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Abstract

People in Sweden and in Europe have been traveling a lot more lately. Because of the 
economic boom that has been in a lot of countries people do have more money to spend. 
Sweden and especially Stockholm has lately become a very popular destination. Also big 
congresses and business meetings like to choose Stockholm for their meetings. The capital as 
it looks today does not have the capacity to let all those people stay at the hotels at the same 
time. Especially at the peak season the city can not offer enough beds to all their guests. A lot 
of new hotels are right now being built in Stockholm. More and more hotels compete to draw 
the best paying guests to their hotel. The companies that are building the new hotels are often 
already existing companies, but it still increases the competition on the market for the already 
existing hotels. The hotel industry is quite sensitive for changes of the business cycle. Some 
people talk about an incoming recession and in what way it is going to affect the hotel 
industry. There are shared opinions about the future for the industry.

The purpose of the study is to see how the companies deal with their market- and competition 
strategies when the hotel industry expands. We have also investigated what the hotel industry 
looks like today.

The essay is built on two interviews with two different hotels in the inner city of Stockholm. 
This essay is a qualitative study and we have used the deduction approach, with other words 
we tested the theories towards reality. We used a case study to investigate the reality and to 
see how the hotels deal with their strategies and to get an insight in what they think of the 
hotel industry today. We have also interviewed Göran Granhed who works at the organization 
for Sweden’s hotel- and restaurant companies and Ann-Charlotte Jönsson who works at the 
tourist organization Stockholm Visitors Board. We applied the theories of Michael Porter on 
the interviews.

The conclusion of the study is that the hotels do not change their strategies very much over 
time even though there is an expansion in the industry. We have discovered that the strategies 
for the hotels are very strong and well shaped and that is nothing they can very easily change.  
They have positive thoughts about the development of the increasing industry because they 
think it will generate a lot of benefits. The possibilities are bigger than the threats because the 
destination can handle bigger incoming congresses and business meetings. But they are still 
aware of the increasing competition and they have it in mind when they plan their purchases, 
their projects and their strategies.
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Sammanfattning

De senaste årens starka konjunktur i många länder har fått människor i Sverige och runtom i
Europa att resa och turista alltmer. Sverige som destination och i synnerhet Stockholm har 
blivit ett mycket populärt resmål för många att åka till. Även stora kongresser och 
företagsmöten väljer allt oftare Stockholm för sina sammankomster. Stockholm som det ser ut 
idag har vid högsäsong inte den kapacitet, vad gäller antal hotellrum, som behövs för att 
kunna ta emot och erbjuda övernattningsmöjligheter för alla dessa på en och samma gång.  
Stockholm är just nu mitt uppe i en byggboom och det byggs mycket nya hotell. Det blir fler 
och fler hotell som slåss för att kunna locka de bäst betalande gästerna till just sitt hotell. Ofta 
är det på marknaden redan befintliga företag som utvidgar sin verksamhet med ytterligare 
hotell. Detta leder ändock till att de redan befintliga hotellen får fler konkurrenter att slåss 
emot. Hotellbranschen är relativt konjunkturkänslig och vid sämre tider har människor mindre 
pengar och möjligheter att resa för. Det spekuleras i branschen kring en kommande 
lågkonjunktur, men det råder dock delade meningar bland aktörerna om hur framtiden för 
hotellindustrin kommer att utvecklas.

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur hotellbranschen ser ut idag samt att jämföra om 
hotellföretagens marknads- och konkurrensstrategier förändrar sig vid en branschutvidgning, 
och i sådant fall på vilket vis.  

Uppsatsen bygger på två intervjuer med två olika hotell i Stockholms innerstad. Vi använde 
oss av ett deduktivt synsätt för att med utgångspunkt i teorierna testa dem mot verkligheten. 
Studien som vi har gjort i uppsatsen är av en kvalitativ karaktär. För att undersöka 
verkligheten gjorde vi en fallstudie där vi intervjuade två hotell för att få en inblick i hur de 
arbetar med sina strategier i praktiken samt deras syn på hotellbranschen idag och dess 
utvidgning. Vi har samtalat via telefon med Göran Granhed som är branschekonom på 
Sveriges hotell- och restaurangföretagare samt haft kontakt via e-post med Ann-Charlotte 
Jönsson som jobbar med medierelationer på Stockholm Visitors Board. Vi har applicerat 
Michael Porters teorier på samtliga intervjuer.

Resultatet av undersökningen är att hotellen inte ändrar sina strategier nämnvärt vid en 
branschutvidgning. Vi har konstaterat att hotellens strategier har arbetats in under en väldigt 
lång tid och att det inte är något som de förändrar i första taget. De ser den expanderande 
branschen som något positivt och fördelarna med att större kongresser och företagsmöten kan 
komma till staden. Hotellen har även en positiv framtidssyn på branschutvecklingen, dock är 
de medvetna om den ökande konkurrensen och har detta i bakhuvudet då de planerar sina 
inköp, projekt och strategier.
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1. Inledning
I inledningsavsnittet har vi valt att först ha en begreppsförklaring för att ge läsaren 
förförståelse till de begrepp som används. Utöver det ingår en bakgrund samt en problem-
diskussion för att sätta in läsaren i det valda problemområdet. Slutligen tas uppsatsens 
avgränsningar  upp.

