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Under det senaste decenniet har en radikal utveckling skett på hotellmarknaden runt om i världen. 

Hotellmarknaden har expanderat enormt, många nybyggen har påbörjats och flera nya hotell har 

etablerats. Dessa satsningar beror delvis på fortsatt starkt affärsresande men därutöver på den 

ständigt ökande turismen. Efter finanskrisen har utvecklingen dämpats. Plötsligt finns ett större 

utbud och en mindre efterfrågan vilket leder till svårare konkurrens. Hur påverkas olika aktörer och 

hotellkoncept och vilka faktorer är avgörande för att stimulera efterfrågan och uppnå 

konkurrensfördelar? 

Förr i tiden reste inte folk som de gör idag men ökat välstånd i kombination med ett ökat utbud och 

priskonkurrens, t.ex. innebärande att flyg och hotell finns att tillgå i olika prisklasser, har möjliggjort 

att fler kan resa. Framförallt har dessa faktorer positivt påverkat nöjesresandet, turismen. 

Näringslivet påverkas positivt när resandet ökar, vilket också påverkar hotellmarknaden. Näringsliv 

och konjunktur har alltså en direkt påverkan på hotellmarknaden som är beroende av resenärer. 

Minskar efterfrågan minskar även beläggningsgraden och detta leder till lägre lönsamhet. 

Det som gör hotellfastigheter så speciella är dess enformighet. När en fastighet väl nyttjas för ett 

syfte är det svårt att utan väsentliga förändringar anpassa till något annat. Härtill kommer särskilda 

faktorer som påverkar attraktiviteten, t.ex. lägesfaktorn, och för vilket syftet måste anpassas. Det kan 

t.ex. vara svårt att ändra en hotellfastighet när den väl står klar och i tider med svag konjunktur har 

hotell med bättre faktorer en fördel. Det kan därmed vara intressant att studera vilka faktorer som 

påverkar respektive åtgärder som kan vidtas för att stärka dessa.  

Denna uppsats utgörs av en fallstudie om Elite Hotels. Uppsatsen kommer att visa hur 

hotellmarknaden i Sverige har utvecklats historiskt intill idag och påverkan av de olika kriserna. 

Uppsatsen kommer också att visa vilka faktorer som har väsentlig betydelse för framgångsrik 

hotellverksamhet, inklusive kopplingen till underliggande fastigheter. Detta appliceras sedan på Elite 

Hotels för att visa hur de har klarat kriserna samt hur de positionerat och utvecklat erbjudandet och 

drivit efterfrågan. 
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Under the last twenty years there has been a radical change on the hotel market. The hotel market 

has expanded enormously, many new built has begun and more hotel has been established. These 

efforts partly depend on more business travelers and an increasing tourism. After the financial crisis 

the development has slowed in progress. Suddenly there is a greater range and a lower demand 

which leads to more and harder competition. How does different players and hotel concept affects 

and which factors are decisive to stimulate the demand and achieve competitive benefits.  

In the past people did not travel like they do today but an increased prosperity combined with 

increased supply and price competition, such as flights and hotels are available in different price 

range, has enabled more people to travel. Above all, these factors have a positive effect on leisure 

travel, tourism. The industry in effected positive when the travelling is increasing, which also effects 

the hotel market. The industry and the state of the market have a direct impact on the hotel market 

which is dependent on the travelers. If the demand decreases the hotels guest reduces which leads 

to a lower profitability.  

What makes a hotel property so special is their monotonous. This makes it hard when a property is 

used for a special purpose to without essential changes adjust to something else. In view of this there 

are some particular factors that effect the attractiveness, such as location factor, and for which the 

purpose must adjust to. It could for an example be hard to change a hotel property after it has been 

finished and in times of weak economy hotels with better factors are more beneficial. It could 

therefore be interesting to study which factors that affects the most and measurements that can 

strengthen this.  

This candidate exam is a case about Elite Hotels. This exam will show how the Swedish hotel market 

has develop until today and how the hotel market has been affected by the different crisis. This exam 
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will also show what factors that has more meaning to succeed in the hotel business, including the 

connection to the underlying properties. This will later be applied on Elite Hotels to show how they 

have handled the different crisis and how they have positioned and develop offers and kept a drive 

on the demand.  
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1. Inledning 

1.1Bakgrund 

Hotellfastigheter är fastigheter vars huvudändamål är att kunna tillgodose kortvarigt boende 

(Andersson, Björklind, & Lewton, 2008). Detta är en kategori vars värde präglas av både 

fastighetsfaktorer samt trender och marknadsförutsättningar. Hotellmarknaden påverkas ständigt av 

hur marknaden ter sig, mycket eftersom turismen har en stor effekt på hotellmarknaden.  

Turismen har förändrats radikalt med tiden och anses viktig för städers expansion. Förr i tiden så 

prioriterades inte resor på samma sätt som idag, utan resor är något som är mer efterfrågat och för 

vissa finns i mångas vardag, t ex affärsresor (Petersson, 2007). Med ökat affärsresande och turism 

följer även ökad efterfrågan på hotellrum vilket underbygger behov av ökad kapacitet, d.v.s. 

investeringar för att öka utbudet.  

Om marknaden sviktar så som den har gjort efter finanskrisen har detta en direkt påverkan på 

hotellmarknaden, d.v.s. med en svagare efterfrågan än väntat föreligger ett potentiellt överutbud.  

Under de senaste åren har allt fler hotellaktörer tillkommit och hotellbyggandet ökat. Hotell anses 

inte längre som dess definition utan som en mötesplats för människor där upplevelsen spelar större 

roll än ändamålet (Andersson, Björklind, & Lewton, 2008). Konkurrensen har ökat så pass mycket att 

varje hotell måste kunna utmärka sig på sitt eget sätt. Detta utgör ett problem för äldre hotell, 

belägna i omoderna hotellfastigheter som kanske inte uppfyller de krav som anses viktiga idag. Hur 

kan utvecklingen för sådana hotell och hotellfastigheter kunna vändas i positiv riktning?  

1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie visa på vilka faktorer som styr hotellgäster i 

deras val av hotell och vad en hotelloperatör kan göra för att möta kundens behov, stärka 

erbjudandet i konkurrens med andra och driva efterfrågan. Ett ytterligare syfte är att belysa 

väsentliga aspekter för en hotelloperatör med att äga contra hyra hotellfastigheten. 

1.3 Frågeställningar 

 Vilka faktorer har en avgörande betydelse för kundens hotellval? 

 Vilka faktorer påverkar och vad kan göras för att stärka ett hotells attraktivitet? 

1.4 Definitioner  

 Beläggningsgrad: Antalet sålda rum dividerat med antalet disponibla rum. 

 Disponibel kapacitet: Antalet tillgängliga rum till försäljning under en viss tidsperiod. 

Motsvarar summan av sålda och ej sålda rum 

 Efterfrågan: Den volym som marknaden vill köpa och betala för vid ett visst pris 

 Hotelloperatör: Driftsbolag som driver verksamhet i hotellfastighet 

 Konferensanläggningar/kursgårdar: Kombinerade hotell- och restauranganläggningar med 

tonvikt på konferensverksamhet 
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 Managementkontrakt: Kontrakt mellan en fastighetsägare och en hotelloperatör som 

innebär att operatören anlitas av fastighetsägaren för att mot viss ersättning driva 

hotellrörelsen i fastigheten 

 Rumshotell: Hotell som i huvudsak erbjuder logi med frukostservering 

 RevPAR (Revenue per available room), kronor: Intäkt per disponibelt hotellrum (ARR x 

beläggningsgrad) (SCB/Tillväxtverket, 2012) 

 ARR (Average Room Rate), kronor (exklusive moms): Intäkt per sålt hotellrum exklusive 

frukost 

1.5 Disposition  

Denna uppsats är uppdelad i tre delar. 

