Hotel Brosundet ved Naftadjupet, som ålesundet heter på
folkemunne. – A place to dream, i følge hotellets egen pr.

Byen med sørgerendene
sørger best for gjestene
Ålesund går helt til topps i en svært omfattende omdømmeundersøkelse, som er gjennomført
av www.trivago.no, som på verdensbasis er en av de store søkemotorene for hotellbooking. På
oversikten for Norge er jugendbyen tett fulgt av Bodø og Tromsø.
Nils Erik Langva (tekst og foto)

I denne undersøkelsen råder ikke tilfeldighetene, påpeker pr-ansvarlig for trivago
Norge, Kristin Jacobsen. Hun forteller at
rangeringen er basert på gjestevurderinger
og -anmeldelser fra over 140 bookingsider,
verden over.
I sin tid brukte innbyggerne selv betegnelsen, ”byen med sørgerendene” om Ålesund.
Årsaken var de iøynefallende, sorte takrennene på jugendstilhusene i sentrum. Men
alt annet enn sørgelig forhold møter i dag
de som er hotellgjester i byen. Den lokale
hotellnæringen vet å sørge godt for gjestene
sine, i følge undersøkelse fra trivago.
Ikke overraskende
– Så kjekt. Men som ekte ålesundjente må
jeg vel ha lov til å si at resultatet ikke er
overraskende, ler Christel Elisabeth Furnes,
som flyttet tilbake til hjembyen, for nær
et år siden, for å ta over som direktør ved
Hotel Brosundet.
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Tidligere jobbet Christel Elisabeth mange
år for Petter Stordalen, rundt om på flere
Choice-hoteller, sist i et år og ni måneder
ved Expo Quality Hotel på Fornebu. Hun
var en av de første som ble ansatt, og
arbeidet med prosjektplanlegging frem til
hotellet ble åpnet i mars 2012.
– Mange trodde kanskje at den knallharde
konkurransen i byen skulle resultere i
ansatte som sprang bena av seg og ikke fikk
tid til å yte tilstrekkelig service.
– Man må være klar over at vi i serviceyrkene tidligere ikke risikerte noe verre enn et og
annet evalueringskort, som vi kunne kaste i
papirkorga om vi ikke likte bedømmelsen.
En faktor, som i disse tider påvirker fokuset
på kundetilfredshet, tror jeg er de sosiale
mediene. En dårlig opplevelse kunne en gjest
tidligere fortelle til sine nærmeste bekjente.
I dag når reaksjonene langt videre ut ved at
de kan legges ut på Trip Advisor, Facebook,
Twitter osv. Alt er blitt mye mer transparent

og vi kan ikke løpe og gjemme oss lenger.
Dessuten er det jo også slik at alle hotellene
her i byen er forholdsvis små og intime. Dermed har vi lettere oversikt på hver enkelt
gjest, samtidig som de opplever en mer
intim og god atmosfære enn man er vant til
fra større hoteller.
Mye gratis
– Hva betyr merkevaren ”jugendbyen” for
kundetilfredsheten?
– Vi får faktisk mye gratis fra byen og
distriktet. Jugendstilen er utvilsom blitt
en merkevare for Ålesund. Her er vakre
bygninger og et unikt miljø i gangavstand
fra alle hotellene, som i mange tilfeller har
vært flinke til å ta vare på jugendstilen i
egne bygninger. Og så har vi en fantastisk,
storslagen og spesiell natur i alle himmelretninger
– Ellers er det først og fremst er det naturlig
for meg å se på hva vi gjør på vårt eget

Hotelldirektør, Christel
Elisabeth Furnes mener Hotel Brosundet, har fordeler
som et lite, men intimt
og koselig sted, slik dette
rommet antyder. Hun tror
denne typen kvaliteter har
bidradd til at hotellgjestene
trives i byen.

hotell, som vi markedsfører som, A place
to dream. Det betyr jo at vi skal være best
på personlig service.
– Men slike ”floskler” serverer jo aktører i
absolutt alle bransjer.
– Målsettingen er ingen floskel, men den
reduseres til en dersom vi ikke konkretiser
betydningen av målet. Jeg er for eksempel
ikke så veldig opptatt av at alle her kan
våre visjoner og forretningsidéen helt ordrett. Betydningen av dem skal imidlertid
alle kunne omsette til praktisk handling.
Målene er å skape enestående atmosfære
og opplevelse for gjestene våre. Vi skal
rett og slett forføre alle sansene dine, sier
Christel, med ettertrykk.
– Vi er tross alt en del som har bodd på
hoteller i alle verdensdeler. Som gjest
møtes man gjerne med det ene slagordet
mer løfterikt enn det andre i hotellets logo.
Men for egen del har jeg, kanskje bare en
eller to ganger, opplevd at ryddehjelpen,
som triller vogna med laken og håndklær,
hilser med et smil - og kjenner navnet på
gjesten.
– Det er jo akkurat slike ting som er så
veldig viktige. Personlig service må omsettes til handling. Vårt slagord som, A place
to dream, blir jo meningsløst hvis vi ikke
klarer å gi det et innhold som er håndfast
for kundene. Dette kan være små handlinger som gjør at hver enkelt gjest føler seg
sett og helt spesiell, eller større aktiviteter
og opplevelser som for eksempel fisketurer
der vi legger til rette for alle praktiske
detaljer, fra fiskestang til båt, og slik at