1.1 Begreppsförklaringar och förkortningar
Affärsdata En sökmotor där man via Södertörns Högskolas bibliotek kan gå in 

och leta upp företags årsredovisningar, se företagsstrukturen samt 
ägarförhållanden med mera

ARR Average Rate per Room, snittpris per rum

Beläggningsgrad Företagets beläggningsgrad är den debiterbara tiden i förhållande 
till den totalt tillgängliga tiden

CS Clarion Hotel Sign

Designhotels En marknadsföringsorganisation med inriktning på design

Hjälptjänst Underlättar användningen av huvudtjänsten

Kärntjänst Huvudanledningen till att företaget finns

Marknadssug Efterfrågan på marknaden

NH Nordic Hotels

NL Nordic Light Hotel

NS Nordic Sea Hotel

PR Public relations

Revenue management Ett verktyg som används för att kunna arbeta med efterfråge- och 
priselasticitet

RevPAR Revenue per Available Room, är ett av branschen skapat nyckeltal 
som visar på intäkten per tillgängligt hotellrum

SC Scandic Continental Stockholm

SHR Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, en företagsorganisation

Stödtjänst Höjer huvudtjänstens mervärde eller för att differentiera sig från 
sina konkurrenter

SVB Stockholm Visitors Board, en organisation som marknadsför 
Stockholm ute i världen 
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1.2 Problembakgrund
De senaste årens starka konjunktur i många länder är den största orsaken till det ökande 
resandet till Sverige. Andra faktorer som bidrar till den ökande restrenden är att lågprisflyget 
gjort Sverige mer tillgängligt och att det är billigt för européer att vistas i landet.1 Den svenska 
turismen omsatte år 2006 över 215 miljarder kronor och ökade därmed med elva procent från 
året innan.2 Turismen är uppdelad i fyra olika, men av varandra beroende beståndsdelar (se 
figur 1 nedan). I denna uppsats kommer dock all fokus ligga på en av komponenterna, 
boendet. De olika boendeformer som brukar räknas in i begreppet är; vandrarhem, camping, 
stugbyar och hotell. Dessa kallas i ett samlingsnamn för kommersiellt boende och definieras 
genom att man betalar för boendet. Av dessa former av boende är denna uppsats främst 
inriktad på hotellbranschen, de andra kommer att beröras i väldigt liten utsträckning och ses 
som substitut.3

Figur 1: En kombinerad modell över turismens fyra
beståndsdelar och hotellmarknaden.

Egenkomponerad modell av turismens beståndsdelar
från turistdelegationens rapport, Hållbar utveckling
i svensk turistnäring, 1998 sid. 13

Även om Fernström väljer att kalla modellen för hotellmarknaden, har vi valt att kalla den 
hotellbranschen eftersom modellen enbart visar på de säljande aktörerna som är en del av 
branschen och inte berör den köpande parten alls. Hotellbranschen består idag av tre olika 
sorters aktörer, dessa är hotellfastighetsägarna, hotelldistributörerna och hotelloperatörerna. 
Ägarna till hotellfastigheterna äger enbart fastigheten men bedriver inte själv någon 
hotellverksamhet. Hotelloperatörerna däremot äger inga fastigheter men bedriver den dagliga 
driften genom hotellverksamhet medan hotelldistributören äger varumärkesnamnet och 
fungerar som marknadsorganisation. Det finns dock företag som kombinerar dessa på olika 
sätt.4

                                               
1 Halleröd, Turistrekord i Sverige, Dagens Industri, publicerad 2007-06-04, hämtad 2008-02-08
2 Kiepels, Turister tar sikte på Sverige, Dagens Industri, publicerad 2007-07-04, hämtad 2008-02-08
3 Turistdelegationen, Hållbar utveckling i svensk turistnäring, 1998, sid. 13, publicerad ---, hämtad 2008-05-23
4 Fernström, 2000, sid. 197

Hotelldistributörer

Hotellfastighets-
ägare

Hotelloperatörer

Hotellmarknaden

Hotellbranschen(-marknaden), Fernström Gösta, 
Professionellt företagande inom rese- och 
turistindustrin, sid. 197 

Turismens beståndsdelar 

Resa/transport Boende

Göra Äta
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Antal hotell i Sverige är idag uppe i 1933 stycken, 94600 disponibla rum per natt och en total 
kapacitet på sammanlagt 34,5 miljoner rumsnätter. Av dessa rumsnätter såldes 17,5 miljoner 
förra året vilket ger en beläggningsgrad på 50,8 procent. Logiomsättningen för år 2007 blev 
till slut 15,4 miljarder och snittpriset per rum (ARR) 876 kronor. Den genomsnittliga intäkten 
per tillgängligt rum (RevPAR) landade på 445 kronor.5 Den logiska följden av ökad turism är 
att de kommersiella övernattningarna också ökar. Under 2007 spenderades över 48 miljoner 
gästnätter i hela Sverige, vilket är en ökning med två procent från året innan. Av dessa 48 
miljoner gästnätter tillbringades 52,1 procent på hotell.6 I Stockholm är andelen gästnätter på 
hotell dock betydligt större, där ligger procentandelen på över 80 procent7 samtidigt som 
Stockholms kommun hade en genomsnittlig beläggning på 71 procent.8

Idag består Stockholm stads hotellmarknad av cirka 120 hotellföretag med sammanlagt 
ungefär 14 000 rum.9 Vi använder Bonniers definition av ett hotell; ”anläggning där resande 
kan bo mot betalning per natt.”10 Stockholms stads hotellmarknad har sedan år 2001 präglats 
av en enorm expansion och anses fortfarande vara mitt uppe i en byggboom. Björn Arnek, 
ekonom på branschföreningen SHR säger i en intervju att det kommer att finnas upp emot 
3000 nya rum fram till år 2011. Även om det blir fler hotell i branschen, ökar nödvändigtvis 
inte konkurrensen då majoriteten av nyetableringarna redan är befintliga aktörer.11 Exempel 
på det är Clarion Sign, som tillhör Choice Hotels varumärken och Time Hotel som tillhör Best 
Westerns hotellorganisation.