Den första delen bygger på en teori om den svenska hotellmarknaden. Den börjar med att beskriva 

historik och utvecklingen intill idag, inklusive hur utbud och efterfrågan har utvecklats. För att kunna 

uppnå mitt syfte med denna rapport är det viktigt att få en djupgående förståelse för vilka faktorer 

som påverkar hotellmarknaden. Teorin kommer att ta upp ett flertal faktorer. Teorin kommer även 

att ta upp vilka olika aktörer det finns på hotellmarknaden. 

Den andra delen av uppsatsen bygger på en fallstudie om Elite Hotels. I denna del kommer Elite 

Hotels att beskrivas och hur de förhåller sig till de olika faktorerna och utbuden på de olika 

marknaderna.  

Den tredje och sista delen är en diskussionsdel om vad som verkligen har en avgörande roll för 

kundens hotellval och hur ett hotell skall positioneras för att kunna lyckas möta detta. Jag kommer 

att diskutera de absolut viktigaste faktorerna för hur en hotellverksamhet idag skall möta 

konkurrensen och hänga med i de nya trender som finns på marknaden. Jag kommer även att belysa 

väsentliga aspekter för en hotelloperatör med att äga contra hyra hotellfastigheten. 

2. Metod 

2.1 Tillvägagångssätt  

Denna uppsats har börjat med framtagning av källföreteckningar. Jag har använt mig av fullständig 

litteratur och ett flertal internetsidor och artiklar. Då denna uppsats är en fallstudie tillämpas bara en 

intervju. Denna intervju är med ägaren till Elite Hotels. Då detta ämne är aktuellt och beroende av 

marknaden har jag försökt begränsa mig till källor från och med 2006 och framåt (exklusive 

litteraturen). Syftet med denna kandidatuppsats är att ta reda på vad som är av avgörande betydelse 

för kundens hotellval, vilka faktorer som påverkar och vad som kan göras från 

fastighetsägarens/hotelloperatörens sida för att stärka ett hotells attraktivitet. Jag har därför börjat 

min teori med en beskrivning av den svenska hotellmarknaden, historiskt respektive idag. Detta för 

att bygga upp en förståelse för att trenderna kan växla och förändras med kort varsel. För att ta reda 

på vad som är avgörande för kundens hotellval har jag analyserat de faktorer som påverkar kunden 
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för att därefter dra slutsatser om vilka variabler som ur fastighetsägarens/hotelloperatörens 

perspektiv kan påverka attraktiviteten för ett hotell.  

Efter att teorin har utformats har jag med hjälp av intervjun med Elite Hotels ägare analyserat hur 

deras hotell står sig i förhållande till de olika faktorerna som beskrivs i teorin. Jag har dessutom med 

hjälp av teorin och intervjun diskuterat fram vad som verkar mer avgörande för kunderna.  

Arbetet kommer att avslutas med en diskussion där slutsatserna kommer att möta syftet. Jag 

kommer att diskutera hurvida det finns ett samband mellan kundens behov och nya sätt att driva 

hotell på idag. Jag kommer också att komma fram till de viktigaste faktorerna för både kunden och 

fastighetsägaren/hotelloperatören.  

2.2 Val av företag 

I denna fallstudie har jag valt Elite Hotels. Jag har valt dem för att är progressiva och expansiva samt 

finns runt om i Sverige. Det som gör denna hotellkedja extra intressant är att de har ett eftertraktat 

koncept, nämligen ”a shop in a shop”, och därigenom är ett utmärkt exempel på en viktig trend där 

hotell alltmer övergår till att bli en social mötesplats. Då Elite Hotels har funnits länge gör de dem 

extra intressanta som ett företag som inte bara expanderar utan också lyckas öka attraktiviteten för 

sitt koncept och driva efterfrågan.  

Arbetet skulle även kunna tillämpas på andra hotellkedjor som t.ex Scandic, Clarion, etc. Men jag har 

valt just Elite Hotels på grund av att de sticker ut som kreativa. Härtill har jag kontakter med dem och 

därmed tillgång till kvalitativ information.  

3. Hotellmarknaden i Sverige 
I detta kapitel kommer den svenska hotellmarknaden att förklaras ur ett teoretiskt perspektiv. Det 

inleds med hur hotellmarknaden såg ut förr och hur den ser ut idag. Denna del kommer också att ta 

upp aspekter på hur marknaden som helhet påverkar och hur de olika kriserna under 90- och 2000-

talen har påverkat . Hotellbranschen följer den ekonomiska utvecklingen och är konjunkturkänslig. 

Det är viktigt att beakta de kriser som har påverkat och förändrat hotellbranschen. Därefter följer en 

beskrivning av hur hotellmarknaden ser ut idag och avslutas med en redogörelse för påverkan som 

följer av förändringar i efterfrågan och utbud, något hotellbranschen i likhet med andra i grund och 

botten anläggningsintensiva branscher påverkas kraftigt av. 

3.1 Historik   

Under de senaste 30 åren har ekonomin i stort präglats av perioder med god konjunktur men också 

av kriser såsom t.ex. fastighetskrisen, IT-kraschen, och finanskrisen. Trots kriserna har 

hotellbranschen haft en optimistisk grundsyn och upplevt en stadig tillväxt.  

Under fastighetskrisen på 90-talet sjönk beläggningen i hela Sverige. Hotellbranschen miste ca 10 % 

och alla drabbades, för vissa sjönk den med upp till 50 % under vissa perioder. Vid denna tidpunkt var 

folk inte lika medvetna om att sådana omfattande kriser kunde inträffa och hade därför en falsk 

optimistisk syn. Under fastighetskrisen stod plötsligt många hotell tomma med banker som ofrivilliga 
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ägare. Många hotell gick i konkurs trots tappra försök med att bibehålla nödvändiga rumspriser och 

snarare hade de gäster som fortfarande fanns möjlighet att förhandla till sig lägre priser än vad som 

krävdes för lönsamhet. Många blev uppköpa eller gick i konkurs, endast aktörerna med bäst kunskap 

överlevde (I & Sjöberg, 2009). Under fastighetskrisen ändrades sättet att driva hotell på och mer 

fokus började läggas på marknadsföring och försäljning. Krisen innebar även överlag bättre styrning  

och en mer kontrollerad utveckling, detta för att undvika upprepade problem i framtiden. Det blev 

nu viktigt att utbudet på hotellrum balanserades mot förväntad efterfrågan och fler rapporter om 

branschens förväntade utveckling började efterfrågas. 

År 1992 kom vändningen med den fallande kronkursen som gav en kostnadsminskning på 20 – 25 % 

gentemot utlandet (Swartz, 2012). Detta gjorde att beläggningsgraden återigen ökade och hade helt 

återhämtat sig vid milleniumskiftet.  I och med återhämtningen ökade optimismen. Många trodde på 

en stark framtid och negligerade riskerna. Trots många varningstecken påbörjades fler hotellbyggen, 

mycket i tron att om beläggningsgraden föll kunde detta kompenseras med höjda priser. Igen kom 

hotellbranschen att underskatta konsekvenserna av ökad utbud contra minskad efterfrågan.  

Under 2000-talet kom först IT-kraschen och därefter finanskrisen. IT-kraschen hade begränsad 

påverkan och utgjorde ingen kris för hotellbranschen som fortsatte att expandera med en ökning av 

antalet hotellnätter med 2-3% år, huvudsakligen på grund av alltfler aktiviteter som successivt vuxit 

fram (Hirsch, Besöksliv, 2007). Därefter bröt finanskrisen ut som påverkade stora delar av 

fastighetsbranschen och konjunkturen i övrigt. Hotellbranschen som påverkades mycket av 

fastighetskrisen på 90-talet påverkades däremot endast knappt av finanskrisen och trots 

avmattningen i konjunkturen fortsatte antalet hotellrum att 

öka radikalt (Hirsch, Besöksliv, 2008). Härefter har 

beläggningsgraden återhämtat sig till ungefär samma nivåer 

som rådde innan finanskrisen.  

