typ av vistelse innehåller boende, resa, mat och guide för 

nöjesturer i form av planerade resor i paket. Teknologins utveckling och internet har under de 

senaste två decennierna gjort det smidigare för konsumenter att boka och få sin bokning 

anpassad efter behov (Von Seth, 2001).  

Enligt Poon (1993) började turister i slutet på 1900-talet tröttna på det traditionella kollektiva 

charterresandet då lade upplevelsesamhället sina rötter som inriktas på upplevelser och 

tjänster blir mindre viktiga. Större upplevelser blev nu alltmer viktigare där turisten söker 

upplevelsen personligen utan kontakt med researrangörer. När ett hotellföretag skapar en eller 

fler positiva upplevelser för gästerna kopplar de även varumärket med något positivt vilket 

gör att företagets varumärke blir enklare att komma ihåg. Den nya upplevelseturisten vill 

komma bort från det vanliga genom att lägga störst intresse på omgivningen, aktiviteterna och 

miljön. Upplevelseturisten vill komma från de grundläggande charteraktiviteterna som att 

endast äta, bo, bada och göra. Den nya upplevelseturisten är mer spontan och oberäknelig men 

den är oftast mer ekonomisk och söker högt värde för pengarna när det kommer till 

upplevelser i form av boende och aktiviteter som berör resor (Poon, 1993).  
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Service på hotell och i besöksnäringen har alltid varit betydelsefullt för gästens totala 

upplevda kvalitet men service har på senare tid blivit något som besökaren anser är självklart. 

Förändringen har lett till att gästens största intresse ligger på att uppleva något unikt genom 

sällsynta koncept som står ut över den vanliga traditionella standardiserade hotellupplevelsen 

där service ingår. Detta är något som har blivit viktigare för hotell att ha i minne och som 

fokus för att kunna få ett fungerande varumärke (Holloway & Taylor, 2006). 

Enström (2006) förklarar att upplevelseindustrin och erfarenhetsindustrin är begrepp som 

skaffade tillträde i Sverige 1999 för att inringa och förklara moderna tidens 

underhållningsindustri, erfarenhetssamhälle eller kreativ industri. Erfarenhetsindustrins 

begreppsbildning definieras som uppfinningsrika områden till exempel turism, design, 

arkitektur, mode, konst, gastronomi, sportevenemang och erfarenhetsbaserad inlärning. (ibid) 

kategoriserar in upplevelseproduktion i fem olika delzoner upplevelseindustri, 

upplevelseproducent, upplevelseproduktion, upplevelseprodukten och gästens upplevelse. 

Gästens upplevelse är den typ av upplevelseproduktion som kommer belysas inom denna 

studie.  

För att kunna producera en unik upplevelse krävs det djup förståelse för hur personer upplever 

eftersom framkallandet av produkten är en stor del av gästens upplevelse (ibid).  

Enström (2013) definition av upplevelseindustrin och erfarenhetindustrin liknar Avilova et al. 

(2014), erbjuds erfarenhet när hotell företagen engagerar turister i aktiviteter och försöker 

göra händelsen oförglömlig för gästen genom ett bemötande på en personlig nivå. Detta 

beskriver (ibid) som en engagemangsindustri. Mossberg (2001) beskriver att ha roligt och 

njuta är något som är starkt kopplat till upplevelser vilket leder till att gästen eller kunden 

känner sig engagerad när det erbjuds mervärden. Vid konsumtion har de emotionella värdena 

hos konsumenter en stor inverkan. Upplevelser inträffar under ett planerat skede som 

innehåller olika steg. Det kan till exempel vara en flerdagars reseupplevelse som är av lång 

varaktighet eller en kortvarig ögonblicksupplevelse. En upplevelse beror på situation och den 

bara inträffar. Det går inte att boka, hämta eller beställa en upplevelse. För att fly vardagen 

söker vi omväxling i de vanliga dagsrutinerna genom att tillåta sig något annorlunda, nytt och 

spännande som väcker vårt intresse. Den huvudsakliga skillnaden mellan upplevelser och 

tjänster är att konsumtionen är det mest centrala i upplevelser där kunden behöver vara 

mentalt och fysiskt närvarande, medan det högst prioriterade för tjänster ligger i resultatet 

(Mossberg, 2001).  
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3.3 Äventyrsturism 
 
Äventyrsturism är ett nischat turistkoncept som har vuxit snabbt i popularitet. Den innebär att 

man bor nära naturen och lever ekologiskt (Usamah & Anuar, 2017). Den kan också innefatta 

risktagande och mycket aktiviteter jämfört med traditionell turism (Ibid). Människor som 

engagerar sig i äventyrsturism är personer som är intresserade att åka till ovanliga 

destinationer och pröva något nytt. Inom naturbaserad turism finns dessutom fenomen som till 

exempel trädhotell som har blivit en global trend (Sloan, Legrand & Kinski, 2016). Trädhotell 

finns för närvarande i Asien, Amerika, Australien, Afrika och Europa. Sloan et al. (2016) 

menar att det finns ett behov hos människor som bor i storstäder att komma bort från staden 

och närmare naturen för avkoppling. Affärsmodellen är miljövänlig och stimulerar hållbar 

turism där kunden får en koppling till naturen. Med tanke på upplevelseindustrins framgång 

menar Brown (2004) att rymdturism kan bli aktuellt i framtiden. (ibid) argumenterar att efter 

Dennis Tito blev den första personen att betala för att åka ut i rymden 2001, har händelsen 

fört oss närmare verkligheten om rymdturism som kommersiell möjlighet. På grund av 

trenden för nischer och äventyrsresor argumenterar (ibid) att det finns mer likheter mellan 

rymdturism och jordturism än olikheter.  

 

Äventyrsturism har fått ett bredare utbud av produkter och växt i popularitet sedan slutet av 

1970-talet (Sung, Morrison & O’Leary, 2000). På grund av stora socioekonomiska och 

demografiska förändringar i den globala populationen har äventyrsturism blivit en av de 

snabbast växande segmenten i turismindustrin. Turister har idag mer fritid och pengar Sung et 

al. (2008) menar att äventyrsturism bör i sin tur segmenteras utifrån vilken aktivitet turisten 

deltar i på sin semester. De olika äventyrsturism-segmenten kan sedan vara till stor hjälp vid 

skapandet av en ny produkt eller marknadsföring.  

I takt med att den globala besöksnäringens tillväxt ökar, stimuleras även eko-turism och 

naturbaserad turism (Sangpikul, 2010). Det innebär att semestra nära naturen och att resan är 

ekologisk och görs i åtanke med den lokala befolkningen.  

 

3.4 Framtidens besöksnäring och hotellupplevelse 
 
Hanefors & Mossberg (2007) anser att framtiden inom besöksnäringen kommer röra sig om 

nya mer betydenhet skapande faktorer genom intresseväckande och förädlade 

turisterbjudanden. Att bara fokusera på grundprinciperna äta, bo, resa och göromål som 

företag inom turismen kommer minimera förutsättningarna för verksamheten att gå med vinst. 
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Vad (ibid) resonerar kring stärker även Avilova et al. (2014) som visar på att det som möter 

turistens omedelbara behov, tilltalar, främjar involvering och uppmärksamhet är något som är 

bekant, men inte ofta upprepat och det skall vara något nytt. Det lockar intresse och 

uppmärksamhet.  

Salazar (2018) redogör för besöksnäringens trender och dess möjligheter och utmaningar. En 

trend är användning av teknologi för att förbättra kundens upplevelse. Idag förväntas att 

bokningen av hotellet ska kunna ske smidigt via mobilen. Från tiden då bokningen sker tills 

hotellvistelsen är över ska allt flyta på utan några problem. Internet och artificiell intelligens 

gör det möjligt för hotellen att erbjuda hjälp som är skräddarsydd för varje gäst. Hotellen kan 

spara information om kundens tidigare besök och därmed möta gästens behov ännu bättre vid 

nästa besök och göra upplevelsen sömlös. Ju mer information hotellet har om gästen desto 

enklare är det för dem att skapa en personlig upplevelse. Så kallade chatbottar kommer bli 

mer relevant menar Salazar (2018) och kan till exempel skicka riktade meddelanden till 

kunderna om rekommenderade destinationer, resvägar, restauranger och andra uppgifter 

gästen behöver hjälp med. Voice search har också blivit mer populärt med 43 procent. Voice 

search möter gästens behov av en sömlös upplevelse. Funktionen tillåter gästen att hitta det de 

vill ha snabbt, enkelt och framförallt hands-free (Salazar, 2018). En annan trend är skiftet från 

pompösa lyxiga hotell till avslappnade hotell. “Laid-back living” växer i intresse (ibid). 