1.3 Problemdiskussion
Hotellbranschen i Stockholm har sedan 2005 haft en stigande lönsamhet (se figur 2 nedan) 
och flera goda år i rad.12 Under denna tid har det varit ganska stabila tider rent ekonomiskt för 
Sverige men även för en stor del människor i Europa och ute i världen. Eftersom turismen och 
hotellbeläggningen ökat samtidigt som Stockholm har kunnat få hit många och stora 
kongresser tyder detta på att marknadssuget ökat och fler reser till Sverige och Stockholm. 
Sedan år 2000 har det också pågått en branschexpansion i Stockholm (se figur 2 nedan), 
främst har det varit de stora kedjorna som utvidgat på ett eller annat sätt och så kommer det, 
som det ser ut idag också att fortsätta de nästkommande åren. Att det byggs beror på att 
hotellbranschen i Stockholms län knappt klarar av stora kongresser idag. Exempel på detta är 
gäster som blir placerade så långt bort som i Jönköping då de är i Stockholm för att besöka 
den internationella mässan. Ur den synvinkeln är det bra att det byggs mycket men det får 
som konsekvens att den genomsnittliga beläggningen sänks förutsatt att Stockholm inte lockar 
fler turister. De få dagarna per år som det är fullbokat i Stockholm beror oftast på stora 
evenemang eller stora kongresser, men låt oss göra ett antagande om att det rör sig om cirka 
femtio dagar per år. Det innebär då att hotellen, eftersom de vet att det är en så hög 
efterfrågan på rum, kan ta ut högre priser under dessa dagar. Under resten av året är det en 
mycket lägre beläggning vilket medför en hårdare konkurrens om gästerna. Dessutom kan 
denna prispolitik få konsekvenser på lite längre sikt då det har börjat knorras från 
mässarrangörer där de tycker att det är för höga hotellpriser i Stockholm,13 att de vill komma 
undan så billigt som möjligt är ju en självklarhet. Resultatet blir då att de väljer att lägga sin 
                                               
5 SHR, Hotellåret 2007, publicerad 2008-03---, hämtad 2008-4-10
6 Nutek & SCB, Turiståret 2007, publicerad 2008-02-01, hämtad 2008-04-18
7 SVB, Årsrapport för besöksnäringen 2007, publicerad 2008-02-10, hämtad 2008-02-08
8 SHR, Hotellåret 2007, publicerad 2008-03---, hämtad 2007-04-10
9 Florén, Byggboom kan landa i hotellkris, Dagens Industri, publicerad 2008-01-18, hämtad 2008-02-07
10 Malmström, 1994, sid 222
11 Florén, Byggboom kan landa i hotellkris, Dagens Industri, publicerad 2008-01-18, hämtad 2008-02-07
12 SHR, Hotellåret 2007, publicerad 2008-03---, hämtad 2007-04-10
13 Swartz, Stockholms hotellpriser hotar framtida kongresser, publicerad 2007-11-30, hämtad 2008-04-11
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kongress på en helt annan destination, vart som helst i världen vilket gör att hela turismen i 
Stockholm drabbas, inte bara hotellen eller mässan. Enligt Blomqvist, debattör på 
branschtidningen Restauratören, tänker hotellen under högkonjunktur bara på att höja 
snittpriserna så mycket som möjligt utan någon tanke på sina kunder. Han säger att det kan få 
konsekvenser och att det kan skada de långsiktiga relationer hotellet har till sina avtalskunder, 
de som håller hotellen flytande vid lågkonjunkturer.14 Idag finns det dock ett verktyg för att 
kunna arbeta med efterfråge- och priselasticitet som kallas Revenue management. Konceptet 
för detta verktyg är att sälja rätt hotellrum till rätt gäst för rätt pris vid rätt tidpunkt.15 På det 
sättet blir kunderna beroende av hur och när de bokar och hur tillgängligheten på rum ser ut 
samtidigt som de får möjligheten att själva påverka priset i viss mån.

Figur 2: Utveckling av Stockholm kommuns hotellmarknad år 2001 till nu.

                                               
14 Blomqvist, Mjölka inte hotellgästerna i goda tider, publicerad 2007-12-07, hämtad 2008-05-19
15 Cross, 1997 sid 52
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Det vi kan se i figur 2 ovan är att antal sålda rum har ökat stadigt sedan millenniumskiftet och 
att de övriga variablerna har haft nedåtgående kurvor vid ett eller annat tillfälle. En nedgång 
börjar märkas i september 2001, vilket vi antar kan vara en följd av terrordåden i USA den 
elfte september. Det vi ser som följd av detta är att antal sålda rum och RevPAR gått ner. 
Samtidigt byggs det hotell och logiintäkterna börjar sakta dala fram till våren 2004. 
Anledningen till att logiintäkterna dalar tror vi kan vara att det fanns för många rum i 
förhållande till antal gäster vilket illustreras i det största mellanrummet mellan dessa två 
variabler i figur 2. Sedan våren 2004 har dock logiintäkterna ökat kraftigt, antal sålda rum har 
hela tiden närmat sig antal tillgängliga rum, ARR och RevPAR har tagit sig förbi de nivåerna 
de låg på vid början av 2001. Uppgången 2004 tror vi beror på många olika faktorer, bland 
annat låga priser, hög tillgänglighet och högkonjunktur.

Även om konkurrensen inte har ökat i begreppets sanna bemärkelse, har det tillkommit nya 
företag i branschen, det har skett en ökning av antal hotell och av antal rum i Stockholm. Det 
enda hotellföretaget som nu gör ett försök till att ta sig in i branschen är amerikanska Marriott 
som planerar att öppna 15 nya hotell i Skandinavien fram till år 2013.16 Om vi ska hårdra det 
anser vi att samtliga hotell oavsett om de är fristående, privatägda, ingår i samma kedja eller 
marknadsföringsorganisation konkurrerar mot varandra i slutändan, vare sig de vill det eller 
inte. Att företagen sen har olika strategiska styrkor och svagheter eller bara en av delarna 
påverkar konkurrenterna och det egna företaget olika. I en bransch som hotellbranschen där 
det råder monopolistisk konkurrens finns det många liknande företag. Detta leder till att när 
en innovation eller tanke sprider sig blir många av företagen tvungna att anamma den för att 
det egna hotellet inte ska hamna på efterkälken. Detta i sin tur gör att det till sist handlar om 
att arbeta utifrån de resurser och tillgångar det egna företaget har och att utmärka sig på ett 
eller annat sätt. Hur företagen sedan väljer att utmärka sig, kan ta sig vilken form som helst. 
En del har genom sin kedjetillhörighet finansiella resurser och ett starkt varumärke att luta sig 
tillbaka mot, en del väljer att bara rikta in sig på vissa målgrupper eller att skapa produkter 
som är helt unika medan andra väljer att nischa in sig på något sätt eller försöker att hitta 
andra konkurrensfördelar, samtidigt som vissa hotell misslyckas med samtliga strategier. 
Beroende på hur konkurrensen ser ut på marknaden kan det vara viktigt att utreda och 
analysera huruvida ett företag kan integrera sin verksamhet framåt eller bakåt. En annan sak 
som kan vara av värde för ett hotell att undersöka är huruvida de kan välja mer vertikala 
strategier som marknadspenetration, marknadsexpansion, produktexpansion eller 
diversifikation.