Över de 30 år som gått sedan fastighetskrisen i början av 90-

talet har mycket hänt. Standard och koncept har förändrats 

genomgripande. Förr fanns hotell tillgängliga för enbart 

övernattning medan nu fungerar hotell mer som sociala 

mötesplatser med spa, gym och barer, alltså inte bara ett 

rum att sova i. Att beläggningsgraden idag är högre än vad 

den var före fastighetskrisen, trots att utbudet ökat kraftigt, 

kan inte bara förklaras med traditionellt behovsstyrd 

efterfrågan. En del kan även tillskrivas andra faktorer och 

helt nya ”behov”.  
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Hotellbranschen är konjunkturkänslig, men även känslig för marknadsbetingade och politiska 

faktorer.  En generellt stark konjunktur kan innebära mer turism men också att kronan blir starkare i 

relation till utländska valutor vilket kan göra Sverige mindre attraktivt för utländska turister. Politiska 

beslut, såsom t.ex. förändrad moms, har också en påverkan. Sammantaget är hotellbranschen mer 

professionell idag och bättre rustad att möta en djup lågkonjunktur, och minskad efterfrågan på 

hotellrum bör inte längre innebära avgörande kostnader trots att det skulle kunna vara det 

(Andersson, Björklind, & Lewton, 2008).  

En viktig faktor är att allt fler lågprisflygbolag startas 

och synsättet på resande är inte som det var för 30 

år sen. Resande hör idag till mångas vardag och 

semestrande är för många ett måste. Därför 

fortsätter rumsexpansionen, något som enligt Kurt 

Östlundh kan leda till problem, med risk för tomma 

hotell till följd av ett alltför för stort utbud 

(Andersson, Björklind, & Lewton, 2008). Det senaste 

året, 2011, var emellertid ett fortsatt bra hotellår, 

med hög beläggningsgrad trots större utbud på 

marknaden. Hotellbranschen fortsätter att växa och 

återhämtar sig fortare från tidigare kriser (Hirsch, 

Besöksliv, 2012.  

3.2 Marknaden idag  

Historik har lett fram till där vi är idag. Hotellbranschen är konjunkturkänslig, men mycket tack vare 

forna kriser har branschens aktörer lärt sig hantera och framförallt parera konjunkturerna på ett 

bättre sätt. Kompetensen i hotellbranschen är idag väsentligt högre än tidigare.   

Sedan 2009 har den svenska ekonomin återhämtat sig vilket även positivt påverkat hotellbranschen 

och redan året efter, 2010, blev ett mycket starkt hotellår med ökat antal hotellnätter men också hög 

Revpar. Det var inte lika hög Revpar som toppen av 2008 men en stadig återhämtning sedan 2009. 

Enligt vd för ”Best Western”, Johan Kukacka, var 2010 det bästa året någonsin mycket tack vare allt 

fler affärsgäster och en ökad konferensmarknad. Även ”Scandics Hotels” vd, Joakim Nilsson, ansåg 
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att vändningen gick snabbt. Trots att det var jobbiga första kvartal så lyckades hotellbranschen ta sig 

tillbaka på två år istället för som tidigare fem. Joakim Nilsson tror att detta beror dels på den ökade 

efterfrågan hos privatresenärer och affärskonferenser, Sveriges snabba ekonomiska uppgång samt 

hotellbranschens förbättrande Revenue management samt tidigare erfarenheter (Aarflot, 

Alexanderson, & Hirsch, 2010). 

Det har skett radikala förändringar inom hotellbranschen. Inte bara hur det styrs och hanteras utan 

även hur efterfrågan har förändrats. Det är inte längre enbart rum som efterfrågas utan kvalitet och 

utbud på aktiviteter. Fler människor vill uppleva en bra totalkvalitet (bilaga 2). Då efterfrågan har 

ökat har även utbudet ökat. Framför allt i Stockholm har utbudet sedan 2000-talets början ökat 

enormt. Men beläggningsgraden har inte haft samma utveckling, vilket kan leda till att många 

hotellrum riskerar att stå tomma. Enligt tabellen syns det att svackorna minskar, vilket kan innebära 

att hotellbranschen har blivit bättre och driver allt stabilare verksamheter. Inför de kommande åren 

(bilaga 3) kan beläggningsgraden komma att sjunka ett snäpp men sedan återigen öka. I stort sett så 

är beläggningsgraden relativt stabil, trots att utbudet ökar. Att antal belagda rum håller en stabil nivå 

kan emellertid också bero på rabatter och sänkta priser, vilket innebär alltså att hotellen generar 

mindre Revpar trots samma antal belagda rum, detta speglas i bilaga 3, bild 3.  

Den senaste oron i Europa har ännu inte haft någon väsentlig påverkan, i alla fall inte i Stockholm. 

Rapporten Best Place to Grow (PWC, 2011) visar att Stockholm är en av de städer vars hotellmarknad 

inte påverkats av de ekonomiska svängningarna i stort och vilken dessutom kan förväntas se större 

efterfrågan kommande år. Rapporten visar även att Stockholms tillväxt gällande beläggning och 

lönsamhet ligger i topp bland Europas större städer. Jämfört med 2011 beräknas beläggningen öka 

med 8,6 % och Revpar med 17,3 %. Detta stämmer överens med Rese- och Turistnäringens vision att, 

om Stockholm skall kunna möta kommande efterfrågan, behövs en ökning med 8 000 hotellrum till 

2020. Stockholm börjar bli ett allt mer populärt turistmål och två av tre som besöker Sverige 

övernattar i Stockholm (PWC, 2011). 

3.3 Utbud och efterfrågan  

Konkurrensen och trycket har ökat enormt mellan hotell och resenärer. I grund och botten har 

flertalet hotell i stort sett samma koncept och nischar sig mot samma resenärer, huvudsakligen 

affärsresenärer och konferenser. Det är därför viktigt att kunna erbjuda mer än konkurrenterna.  

Beläggningsgraden i storstäderna är fortsatt hög och efterfrågan är större än utbudet. Göteborg gick 

för många år sen ut med ambitionen att bli en konsertstad. Ullevi drog alla stora konserter och 

lockade många turister från hela landet. Nu har Stockholm börjat byggandet av arenastaden vid 

Solna som skall stå klart 2012 (Fabege, 2012). Detta är en stor satsning som kommer att stärka  

näringslivet, vilket kommer att leda till ökad efterfrågan. Utbudet skall enligt rese- och 

turistnäringens vision utökas med 8 000 hotellrum till år 2020. Sveriges hotellbransch har i stort inte 

påverkats av finanskrisen, beläggningsgraden i Stockholm har varit fortsatt hög och till och med stigit 

något.  
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3.4 Aktörer på hotellmarknaden  

Det finns ett flertal olika aktörer på hotellmarknaden. De huvudsakliga aktörerna utgörs av ägare till 

hotellfastigheter, hotelloperatörer och hotelldistributörer. Härtill finns andra aktörer och en mix 

mellan olika typer av aktörer, t.ex kan ägare till hotellfastigheter uppdra åt externa parter att förvalta 

fastigheterna, hotelloperatörer kan driva hotell i egen regi, i fastigheter som de antingen äger eller 

hyr,  men genom en franchisemodell där tredje part tillhandahåller varumärke, koncept och 

bokningssystem. Vidare finns det aktörer som aggregerar utbud från hotelldistributörer och därmed 

tillhandahåller ett samlat utbud. Listan kan göras lång. 

3.4.1 Ägare till hotellfastigheter 

Den första gruppen utgörs av ägare till hotellfastigheter. Dessa äger och förvaltar hotellfastigheten 

och upplåter vanligtvis denna på ett långsiktigt hyresavtal till en hotelloperatör som driver själva 

hotellverksamheten. Hyresavtalen har normalt sett någon form av koppling till hur det går för 

hotelloperatören innebärande att även ägaren till hotellfastigheten är med och delar risken i 

hotellverksamheten. Hotellfastighetsägarens syfte är att generera en långsiktigt god värdeutveckling. 