Kunderna vill ha samma lyxiga upplevelse fast i en mer avslappnad miljö. Istället för 

materiella produkter spenderas pengar på upplevelser.  

 

3.5 Segmentering 
 
Unika hotell eller “theme hotels” är en relativt ny kategori av hotell som är en konsekvens av 

de ständiga marknadssegmenteringar som branschen har gjort av besöksnäringens trender. 

Den unika upplevelsen som hotellet erbjuder är deras centrala konkurrensfördel och vad som 

skiljer dem åt (Xiao, Zhang & Huang, 2013). Marknadssegmentering är essentiell för 

hotellen. De tillåter dem att bättre möta gästens behov och differentiera sig själva från deras 

konkurrenter.  

Upplevelseindustrin är ett segment av besöksnäringen som är värt miljarder dollar (Salazar, 

2018). Upplevelseindustrin delas upp i två delar. Att koppla kunder till upplevelser de redan 

känner till som till exempel en fotbollsmatch. Samt att erbjuda kunden nya upplevelser som 

de inte känner till. Dessa upplevelser är oftast unika eftersom de är länkade till destinationen 
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och kräver kunskap om det lokala området och dess kultur (ibid). Som nämnt är 

marknadssegmentering det första steget i skapandet en effektiv marknadsföringsstrategi (Sung 

et al, 2008). Eftersom gästerna kan skilja sig åt avsevärt är marknadssegmentering en metod 

att dela upp gästerna baserat på deras behov och demografiska faktorer. Detta möjliggör 

hotellen att rikta deras affärsidé mot en specifik typ av gäst och därmed särskilja sig i 

besöksnäringen (Xiao et al, 2013). En konsekvens av marknadssegmentering är skapandet av 

okonventionella hotell som till exempel superlyxhotell och gröna ekologiskt hållbara hotell. 

Hotell med ett specifikt unikt tema har blivit en av de mest populära segmenten. Jämfört med 

andra hotell som lägger stor vikt vid bra faciliteter och hög servicenivå lägger de hotell med 

ett unikt tema vikt på upplevelser och designen av hotellet. Med andra ord är konceptet 

viktigare än hur lyxigt det är. Denna affärsidé kan användas av alla typer av hotell. Små till 

stora lyxiga hotell kan skapa sig en konkurrensfördel om de adopterar ett framgångsrikt 

koncept. Xiao et al. (2013) redogör för två typer av unika hotell, de kulturella och de som är 

okulturella. De okulturella hör till de hotell som fokuserar på naturen, som till exempel 

trädhotell, hotell på vatten, ishotell och hotell i öken. De kulturella hotellen är kopplad till det 

land de befinner sig i eller den geografiska platsen. Historia, musik, sport eller tecknade 

figurer är central till hotellet.  

Enligt Xiao et al. (2013) är gäster villiga att betala mer för ett unikt hotell med ett tema än ett 

hotell utan specifikt tema. Däremot är faciliteter som rummet, badrum, service och mat 

viktigare än själva temat anser gästerna. Det vill säga, för att ett hotells tema ska kunna 

användas som en fördel över andra hotell måste först hotellet möta gästernas grundläggande 

förväntningar.  

 
3.6 Meningsfulla upplevelser 
 
Konsumtionen av meningsfulla upplevelser stiger eftersom det ger en känsla för mening med 

livet och bidrar till vår personlighet. Detta leder till att konsumtionen av materialistiska 

föremål blir mindre viktiga för omgivningen och framförallt oss själva. Upplevelser skapar 

livserfarenheter och bidrar till vår historia när vi samtalar med andra om oss själva och vad vi 

står för. Upplevelser ger oss sanning och insikt av vad som är av mest betydelse för oss. 

Morgondagens förbrukare kommer fortsätta öka inköpen av sådant som ger oss uppskattande 

livserfarenheter, njutning och bekräftelse (Axland & Kjaergaard-jensen, 2016). Detta 

beskriver även Avilova et al. (2014) med nödvändigheten att skapa nya koncept för turismens 

tjänster och service i annorlunda format som rör nya tekniska lösningar och arkitektur. Detta 
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är viktigt för att tillgodose behoven för den moderna turisten som söker självutveckling 

genom resor som ny kunskap, känslor, erfarenheter och nya upplevelser.    

Uppståndelsen av vad Mossberg (2001) fastställer som upplevelserummet har blivit mer 

prioriterat. Hon menar att hotell kan differentiera sig från konkurrenter och bli mer unika. 

Upplevelserummet är där tjänster produceras i den fysiska miljön. Design, färg och lukt som 

arkitektur och möblemang tillhör atmosfären detta är en bidragande faktor till emotioner som 

uppförande och känsla hos gäster och anställd personal. Nutidens konsumenter frångår 

standardisering och enformighet. Företaget, hotellet eller leverantören som erbjuder den mest 

spännande och bästa upplevelsen blir kundens val. Dagens kund är benägen att lägga mer 

pengar på boende upplevelser som sticker ut från det vanliga om de anser att upplevelsen 

överväger. Avilova et al. (2014) menar att när en turist köper intryck betalar den för 

oförglömliga stunder i sitt liv, vilket innebär att man betalar för sina personliga känslor och 

sinnesrörelser. För att gästerna på ett hotell skall få en minnesrik upplevelse är det till 

förtjänst att specialisera in sig på ett särskilt område (Mossberg & Johansen, 2006).  

 

3.7 Storytelling som marknadsföringsverktyg 
 
I upplevelseindustrin finns det en global trend att bygga en verksamhet eller produkt utifrån 

en berättelse (Mossberg, 2008). “Storytelling” innebär att kunden introduceras till en tydlig 

berättelse eller koncept och på sätt skapa en fantastisk upplevelse. Hotellen använder 

storytelling för att skapa sig en egen identitet och locka kunder. Ett exempel är Kapten 

Klassen på Stora hotellet i Fjällbacka eller Astrid Lindgrens värld där verksamheten utgår 

ifrån en berättelse. För de verksamheter som använder storytelling blir det en effektiv 

konkurrensfördel som når nya höjder gentemot de traditionella hotellen (Mossberg, 2008).  

Storytelling är något som har börjat användas av många hotell för att skilja sig från mängden 

och att göra konceptet mer unikt. Syftet är att förhöja eller förstärka upplevelsen av 

varumärket. Detta bygger på att man till exempel använder den geografiska platsens historia, 

intressanta personer eller myter som gamla berättelser för att fånga konsumenters intressen 

och öka försäljningen (Holloway & Taylor, 2006). Upplevelsen skapar mening för individen 

innebär att man är aktiv och deltar i något (Mossberg, 2008). Mossberg (2008) menar att 

gästen är med själv och bidrar till upplevelsen på hotell med exempelvis storytelling. 
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3.8 Definition av unika boenden 
En stor motivation för många turister är att uppleva nya och unika boenden. Dagens 

traditionella boenden och hotell erbjuder inget nytt och deras service är för förutsägbar. Detta 

driver gästen att söka sig till nya upplevelser i boenden. Messerli & Sterling (2005) definierar 

unika boenden som:  

Ovanliga boenden för turister, som använder sig av otraditionella strukturer och/eller 

otraditionella platser. Den erbjuder en exceptionell upplevelse utöver de grundläggande 

boenden som erbjuds och stöttar turistens mål att uppleva nya miljöer 

Messerli & Sterling (2005) beskriver fyra kategorier för att ytterligare definiera de olika 

typerna av unika boenden.  

Purpose-built: Permanent är boenden som från början är uttänkt som ett unikt boende för 

turister. Boende som faller i denna kategori är trädkojor, trädhotell, grottbostäder, grotthotell, 

husbåtar. 