Något som påverkar hotellbranschen är att den är konjunkturkänslig.17 Anledningen till det är 
att både privatpersoner och företag i sämre tider har mindre pengar och möjligheter att  resa 
och betala dyra hotellnätter. Detta i sin tur minskar turismen och därmed antal nätter som 
spenderas på hotell. Det råder idag delade meningar bland aktörerna i branschen kring 
konjunkturen och hur hotellindustrins framtid kommer att utvecklas. Hotellbranschens 
entreprenörer har en stark tro på framtiden18 exempelvis tror Anders Nissen, VD för 
hotellfastighetsbolaget Pandox, att tillväxten är på väg ner på grund av den ekonomiska oron 
som finns runt om i världen och att den kommer att nå Stockholm och generera minskad 
efterfrågan.19 Även Petter Stordalen som är VD för Choice Hotels menar på att det kommer 
en kris men att den inte kommer förrän om ett till tre år.20 Accor Scandinavias 

                                               
16 Hirsch, Marriott bygger sig in i Skandinavien, publicerad 2008-01-31, hämtad 2008-04-11
17 Öhman, Hotellboomen – riskkapitalisterna checkar in, publicerad 2007-03-22, hämtad 2008-04-17
18 Florén, Byggboom kan landa i hotellkris, publicerad 2008-01-19, hämtad 2008-04-09
19 Melin Lundgren, Hotellboom med dålig tajming, publicerad 2007-12-06, hämtad 2008-04-07
20 Gripenberg, Hotellkung varnar för priskrig, publicerad 2008-01-31, hämtad 2008-04-07
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marknadsdirektör Anders Lundin är inne på samma spår och menar att konjunkturen kan få 
effekt på sikt.21 Vissa företagare är övertygade om att  den nedåtgående konjunkturen kommer 
att få någon slags effekt, men att den absolut inte kommer att drabba deras verksamhet. Vare 
sig konjunkturen går ner nu eller senare kommer den i vilket fall att göra det vid någon 
tidpunkt eftersom att det är så konjunkturcykeln fungerar, den går upp, sen ner, sen upp igen 
för att återigen gå ner och så vidare. Sen är det en helt annan fråga om hur djupa nedgångarna 
blir och hur höga uppgångarna blir. En av många förutsättningar för att ett företag ska kunna 
klara av både bättre och sämre tider är att de använder sig av olika strategier gentemot den 
potentiella marknaden och mot sina konkurrenter. Om de satsar på intern kvalitet, på 
produkten de säljer, sina kunder, sina konkurrenter eller någon annan strategi är upp till varje 
enskilt företag att arbeta fram i sin handlingsplan. I hotellbranschen är det inte alltid det egna 
hotellet som arbetar fram dessa eftersom hotellet kan ingå i en stor kedja i ett multinationellt 
företag och vara centralstyrt. I bästa fall har dessa typer av hotell oftast mer att säga till om 
när det kommer till den dagliga driften och lokala strategier, men mindre att säga till om när 
det gäller de övergripande strategierna.

1.4 Problemformulering och syfte
Problemdiskussionen leder oss in på många olika faktorer och belyser även branschens 
komplexitet. Det frågor vi anser intressantast och som vi har format vår problemformulering 
och vårt syfte kring är:

 Hur ser hotellbranschen ut i Stockholms stad idag?

 Vilka konkurrensstrategier använder sig hotellföretagen normalt sett av och förändras 
dessa strategier då branschen expanderar eller vid en sjunkande gästtillströmning?

Uppsatsens syfte är att belysa hur hotellbranschen ser ut i Stockholms stad idag samt att 
undersöka om och hur befintliga hotellföretag påverkas vid förändrade förutsättningar i 
branschen och ute på marknaden. De två ämnen uppsatsen kommer att beröra är marknads-
och konkurrensstrategier. I detta fall i samma kluster. Uppsatsen är främst skriven för 
människor som har ett intresse av hotellbranschen. De som arbetar i driften av ett hotell för att 
förstå varför vissa beslut tas, personer som funderar på att starta hotell, andra studenter som 
vill skapa sig en bättre förståelse för hur hotellbranschen fungerar i vissa avseenden och i viss 
utsträckning personer som arbetar på ledningsnivå.

1.5 Avgränsningar
Avgränsningarna är gjorda utifrån fyra perspektiv; ämnesområde, industri, geografiskt område 
samt företag. Ämnesmässigt är uppsatsen avgränsad till marknads- och konkurrensstrategier. 
Den valda industrin är hotellindustrin. Den geografiska avgränsningen är gjord till Stockholm 
och hotellklustret kring centralstationen och Vasagatan. Företagsmässig avgränsning är gjord 
till företagen; Scandic Continental och Nordic Hotels (Nordic Sea Hotel och Nordic Light 
Hotel). Utöver avgränsningarna har vi valt att skriva uppsatsen ur ett ledningsperspektiv. 
Anledningen till detta val grundar vi på att det är ledningen som oftast arbetar med strategiska 
frågor och utvecklar strategier mot marknaden och konkurrenterna. I en av de valda teorierna, 
Porters fem konkurrenskrafter har vi valt att avgränsa oss bort ifrån leverantörsfaktorn 
eftersom vi känner att den faktorn skulle kunna utgöra en hel egen uppsats.