Detta uppnås bl a genom att hotellverksamheten utvecklas positivt och med tiden kan betala högre 

hyror, varvid även fastighetens värde ökar. Verksamheten är kapitaltung. Ett exempel på ägare till 

flera hotellfastigheter är Pandox (Home Properties, 2012). Pandox är ett hotellfastighetsbolag med 

mål att uppnå en optimal avkastning samt värdetillväxt i beståndet av hotellfastigheter. Detta skall 

ske genom aktivt ägande, utvecklande och kompetens (Pandox). 

 

3.4.2 Hotelloperatörer  
Den andra gruppen utgörs av hotelloperatörer. Dessa bedriver hotellverksamhet, vanligtvis genom 

att hyra fastigheter på långa hyresavtal från ägare till hotellfastigheter. De mest framgångsrika 

hotelloperatörerna är de med kedjekoncept då de har fler stordriftsfördelar, bl a vad avser 

försäljning, marknadsföring och inköp. Ett exempel på hotelloperatör är Nordic Choice Hotels (Home 

Properties, 2012) och ett annat är Scandic Hotels (Scandic, 2012). Hotelloperatörer lägger mycket 

fokus på varumärket och betydelsen av detta har ökat i takt med att hotell alltmer övergått till att bli 

upplevelseorienterat framför rent behovsorienterat. Hotelloperatörens syfte är att generera maximal 

vinst från rumsuthyrning samt relaterad verksamhet, t.ex restauranger. Hotelloperatörens 

verksamhet är kapitallätt.  

3.4.3 Hotelldistributörer 

Den tredje gruppen utgörs av hotelldistributörer, vilka är företag och organisationer som under egna 

varumärken marknadsför, säljer och hanterar bokningar för hotelloperatörer. Ofta sker detta i nära 

samarbete, där hotelldistributören fungerar som en ”resebyrå” för hotelloperatören (Home 

Properties, 2012). Hotelldistributören använder sig huvudsakligen av internet som marknadskanal. 

Exempel på hotelldistributörer är Hotels.com och Booking.se. Hotelldistributörens syfte är att 

generera maximal vinst, något som huvudsakligen genereras genom ersättning från hotelloperatörer 

(och andra aktörer som hotelldistributörerna representerar). Verksamheten är kapitallätt.  
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3.5 Olika ägandeformer 

Det finns olika intressenter på marknaden, t.ex. de som äger hotellfastigheter, de som därutöver 

även driver hotellverksamhet i egna fastigheter och de som enbart driver hotellverksamhet, utan 

egna fastigheter. Dessa tre olika intressentgrupper medför olika risktagande och förvaltarformer. 

Ägaren till hotellfastigheten och hotelloperatören är beroende av varandra, så beroende att man på 

sikt bör välja den formen som passar målen bäst (Lind, 1995). En ägare till en hotellfastighet kanske 

är mer intresserad av hela hotellrörelsen med ett direkt ägarintresse i hotellverksamheten till skillnad 

från de som enbart vill fokusera på att driva det senare. Det finns för- och nackdelar med att vara 

både fastighetsägare och hotelloperatör. En fördel är möjligheten att snabbt kunna anpassa och 

profilera fastigheten efter hotellverksamhetens behov, d.v.s. utan att behöva förhandla med ägaren 

till fastigheten och särskilt komma överens om detta. En nackdel är att ägande av fastigheter är 

kapitalkrävande, vilket begränsar möjligheterna till snabb expansion av själva hotellverksamheten. 

Ett exempel på hotellföretag som har som strategi att både äga hotellfastigheter och driva själva 

hotellverksamheten är just Elite Hotels, där möjligheten att snabbt kunna anpassa fastigheterna efter 

hotellverksamhetens behov anges som ett väsentligt motiv (Elite Hotels, 2012).  

Det finns också så kallade fristående hotell som drivs av en ägare i egen regi. För att kunna bedriva 

verksamheten i denna form så bra som möjligt krävs mycket kunskaper och engagemang. Fristående 

hotell saknar stordriftsfördelarna hos de stora hotellkedjorna och saknar ofta relationerna med 

hotelldistributörerna, vilket försvårar marknadsföringen (I & Sjöberg, 2009).  

4. Faktorer som påverkar hotellverksamheten   
Det finns många faktorer som påverkar hotellverksamheten, detta kan vara faktorer som läge, 

koncept, restaurang, storlek, prisnivå, underhållet, image etc. Hotellverksamheten påverkas av olika 

faktorer, faktorer som påverkar fastigheten och marknaden. Båda dessa två olika kategorier påverkar 

hotellverksamheten på omfattande sätt och negativa förhållanden skulle förmodligen ha större 

effekt än standard förhållande, d v s positiva.  

Läge: Allmänt om fastigheter är att de är lägesbestämda, en fastighet går inte att flytta på och gör 

därför fastigheter mer speciellt. Ju bättre läge, desto högre pris och efterfrågan. Verksamheter som 

Hotell, som är i behov av en hel fastighet, påverkas mycket av läget. Hotell som ligger bra i 

förhållande till kommunikation, city, kultur, o.s.v. är mer eftertraktade än de som t.ex. ligger längre 

från city. Dock har olika hotell olika inriktningar och vissa är inte beroende på samma sätt av läget, 

som vissa ”bed and breakfast” eller motell. Hotell som däremot befinner sig i city befinner sig i hård 

konkurrens och där avgör många andra faktorer och de gästerna är ute efter (kultur, affärsresa etc.). 

Kvalitet och image: Kvalitet kan för många anses innebära olika saker, vilket gör det viktigt att ett 

hotell kan tillhandahålla en jämngod kvalitet. Detta kan vara så som utbildad personal, information 

och kommunikation, bra standardrum, etc. Detta har stor påverkan på den fortsatta 

beläggningsgraden (Lind, 1995). Image är viktigt för alla verksamheter, inte bara hotellverksamheter. 

Image skapar hotellets namn samt genererar uppmärksamhet. Dock kan image vara lika känsligt som 

det kan vara bra. Om en gäst upplever dåligt kvalitet kan detta skapa ”bad word of mouth”, vilket kan 
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ge omfattande skador på hotellets image, samt medföra förlust av annars återkommande kunder 

(Andersson, Björklind, & Lewton, 2008). 

Beläggningsgrad: Beläggningsgraden anger hur många rum som hyrs ut i förhållande till antal rum 

som finns tillgängliga under en period. Beläggningsgraden är mycket avgörande för hotellets 

ekonomi. Hotellrum går det inte att producera mer av och ett outhyrt rum är alltså en förbrukad 

resurs (I & Sjöberg, 2009). Efterfrågan på hotellrum varierar från dag för dag, vilket innebär att när 

efterfrågan sviktar ger hotellen ofta ut en t ex rabatt på frukosten, eller en sista minuten rabatt, för 

att locka gäster. Detta inträffar oftast under helger, då veckodagarna ofta är fullbokade med 

affärsresande gäster eller konferensresor, etc. Under vissa storhelger är dock ofta beläggningsgraden 

hög och gör dessutom att hotellen kan höja priser.  

Stjärnkvalificering: Hotellfastigheter som vill, kan låta sig klassificeras, vilket 60% i Sverige har låtit 

göra. I Sverige och en del av Europa har den nya SHRs stjärnmärkning präglats. SHR står för Sveriges 

hotell- och restaurangföretagare och infördes år 2003. Denna undersökning går ut på standarden och 

kvalitén på hotellet och tilldelas av personalen på SHR. Upp till fem stjärnor kan delas ut och får visas 

på en skylt, oftast under hotellnamnet (Petersson, 2007).  