gjesten kan ta med fangsten til hotellet og
få den tilberedt her.
Eget slagsteam
– Som en del av 62 Nord er vi en totalleverandør på reiselivsopplevelser. Vi har
et eget salgsteam som kartlegger kundens
behov og vi har som mål å levere gjestene
våre verdifulle opplevelser. Man må som
gjest føle at man har opplevd noe unikt dette tror jeg er viktig for å score bra på en
kundetilfredshetsmåling. Vi må hele tiden
være på tå hev. Det er faktisk bare et par
dager siden nøkkelpersonene her på hotellet
reiste vekk for å snakke om Løfte-ledelse,
som er det ordet jeg bruker for å sette fokus
nettopp på disse tingene. Kundeløftene må
være tydelige, viktige for gjesten, helhetlig
levert og ikke minst holdt over tid. Så
må dette kommuniseres vertikalt i hele
organisasjonen, og den må settes i stand til
å praktisere tiltakene over i tid. Først da
kan vi snakke om at målene virkeliggjøres.
Jeg tror hotellene i Ålesund har gjort mye
bra på en del av de områdene jeg har nevnt,
og at forklaringen på den gode omdømmemålingen er å finne her, avslutter Christel
Elisabeth.
Best i landet
– Selv om forskjellene er små kan vi likevel
slå fast at Ålesund er den beste hotellbyen i
landet, sett fra gjestenes perspektiv. Vi har
dessverre ikke kunne gå inn i alle de begrunnelser som er gjort fordi grunnlagsmaterialet er veldig omfattende, kommenterer

Listen der Ålesund topper, baserer seg
på bedømmelser fra 140 bookingsider
på internett, sier pr-sjef i trivago Norge,
Kristin Jacobsen. (Foto: Privat)
Listen nedenfor viser hvor mange
prosent av gjestene som har gitt positiv
bedømmelse av Ålesund som hotellobby,
på alle de undersøkte websidene.
1) Ålesund - 79.97 %
2) Bodø - 79.78 %
3) Tromsø - 79.61 %
4) Haugesund - 78.81 %
5) Trondheim - 77.87 %
6) Oslo - 76.86 %
7) Lillehammer - 76.83 %
8) Stavanger - 75.51 %
9) Kristiansand - 74.49 %
10) Bergen - 74.28 %
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De tretti første plassene på den internasjonale listen ser slik ut:

Unik natur legger til rett for mange fantastiske opplevelser, mener direktør, Christel
Elisabeth Furnes. Bildet er tatt fra byfjellet, Aksla, med Sunnmørsalpene kneisende i
bakgrunnen, og Color Line Stadion og Sunnmørshallen omtrent midt på bildet, i vestre
del av byen.
pr-ansvarlig for trivago, Kristin Jacobsen
– Dette er første gang vi gjør en undersøkelse som også omfatter norske hoteller.
Vi har derfor ikke statistikk fra tidligere
å sammenligne med. Fordi dette er den
første, norske undersøkelsen, gjelder ikke
resultatene for en spesifikk periode, men
har rangeringer fra både fjoråret og dette
året. Vi planlegger for øvrig å gjenta denne
undersøkelsen hvert år framover.
Gjestene har gitt hotellene i Ålesund en
gjennomsnittlig vurdering på 79,97 prosent.
Tett bak følger to nordnorske byer; Bodø
(79,78 prosent) og Ålesund (79,61 prosent).
På bunnen av listen finner vi Bergen, som
bare har fått en gjennomsnittlig vurdering
på 74,28 prosent.
Dresden er best
Tysklands Dresden er rangert som nummer
én på den globale listen over hotellomdømme. Dresden- hotellene har den beste
gjennomsnittlige poengsummen og har
flest positive anmeldelser blant gjestene.
Mer overraskende er det kanskje at et av
nordmennenes favoritt-reisemål, London,
ligger på bunnen av listen, faktisk helt nede
på 100. plass.
Hanoi i Vietnam ligger som nummer to, og
Portland i USA er nummer tre. Andre byer
høyt oppe på listen er Tokyo, Krakow og
Budapest. Hovedstedene som ikke klarer
seg like godt er Brussel, Amsterdam, Paris
og København, som alle er blant de ti i
bunn. Oslo er ikke med i vurderingen, mens
svenskene har Stockholm inne på 61. plass.
34 millioner
Trivago mottar årlig 34 millioner anmeldelser og 14 tusen bilder fra overnattingsgjester
i hele verden, og er således en ledende
10 www.hotellmagasinet.no