Purpose-built : Temporary är också avsett som ett unikt boende för turister men som inte kan 

användas året runt. Boenden som faller i denna kategori är ishotell, igloos, tält,  

Adapted structures: Multi-purpose/in-use innebär hus som inte är avsedda för boende men har 

anpassats tillfälligt för att turister ska kunna övernatta där. Exempelvis kloster, tempel, 

forskningsstationer, konstmuseum. 

Adapted structures: Converted är hus som först inte användes för boende men har 

konverterats permanent till ett boende. Fängelsehotell, polisstationer, slott, fyrar, vattentorn, 

kvarnar. 

Unika boenden marknadsförs genom “word-of-mouth”. Gästerna har ett behov att upptäcka 

det ovanliga före andra turister och kunna dela med sig till sina vänner vad de har upplevt 

(Messerli et al 2005). Studien undersöker följande problemformulering. I en ständigt 

utvecklande besöksnäring förändras också gästers förväntningar på hotell och hostels. Baserat 

på den teoretiska bakgrunden kan argumentet göras att de traditionella hotellen och hostels 

riskera förlora kunder i framtiden, på grund av kunders allt högre krav. Vad måste hotellen 

göra för att behålla kunderna och hur ska de kunna möta gästers behov i framtiden? 
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3.9 Hållbarhet och upplevelser  

Planering och samarbete är två viktiga faktorer vid strävar mot en hållbar upplevelse- eller 

turistbransch. Hållbar turism är ett begrepp som definierar branschens riktlinjer för att minska 

de negativa effekter som framkallas av nutidens och framtidens resande (Turistdelegationen, 

2004).  

Utvecklingen rådande sparandet av energi, miljövänliga resor och sopsortering är långsiktiga 

hållbarhetsfaktorer som prioriteras högt inom Sverige. När det kommer till hållbar turism i en 

undersökning med 130 deltagande länder ett decennium tillbaka låg landet på åttonde plats 

med tillväxten av hållbar turism (Nordiska ministerrådet, 2009). Detta är något som enligt 

Tillväxtverket (2008) kommer bli av ännu större vikt och hållbar turism kommer spela en 

avgörande roll i kommande tid för olika företag inom besöksnäringen och kommer infinnas 

som ett konkurrensmedel för att inte riskera att bli placerad efter konkurrenter. Det är också 

betydelsefullt för Sverige som land att ligga med i utvecklingen och mäta sig med 

internationella identiska verksamheter för att inte hamna efter.  

Enligt Bruntlandrapporten (1987) utkristalliseras begreppet hållbar utveckling som att 

tillfredsställa de närliggande behoven utan riskera att experimentera med morgondagens 

människor så att de kan uppfylla sina behov. (Ibid) tydliggör hållbar utveckling och hållbarhet 

utifrån tre faktorer som är social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. 

Den första dimensionen social hållbarhet innebär att sträva efter ett stabilt samhälle där 

människans huvudsakliga behov tillfredsställs. Begreppet ekonomisk hållbarhet är att hushålla 

med resurser för att få långsiktighet i verksamheten. Den sista dimensionen ekologisk 

hållbarhet är att fokusera på långsiktighet för mänsklig hälsa och miljö och anpassa 

verksamheten utifrån dessa två faktorer (Bruntlandrapporten, 1987). Force, Manuel-Navarrete 

& Benessaiah (2017) visar på att ekoturism eller naturbaserad turism kan stärkas av 

hållbarhetsövergångar som liknar vad Bruntlandrapporten (1987) visar på. 
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka vad som gör unika boenden framgångsrika i besöksnäringen. Ett unikt 

boende syftar på antingen ett hotell eller vandrarhem. 

- Hur ser ledare på hur framtiden kommer se ut gällande unika boenden? 

- Vilka faktorer är viktiga för ett unikt boendes framgång? 

5. Metod och material 
5.1 Metodval 
För att få svar på syftet har författarna valt en kvalitativ insamlingsmetod i form av 

telefonintervjuer. Enligt Bryman (2016) är kvalitativ forskning mer inriktad på ord än på 

siffror. Den utgår ifrån en ontologisk ståndpunkt som innebär att sociala egenskaper är 

konsekvensen av ett samspel mellan individer och inte av företeelser som finns “där ute” 

(ibid). Det viktigaste stegen inom en kvalitativ undersökning är Generella forskningsfrågor 

vilket innebär att man inte har en förutfattad mening om det man forskar om utan utforskar 

alla områden och formulerar en rad frågeställningar som rör de olika delarna av vad man 

undersöker. Steg två är Val av relevanta platser och undersökningspersoner. Det innebär att 

enbart respondenter som är relevanta till syftet väljs ut. Steg tre Insamling av relevanta data. 

Steg fyra Tolkning av data innebär att man lyssnar på respondenterna och får en nyanserad 

tolkning av datan. Steg fem Begreppsligt och teoretiskt arbete tillsammans med steg fyra 

utgör undersökningens resultat (Bryman, 2016).  Dessa fem steg användes och bidrog till en 

bättre undersökning. 

 

5.1.2 Semistrukturerade telefonintervjuer 
Semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren ställer allmänt formulerade frågor. Detta 

innebär att respondenten har stor frihet att svara hur de vill. Intervjuaren använder ett 

frågeschema med specifika teman. Under varje tema finns frågor som rör det specifika temat. 

Frågorna måste inte komma i samma ordning som de är skrivna utan intervjuaren kan avgöra 

det på egen hand vid intervjutillfället. Vid semistrukturerad intervju har intervjuaren 

möjlighet att ställa uppföljningsfrågor i samband med viktiga svar (Bryman, 2016). Med en 

semistrukturerad intervju är intervjuaren ute efter nyanserade svar från respondenten. 

Frågorna är allmänt ställda för att den intervjuade ska kunna svara på sitt sätt men också för 

att inte få svar som ja eller nej. Det är respondentens tolkning av studiens ämne som 
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intervjuaren är ute efter. Fördelar med telefonintervjuer är att det är billigare och mindre 

tidskrävande i form av resor. En telefonintervju är även enklare att hantera än en intervju 

ansikte mot ansikte och är därmed att föredra när flera intervjuare är med. Ibland kan 

respondenternas svar påverkas av kön, klass, ålder och etnisk bakgrund vilket också gör 

telefonintervjun till en fördel då respondenten inte kan uppfatta detta. Nackdelar med 

telefonintervjuer är att vissa människor inte kan kontaktas via telefon och kan därför inte vara 

med på telefonintervju (ibid). Om telefonintervjun ska vara effektiv ska den inte vara längre 

än 20-25 minuter. Vid känsliga frågor passar telefonintervju sämre och det är bättre med en 

mer personlig intervju. Det är svårare att läsa av ansiktsuttryck och andra reaktioner med 

telefonintervju vilket kan vara till användning. Det finns visst stöd att telefonintervjuer har 

sämre kvalitet än personliga intervjuer (Bryman, 2016). 

 

5.1.3 Pilotstudie 
En pilotstudie ger intervjuarna en bild av hur frågorna lämpar sig i en intervju. Den kan också 

fungera som ett sätt för författarna att bli mer säkra och vana vid frågorna. Vissa frågor kan 

vara bra medans andra kan uttråka respondenten och få den att tappa intresse till studien. 

Ibland kan ordningen vara fel eller att någon specifik fråga måste åtgärdas (Bryman, 2016). 

Innan telefonintervjuerna gjordes en pilotstudie med hjälp av en student som går programmet 

Hotell- och värdskap på Örebro Universitet. Intervjun gick till på telefon för att få en 

realistisk bild över hur intervjun skulle te sig i verkligheten. Små justeringar av frågor 

ändrades för att få ett bättre flyt i intervjun och intervjuarna tränade hur man skapar ett 

konferenssamtal och spelar in ett telefonsamtal. 