                                               
21 Kulle, Branschen tror på framtiden – men håller beredskap, publicerad 2008-01-17, hämtad 2008-04-09
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2. Metod
I metodavsnittet presenteras tillvägagångssättet för uppsatsen och det vetenskapliga 
angreppssättet beskrivs. Även hur vi har gått tillväga vad gäller urval och vid 
datainsamlandet. Avsnittet avslutas med en kritisk granskning av bortfall, metod  samt källor.

2.1 Tillvägagångssätt
Intresset för hotellbranschen är något som har funnits en längre tid.  En av oss arbetar på ett 
hotell i Stockholm och har på så vis skapat sig en viss inblick i branschen. Av denna orsak 
kändes valet av bransch för uppsatsen självklar, det vill säga hotellbranschen. För att få svar 
på forskningsfrågorna som vi var intresserade av avgränsade vi undersökningen till några 
stora hotell inom ett visst geografiskt område, Stockholm. Detta för att bespara resurser i form 
av tid och resekostnader.  Vi läste in oss på ämnet genom att studera ungefär trettio artiklar 
från olika branschtidningar på Internet. Dessa handlade om bland annat konjunkturen,
branschutvidgningen och hotellbranschen i stort.

För att få en större inblick i hotellbranschen som helhet bestämde vi oss för att intervjua 
Göran Granhed som är branschekonom på SHR samt Ann-Charlotte Jönsson som arbetar med 
svenska och internationella medierelationer på SVB. Vi ville få deras syn på hotellbranschens 
utveckling, hur den ser ut idag och vilka hot och möjligheter som kan komma att påverka den 
i framtiden. Vi har även använt oss av Affärsdata för att få fram fakta om företagen och för att 
skapa oss en bild av branschen vad det gäller bland annat omsättning och storlek.

Tanken med uppsatsen var från början att undersöka fem hotell, men på grund av att tre av 
hotellen nekade att delta blev det tre bortfall. För att få tillgång till de fakta som behövdes 
angående de olika hotellen ville vi få kontakt med och intervjua relevanta personer på 
respektive företag. De berörda hotellen ringdes upp och vi fick där telefonnummer till 
personer inom företagen som skulle kunna tänkas ge bäst svar på intervjufrågorna. Båda 
respondenterna var positivt inställda till undersökningen och tid och plats för varje intervju 
bestämdes per e-post. Intervjuerna sammanställdes och analyser gjordes då den insamlade 
empirin jämfördes mot våra valda teorier. För att sammanfatta det hela så är undersökningen 
baserad på två intervjuer med två olika hotell, en telefonintervju med Göran Granhed på SHR 
samt en e-postintervju med Ann-Charlotte på SVB.

2.2 Vetenskapligt angreppssätt
Vi diskuterade huruvida vi skulle använda oss av en kvalitativ eller en kvantitativ metod. Det 
finns ingen definitiv skillnad mellan dessa och den ena utesluter inte den andra. Denscombe 
diskuterar skillnaden mellan metoderna. Han menar på att den största skillnaden ligger i 
bearbetningen av data som fås fram snarare än själva forskningsmetoden. Ett tydligt exempel 
på detta är att den kvantitativa metoden omvandlar den insamlade informationen till mängder 
och siffror, vilket inte går att göra i den kvalitativa metoden. Här är det istället forskarens 
egna tolkningar och uppfattningar av informationen som är det viktiga, det vill säga faktorer 
som inte går att omvandla till mängder eller siffror.  Kvalitativ forskning brukar associeras 
med småskaliga studier och kvantitativ forskning med storskaliga studier.22 Vi har i uppsatsen 
valt att använda oss av den kvalitativa metoden då undersökningen som gjorts är relativt liten 
samt att informationen i undersökningen mäts i egna tolkningar och inte i mängder eller 
siffror.

                                               
22 Denscombe, 1998 sid 203-205



14

En fallstudie har gjorts i uppsatsen där två hotell har studerats. En fallstudie är en typ av 
undersökning som ofta används då man vill studera en förändring eller en process i en mindre 
avgränsad grupp.23 Vid intervjuerna använde vi oss av semistrukturerade intervjuer. En 
semistrukturerad intervju är då intervjuaren i förväg har sammanställt ett intervjuunderlag 
med färdiga frågor som är formulerade så att de lämnar plats för egna tankar och reflektioner 
hos respondenten.24 Wallén diskuterar om en så kallad tratt-teknik som kan användas vid 
utformandet av intervjufrågor. Tratt-tekniken innebär att intervjun inledningsvis har öppna 
frågor för att mot slutet gå över mot de mer specifika. Vi använde oss dock av det Wallén 
kallar för omvänd tratt-teknik. Där ställer intervjuaren först de specifika och generella 
frågorna för att så småningom gå över till de mer övergripande frågorna där respondenten har 
chans att utveckla och uttrycka sig mer. Intervjufrågorna som vi hade sammanställt till 
intervjuunderlaget var alltså av både öppen och stängd karaktär.25

Vi har studerat det deduktiva angreppssättet jämfört med det induktiva angreppssättet. Vid 
användandet av det deduktiva synsättet ligger utgångspunkten i teorin som sedan granskas 
empiriskt för att se förhållandet teori - praktik. Det deduktiva synsättet används för att testa 
den befintliga teorin och därefter förstärka, utveckla eller förkasta den.26 I motsats till det 
deduktiva synsättet finns alltså det induktiva synsättet. Detta synsätt bygger på att man drar 
slutsatser från empirin och utifrån dessa slutsatser formulerar en egen teori.27 I denna uppsats 
har det deduktiva synsättet använts där vi utifrån allmänna principer och befintliga teorier 
dragit slutsatser om enskilda händelser. Vi har först studerat teorin och därefter så har empirin 
tolkats och utifrån detta har slutsatser dragits.