Stjärnkvalificering finns till för att visa standarden på hotellen, men används också av hotellen för att 

visa en viss status och bekvämlighet. Olika hotells stjärnkvalificering har blivit en allt större trend 

bland individer. När städers attraktionskraft stiger för sådant som nöjes-, mötes- och turiststad så 

behövs fler hotellrum i fler nischer, flera olika lägen med olika inriktningar då allt fler olika slags 

folkgrupper skall kunna möta sina behov och viljor (Petersson, 2007). Folk som vill åka på semester 

vill att vissa av deras krav skall uppfyllas, vissa vill ha trendiga hotell med bra service, vissa vill ha en 

bra lounge med trevlig restaurang och vissa går helt enkelt på det antal stjärnor som hotellet har. 

Sedan finns det de som åker i t.ex. affärer som nöjer sig med vilket läge hotellet har. Hotellets syfte 

avspeglas av de som också väljer att bo på just det hotellet, vilket gör det viktigt att syftet till hotellet 

är väluppbyggt från grunden, d.v.s. att det är svårt att förändra detta i senare skede.  

Mötesplats: Fler individer börjar bli allt mer kräsna och kräver mer, vilket har lett till mer service 

management inom fler verksamheter. Studier enligt Svenskt Näringsliv visar att social samvaro spelar 

en allt större roll inom hotell och restaurang branscher. Genom att omvandla tillvaron på ett hotell 

till en social mötesplats kan verksamheten möta en helt ny samvaro och nya möjligheter. Det gäller 

att kunna vara kreativa och skapa mer än bara ett hotell (Andersson, Björklind, & Lewton, 2008). 

Word of mouth: Word of mouth är ett av de kraftfullaste verktygen inom all verksamhet. Genom att 

upprätta hålla en god kvalitet som kunderna förväntar sig så skapar detta en bra word of mouth 

vilket alla branscher behöver för att skapa ett namn. En negativ word of mouth kan få omfattande 

skador på imagen och leder till att färre väljer den verksamheten. Det är därför viktigt att bemöta alla 

kunder på ett så bra sätt som möjligt (bilaga 2).   

Turism och konjunktur: För att kunna behålla en hög beläggningsgrad krävs det en stabil marknad 

och fortsatt utveckling. Något som särskiljer hotellverksamheten från andra verksamheter är den 

extrema känsligheten för konjunkturer. När vi har en hög konjunktur är marknaden stark, vilket leder 
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till ökad turism och en stark beläggningsgrad. Om konjunkturen vänder så följer hotellverksamheten 

efter och turismen försämras. Detta har en direkt påverkan på hotellens beläggningsgrad. Det är 

därför av allra största vikt att ett hotell kan precisera och utmärka sig bland all konkurrens, speciellt i 

en lågkonjunktur. 

Konkurrens och koncept: Det blir allt fler hotell med tiden och de senaste 15 åren har det 

internationella resandet ökat med 82 % (Andersson, Björklind, & Lewton, 2008). Det är därför viktigt 

att ha utvecklat ett starkt hållbart koncept som kan utmärka sig bland konkurrensen. Det är viktigt att 

tänka på vad som är mest efterfrågat bland turismen och näringslivet. T.ex. skriver Svenskt Näringsliv 

att 70 % av hotellgästerna är affärsresenärer och 30 % är privata. Hotell som vill kunna mäta sig med 

konkurrenterna bör beakta sådana siffror, sikta på att skapa långsiktiga förhållanden och 

implementera utifrån dessa förutsättningar.  

Ägande: Hotellverksamhet kan struktureras på olika sätt och i olika former beroende på vilka 

intressenterna är samt deras mål och motiv (se stycke 3, aktörer på marknaden). Ägande contra hyra 

har varit en stor diskussionsfråga under lång tid och förr i tiden var det fler som hyrde istället för att 

äga. Att hyra innebär mindre risk men att äga en hotellfastighet innebär frihet att kunna utveckla 

verksamheten som man vill, detta kan inte den som hyr göra då det är ett annat bolag som äger 

fastigheten och inte nödvändigtvis har samma intresse i fastigheten som hotelloperatören har.  

5. Fallstudie 

5.1 Objektbeskrivning 

Historien om Elite Hotels startade i början av 80-talet när ägaren började att utveckla affärsidén, som 

från början var att hyra ut studentbostäder, till att även fungera som hotell under somrarna. Detta 

lade grunden för kunskaperna att bedriva hotellverksamhet och till dagens affärsidé att kunna 

”erbjuda en modern och effektiv serviceverksamhet i anrika hotell” (Elite Hotels).  

Det nya syftet gick ut på att köpa fallfärdiga fastigheter som ingen annan ville ha. Det första hotellet 

köptes i Örebro 1980. Därefter fick den nuvarande ägaren av Elite Hotels möjlighet att köpa en 

fastighet vid Stureplan som vid denna tiden var ett rivningsprojekt. 1982 köptes det andra hotellet 

som blev Elite Plaza hotell. Det tredje hotellet som köptes var hotell Savoy i Malmö. Efter dessa tre 

stora förvärv börjades köp av stadshotell och andra nedslitna fastigheter runt om i Sverige. 

Konceptet att köpa slitna fastigheter och blåsa liv i dem började visa resultat (Sveriges Radio, 2007).  

På 1990-talet kom fastighetskrisen som gav stora problem hos bankerna. Många hotellföretag gick i 

konkurs och de finansiella ägarna i Elite Hotels trodde inte på en fortsatt verksamhet. Men 1995 

började krisen lägga sig och Elite Hotels visade ett litet överskott och med hjälp av banken lyckades 

han ta över hela företaget och blev ensamägare (Sveriges Radio, 2007). Tack vare ett mycket flexibelt 

samarbete mellan personal samt kompetensutbyte mellan hotellen har de kommit till vart de är nu. 

1993 startade Elite Hotels den första Bishop Arms, ett koncept som skall erbjuda en bred publik en 

mötesplats för måltider och ett av marknadens bredaste sortiment av öl och single malt whiskey. 
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Pubarna är belägna i många av Elite Hotels olika hotell men börjar få en allt större spridning även 

utanför. Varje pub skall kunna stå på egna ben och är väl utarbetade koncept i var och en av sina 

respektive lokaliseringar. Detta gör konceptet mindre känsligt för svängningar i konjunkturen (Bishop 

Arms) (Chakraborty, 2012).  

Elite Hotels grundare har sedan tidigt skede ansett att det är viktigt att hotell skall kunna erbjuda mer 

än bara ett rum. Han har därför lagt vikt på konceptet ”shop in a shop” vilket innebär att när 

förutsättningarna finns så har Elite Hotels startat utbyten med bra krögare som ansågs kunna skapa 

en väletablerad mötesplats. Bra exempel på detta är restaurangerna ”Miss Voon” och ”Vassa Eggen” 

som är belägna i Elite Palace Hotel och Elite Eden Park Hotel .  

Elite Hotels är idag en av Sveriges största privatägda hotellkedjor. De vill erbjuda gästerna en annan 

känsla än bara ett hotell. Med deras motto tradition, kvalitet och flärd vill de kunna förmedla denna 

känsla. De har totalt 23 hotell i dagens läge och är Sveriges mest klassiska hotellkedja (Chakraborty, 

2012) (Elite Hotels).  

5. 2 Elite Hotels i förhållande till faktor påverkande egenskaper 
Ägande: Elite Hotels ägs till 100 % av Bicky Chakraborty. Gruppen har också förvärvat nästan alla sina 

hotellfastigheter. Det är enbart ett fåtal av fastigheterna som inte ägs utan hyrs av långsiktiga 

fastighetsbolag. Elite Hotels vill helst äga och förvalta själva – vilket de också gör i de flesta fall. När 

de hyr av andra blir det svårare att få igenom investeringar samt hyrorna ökar/minskar med 

inflationen. Elite Hotels sköter sin egen drift och underhåll i sina ägda fastigheter, de har dessutom 

möjligheten att utforma sina egna investeringskalkyler. Detta är enligt Elite Hotels ägare ett mycket 

enklare alternativ då det leder till snabba, enkla beslut i jämförelse med att förhandla med 

fastighetsbolag som inte har samma intresse i fastigheten som ägaren av hotellverksamheten.  