 

5.2 Material 

Genomgång av relevant litteratur för studien är viktigt vid forskning och insamling av data är 

den huvudsakliga faktorn i varje forskningsprojekt (Bryman, 2016). Vid litteratur- och 

databassökning användes Leisure Tourism, DiVa, Web of Science och Google Scholar. Olika 

sökord användes för att få djupare förståelse över uppsatsämnet och kunna skriva en 

bakgrund. Inklusionskriterierna var att artikeln var tvungen att vara kopplad till hotell eller 

besöksnäringen. Artiklarna måste vara på svenska eller engelska. Artiklarna måste också vara 

peer-reviewed. Exklusionskriterierna var att artikeln inte är skriven innan 1995.  
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5.2.1 Urval 
Ett målinriktat urval tillämpades (Bryman, 2016). Endast hotell eller boenden som författarna 

ansåg var unika förfrågades om telefonintervjuer. Med detta menas att hotellen sticker ut från 

traditionella hotell tillexempel genom avlägsenhet eller arkitektur. Boken “Unika bon” av 

Felixon & Mander (2006) var till stor hjälp vid val av hotell. De hotell som intervjuades var 

Icehotel i Jukkasjärvi, Treehotel i Harads, Jumbo Stay vid Arlanda, Kosta Boda Art Hotel och 

Sjöbodarna vid Torrön. Hotellen valdes för att få en så bra undersökning som möjligt av hur 

en unik upplevelse skapas. Respondenterna ansågs vara mest lämpade till att bidra med 

relevant information till studien eftersom de var anställda med en ledande roll, och därmed 

har längre arbetserfarenhet vilket ger dem högre tillgång till kunskap och relevant 

information. Att få en insyn i hur hotellens ledare ser på unika hotell och upplevelser är 

viktigt för studiens syfte. Ett mail skickades iväg som en rekryteringsprocess till varje enskilt 

hotell som innehöll informationsbrev, författarnas kontaktuppgifter och där studien 

presenterades. Intervjuerna genomfördes senare på telefon på grund av att det var långa 

avstånd till hotellen.  

 

Respondent A Respondent B Respondent C Respondent D Respondent E 
Icehotel Treehotel Kosta Boda Art 

Hotel 
Torröns sjöbodar Jumbo Stay 

Beläget i 
Jukkasjärvi och 
är världens 
första ishotell. 

Treehotel i 
Harads som är 
världskänt 
hotell där 
gästerna bor i 
lyxigt 
designade 
trädhus 
 

Även kallat 
glashotellet, där 
rummen har 
olika designade 
glasinteriörer 
 

Respondenten 
jobbade på 
Torröns sjöbodar 
innan de stängde 
2011. Gästen bor 
på en liten ö i 
Västerviksskärgård 
och får delta i 
speciella 
evenemang med 
stjärnkockar som 
till exempel 
Tommy 
Myllymäki 
 

Jumbo Stay som är det enda 
flygplanshotellet i Sverige 
beläget vid Arlanda 
flygplats där gästen bor i ett 
riktigt flygplan. 
 

Samtliga respondenter har en ledande roll på hotellen. 
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5.2.2 Genomförande 

Fyra telefonintervjuer och en mailintervju genomfördes 13–18 maj. Med hjälp av 

applikationen “Samtalsinspelning” kunde samtalen spelas in. Innan inspelning frågade 

undersökarna respondenterna om samtycke och deras godkännande. Respondenten fick också 

information om att alla svar är anonyma. I komplement till inspelning användes också 

anteckningar utifall att respondenten inte ville bli inspelad. Vid mailintervjun skickades 

frågorna på mail och respondenten fick fylla i sina svar. 

 

5.2.4 Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades och respondenterna presenteras anonymt med varsin bokstav 

A,B,C,D och E. Hotellen de jobbade på presenterades på samma sätt fast namnsatt eftersom 

det ändå genomskådas av respondenternas svar. Bearbetning av deras svar användes med 

hjälp av Graneheim & Lundman (2003) modell av de fem delmoment bestående av 

meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, subtema och tema. Det första steget är 

att hitta intressanta relevanta citat från respondenten. I steg två bryts citatet ner till en mindre 

sammanfattande mening. I steg tre bryts meningen ner till en kod för att sedan i steg fyra 

brytas ner ytterligare till en underrubrik. Efter att ha repeterat dessa fyra steg för varje 

intressant citat som hittats, bestämdes ett tema som relaterade till alla citaten. Det 

övergripande temat är steg fem och preciserar innebörden och meningen av vad 

respondenterna säger (Graneheim & Lundman, 2003).  

 

6. Etisk planering för studiens genomförande 

 I enlighet med Brymans fyra etiska principer som är frivillighet, integritet, konfidentialitet 

och anonymitetskravet som studien kommer ta hänsyn till och följa. Frivillighetskravet gäller 

för svensk forskning och är en etisk princip och innebär att respondenterna ska ha vetskap om 

att de har rätt till att avbryta intervjuprocessen och att det rår frivillighet kring deltagandet. 

Forskaren behöver delge information till respondenten angående beståndsdelar och syfte som 

kommer användas i undersökningen (Bryman, 2016). Den etiska principen integritet betyder 

att om den deltagande respondenten ser besvär eller obehag genom att delta så har personen 

själv rätt till att bestämma över sitt medverkande. Ett ytterligare krav är att de deltagandes 

personuppgifter som medverkar i studien eller undersökningen skall handskas med största 

säkerhet. Detta är viktigt eftersom inte fel personer och obehöriga skall kunna komma åt 

personuppgifter. Konfidentialitets och anonymitetskravet påminner om varandra där de 
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deltagande behöver vara anonyma till exempel genom att man refererar respondentpersonerna 

till sina arbetsyrken och inte som individer (ibid).  

 
7. Resultat 
 

7.1 Hotellet - Geografi och hållbarhet 
Icehotel, Treehotel och Glashotellet ligger alla på platser mitt ute i ingenstans. Torröns 

sjöbodar ligger avlägset i Västerviks skärgård. Jumbo Stay ligger nära Arlanda flygplats och 

är därmed klart kopplat till temat flygplan. I samband med detta jobbar alla hotellen med 

hållbarhet. Icehotel bygger upp sitt hotell från naturlig is från Torneälven, som är en av de 

klaraste älvarna i Europa, och jobbar med att skapa hållbara upplevelser på plats som 

isskulptering, åka kanot, vara i vildmarken med guide. Respondent A säger också att de aldrig 

bygger upp Icehotel på samma sätt som föregående år utan alltid förnyar sig. De bjuder också 

in konstnärer som skapar olika nya isskulpturer varje år. Även B från Treehotel säger också 

att de jobbar starkt med att en skapa upplevelse som är nära kopplat till naturen med 

aktiviteter som att äta middag i tikitält på isen, äta middag uppe i ett träd, björn- och 

örnskådning. B säger också att de jobbar med att förnya sig genom att bjuda olika arkitekter 

för att designa de olika trädhusen. D säger att gästen får bo i en sjöbod på en liten ö. Sjöboden 

gör så att gästen kan bo så nära vattnet som möjligt med en fin utsikt i skärgårdsmiljön. Det 

finns tillgång till båtar för att ta sig till andra öar för restaurang och köpa livsmedel. 

Sjöbodarna har också kyl, frys och köksspis. Boendet är inte lyxigt utan enklare. I vissa fall 

finns det bara toalett utomhus. Totalt kan 16 gäster bo på ön och gästerna bor väldigt nära 

varandra. D jobbar på liknande sätt som B där han arrangerar evenemang för gästerna och 

bjuder ut stjärnkockar för att laga mat som är kopplad till närområden, som exempelvis rökt 

fisk. C jobbar starkt med evenemang som är länkat till temat som glasblåsning. E beskriver att 

själva hotellet i sig är ett återanvänt flygplan och dagens gäster bryr sig mer att köpa hållbara 

produkter. Destinationen av hotellen och hur de är utformade är “Unique Selling Point” för 

hotellen. A säger att Ishotellet i sig är reseanledningen för gästerna. Detsamma säger B och D 

som säger att hotellet i sig och platsen den ligger på är anledningen till varför gäster anser att 

det är en attraktiv resa. För C och E däremot behöver inte själva hotellet vara deras 

försäljningsargument utan gäster kan komma av andra anledningar. C ser att de har många 

konferensgäster samtidigt som E säger att de har många gäster som är där eftersom de ska åka 

med flygplan dagen efter på Arlanda flygplats.  