2.3 Urval
Undersökningen ämnar analysera två olika hotells val av strategier vid en branschutvidgning. 
I diskussionen angående val av geografiskt område, industri och företag togs olika aspekter 
upp. Ett strategiskt urval gjordes till Stockholms innerstad. Båda författarna studerar i 
Stockholm och detta urval var således en fråga om att spara resurser både i form av tid och 
pengar.28 Vi valde hotellindustrin för att det fanns ett stort intresse för denna hos oss. 
Populationen för undersökningen är alla Sveriges hotell.29 Ett icke-sannolikhetsurval har 
gjorts då författarna inte med säkerhet kan säga att resultatet av undersökningen representerar 
hela populationen.30 Vi använde oss av ett bekvämlighetsurval när det kom till att välja hotell 
för undersökningen. Detta, god access och viss kännedom om hotellen, gjorde att författarna 
valde dessa hotell för att kunna få ut så värdefulla data som möjligt.31 De valda hotellen för 
undersökningen är: SC och NH (NS och NL). Dessa hotell skiljer sig åt vad gäller
ägarförhållanden, storlek och typ av hotell. För att undersökningen skulle bli generaliserbar 
anser vi att den borde omfatta fler än tre olika hotell för att kunna jämföra och analysera 
insamlade data mot valda teorier.

                                               
23 Patel & Davidson, 1994 sid 44
24 Denscombe, 1998 sid 135
25 Wallén, 1996 sid 65
26 Patel & Davidson, 1994 sid 21
27Thurén, 1991 sid 19
28 Denscombe, 1998 sid 20-21
29 Denscombe, 1998 sid 18
30 Denscombe, 1998 sid 18-19
31 Denscombe, 1998 sid 23



15

Val av respondenter till intervjuerna är grundade på ett snöbollsurval där en person inom 
företaget har hänvisat till nästa person. Vid den första kontakten med företagen i fråga blev vi 
hänvisade till personer i företaget som avsåg att ge oss bäst information. Det var alltså 
företagen som valde vilka respondenter som skulle svara på våra frågor. 32

2.4 Primär- och sekundärdata
Vi har använt oss av både primär- och sekundärdata. Den huvudsakliga informationskällan är 
dock primärdata i form två djupintervjuer. De sekundärdata som vi i första hand har använt är 
tryckt litteratur där vi sökt böcker på Libris och Södertörns egen bibliotekskatalog Miks. Vi 
använde oss av sökorden marketing strategies och competitive strategies. Teorier från tidigare 
kurser i Företagsekonomi har använts i syfte att uppnå en större förståelse och översikt kring 
undersökningen. Dessa modeller och teorier har även varit användbara i teoriavsnittet. 
Studentlitteratur har studerats och använts för att kunna skriva och utforma uppsatsen på bästa 
sätt. Vi la ner mycket tid på att läsa artiklar från branschtidningar på Internet för att skapa oss 
en helhetsbild av hotellbranschen.  Hur branschen ser ut idag och vad som sker vad gäller 
nyetableringar, nyutformningar, ägarförhållanden och liknande. Artiklarna som vi läste kom
från Restauratören, Veckans Affärer, SHR, SVB, Dagens Industri, Dagens Nyheter, Nutek, 
Stockholmtown och Affärsvärlden. Vi sökte på ord som hotell, hotellbranschen, 
hotellexpansion, konjunktur, nyetableringar, konkurrens samt strategier. Vi har även använt 
oss av Affärsdata för att få fram fakta om företagen vad det gäller siffror som antal hotell 
totalt, antal hotell i Sverige, antal hotell i Stockholms län, antal hotell i Stockholms stad, 
omsättning, omsättningsförändring, resultat efter finansiella poster, genomsnittlig RevPAR,
antal varumärken, ägarförhållande samt vilket år som företaget startades. Vi har även använt 
oss utav företagens hemsidor för att se vad företagen har för affärsidé och för att se vad som 
händer i företaget just nu, (för att se alla företagen och dess siffror se bilaga 7). Jämförelser 
vad gäller antal hotell, antal rum och andra siffror gjordes mellan hotellens hemsidor och 
andra källor såsom SHR och SVB. I dessa jämförelser upptäcktes en hel del motsägelser som 
kommer att diskuteras närmare i källkritiken.

2.5 Intervjuer
Intervjuerna med de två hotellen är gjorda med personer som är utvalda från hotellens sida. Vi 
hade inför intervjuerna läst in oss på fakta för hotellbranschen samt på begreppen strategier, 
marknad och konkurrens. Detta för att få ett så stort utbyte som möjligt av intervjuerna.33

Utifrån dessa studier kom vi fram till fem huvudområden för intervjuunderlaget. Ämnena som 
diskuterades fram var relevanta för att uppnå syftet med undersökningen och för att täcka upp 
den information som var viktig att få med från respondenterna. Huvudområdena som vi kom 
fram till var; allmän information om respondenterna och företaget, marknaden, konkurrensen, 
strategierna och framtiden.34

För att komma i kontakt med de tilltänkta respondenterna ringde vi upp dem för att höra om 
det fanns något intresse från deras sida av att delta i en undersökning på c-nivå. Två av våra 
fem tilltänkta kandidater tackade ja direkt då vi övergripande förklarade vad undersökningen 
skulle handla om. Vi förklarade även att undersökningen ej kommer att vara konfidentiell 
utan att namn och position på företaget kommer att publiceras.35  Båda hotellen lovade att 
ställa upp på en muntlig intervju.