Läge och varumärke: Elite Hotels grundare anser att läget självklart har en stor betydelse, men detta 

är inte heller något som alla kan få. Det som blir problematiskt är att detta är en prestandahöjande 

faktor som har stor dragningskraft hos resenärer, det är inget som går att ändra på i efterhand. 

Fastigheter är på detta sätt säregna. Det behöver inte innebära att ens läge behöver vara AAA-läge 

utan ett viktigare mål är istället att skapa ett starkt och attraktivt varumärke som skapar en högre 

efterfrågan. Det finns ett ordspråk som lyder ”Om berget inte kommer till mannen, så får mannen 

komma till berget”, detta innebär alltså att om man som, i detta fall en hotellägare, lyckas skapa en 

hög efterfrågan och ett attraktivt varumärke så kommer folk att vilja anpassa sig efter läget där 

hotellet är beläget. Elite Hotels har lyckas etablera sina hotell på mycket goda lägen genom att köpa 

upp stadshotell och fallfärdiga byggnader som befunnit sig i mycket goda lägen. De har även hotell 

som inte ligger i det centralaste området men som fortfarande uppnår en hög beläggningsgrad just 

för deras starka varumärke. Elite Hotels är idag ett av Sveriges 10 starkaste varumärken. De har en 

egen marknadsavdelning som ständigt arbetar på att få Elite Hotels att synas från olika håll. Men när 

de syns mest är när Bicky Chakraborty utmärker sig i pressen. På detta sätt skapas gratis reklam som 

lyfter fram Elite Hotels. Elite Hotels är starkt engagerade i välgörenhet och har gjort mycket arbete 

inom t.ex. Unicef, kulturverksamhet, idrott, skola och ett stort projekt i Indien där de vill 
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uppmärksamma sjukvården. Elite Hotels marknadsavdelning satsar mycket på att synas 

kommunikativt, detta hellre än genom t.ex. annonsering.  

Koncept, kvalitet och image: Tradition, kvalitet och flärd, så skulle Bicky Chakraborty beskriva Elite 

Hotels. Alla hotell har i grund och botten samma koncept. Det är därför viktigt att kunna utmärka sig. 

Elite Hotels fokuserar därför mycket på bekvämlighet och bemötande för att kunna erbjuda det 

bästa. På senaste tiden har tillgänglighet blivit allt viktigare t ex om hotellet är uppkopplat, bra 

frukost och närhet till kommunikation. Kvalitet är en egenskap som riktar sig till alla och inte bara en 

viss kundgrupp. Kvalitet skall kunna uppskattas av alla och är dessutom oftast det som antyder mest 

om kunders resor vart behagliga eller inte. Alla faktorer vägs upp i en total upplevd kvalitet som syns 

i bilaga 2, ens förväntade kvalitet och ens upplevda kvalitet. Att Elite Hotels vill specialisera sig på en 

bra upplevd kvalitet gör att det också ställs mer krav på dem, att de skall kunna uppleva den kvalitet 

som gästerna tror sig komma få. Det är betydelsefullt att hotellen kan leverera den kvalitet som de 

uppger sig ha då det annars kan skapa ”bad word of mouth”. En ”bad word of mouth” kan ha större 

betydelse än flera bra. 

Konkurrens och belägningsgrad: I storstäderna är det mer konkurrens än i övriga Sverige. Efterfrågan 

ökar ständigt och utbudet lyckas inte möta den fortsatta ökningen trots alltfler påbörjade 

hotellbyggen. För att kunna möta konkurrensen har kvaliteten stor betydelse. Elite Hotels nischar sig 

mest mot affärsresenärer och konferensgäster, då detta är den kundgrupp som ökar beläggningen 

mest under veckodagarna. Vissa av Elite Hotels är ledande inom konferensverksamheten. Utöver 

detta tror ägaren av Elite Hotels att gäster gärna väljer Elite Hotels för att de erbjuder mer flärd. Det 

är essentiellt att ha en god struktur och välja rätt ”size” på hotellen. Detta för att hotellen måste 

kunna möta de enskilda förutsättningarna som finns på de olika marknaderna. Beläggningsgraden är 

viktigt för lönsamheten hos hotellverksamheten, men det är viktigt att alltid följa upp detta med 

kostnadssidan. Det kan vara omständigheter som innebär högre beläggningsgrad men minskad 

lönsamhet. Elite Hotels hade ett av sina bästa år förra året och i år har det siffror som inte går under 

80 procent och t o m vissa hotell som har en 100 procentig beläggningsgrad.  

Mötesplats och turism: Det är viktigt att skapa ett nätverk mellan hotellverksamheten och 

verksamhet runt om. Elite Hotels satsar mycket på att skapa ”shop in a shop”. Detta innebär att de 

hyr ut en lokal i deras fastighet till t ex en potentiell krögare. I Stockholm har de två framgångsrika 

restauranger/lounger nämligen Vassa Eggen och Miss Voon. Dessa två restauranger har en stark 

”buzz” i sina lokaler vilket bidrar enormt till stämningen som många gäster vill ha. Då konkurrensen 

blir tuffare blir det allt mer viktigt att kunna agera. För att kunna möta konkurrensen har Elite Hotels 

börjat göra satsningar på att skapa ännu mer flärd på sina hotell. De expanderar hotellen med fler 

rum och investerar 25 – 30 miljoner kronor för att förgylla flärden på Elite Plaza och Elite Park Aveny 

ännu mer. De lägger ner stora summor på att bygga om konferensavdelningarna med förnyade 

koncept och större tilldragning. Elite Hotels vill försöka tillföra nyare koncept som inte finns överallt, i 

Stockholm investerar de t.ex. i ett nytt spa i samarbete med Sturebadet som skall bli ett turkiskt 

badhus – an hammam. Ett annat projekt är ett hotell med ishockey stjärnan Peter ”Foppa” Forsberg. 

Tillsammans med Foppa skall ett hotell i Örnsköldsvik öppnas. Hotellet skall på toppen av byggnaden 
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ha en relaxavdelning med en Bishop Arms tillgänglig. Hotellet satsar på att bli en naturlig mötesplats 

för ishockeylaget Modo (Larsson, 2012).   

Ägaren av Elite Hotels har sedan länge ansett att det är viktigt att skapa mötesplatser inom 

verksamheten och shop in a shop är ett gynnsamt sätt att skapa detta. Hotell lobbyn är också ett sätt 

att skapa en dragningskraft på, vilket t ex amerikanarna alltid varit bra på. Skillnaden är att i Sverige 

finns inte samma utrymme som i t.ex. USA vilket också leder till mindre lobbys, men innebär ändå 

inte att skapande av en bra lobby inte ger en fördel. Lobbyn är det första en gäst ser när de kommer 

in och ger också ett första intryck av gästens upplevelse. Ett bra exempel på en omvandlad lobby är 

Scandic Anglais som för inte många år sen byggde om deras lobby – som i detta fall har utrymmet, till 

en mötesplats. Scandic Anglais har de senaste åren blivit en populär mötesplats, med flera 

evenemang och med en bra levande miljö.  

Bishop Arms är ett varumärke som Elite Hotels ägare utvecklat. Den första puben öppnade i ett utav 

Elites Hotell. En del av pubens koncept är att den skall kunna locka både kvinnor och män, puben är 

därmed utvecklad på ett sätt som gör miljön lite mer kvinnovänligt än vad många andra pubar som 

oftast är mer sportinriktade. Det finns många som anser det behagligt med en pub i hotellet och det 

lockar en viss grupp av människor till hotellet. Ett krav för att hotell skall kunna utveckla sin 

verksamhet är att det finns någon form av restaurang. Bishop Arms kräver inte samma bemanning 

som en vanlig restaurang och är ett enkelt sätt att fortfarande möta gästernas behov utan att det 

behövs en dyrare anläggning.  

