
 

 1 

Inspiration till ny heminredning börjar med en semesterresa 
 

● En ny undersökning från Booking.com visar att fler än hälften av resenärerna (56 %) återvänder 

från sin semester så glada över sitt semesterboende att de blir inspirerade att byta inredning 

hemma 

● En tredjedel säger att de tillbringade mer tid än beräknat på semesterboendet eftersom de 
älskade boendets inredning 

● Att hyra en bostad erbjuder en mer unik eller ovanlig inredning än andra typer av boenden 
● För 70 % av resenärer som ska välja var de ska bo under semestern är det viktigt att boendets 

design (utseende och atmosfär) skiljer sig från hur de har det hemma 
● Booking.com har samarbetat med inredningsstylisten och livsstilsexperten Will Taylor för att ge 

praktiska råd om inredning så att resenärer kan ta semesterkänslan med sig hem 
 
Malmö – 19 februari 2018 – För en tredjedel av resenärer världen över är heminredning ett stort 

intresse. Vår kärlek till vackra hem inspireras av världen runt omkring oss och i synnerhet de 

fantastiska ställena vi väljer att bo på när vi är på semester. 

Booking.com, världsledande i att koppla samman resenärer med det bredaste urvalet av fantastiska 
ställen att bo på, har gjort en undersökning med nästan 19 000 resenärer som visar att inredningen i 
semesterboenden kan skapa så oförglömliga upplevelser att över hälften av resenärerna (56 %) 
inspireras till att byta inredning när de kommer hem. Och bland millenniegenerationen stiger siffran till 
67 %. 
 
Vår önskan att semesterkänslan ska bestå är så stark att en tredjedel av resenärerna (32 %) säger att 
de vill byta inredning hemma eftersom de vill ha en inredning som påminner dem om de fina 
upplevelserna under semestern, och en av fem (21 %) vill återskapa sina semesterupplevelser när de är 
hemma. 
 

Det finns många som även låter sig inspireras av den lokala designen (44 %) för att inreda sitt hem. Den 

som är intresserad av design och inredning borde överväga att åka till Helsingfors (Finland), Köpenhamn 

(Danmark), Eindhoven (Nederländerna), Graz (Österrike) eller Milan (Italien) – det är de högst 

rekommenderade resmålen för designintresserade enligt Booking.coms resenärer*. 

 

Andra saker som inspirerar resenärer att byta inredning efter semestern är: 

- Syn- och ljudintryck under semestern, t.ex. färger och textilier (36 %) 

- Att utforska en annan kultur (32 %) 

- Besök på museer, konstgallerier och andra intressanta platser (20 %) 

 
Designade semestrar 
Inredningen spelar en avgörande roll när resenärer fattar beslut om var någonstans de ska bo. Fyra av 
tio (39 %) säger att boendets inredning är den viktigaste faktorn när de väljer boende. Tre av tio (29 %) 
säger till och med att de har tillbringat mer tid på boendet än planerat på grund av hur mycket de gillat 
dess inredning (och den siffran ökar till 60 % bland resenärer från Indien och till 56 % bland resenärer 
från Kina). 
 
Med det stora utbudet av boenden som finns idag säger fyra av tio resenärer (39 %) att de ser 
semestern som en möjlighet att bo på nya ställen som inspirerar dem att fräscha upp inredningen 
hemma. Det är hyrda bostäder (t.ex. stugor, villor, gites) som är de mest populära – 34 % av resenärerna 
säger att de väljer dessa unika boendealternativ för den inspirerande inredningen, jämfört med endast 
25 % som väljer hotell av samma anledning. Nästan hälften (47 %) säger att de skulle välja att hyra en 
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bostad över hotell för att uppleva unik eller ovanlig heminredning (67 % för resenärer från Thailand och 
71 % för resenärer från Indien). 