                                               
32 Denscombe, 1998 sid 24
33 Denscombe, 1998 sid 141-142
34 Wallén, 1996 sid 64
35 Wallén, 1996 sid 63



16

De muntliga intervjuerna skedde under två dagar. Den första intervjun som vi gjorde var i 
lobbyn på Nordic Light Hotel den 31 mars 2008. Den som intervjuades var VD:n för NH, 
Anders Johansson. Den andra intervjun ägde rum i hotellfoajén på SC den 3 april 2008. Vi 
intervjuade Charlotte Amnebjer, bokningschef, och Patricia Runman, Revenue manager. Tid 
och plats för intervjuerna bestämdes per e-post. Intervjuerna dokumenterades sedan med hjälp 
av diktafon (bandupptagning), men även till viss del skriftligen för att inte missa någon viktig 
information.36 Vi hade förberett frågorna innan intervjuerna. Dessa kompletterades sedan 
under intervjutillfället med vissa följdfrågor där det behövdes.37 Med tanke på antalet frågor 
avsåg de personliga intervjuerna att ta ungefär en timme, vilket i båda fallen stämde ganska 
väl.

Intervjuunderlaget består av 27 frågor som är framtagna med utgångspunkt ur uppsatsens 
valda teorier. Fråga 1-7 är allmänna frågor om respondenterna och företaget. Fråga 8-10 
handlar om marknaden, hur den ser ut idag och hotellets egen position på dagens marknad. 
Fråga 11-16 handlar om konkurrensen i branschen och på marknaden samt om 
konkurrensfördelar. Fråga 17-23 behandlar hotellens strategier. Slutligen tar fråga 24-27 upp 
hotellens tankar och perspektiv på framtiden. Intervjuerna i sin helhet med frågor och svar 
presenteras i empiriavsnittet, (för enbart frågorna se bilaga 1).

Vi har gjort en e-postintervju med Ann-Charlotte Jönsson som arbetar med press och 
information på SVB. Denna gjordes precis i början, 7 mars 2008, av arbetets gång för att få en 
kännedom om branschen och dess utveckling. Intervjun i sin helhet finns med i 
empiriavsnittet, (för enbart frågorna se bilaga 5). Vi intervjuade även Göran Granhed, 
branschekonom på SHR per telefon för att få en bättre inblick i hur hotellbranschen ser ut 
idag och hur den kan komma att se ut i framtiden. Frågesamtalet ägde rum på Södertörns 
Högskola den 6 maj 2008. Konversationen pågick i ungefär trettio minuter. Hela intervjun 
återfinns i empiriavsnittet, (för enbart frågorna se bilaga 3).

2.6 Bortfallsanalys
Tre av de tilltänkta hotellen för undersökningen föll bort på grund av att de inte ville delta i 
undersökningen. Vid en relativt liten undersökning behöver generaliserbarheten ifrågasättas, 
skulle de bortfallna företagen kunnat tillföra något utöver det som redan fanns.38 I den 
genomförda undersökningen anser vi att risken för att två av de bortfallna företagen skulle 
kunna tillföra något nytt och väsentligt vid ytterligare empiriska studier fanns, men att denna 
risk var förhållandevis liten. Det tredje hotellet som föll bort skulle dock ha kunnat tillföra 
ytterligare en dimension till undersökningen eftersom det hade kunnat belysa frågeställningen 
ifrån ett annat perspektiv. Anledningen till att vi ville ha med hotellet i undersökningen var att 
de är en befintlig konkurrent i hotellbranschen i Stockholm, men att de tidigare inte hade 
något hotell i hotellklustret vid Vasagatan. Det har precis öppnat tidigare i år och hade kunnat 
ses som en ny etablerare. Detta hotell var CS och anledningen till att de nekade var att de 
ansåg att den informationen var alltför känslig för att lämnas ut.  Hotellen måste anpassa sig 
efter marknaden, alltså utbud och efterfrågan och vi förmodar därför att liknande hotell vad 
gäller storlek, läge och omsättning skulle ge ungefär likvärdiga svar.

                                               
36 Wallén, 1996 sid 78
37 Wallén, 1996 sid 76
38 Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001 sid 16
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2.7 Metodkritik
Vi ville i största möjliga mån undvika att respondenterna fick förbereda sina svar. Vi ville att 
de skulle vara sanningsenliga och inte kollas upp och diskuteras i förväg.39  Efter att intervjun 
med NH var gjord så bad respondenterna på SC om möjlighet att kunna få titta på frågorna 
innan mötet. Frågorna skickades då på begäran till respondenterna per e-post. Respondenten 
på NH hade alltså inte fått samma möjlighet till förberedelse av frågorna inför intervjun som 
de på SC. Respondenterna på SC hade möjlighet att förbereda sig på frågorna i och med 
utskicket av intervjuunderlaget. Med tanke på undersökningens omfattning avser den inte att 
ge en generell bild av hela hotellbranschen.40 Vi har valt att inte ta någon hänsyn till de 
makroekonomiska aspekterna i uppsatsen. Dessa aspekter kan ge en förklaring till 
inflationstakten, tillväxten samt den ekonomiska politikens påverkan.

2.8 Källkritik
Torsten Thurén resonerar kring en undersöknings intersubjektivitet. Med detta menas att 
samma metod ska kunna tillämpas av olika personer på samma material. Om personerna 
kommer fram till samma resultat är resultaten intersubjektivt testbara.41 I vår undersökning 
speglas respondenternas egna åsikter starkt i empirin och vi är medvetna om att de tillfrågade 
värnar om hotellens rykte. Det kan därför förekomma nyanseringar i svaren som talar till 
hotellens fördel eller som inte är helt sanningsenliga. Även yttre omständigheter, störningar 
och intervjuaren kan under intervjutillfället ha påverkat respondenten såpass att svaren vid ett 
annat intervjutillfälle kunnat te sig annorlunda.42 Likaså bandupptagningen som användes 
under de båda muntliga intervjuerna kan påverka informanten då denne tenderar att bli 
hämmad på grund av krav på sig att agera professionellt i sina uttalanden.43