19 
 

7.2 Att möta gästen behov 

A och B säger att de alltid kontaktar gästerna på förhand för att skapa rätt förväntningar för 

gästerna. De hjälper gästerna med hur man kommer till hotellet och vad som kan behövas när 

man bor på hotellet. Om detta inte görs kan gästerna få en felaktig bild av verksamheten och 

bli besvikna när de besöker hotellet säger A och B. På så sätt kan hotellet enklare möta 

gästens behov och skapa en bra upplevelse. Båda hotellets gäster har 75-76% gäster som 

kommer utomlands. B säger att strategin för att locka kunder är att ständigt förnya sig själva. 

Från början var det bara fyra rum och nu är sju. När det skapas ett nytt rum kommer pressen 

automatiskt hit för att skriva om det, och därför använder inte Treehotel någon specifik 

marknadsföring utan det sköter sig självt genom att förnya, säger B. E beskriver att deras 

hotell är rätt litet och att detta möjliggör att personalen bättre kan ta hand om gästerna. E 

säger också att personalen även bär flyguniformer för att förstärka gästens totala upplevda 

kvalitet som utökar upplevelsen. God service och värdskap är också viktigt enligt E. B också 

att de jobbar mycket service och värdskap.  Treehotel är ett litet hotell och då blir det mer som 

att man bjuder in någon till ens hem säger B. Alla gäster ses som egna individer tillägger hon. 

För D är service och värdskap främst i fokus där det handlar om att bjuda på sig själv och 

alltid vara där för gästen och hjälpa till. C säger också att det handlar om att se gästen och 

deras behov. C säger också att de jobbar mycket med aktiviteter för att möta gästens behov. 

Det anordnas guidade turer där det informeras historia om glaset, konsten, bruket och hotellet. 

C beskriver även de aktiviteter som erbjuds vilka är glasblåsning glasprovning och hyttsill och 

spa avdelningens signum behandlingar där glaset inkluderas i behandlingen. De strategier och 

arbetssätt som används för att locka kunder beskriver C som upplevelsen av glaset och 

historia, flera aktiviteter på orten destination Kosta med utomhusaktiviteter och safaripark i de 

småländska skogarna. Att använda sig av vad hon beskriver som en top notch service och 

fine-dining restaurang som erbjuder matupplevelser utöver det vanliga är faktorer som lockar 

kunder. Restaurangen är med i Guide Michelin 2019 för nordiska länder. C säger också att 

samarbetar med området Kosta för att erbjuda upplevelser till gästen. Detta gör också 

Treehotel säger B. B säger att samarbetar med turistbyrån i närheten för att erbjuda 

upplevelser i närområdet till gästerna. Även D från Torröns sjöbodar jobbar lokalt för att hitta 

upplevelser till gästen. Segmentet som kommer till Icehotel är 25–65 år, säger A. Giftermål, 

födelsedagar och bröllopsdagar eller en lång weekend är exempel på kundens anledning. B 

säger att det är olika målgrupper. Barnfamiljer, de som redan upplevt det mesta, romantiska 

paret, förlovning, vigsel, födelsedagar. De segment som dras till hotellet är enligt C 
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huvudsakligen konst, spa, konferensgäster och matintresserade privatpersoner med god 

ekonomi. Segmentet som söker sig till sjöbodarna är friluftsmänniskor och de som tycker om 

skärgården, många kommer med egna båtar. E säger att segmentet som söker sig till hotellet 

består av alla möjliga gäster. Från klassiska backpackers och familjer som skall resa tidigt på 

morgonen, flygbesättningar och internationella resenärer som är nyfikna.  

 

7.3 Det unika 
A säger att de var först i världen med att bygga ett ishotell och att det är en stor anledning till 

varför hotellet är så unikt. Att isen dessutom kommer från Torneälven tror hon bidrar till stark 

marknadsföring för hotellet. I samband med detta bjuder hotellet in konstnärer från hela 

världen för att skapa konst med den klara isen. Allt detta bidrar till att 75% av gästerna 

kommer utomlands menar A. Hotellet har sju rum som alla är unika och designade av sju 

olika arkitekter. B beskriver hotellet som ett upplevelsehotell på grund av att det ligger mitt 

ute i ingenstans och att man bor i trädkojor. B säger att gästerna som söker sig till Treehotel 

har varit på en stor mängd olika hotell runt om i världen som till exempel lyxhotell. Gästerna 

känner att de kommer tillbaka till naturen när de kommer till Treehotel, fortsätter B. Trots att 

hotellet ligger mitt ute i skogen är rummen på Treehotel designade som ger en känsla av lyx. 

B tror att kombinationen mellan lugnt, bra service och komfort är varför gäster kommer till 

hotellet. Hon tror också att folk söker sig mer till det lugna nu än att vara i en storstad till 

exempel. C beskriver hotellet som ett unikt design-, konferens- och spahotell i hjärtat av 

glasriket. C menar att det som gör dem unika och skiljer sig åt från andra hotell är att hotellet 

fungerar som ett showroom för Kosta Bodas konstglas. Hon garanterar att inget rum är det 

andra likt eftersom sju av glas märkets världsberömda formgivare har inrett hotellet. Allt är i 

princip till salu och invändigt finns glaskonst för ungefär 50 miljoner kronor. Enligt C är 

glaset den röda tråden för hotellet. D säger att läget i skärgården med evenemangen gjorde 

sjöbodarna unikt och speciellt. Allting marknadsfördes lokalt och spridde sig snabbt Företaget 

växte successivt och D jobbade ständigt med förnya sig genom att utvidga antalet sjöbodar 

och ha restaurang med olika teman. De kända kockarna som Tommy Myllymäki exempelvis 

bidrog till populariteten. Kockarna kunde med sitt nätverk göra så att fler kockar kom till 

sjöbodarna och lagade mat. Hotellet är byggt av ett Boeing 747 flygplan även kallat jumbojet 

som i nästan 40 år har varit världens största passagerarflygplan. Jumbostay har nu funnits i tio 

år och är det första och enda flygplanshotellet på jorden. E beskriver hotellet som unikt vare 

sig man är flygplansnörd eller om gästen är nyfiken på att testa något nytt. Respondenten 



21 
 

förklarar att det som skiljer hotellet från andra är att boendet är ett flygplan och att det är 

världsunikt. Hotellet marknadsför ett häftigt och annorlunda koncept. Det är något annorlunda 

och nytt för turister.  

 

Anledningen till varför det är så viktigt att skapa något unikt är för att det är själva 

reseanledningen för gästen. Ishotellet är reseanledningen, säger A. Det är inte bara ishotellet 

utan trädhotellet, eller att man bor i tält säger A. Man uppleva något annat än vad man har i 

vardagen, någonting som är speciellt fortsätter hon. Man vill framförallt kunna uppleva det 

själv och sen vill man kunna berätta för sin omgivning att man har bott där och hur häftigt det 

var. Utöver ishotellet finns det aktiviteter runt omkring hotellet berättar A som isskulptering, 

se norrsken, vara ute på kanot på sommaren, vara med en vildmarksguide men det är inte det 

som är så unikt. Enligt C så räcker det att man vistas i hotellets miljö så känner man att 

upplevelsen är unik. Miljöförändringar sker när konst säljs och nytt glas kommer in. C 

förklarar att väldigt få gäster skulle bo på hotellet mitt ute i den småländska skogen om det 

inte vore för det unika och upplevelserna på orten. Hon menar även att det är hotellet och 

orten i kombination som bidrar till det unika. D säger att folk blir bortskämda med allt möjligt 

idag och att om man kan sticka ut med en spetsgrej så det är en fördel, att man måste ha något 

unikt. Det kan vara en maträtt, eller eget rökeri att man röker sin egna fisk. E anser att en unik 

upplevelse skapas genom att personalen berättar om flygplanets historia framförallt till de 

personer som visar intresse. Att sitta ute på flygplanets vänstra vinge och se flygande plan 

taxa förbi bidrar även till det unika. E menar att det är viktigt att skapa något unikt för att 

bryta det vanliga mönstret eftersom det finns så många hotell och vandrarhem överallt. Att 

skapa något speciellt som till exempel ett hotell och vandrarhem i ett flygplan. 

