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Rekordresultat för Sveriges första affärssporthotell  

Mornington Hotel i Bromma är Sveriges första affärssporthotell. De erbjuder sina gäster möjlighet 

att aktivera sig i samband med hotellvistelsen. Konceptet har visat sig vara framgångsrikt och 

attraherar såväl gäster som medarbetare. 2010 gjorde hotellet sitt bästa resultat på 20 år. 

Som Sveriges första affärssporthotell satsar Mornington i Bromma på att ge gästerna fler alternativ 

till hotellrummets TV och barhänget i lobbyn. En stor del av konceptet bygger på att alla i personalen 

har dubbla roller. Hotelldirektören leder turer på rullskidor, kocken är massör och receptionisten 

håller i yogapass. 

– Våra gäster kan aktivera sig med allt från kajakpaddling och styrketräning till klättring och massage. 

Samtidigt mår också våra medarbetare bättre. Att varva hotelljobbet med olika träningspass är 

fantastiskt uppskattat, säger Märit Andersson, hotelldirektör på Mornington Hotel Bromma. 

Förutom en klättervägg på fasaden och ett fullt utrustat gym finns här bland annat terrängcyklar, 

rullskidor och kajaker att låna. Flera av rummen är inredda med balansbollar, hopprep och hantlar 

och den som vill kan också boka rum där personlig tränare ingår. 

Förbättrad ekonomi och minskad personalomsättning 

Att hotellet är populärt hos gästerna påverkar resultatet. 2010 års resultat på 13,5 miljoner kronor är 

det bästa i hotellets 20-åriga historia. Mornington Hotel Bromma har tagit marknadsandelar varje 

månad under ett och ett halvt år och beläggningen har ökat med 10 procent sedan konceptet 

introducerades.  

Under den senaste tvåårsperioden har endast ett par medarbetare slutat vilket gör att hotellet i 

princip har en personalomsättning på noll. Sjukfrånvaron har dessutom minskat till ca 3 procent. 

Mornington får ständigt spontanansökningar från olika personer som vill arbeta eller praktisera på 

hotellet. 

– Det finns en ny stolthet och ett ännu tydligare engagemang hos medarbetarna nu än tidigare. Vi 

känner oss otroligt glada över att ha den här atmosfären i personalstyrkan. Vi ser den låga 

personalomsättning och sjukfrånvaron som ett bevis på att våra medarbetare trivs med sina jobb, 

fortsätter Märit Andersson. 
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