operatør på global basis.
Selskapet, som i begynnelsen av året har
presentert seg hyppig med reklameinnslag
på skandinavisk fjernsyn, er en søkemotor
som sammenligner overnattingspriser for i
overkant av 600,000 hotell. Priser fra godt
over 100 bookingsider blir også sammenlignet.
Hver måned benytter 18 millioner seg av
trivago for å sammenligne hotellpriser.
Selskapet har sitt hovedkontor i Düsseldorf,
Tyskland. Det har kontorer i New York,
Madrid, Milano, Paris og Athen. Selskapet
ble grunnlagt i 2005 og opererer internettsøk i 30 forskjellige land.
Kryptisk
Litt historikk til slutt: Få utenfor Sunnmøre kjenner den folkelige betegnelsen
for Ålesund, som byen med sørgerendene.
Den går helt tilbake til tiden etter den store
bybrannen i 1904. Gjenoppbyggingen
var omfattende og kostnadskrevende.
De berømte jugendstilbyggene gjorde
dype innhugg i lommebøkene til mang en
byggherre. Regelen var derfor at husene
ikke ble malt, med det resultat at de mørke
takrennene, som kranset husene, fikk
oppnavnet sørgerender.
Faktum er at folk flest var flaue over byen
sin, til langt inn på 60-tallet. De syntes den
var grå og trist, og de færreste så skjønnheten i jugendstilhusene. De var fritt frem
å rive, og da ”storhotellet”, Hotell Noreg,
i sin tid fikk et arkitektonisk uttrykk,
i skrikende kontrast til jugendhusene i
sentrum, ga folkemeningen uttrykk for at
denne løsningen var å anse som et etterlengtet fremskritt.
Men med årene har Ålesund gjort nettopp
jugendstilen til sin egen merkevare, med

1. Dresden, Tyskland , 83.08 %
2. Hanoi, Vietnam, 82.99 %
3. Portland, USA, 82.93 %
4. Tokyo, Japan , 82.11 %
5. Santiago de Composituma, Spania,
82.05 %
6. Gdansk, Polen, 81.90 %
7. Chicago, USA, 81.76 %
8. Seattle, USA, 81.61 %
9. Krakow, Polen, 81.44 %
10. Budapest, Ungarn, 81.40 %
11. Washington D.C., USA, 81.23 %
12. Bologna, Italia, 81.14 %
13. Rostock, Tyskland, 81.09 %
14. Venezia, Italia, 80.82 %
15. Brugge, Belgia, 80.76 %
16. Bangkok, Thailand, 80.74 %
17. Dallas, USA, 80.72 %
18. Las Vegas, USA, 80.65 %
19. Warszawa, Polen, 80.63 %
20. Dubai, De forente arabiske emirater,
80.50 %
21. Bucuresti, Romania, 80.46 %
22. Santiago de Chile, Chile, 80.28 %
23. Leipzig, Tyskland, 80.12 %
24. Praha, Tsjekkia, 80.03 %
25. Firenze, Italia, 79.97 %
26. Beijing, Kina, 79.96 %
27. Phoenix, USA, 79.83 %
28. Valencia, Spain, 79.82 %
29. Berlin, Tyskland, 79.75 %
30. Buenos Aires, Argentina, 79.58 %

stadig økende antall besøkende ved byens
hoteller. Mange av dem kommer nettopp for
å oppleve byens vakre sentrum, som faktisk
er enestående i verden med sin konsentrasjon av hus i jugendstil, eller Art Nouveau,
som er en annen betegnelse.
Det siste tiåret har byens hotellbransje
gjennomført nybygginger og renoveringer
nærmest over en lav sko. Og mens mange
mumlet om overkapasitet, og påfølgende
overanstrengt økonomi, som ville resultere
i for lave bemanninger og til slutt elendig
service, så indikerer altså undersøkelsen
fra trivago en annen trend, i alle fall hva
kundetilfredshet angår.
For øvrig har betegnelsen ”Naftadjupet”
har sin bakgrunn i bybrannen, den også.
Selve ålesundet løper tvers gjennom
sentrum, den gang som nå. Byens apoteker
hadde hus rett ved sundet, på den tiden den
store katastrofen var like ved å inntreffe.
Da bybrannen raste som verst ble apotekeren stadig mer nervøs for at naftabehodningen i kjelleren skulle eksplodere og sende
bygningen lukt i været. Dermed lempet
han hele ladningen i ålesundet. Og så brant
huset ned likevel.