Nya idéer kommer från olika miljöer 
För majoriteten av resenärerna (70 %) som ska välja var de ska bo under semestern är det viktigt att 
boendets design (utseende och atmosfär) skiljer sig från hur de har det hemma. Det här gör det 
enklare för resenärerna att komma ifrån, både fysisk och mentalt. Två tredjedelar (57 %) gillar att 
befinna sig i en helt ny miljö eftersom det hjälper dem att få ut det mesta av semestern. Andra 
anledningar till varför man väljer ett boende med annorlunda inredning än sitt eget hem är: 

- För att vara öppen för nya upplevelser under semestern (54 %) 

- För att uppleva nya kulturer (45 %) 

- För att bo på ställen som är ovanligare än ens eget hem (29 %) 

- För att uppleva olika typer av inredningar under semestern innan man testar en ny stil hemma 

(20 %) 

- För att få inspiration inför framtida heminredningar (15 %) 

- För att uppleva olika stilar som de själva inte skulle våga ha hemma (15 %) 

Över hälften av resenärerna (57 %) uppger att semestern uppmuntrar dem till att vara mer kreativa 

med heminredningen. Booking.com har samarbetat med inredningsstylisten och livsstilsexperten Will 

Taylor för att ge praktiska inredningstips som kan hjälpa resenärer att ta semesterkänslan med sig hem.  

Här är fem av Wills bästa tips**: 

1. Förvandla sakerna som du älskade och köpte med dig hem från semestern till centrala delar av 
inredningen i ditt hem. Till exempel kan du förvandla en korg till en unik matbordslampa eller 
hänga en matta på väggen bakom sänggaveln för att tillföra färg, mönster och känsla till 
sovrummet. 

2. Om du gillade färgerna som du såg på semestern, men är osäker på hur du ska ta in dem i ditt 
hem – var inte orolig. Gå igenom alla bilder du tog och allt du köpte (vykort, kläder, accessoarer) 
och se hur färgmönstret ser ut. Troligtvis har en eller två färger fångat ditt intresse – använd 
dessa färger när du ska måla om. 

3. Handla smart! Du får mer plats med den lokala designen i ditt bagage om du lämnar kvar saker 
som du kan köpa hemma. Om du till exempel hittar kuddar som du gillar – ta kuddfodralen med 
dig och lämna kuddarna. En neutral soffa med ett antal färgglada, mönstrade kelimkuddar från 
en marockansk basar kan direkt ge vardagsrummet en varm och exotisk atmosfär. 

4. Även dofter kan föra en tillbaka till semestern. Tyckte du om känslan och lukten av eldstaden i 
semesterlägenheten? Köp ett doftljus med rökig trädoft, tänd den nästa gång det snöar och låt 
dig transporteras tillbaka till den mysiga eldstaden. 

5. Färg är ett känsloladdat designelement som är perfekt för att återskapa ett minne eller den 
bästa utsikten från semestern. Och om du älskar färgerna som omger dig kommer du att vilja 
tillbringa mer tid där och ännu viktigare – känna dig gladare. Varför inte måla en blå fondvägg 
bakom sängen eller i hallen för att påminnas om ditt livs resa till Medelhavet? Det finns otaliga 
målarguider online som kan hjälpa dig att skapa ett färggrant designelement. 

 

Kommentar från Pepijn Rijvers, Chief Marketing Officer, på Booking.com: “Upplevelserna vi är med om 

när vi reser kan vara livet ut – oavsett om det handlar om minnena vi skapar, sakerna vi köper eller 

inspirationen vi kommer hem med. Intresset för heminredning sträcker sig över alla kontinenter, så 

varför inte få nya idéer och låta sig inspireras av ställena som vi bor på under semestern? På 

Booking.com erbjuder vi 30 olika typer av boenden – från hus, lägenheter och B&Bs, till trädkojor och 

igloor. Allt för att ge resenärer den ultimata semesterupplevelsen, som även kan inspirera dem byta 

inredning hemma.” 
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*Det här är de topprankade resmålen bland 1 021 resmål, som rekommenderas för designintresserade av 237 264 

Booking.com-resenärer från hela världen. 

