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Ny undersökning avslöjar:  

Det här stjäl svenskarna med sig 
från hotellrummen 
 
Hotellrummet är en plats där du kan njuta av olika bekvämligheter och landa mellan sol 
och bad på semestern. En del resenärer passar också på att plocka med sig minnen hem 
från hotellen. En ny undersökning från onlineresebyrån eBeach.se visar nämligen att mer 
än varannan svensk har tagit något från ett hotellrum och det som oftast slinker ned i 
resväskan är olika textilier och produkter från minibaren. 
 
Ett trivsamt hotellrum är en viktig del av semesterupplevelsen för många resenärer. En  
del trivs dessutom så pass bra att de väljer att ta med sig minnen från sina hotell. Hela 56  
procent har nämligen plockat med sig saker från sina resor. Det visar en ny undersökning  
från eBeach.se. Var fjärde person har tagit handdukar. Därefter är det badrockar och  
produkter från minibaren som är det vanligaste att ta med hem till Sverige. 
 
Undersökningen visar också att en del semesterfirare passar på att samla på sig glas,  
tallrikar och bestick utomlands. Sex procent av svenskarna har någon gång packat ned  
porslin i resväskan och nästan lika många har också plockat hem speglar och kuddar.  
Samtidigt säger 44 procent att de aldrig har tagit någonting från ett hotellrum. 
 
Även otympliga föremål lockar 
Vissa resenärer verkar inte hindras av att en del föremål är stora och otympliga.  
I undersökningen erkänner några att de bland annat har tagit TV-apparater och  
dammsugare. Toalettborstar, badrumsmattor och bordsben återfinns också på listan  
över de mest konstiga sakerna svenskarna valt att ta på hotell utomlands. 
 
Topp 10: Det har flest svenskar tagit från sina hotellrum 
1. Handduk 
2. Badrock 
3. Produkter från minibaren 
4. Glas/tallrikar/bestick 
5. Spegel 
6. Kudde 
7. Galgar 
8. Hårtork 
9. Dekoration/prydnadsföremål 
10. Konst/tavlor 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Carolina Laurén, presskontakt för eBeach i Sverige 
Tel: 0733 - 16 34 20 
E-mail: carolina@agency.se  
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Om eBeach: 
eBeach.se är en onlineresebyrå som låter sina kunder kombinera sin egen solsemester  
från ett stort utbud av flyg, strandnära hotell och transfer. eBeach är en del av On the  
Beach Group, en ledande onlineresebyrå i Storbritannien som har blivit en av de populäraste 
hemsidorna att boka sin solsemester på, med över 50 miljoner besökare och 1,5 miljoner 
resenärer varje år. Sedan september 2015 är On the Beach Group listad på London-börsen 
 
Om undersökningen:	
Undersökningen är beställd av eBeach och genomförd av det internationella undersöknings-
företaget Censuswide under 2018. Undersökningen har 1 004 respondenter och är statistiskt 
säkerställd på riksnivå. 
 
Vad av följande har du tagit med dig tillbaka till Sverige från ett hotellrum?  
 Totalt 
Handduk 26 % 
Badrock 15 % 
Produkter från minibaren 11 % 
Glas/tallrikar/bestick 6 % 
Spegel 5 % 
Kudde 5 % 
Galgar 5 % 
Hårtork 4 % 
Dekoration/prydnadsföremål 3 % 
Konst/tavlor 3 % 
Sängkläder 3 % 
Askkopp 3 % 
Väckarklocka 2 % 
TV 2 % 
Lampa 2 % 
Annat  11 % 
Jag har aldrig tagit något från ett hotellrum 44 % 

 
 
 
 
 