 

7.4 Framtiden  
Framtiden är upplevelser som inte tär på miljön tror A. Det beror till stor dels på att den nya 

generationen är väldigt medvetna om miljön. Det gör att vi jobbar så mycket med hållbarhet 

som vi kan och det kravet kommer från kunderna säger A. Vid frågan om fler hotell kommer 

behöva anpassa sig och skapa något unikt svarade A att det inte behöver vara fallet. Till 

exempel på en affärsresa är kunderna inte ute efter något unikt utan mer att ha det bekvämt, 

god och sund mat, möjligheten till träning säger A. Hon säger också att det beror på vilken 

marknad det är. På senare år har A märkt att de har fler återkommande gäster till skillnad från 

förr då gäster beskrev upplevelsen som “once in a lifetime experience”. Hon tror att ändringen 
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är för att de alltid förnyar sig varje år. B säger att unika hotell är framtiden, vilket för henne 

betyder mindre personliga ställen där gästen kan uppleva naturen i närområdet. Vidare säger 

hon att hotell skulle kunna behöva anpassa sig i framtiden för att skapa upplevelser som är 

unika.  C ser ljust på framtiden när det gäller unika hotell som erbjuder upplevelser eller något 

specifikt utöver det vanliga och hon anser att fler hotell behöver anpassa sig efter att skapa 

något unikt i framtiden.  E anser att denna typ av hotell är framtiden just därför att det är bra 

att återanvända och jobba med hållbarhet. Det tilläggs även att det finns fler ställen i världen 

där konceptet skulle kunna fungera. E förklarar att mindre företag och de som startar något 

nytt behöver anpassa sig efter att skapa något unikt. Speciellt ifall det gäller en privat aktör är 

det av vikt att sticka ut för att gäster skall se hotellet som ett val. Unika hotell har blivit mer 

vanligt och A säger att gästerna återkommer mer frekvent jämfört med innan då upplevelsen 

sågs som “once in a liftetime”. 

 

8. Resultatdiskussion 

De fem unika boenden stämmer in på tre av Messerli et als (2005) fyra kategorier som 

presenterades i bakgrunden. Icehotel och Torröns sjöbodar är ett purpose built: temporary 

boende. Treehotel, Jumbo Stay och Kosta Boda Art Hotel är purpose built: permanent. Ur 

Xiao et als, (2013) perspektiv är Icehotel, Treehotel och Torröns sjöbodar okulturella hotell 

som fokuserar på naturen. Jumbo Stay och Kosta Boda Art Hotel är kulturella hotell (Ibid) 

som är mer kopplade till den geografiska platsen med historia eller till exempel en berättelse. 

 
8.1 Skillnaden mellan ett unikt boende och ett traditionellt 
En verksamhet behöver inte vara byggd runt en berättelse för att det ska vara framgångsrikt 

som Mossberg (2008) antyder. Istället visar resultatet att det är geografisk avskildhet och att 

boendet är starkt förankrat i naturen som är viktigast. Det är också viktigt att boendet är 

ekologiskt hållbart eftersom dagens gäster är medvetna om miljöfrågor respondent A. 

Respondent B säger att gästen vill komma tillbaka till naturen och bort från storstaden. Gästen 

söker sig mer till det lugna och vill ha en kombination av lugnt, komfort och bra service enligt 

henne. Ett exempel är trenden av trädhotell som nu finns på fem kontinenter runt om i världen 

(Sloan et al, 2016). Sloan et al. (2016) hävdar människor har behov hos människor som bor i 

storstäder att komma bort från storstaden och istället närmare naturen för avkoppling. Den 

framgångsrika affärsmodellen definieras av miljövänligt och stimulerar hållbar turism där 

gästen får en nära upplevelse till naturen (Ibid).  
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Upplevelseindustrin är definierad från två perspektiv. Att koppla kunder till upplevelser de 

redan känner till som till exempel en fotbollsmatch. Samt att erbjuda kunden nya upplevelser 

som de inte känner till. Dessa upplevelser är oftast unika eftersom de är länkade till 

destinationen och kräver kunskap om det lokala området och dess kultur (Ibid). De fem 

respondenterna beskriver att hotellet starkt kopplat till närområdet. Respondent C säger 

exempelvis att Kosta Boda Art Hotel i sig är unikt, inte bara för att varje rum är speciellt 

designat med olika glasinredningar utan för att själva glaset tillverkas dessutom på platsen. 

Respondent A beskriver det på liknande sätt där Icehotel inte bara är helt byggd av is utan 

också hämtad från samma plats, på ett helt naturligt sätt ur en Europas klaraste älvar. 

Respondent E förklarar hur flygplanshotellet Jumbo Stay ligger nära Arlanda flygplats och 

utgörs dessutom av ett återanvänt flygplan som annars hade gått till skrot. Detta är en av de 

principiella skillnaderna mellan ett unikt hotell och ett traditionellt hotell. Ett unikt hotell 

erbjuder upplevelser och livserfarenheter medans ett traditionellt hotell erbjuder tjänster. 

Mossberg (2008) lägger stor vikt på att den huvudsakliga skillnaden mellan upplevelser och 

tjänster är att det mest centrala i upplevelser är att kunden behöver vara mentalt och fysiskt 

närvarande, medan det högst prioriterade för tjänster ligger i resultatet (Mossberg, 2008).  

 
8.2 Varför åker gästen till ett unikt boende 
Xiao et al. (2013) argumenterar att de grundläggande behoven som rummet, badrum, mat och 

service måste först tillfredsställas innan en verksamhets tema eller unika boende kan effektivt 

locka kunder och användas som konkurrensfördel. Detta stämmer på Icehotel, Treehotel, 

Kosta Boda Art Hotel och Jumbo Stay men inte helt på Torröns sjöbodar där gästen måste gå 

på cinderella toalett utomhus och åka till en annan ö för att köpa mat. Trots detta har Torröns 

sjöbodar varit en framgångsrik verksamhet som lockat kunder. Detta kan vara en konsekvens 

av det skifte som skett i människors värderingar mot välbefinnande och självförverkligande 

argumenterar Sloan et al (2016). Naturbaserad turism har blivit mer populärt och istället för 

den lyxiga stranden föredrar vissa turister vildmarken (Sloan et al, 2016). Torröns sjöbodar 

sticker ut och erbjuder en upplevelse utöver det vanliga med unika evenemang med 

stjärnkockar mitt i Västerviks skärgård. Dessa typer av unika evenemang möter gästens behov 

om livserfarenheter istället för materiella produkter (Axland & Kjaergaard-jensen, 2016). 

Precis som A nämner från Icehotel vill gäster kunna berätta för sina vänner vad de har varit 

med om, att de varit med om något unikt och häftigt vilket också Messerli et al (2005) 
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argumenterar för. Istället för materiella resurser betalar idag kunden för intryck och 

oförglömliga stunder i sitt liv. Det hotell som kan bidra till gästens personliga känslor har 

därmed en klar konkurrensfördel (Avilova et al, (2014).  

 

Fyra av de respondenterna lade stor vikt vid ständig förnyande av hotellet eller boendet. 

Respondenterna menar att man måste förnya sig för att behålla kunderna. Unika hotell kan 

också då ta mer betalt eftersom gästen är villig att betala mer för en unik upplevelse (Xiao et 

al, 2013). Hotellen behöver lägga fokus på innovativa koncept som på service om de strävar 

att behålla gästerna. De hotell som finns på en ovanlig plats med ett speciellt koncept har en 

konkurrensfördel. Marknadssegmentering är ett väsentligt steg i en bra 

marknadsföringsstrategi (Sung et al, 2008). För de unika hotellen beskriver respondent A att 

det är själva hotellet som är marknadsföringen. Reseanledningen för gästen är hotellet, och 

respondent B menar att den bästa marknadsföringstaktiken är att förnya sig. Förnyande av till 

exempel nya rum på Treehotel innebär att pressen måste komma en runda till och skriva om 

det, säger hon. 