6. Avslutande diskussion  
Hotellbranschen har under en lång tid tagit sig genom olika kriser fram till där de är idag – starka. 

Sedan 90-talet fram till idag har hotellverksamheter börjat styras på helt andra sätt än vad de gjorde 

då. Detta har gjort hotellverksamheter mindre konjunkturkänsliga och mer fokuserade på gästers 

behov och efterfrågan.  

Politik och ekonomin har en direkt påverkan på hotellbranschen. Tack vare starkare näringsliv genom 

fler ”nöjes- och kultur byggande” och fler resenärer så kan hotellmarknaden hålla sig relativt stark 

när ekonomin fluktuerar. Den ökade turismen har haft en stor påverkan på hotellverksamheten. 

Resandet är inte längre som det var förr utan detta är något som alla har möjligheten till. Semester 

blir allt mer än självklarhet och affärsresor har blivit vanligare. Detta har stärkt och utvecklat Sveriges 

näringsliv enormt, då turismen ökar, hotell expanderas, fler kulturbyggen, fler centrum, etc. När 

näringslivet är stabilt och konjunkturen är god påverkar detta även hotellverksamheter positivt. 

Hotellbranschen i Sverige har stått stark genom den senaste krisen och allt fler hotelletableringar 

planeras, Elite Hotels planerar öppna sex nya hotell inom den närmsta framtiden. Utan en stark 

ekonomi lär efterfrågan inte svara upp emot utbudet med konsekvens att beläggningsgraden och 

lönsamheten sjunker.  

En hotellverksamhet skiljer sig mellan de olika marknaderna som finns runt om i Sverige, marknaden i 

Stockholm ser inte likadan ut som den i Kristinehamn.  Det är viktigt att hotellverksamheten har en 
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god struktur och organisation men att det sedan varierar efter hur hotellen är utformade från 

marknad till marknad beroende på hur förutsättningarna ser ut. Detta är ett grundkoncept för alla 

hotellverksamheter i Sverige. Det ökar inte efterfrågan, utan mer om hotellen passar in på den 

marknaden där de är belägna. Vad som däremot är mer signifikant är koll på konkurrenterna. Som 

t.ex. om beläggningsgraden sjunker kan det indikera att någon konkurrent har fått en ökad 

beläggningsgrad. Det gäller att personalen är uppmärksam och agerar, t.ex. i relation till vad 

konkurrenten erbjuder för ytterligare mervärden och vidtar åtgärder för att möta detta.  

Hur organisationen ser ut påverkar hela verksamheten. Elite Hotels som äger och förvaltar de mesta 

av sitt bestånd själv har visat sig vara ett bättre sätt att hantera hotellverksamheten på. De är inte 

lika beroende av andra bolag och inte lika konjunkturkänsliga. De kan utforma sin verksamhet på det 

sätt de vill, vilket leder till bättre anpassning till marknadsförutsättningarna. Att ha en stark 

organisation och ledning har en stor roll inom verksamheten vilket syns på kvaliteten på hotellen. 

Elite Hotels satsar mycket på kvalitet vilket också grundar sig i sin starka organisation och ledning. 

Kvaliteten är viktigt för alla hotellen runt om i Sverige då koncepten är i stort sett väldigt lika, det är 

viktigt att kunna utmärka sig och erbjuda det bästa. En gästs synsätt påverkas direkt om detta är en 

dålig upplevelse mer än om det var en bra upplevelse då detta är standard för vad de ville ha. En 

dålig upplevelse skapar en bad word of mouth.  

Läget är en faktor som självklart har påverkan på verksamheten, det kommer alltid att finnas 

resenärer som enbart vill bo där läget är centralt, nära till aktiviteter och nära till kommunikation. 

Men lyckas verksamheten skapa ett eftertraktat varumärke så kommer folk att tycka att det 

alternativet är mer självklart än kanske ett mindre eftertraktat hotell mer centralt. Att arbeta mer 

med varumärken har blivit allt mer populärt och det som gjort att Elite Hotels åstadkommit ett så 

pass eftertraktat varumärke som de har idag är att grundaren av Elite Hotels har sedan början ansett 

att detta är viktigt och lagt stor vikt på att få varumärket att synas. Jag anser att varumärket är viktigt 

för att kunna öka efterfrågan utan att vara beroende av ett visst läge. De senaste åren har allt fler 

verksamheter lagt vikt på att förändra organisationen och stärka de egna marknadsresurserna. Dessa 

ska då huvudsakligen fokusera på att få varumärket att synas i bra sammanhang och upplysa andra 

om företaget. 

Eite Hotels grundare har alltid ansett att mötesplats är viktigt för att locka fler gäster. Detta är något 

som alltid har existerat utomlands i och med att de skapar stora lobbys, eftertraktade barer/klubbar 

etc, men är något relativt nytt i Sverige.  Varumärken och levande miljöer har en stor roll inom 

efterfrågan och detta gör shop in a shop värdefullt. Genom att skapa fler eftertraktade varumärken 

på samma plats så lockar detta fler gäster. Det har blivit allt mer populärt att sammanföra två 

koncept och utveckla tillsammans. T.ex. hotellet som skall öppnas med Peter Forsberg. Peter 

Forsberg är ett starkt namn som har stor betydelse för många inom den sportsliga världen. Detta gör 

att fler andra grupper av människor lockas till hotellet och samtidigt upplyser dessa om varumärket. 

Detta kan leda till att de väljer Elite Hotels nästa gång de skall till en annan stad.  

Vad är det som ökar efterfrågan i en verksamhet? Det finns många faktorer att ta hänsyn till, men 

kunskapen om vad som driver efterfrågan är grundläggande om någon skall starta en 
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hotellverksamhet. Det är viktigt att veta hur marknaden ser ut där hotellet skall ligga om den skall 

kunna möta förutsättningarna som finns. Det är även viktigt att kunna sköta hotellet på ett så bra 

sätt som möjligt om gäster skall vilja komma tillbaka. Men vad är det då som utmärker hotell mer 

eller vad är det som gör att kunderna väljer ett hotell som kanske inte ligger mest centralt?  

En första tanke för att uppnå detta så anser jag att det är viktigt att skapa något nytt som många 

efterfrågar. Detta är den svåra uppgiften som Elite Hotel har löst på ett bra sätt med t ex Bishop 

Arms, Vassa Eggen eller Miss Voon. Gemensamt för dessa tre är en levande och avslappnad miljö. 

Shop in a shop är ett smart koncept som innebär helt andra kostnader än om hotellet skulle haft en 

egen restaurang samtidigt som de uppfyller villkoren för att få bedriva en hotellverksamhet. Att 

upplysa och locka andra grupper av människor genom att sammanföra hotellverksamheten med ett 

”attraktivt kändisnamn” är ett smart koncept som idag används av många verksamheter. Det är 

smart och ger mycket enkel och bra reklam för hotellet.  

En andra tanke är sättet att välja hur verksamheten skall bedrivas, är det bättre att äga eller hyra? 

Detta kan bero mycket på hur en själv vill lägga ut sin verksamhet på entreprenad eller inte. Men 

denna rapport belyser mycket fördelarna med att äga fastigheterna istället för att hyra. Att äga sina 

fastigheter har blivit en mer eftertraktad lösning till skillnad för 20 år sedan när det ansågs dyrt och 

onödigt. Men i och med att marknaden har ändrats har även dessa omständigheter ändrats och idag 

anses det av många som en möjlighet, där verksamheten kan anpassas och utformas utan 

begränsningar som följer av att något annan äger beslutet.  

En sista slutsats är att varumärket har en stor roll inom alla verksamheter. Det är varumärket som 

syns och som folk känner igen. När ett varumärke väl är skapat så kommer good word of mouth att 

skapas automatiskt och allt fler kommer att söka sig dit. Det är viktigt hur och när varumärket syns. 