Kontaktuppgifter 

Kontakta Booking.coms pressavdelning i Sverige för mer information: Booking@aspekta.se 

 

KOMMENTAR TILL REDAKTÖRER 
Undersökningen beställdes av Booking.com och utfördes oberoende bland 18 500 personer (fler än 1 000 
personer vardera från Storbritannien, USA, Brasilien, Kina, Tyskland, Italien, Spanien, Frankrike, Indien, Singapore 
och Ryssland samt över 500 personer vardera från Australien, Argentina, Belgien, Kanada, Danmark, Hongkong, 
Kroatien, Indonesien, Japan, Mexiko, Nederländerna, Nya Zeeland, Sverige, Thailand och Taiwan). Deltagarna 
fyllde i en enkät online i november 2017. 

 
Om Booking.com:  
Booking.com grundades 1996 i Amsterdam och har gått från att vara ett litet, holländskt start up-företag till ett 
av världens största e-handelsbolag. Booking.com är en del av Priceline Group (NASDAQ: PCLN) och har över 
15 000 anställda på 198 kontor i 70 länder. 
 
Vår vision är att göra det möjligt för alla att upptäcka världen, och därför investerar Booking.com i digital 
teknologi som gör det lättare att resa. På Booking.com sammankopplar vi resenärer med världens största utbud 
av fantastiska ställen att bo på – allt från lägenheter, semesterhem och familjeägda B&B-boenden till 5-stjärniga 
lyxhotell, trädkojor och till och med igloor. Booking.coms webbplats och appar finns på över 43 språk och 
erbjuder över 1,6 miljoner hotell och boenden i fler än 120 000 destinationer i 228 länder och territorier över 
hela världen. 
 
Varje dag bokas över 1,5 miljoner rumsnätter på vår plattform. Oavsett om våra kunder ska göra en fritids- eller 
jobbresa kan de direkt boka det perfekta boendet snabbt och enkelt med Booking.com – utan bokningsavgifter 
och med prismatchning. Booking.coms kundtjänst står redo att hjälpa kunder på 43 språk – när som helst på 
dygnet. 
 
Följ oss på Twitter och Instagram, gilla oss på Facebook, och för att få de senaste nyheterna, datan och inblickarna, 
besök global media room. 
 

Om Will Taylor  
Will är en content creator, bloggare och författare baserad i New York och har omnämnts av Forbes som en av 

de 30 mest inflytelserika personerna i sociala medier. Sedan 2009 har han delat med sig av sin kärlek till design, 

stil och resor. Wills blogg Bright Bazaar är ett steg in i hans fräscha, färgglada och noggrant kurerade värld av 

smart design, reseinspiration och chic stil. Med sin lättsamma, moderna och glada stil skapar Will miljöer som 

framkallar en känsla som han beskriver som “make-you-smile style.” Hans lättillgängliga tolkning av design och 

mode lockar över 2,6 miljoner fans och har lett till två bästsäljande designböcker som har översatts till 11 språk. 

**Wills övriga tips är: 

1. Anteckna namnen på de lokala växterna som du gillar när du är ute och reser så att du kan köpa dem när du 
kommer hem. På internet kan du lätt hitta specialiserade lokala odlare för alla dina grönfingrade behov. 

2. Fanns det något lokalt porslin som du älskade? Färggrant porslin kan vara ett fantastiskt sätt att liva upp ett 
rum och kan även fungera som samtalsämne för gäster. Köp några tallrikar eller skålar att ta hem. Du kan 
väcka dina reseminnen till liv igen när du använder dem. 

3. Att köpa lokalt hantverk är ett bra sätt att ta med sig en del av semestern hem, så köp en mjuk väska som 
du kan packa ner i resväskan för eventuellt extra bagage. Många affärer säljer prisvärda, stora väskor gjorda 
av slitstarkt material som är perfekta när man ska transportera hem sina inköp. 

4. Om du hittar en möbel som du bara måste ha – bekymra dig inte över att du inte kan ta med den hem. Nu 
är det lättare än någonsin att beställa lokalt designade möbler när du väl kommit hem. 

5. Fanns det något tyg på ditt semesterboende som du känner att du inte kan leva utan? Fråga värden var de 
hittade det och köp med dig en bit hem. Hemma kan du antingen rama in det eller göra kuddfodral av det. 

mailto:Booking@aspekta.se
http://www.twitter.com/bookingcom
https://www.instagram.com/bookingcom/
http://www.facebook.com/bookingcom
https://news.booking.com/