 

8.3 Utformning av ett unikt hotell 
Avilova (2006) definierar upplevelseindustrin och erfarenhetindustrin som när gästen erbjuds 

livserfarenheter och när hotellen engagerar turisten i aktiviteter. Det unika hotellets funktion 

är att försöka göra händelsen oförglömlig för gästen. Detta sker inte enbart genom att skapa 

något nytt och intressant utan när gästen bemöts på ett personligt sätt. Respondent B lägger 

stor vikt vid att gästerna ska betraktas och kännas som enskilda individer. Dagens teknologi 

möjliggör hotellet att spara in information för att enklare möta deras behov (Salazar,) Ju mer 

information hotellet har om gästen bättre blir bemötande till gästen (Ibid). Både respondent A 

och B berätta hur gästerna kontaktas innan de kommer till hotellet för att ge dem rätt 

uppfattning om hotellet och undvika besvikelse hos gästen.  

 

Som nämnt tidigare vill upplevelseturisten komma ifrån de grundläggande charteraktiviteterna 

som att endast äta, bo, bada och göra. Den nya upplevelseturisten är mer spontan och 

oberäknelig men den är oftast mer ekonomisk och söker högt värde för pengarna (Poon, 

1993). Respondent D säger att gästerna som söker sig till Torröns Sjöbodar har blivit 

bortskämda med allt möjligt och att de är ute efter något som är nytt och sticker ut. Detsamma 

gäller respondent B som också menar att gästerna som kommer till Treehotel redan har 
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upplevt det mesta och därför söker sig till det unika hotellet. Avilova et al. (2014) förstärker 

detta och argumenterar om nödvändigheten att skapa nya koncept. Det gäller för hotellen att 

presentera turismens tjänster och service i ett nytt format som innebär annorlunda tekniska 

lösningar och arkitektur. Svaren från respondent A, B och E karakteriseras mycket av 

utformningen av hotellet. Exempelvis bjuder Icehotel och Treehotel in inte en, utan flera olika 

skulptörer och arkitekter för att designa deras hotell. Faktorer som design, färg och lukt bidrar 

till den övergripande atmosfären. Atmosfären påverkar gästen och är en bidragande faktor till 

emotioner och framkallar en känsla hos gästerna och personalen. Jumbo Stay är utformat som 

ett flygplan men personalen är utklädd till flygplanspersonal som förstärker 

helhetsupplevelsen säger respondent E. De unika hotellens detaljer är väsentliga för att möta 

den moderna turistens behov. Den moderna turisten är intresserad av självutveckling genom 

resor som ger ny kunskap, känslor, erfarenheter, samt nya upplevelser (Avilova et al, 2014). 

 

8.4 Framtiden 
De fem respondenterna var eniga om att boenden i framtiden måste vara intressanta och 

erbjuda något nytt för att behålla och attrahera nya kunder. Detta lägger Hanefors & Mossberg 

(2007) stor vikt vid och även Salazar (2018) poängterar att gäster söker samma lyxiga 

upplevelse men i en mer avslappnad miljö. Boendet måste alltså fokusera på upplevelser och 

intresset för materiella produkter inom besöksnäringen avtar argumenterar Salazar (2018). 

Dagens gäster söker efter något mer än en typisk hotellupplevelse (Avilova et al, 2014). 

Företaget, hotellet eller leverantören som erbjuder den mest spännande och bästa upplevelsen 

blir kundens val. De fem respondenterna anser att unika hotell kommer att bli mer populärt 

och relevant i framtiden. De tror att det unika i kombination med ekologisk hållbarhet är vad 

som kommer locka kunderna. Respondent A tillade att gäster återkommer mer frekvent än 

innan, och att detta är tecken på att unika hotell kommer bli mer relevant i framtiden och inte 

enbart en engångsupplevelse. Dagens kund är benägen att lägga mer pengar på boende 

upplevelser som sticker ut från det vanliga om de anser att upplevelsen överväger. Gästen 

betalar för oförglömliga upplevelser i sitt liv vilket omfattar flera olika faktorer än ett 

traditionellt hotell. Faktorer som till exempel, service, design, upplevelse, emotionella värden 

och självförverkligande (Avilova et al, 2014).  Att sträva efter hållbarhet och långsiktighet är 

faktorer som samtliga hotell prioritet högt inte enbart i dagsläget utan desto mer viktigare i 

framtiden eftersom de tror att de attraherar besökare. 
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8.5 Hållbarhet och upplevelser 
Att jobba med hållbarhet och med hållbar utveckling är en faktor som är viktig för dagens 

hotell och kommer bli ännu viktigare i framtiden enligt respondent A på Icehotell, respondent 

C på Kosta Boda Art Hotel och E på Jumbo Stay. Vad dessa tre respondenter anser stämmer 

in på vad Tillväxtverket (2008) visar på när hållbar turism kommer bli av ännu större vikt och 

spela en avgörande roll i kommande tid för olika företag inom besöksnäringen och kommer 

infinnas som ett konkurrensmedel för att inte riskera att bli placerad efter konkurrenter. 

Respondent E resonerar kring viktigheten kring att skapa unicitet och detta genom hållbarhet. 

Detta utförde Jumbo Stay genom att återvinna en jumbojet som respondenten visar på krävs 

planering och ett stort engagemang som stämmer in på (ibid) planering och samarbete är 

viktiga faktorer när man strävar mot en hållbar upplevelse- eller turistverksamhet. Här 

minimeras även de negativa effekterna som framkallas av nutidens och framtidens resande 

eftersom använt material återvinns som annars hade gått förlorat (Turistdelegationen, 2004). 

Jumbo Stay hotellkoncept stämmer även in på vad Nordiska ministerrådet (2009) visar på 

med långsiktiga hållbarhetsfaktorer som utvecklingen rådande sparandet av energi, 

miljövänliga resor och sopsortering. Detta eftersom hotellet sparar på samhällets energi när de 

återvinner byggmaterial. Konceptet bidrar även till miljövänliga resor i form av att gäster eller 

resenärer inte behöver transportera sig utanför Arlanda flygplats vid mellanlandningar. 

Respondent A från Icehotel menar på att de konstant jobbar med hållbarhet och 

hållbarhetsutveckling genom att skapa naturliga upplevelser som inte tär på natur eller miljön. 

Tillexempel använder verksamheten naturligt vatten från en sjö som anses vara helt oskadligt 

för miljön vilket bidrar till en positiv effekt för samhället vilket kan ses som ett långsiktigt 

hållbarhetstänk. Detta stämmer in på vad Bruntlandrapporten (1987) visar på med ekologisk 

hållbarhet som är att fokusera på långsiktighet för mänsklig hälsa och miljö och anpassa 

verksamheten utifrån dessa två faktorer. Begreppet ekologisk hållbarhet stämmer även tydligt 

in på Kosta Boda Art Hotel där respondent C visar på att verksamheten har ett hållbarhetstänk 

på grund av att de använder sig av lokala aktörer vid skapning av aktiviteter. Detta bidrar till 

minskning av transporter och en annan hållbarhetsfaktor blir även synlig vilket är ekonomisk 

hållbarhet som bidrar till långsiktiga relationer och samarbete med de lokala aktörerna (ibid). 
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9. Metod- och materialdiskussion 

9.1 Metodval 
Den kvalitativa metoden lämpade sig bra för att få svar på syftet. Frågan om vad unikt är, är 

subjektivt och tolkas på olika sätt. Därför kändes den kvalitativa metoden som ett naturligt 

tillvägagångssätt. Den kvalitativa metoden ger utrymme för nyanserade svar från 

respondenterna till skillnad från kvantitativ metod (Bryman, 2016). Nackdelen med 

kvantitativ metod är att den kräver mer arbete. Först och främst måste intervjuerna bokas in 

vilket inte alltid är så enkelt. Vid första försöket skickade mail ut till 13 unika hotell varav 

inget svar tillbaka. Vid ett andra försöket ringde vi till hotellen och fick vid det tillfället svar 

från fem hotell. Efter intervjuerna är klara måste de transkriberas vilket är tidskrävande. Om 

ett kvantitativt tillvägagångssätt hade tillämpats hade vi enkelt kunnat skicka ut en 

övergripande enkätundersökning i Facebook grupperna “Student i Grythyttan” samt “De 

kallar oss studenter” som är en grupp av studenter i Örebro Universitet. Snabbt hade svar 

kommit in och resultatet hade enklare kunnat redovisas jämfört med kvalitativ metod. 