Elite Hotels har varit bra på detta – genom att inte försöka synas så mycket genom t.ex annonser och 

istället mer genom kommunikativ marknadsföring så kopplas Elite Hotels med mer flärd, vilket drar 

fler gäster. Detta är en bättre marknadsföringstaktik då det förmedlar en bättre stark bild av hotellet. 

Välgörenhetsarbete har en stor påverkan på denna bild av hotellet och ger mycket god reklam för 

hotellet.  

Det finns många egenskaper inom denna verksamhet som gör att det blir svårt att öka efterfrågan på 

sin verksamhet, men med detta arbete vill jag belysa de kreativa attributen som har blivit populärare 

på senare tid. Såsom varumärke, organisation och skapandet av sociala mötesplatser. De mest 

attraktiva hotell i Sverige som Elite Hotels, Scandic, Grand hotell, Radisson, m.fl. har detta 

gemensamt. I Stockholm har alla dessa omvandlat lokaler till mötesplatser. Elite Hotels har t ex Vassa 

Eggen, Scandic har Anglais och Radisson har Sky Bar.  

Att driva framgångsrik hotellverksamhet kräver förståelse för trenders påverkan för efterfrågan och 

det är viktigt att förstå och kunna möta gästernas förväntningar för att kunna fortsätta att utvecklas.  
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8.  Bilagor  

Bilaga 1 

Intervju med Bicky Chakraborty 

Om ni fick beskriva Elite Hotels med tre ord, vad skulle detta vara? 

Tradition, kvalitet och flärd  

- Hotell skiljer sig på många olika sätt, frågan riktar sig mot var Bicky anser att Elite Hotels ställer 

sig i förhållande till andra hotell. Till exempel, större hotellkedjor utomlands som W hotell lägger 

sig väldigt högt med mycket design, mycket lyx, mycket att erbjuda men som t ex Scandic lägger 

sig på en nivå där de vill kunna erbjuda ett bra hotell med bra standard osv. Bicky anser att Elite 

skall kunna ta tillvara på traditionen i gamla byggnader då detta ligger till grund för många av 

deras hotell, att de köper gamla hotell och rustar upp dem, samt bygger upp en kvalitet som 

skall kunna uppskattas av alla deras olika kunder.   

Faktorer 

Hur stor betydelse har läget för era hotell? 

Läget är självklart en viktig faktor men samtidigt går det inte att alla hotell lyckas få det bästa läget 

därför anser Bicky att varumärket är av stor betydelse. Det finns ett ordspråk som förespråkar detta 

nämligen: ”Om berget inte kommer till mannen, så får mannen komma till berget” vilket säger att 

om läget inte är det bästa så måste man skapa ett starkt, attraktiv varumärke som gör att folk vill ta 

sig dit.  

Vilka faktorer påverkar er mest – hur kommer detta sig? 

Två faktorer som påverkar mycket är bekvämlighet och bemötande. Detta på grund av att alla hotell 

har i slutändan samma koncept, därför är det viktigt att kunna erbjuda det bästa. På senaste tiden 

har dessutom tillgänglighet blivit viktigare som t ex om man är uppkopplad andra kan vara om man 

har bra frukost, sedan är det viktigt med kommunikation då resenärer vill ha det enkelt att kunna ta 

sig fram och tillbaka.  

Mötesplats: Bicky har alltid tyckt att lobbyn kan vara en bra mötesplats, därför är det bra om man 

har en stor mötesplats som skapar en ”buzz”.  Detta är något som alltid har existerat utomlands 

därav mycket stora lobbys på hotell runt om i världen. I Sverige är detta något nyare men dessutom 

finns inte utrymmet för stora lobbys men är fortfarande viktigt att man skapar en levande miljö. 

Ett bra exempel är Scandic Anglais som ändrade om sin lobby till en stor mötesplats – detta för inte 

så länge sen 
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Nätverk: Försöker skapa nätverk, genom t ex Bishops arms och vassa eggen eller Miss Voon. Bicky 

arbetar mycket med att försöka skapa shop in shop. Han letar därför upp bra krögare som han 

känner är bra och erbjuder dem en lokal i deras hotell.  

Drift och underhåll: 

Hur sköter ni era fastigheter? 

Elite hotel äger många av sina fastigheter själva, men de som de inte äger hyr de helst utav 

långsiktiga fastighetsägare. Men de vill helst äga och förvalta själva – vilket de också gör i dessa fall. 

Detta är mer positivt för att de kan göra det de själva vill. När de hyr av andra så blir det svårare att 

få igenom investeringar samt hyrorna ökar/minskar med inflationen.  

Hyr mycket investerar ni? 

De investerar 100miljoner om året efter en utarbetad kalkyl som roterar bland de olika hotellet som 

behöver detta. Investeringarna går till de som behövs.  

Efterfrågan och utbud 

Vilka hyresgäster nischar ni er mot? 

Det finns gäster som gärna kommer till Elite för att de tycker att Elite har mer flärd. Annars är 

konferensgäster mycket viktiga och affärsresande och det är dem som ligger i grund och botten för 

hotellet. Vissa av Elite hotels är ledande inom konferensverksamhet 

Hur har efterfrågande påverkats under, innan och efter krisen? 

Elite hotels hade sitt bästa år förra året och har inte påverkats under den senaste krisen. Från och 

med deras start inom hotellbranschen så har de stigit i efterfrågan och är idag Sveriges enskilt 

privatägda hotellkedja och de skall nu öppna sex hotell till. 

Procentsats: 

Beror mycket på lönsamheten, tjänar man mer för att man uppnått en 65 % beläggningsgraden. Har 

man dock lägre intäkter så måste man följa upp detta med kostnadssidan.  Gör man inte detta så 

ökar inte lönsamheten. 

Elites senaste beläggningsgrad har inte gått under 80 % och på många hotell är det t o m 100 %. De 

tycker att det är viktigt att om man ser en förändring att man direkt vaknar till och gör något år det, 

kollar vad konkurrenterna erbjuder.  

Marknad och utveckling: 

Varumärket har alltid satsats på och är idag en av Sveriges 10 starkaste varumärken. De har en egen 

marknadsavdelning sam att Bicky själv gör mycket för att synas och alltid försöker se till att Elit syns 

också – detta ger mycket gratis reklam. De har gjort enorma arbeten inom Unicef och lägger stora 
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belopp på t ex kultur, idrott, skola, sjukhus i Indien – alltså mycket välgörenhet, vilket också ger bra 

reklam. De vill mycket hellre synas kommunikationsmässigt än genom annonser.  

Vad är ert utvecklingsmål om tio år?  

Bicky tar hellre 1000dar i sänder vilket gör det lättare att blicka, men anser att han har uppnått de 

han velat hittills och fortsätter att utvecklas ännu mer! På senaste tiden har de utvecklats snabbare. 

Det är viktigt att inte fuska och alltid prestera!  

Hur möter ni all konkurrens? 

Det är viktigt med struktur och att välja rätt size på hotellen för att kunna möta de förutsättningar 

som finns på den enskilda marknaden.  

Bishop arms: 

Alla hotell behöver en restaurang som serverar mat, med en pub så behövs inte samma bemanning 

som i en vanlig restaurang. Detta koncept som de har startat ligger båda i Elite hotel och utanför och 

är ett helt eget varumärke som omsätter 400 miljoner kronor idag. Det som är bra med bishop arms 

är att det lockar många kvinnor också på grund av att det inte är lika sportinriktat. Detta drar en 

särskild extra grupp till hotellen för de som gillar att ha en pub att kunna gå ner till. 

Detta är ett lätt sätt att kunna möta gästernas behov utan en dyrare anläggning. 

De satsar på denna pub koncept eller bra krögare som skall locka fler folk. Varje ställe skall kunna 

klara sig på egen hand.  
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