 

9.2 Semistrukturerade intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer tillåter frihet i respondentens svar (Bryman, 2016). För att få de 

bästa svaren från respondenter är det viktigt att inte sätta några gränser för hur respondenterna 

kan utforma sina svar. Detta möjliggör att få ärliga svar som inte påverkas för mycket av 

intervjumetoden. De semistrukturerade intervjuerna över telefon gick utan större problem. 

Interjvuarna frågade alltid respondenterna om det var okej att spela in och det var ingen av 

respondenterna som sa nej. Applikationen “Call recorder” fungerade bra som inspelning av 

intervjuerna. Det hade varit bättre att träffa respondenterna ansikte mot ansikte för att få högre 

kvalitet på svaren. Å andra sidan hade respondenten kunnat se ens kön, ålder, etnicitet vilket 

skulle kunna påverka deras svar. Med telefonintervju sparade också författarna tid och pengar 

(Bryman, 2016). Det noterades att de större mer välkända hotellen hade tydligare svar på 

intervjufrågorna antagligen eftersom de är mer vana med intervjuer. De mindre hotellen hade 

också tillräckligt bra svar för att kunna bidra med nödvändig information men svaren var 

kortfattade och med mer upprepningar. 
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9.3 Litteratur- och databassökning 

Databassökningar har gjorts för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar. Databaserna som 

tillämpades var Leisure Tourism, DiVa och Google Scholar. Tidigare examensarbeten inom 

liknande ämnesområden har också använts som verktyg för att hitta passande material i form 

av böcker och studentlitteratur, eftersom författarna ansåg svårigheter med att hitta relevant 

information till ämnet. Svårigheten var att hitta rätt sökord för att få fram de artiklar som 

krävdes för att få svar på syftet. Vissa väsentliga artiklar var inte tillgängliga på nätet och var 

tvungna att beställas till Grythyttan. När väl rätt sökord användes, var det enklare att hitta 

artiklar relaterade till uppsatsämnet. 

 

9.4 Urval 
De fem respondenterna bidrog med relevant information till uppsatsämnet. En av 

respondenterna bidrog endast med information via mail vilket påverkade resultatets kvalitet. 

Om fler respondenter hade intervjuats, hade resultatet kunnat bli bättre och ännu mer 

nyanserat. Eftersom urvalet var målinriktad kan det ha påverkat studiens slutsats. 

Sammanfattningsvis gav respondenterna väldigt intressant och nyanserad information om 

unika boenden. Detta kan vara en konsekvens av att intervjuerna genomfördes via telefon 

vilket gjorde att respondenterna inte kunde se våra utseende, ålder och etnicitet. 

 

9.5 Dataanalys 

Modellen av Graneheim & Lundman (2003) var en bra metod för att bearbeta och analysera 

datan. Metoden möjliggjorde det för författarna att få en bättre bild av respondenternas svar 

och hur de var kopplade till varandra. När det övergripande temat bestämdes var författarna 

ett steg närmare att få svar på syftet. En kvantitativ metod kunde ha tillämpats istället. Isåfall 

skulle respondentens svar körts genom ett dataprogram, exempelvis IBM SPSS Statisitics 

Bryman (2016) som skulle kategoriserat svaren med olika variabler och presenterat det i ett 

diagram. Denna metod skulle också visat en övergripande bild över respondenternas svar och 

vara till hjälp för författarna. Eftersom endast fem intervjuer genomfördes ansåg författarna 

den kvalitativa metoden bättre lämpad. Då den är mindre tidskrävande och enklare att lära sig. 
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10. Etisk reflektion om studiens genomförande 

Författarna har tagit hänsyn till de fyra etiska grundreglerna för intervjumetod samt GDPR- 

lagen. Det första steget som gjordes i intervjuprocessen var att informera hotellen om 

undersökningen genom ett informationsbrev som även innehöll författarnas och handledarens 

kontaktuppgifter. Utöver informationsbrevet bifogades även ett mail där studiens ändamål och 

syfte förklarades. Det som författarna hade kunnat gjort annorlunda är att informationsbrevet 

och mailet hade kunnat skickats ut tidigare eftersom det tar lång tid för en del hotell att svara. 

Personerna som sitter på informationen som kan bidra till undersökningen kan även vara svåra 

att få tag på. Under alla intervjuer frågade författarna om det är okej att spela in samtalet för 

att säkerställa och undvika missförstånd. Det var ingen respondent som upplevde obehag eller 

ville avbryta inspelningarna.  

 

11.Slutsatser 
Resultatdiskussionen visar att unika boenden är framgångsrika för att de erbjuder upplevelser, 

vilket gästen värderar högre än traditionella hotell som erbjuder tjänster. Upplevelserna 

innebär att gästen är tvungen att delta och vara fysiskt närvarande. Unika boenden erbjuder 

känslor, lärdomar och självförverkligande hos gästen, genom deras upplevelser. Upplevelsen 

består främst av utformningen av boendet och platsen boendet är belägen på. Ett 

framgångsrikt unikt hotell karaktäriseras av faktorer som design, naturen, miljö, ekologiskt 

och upplevelser. Det unika hotellet måste särskilja sig från mängden och erbjuda något nytt 

som gästen inte upplevt tidigare. Utöver detta spelar också service en stor roll i att skapa en så 

personlig upplevelse som möjligt för gästen.  

 

12. Praktisk användning och vidare forskning 

Studien kan användas av hotellchefer för att få en bättre förståelse över vad som behöver 

göras för att behålla gästerna i framtiden. Studien redogör gästens behov och vad de är ute 

efter i en optimal hotellupplevelse. Exempelvis måste hotellcheferna kolla på utformningen av 

hotellet och jobba starkt med att skapa unika upplevelser som är hållbara och kopplade till 

naturen. Vidare forskning i detta området krävs för att hotellbranschen ska kunna möta de 

ständigt skiftande behov gästen har. 
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Hej 
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måltidskreatör och Hotell och värdskap vid Restaurang- och Hotellhögskolan, Örebro 
universitet. För vårt examensarbete gör vi en studie om unika hotell i Sverige. Syftet med 
studien är att undersöka hur hotell skapar unika upplevelser. 
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Vi söker därför dig som är i chefsposition på ett unikt hotell. Telefonintervjun beräknas ta 
cirka 20-30 minuter. 
Din identitet kommer att skyddas genom att vi ger alla deltagare och hotell fingerade namn. 
Intervjun kommer att spelas in digitalt och transkriberas. Både inspelningen och 
transkriberingen kommer att lagras på en lösenskyddad dator. Utöver oss kommer vår 
handledare och examinator ta del av materialet. Dina svar och dina resultat kommer att 
behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. Efter att examensarbetet examinerats och 
godkänts kommer filerna att raderas. Ansvarig för dina personuppgifter är Örebro universitet. 
Deltagande är frivilligt och du kan när som helst utan förklaring dra dig ur. Det slutliga 
arbetet kommer att lämnas in för slutlig bedömning den 10 juni 2019. Studien kommer att 
publiceras online i forskningsarkivet DiVA. Vid intresse skickar vi gärna resultatet till dig 
som deltar i studien. 
Tack för att du deltar i vår undersökning! 

Kontaktinformation 
Max Arnbert maxarnbert@gmail.com 0765603970 
Elias Krabbe elias.krabbe@gmail.com 0768564035 
Handledare 
Kerstin Nilsson, universitetsadjunkt vid Handelshögskolan, Örebro universitet 
kerstin.nilsson.hh@oru.se 
019303254 
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Hur skulle du beskriva erat hotell?  
 

Vad skiljer er åt från andra hotell? Vad gör er unika? 
 

Strategi och arbetssätt 
 

Vilken strategi använder ni för att locka kunder?  
 

Hur jobbar ni med gästerna för att möta deras behov?  
 

Skapning av det unika 
 

Hur skapar ni en unik upplevelse för gästerna? 
 

Varför är det viktigt att skapa något unikt? 
 

Är det hotellet som är det unika eller jobbar ni på fler sätt för att skapa upplevelser? 
 

Segment 
 

Vilka segment skulle du säga dras till den här typen av hotell? 
 

Framtiden 
 

Tror du att unika hotell är framtiden?  
 

Kommer fler hotell behöva anpassa sig efter att skapa något unikt? 
 
 
 