I sökningen efter information i databaserna kan vi ha använt oss av för få sökord vilket kan ha 
resulterat i att användbar och relevant information för uppsatsen har missats. Det går alltid att 
ifrågasätta Internetkällors objektivitet. I många fall används de främst som 
marknadsföringskanaler och det går ofta endast att utläsa positiva aspekter till det egna 
företaget. Vi har främst använt oss av Internetkällor som påträffats från erkända 
organisationer och företag såsom Nutek, Stockholmtown, Affärsdata och Affärsvärlden för att 
dessa är mycket pålitliga.44 Vissa av hotellens hemsidor har angett fel siffror vad gäller bland 
annat antal hotell, antal hotellrum och position på marknaden vilket vi upptäckte då vi 
jämförde deras siffror med siffror som från SHR och SVB. Vi har således valt att koncentrera 
oss på fakta och relevanta siffror och uppgifter från de pålitliga branschhemsidor som vi har 
använt oss av.

All litteratur som har använts i uppsatsen är relativt ny och några av författarna till litteraturen 
är erkända inom sitt ämnesområde vilket gör den trovärdig.45 Vissa av de tryckta böckerna 
som nyttjats är avsedda som studentlitteratur och betraktas därför även de som tillförlitliga.46

Självklart finns det risker att relevant och bra litteratur och information missats, men då 
uppsatsen har uppnått sitt syfte anser vi att litteraturen som använts är bra.

                                               
39 Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001 sid 90
40 Patel & Davidson, 1991 sid 44
41 Thurén, 1991 sid 22 
42 Wallén, 1996 sid 63-64
43 Denscombe, 1998 sid 163
44 Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001 sid 150
45 Patel & Davidson, 1991 sid 55-56
46 Wallén, 1996 sid 85
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3. Porters teorier och diverse definitioner
I detta kapitel definieras de huvudbegrepp som används i uppsatsen och de vetenskapliga
teorier som ligger till grund för den empiriska undersökningen tas upp. Vi använder oss 
främst av Porters teorier eftersom de sedan han presenterade dem fram till idag har använts 
av andra forskare. Dessa teorier beskrivs utförligt, dels vad de innebär och dels hur de 
kommer att användas i analysdelen.

3.1 Definition av en bransch, en marknad och konkurrens
En bransch och en marknad är två begrepp som har en nära koppling till varandra. 
Definitionerna som används i uppsatsen är grundade på de vetenskapliga ämnena ekonomi 
och marknadsföring. En bransch innebär de företag som producerar och säljer en 
tjänst/produkt eller substitutionsprodukter, men det finns även branschorganisationer och 
fackförbund. En marknad däremot är de befintliga och de potentiella köparna av 
tjänsten/produkten. En potentiell marknad innefattar alla de individer med intresse för en viss 
tjänst/produkt.47 Det finns olika typer av marknader också, de delas oftast in i; perfekt 
konkurrens, där det är köparens marknad och det finns massor av företag som konkurrerar 
med pris, monopolistisk konkurrens, där det finns massor med företag med differentierade 
produkter, oligopolmarknader, där det finns några få stora och massor med små företag samt 
monopolmarknader, där ett företag är dominerande på marknaden.48 Botten och McManus 
förklarar och definierar konkurrens som:

”Factors that involve actions taken by current and potential competitors, market share, and 
concentration of competitors.”49

Vi har fritt tolkat citatet av definitionen till svenska: Faktorer som involverar handlandet av 
befintliga och potentiella konkurrenter, marknadsdelar och koncentration av konkurrenter. 

3.2 Definition av en strategi
Shulman definierar en strategi som:

”Strategy is the art of coordinating the means (money, human resources, and materials) to 
achieve the ends (profit, customer satisfaction and company growth) as defined by company 
policy and objectives.”

Vi har fritt tolkat citatet av definitionen till svenska: Strategi är konsten att koordinera 
resurser (pengar, människor och material) för att nå målen (lönsamhet, kundnöjdhet samt 
företagstillväxt) definierat utifrån företagets policys och målsättningar. Shulman delar upp en 
strategi i tre olika nivåer. Den första är på ledningsnivå för att koordinera och rikta företagets 
resurser för att uppnå övergripande mål. Detta görs genom att se till marknaden dess 
potentiella utveckling. Den andra är på medelnivå och arbetar på enhetsnivån eller i driften 
och täcker en tidsperiod på ett till fem år. Detta görs för att säkerställa fortsatt tillväxt genom; 
marknadspenetration, när företaget ökar användningen av en befintlig produkt eller ökar 
marknadsandelarna på en befintlig marknad, marknadsexpansion, när företaget tar en produkt 
och presenterar den på en ny marknad, produktexpansion, när företaget utvecklar, förfinar 
eller skapar en ny generation av en produkt, eller diversifiering, när företaget presenterar nya 
produkter på nya marknader. Den tredje nivån är låg- eller taktiknivån och är kopplad till 
                                               
47 Föreläsningsanteckningar från Jan-Erik Nilssons föreläsning datum 080305 i Marknadsanalys och lönsamhet
48 Besanko, 2007 sid 198-209
49 Botten och McManus, 1999 sid 114
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korta tidsperioder på mindre än ett år. Denna kan sammankopplas med årsredovisningar eller 
marknadsplaner. Alla dessa tre nivåer är utformade på det sättet att de ska kunna uppnå 
kortsiktiga mål som har anknytning till de stora strategierna och till de övergripande målen.50

Enligt Aaker och McLoughlin är det dock fyra komponenter som bildar en strategi. Den första 
komponenten svarar på frågan; vilken produktmarknad företaget bör konkurrera på. Den 
andra är hur företagets värdeerbjudande till kunderna ser ut. Den tredje komponenten 
beskriver företagets egna resurser och kompetenser medan den fjärde och sista komponenten 
svarar på vilka funktionella strategier och program företaget använder sig av. Komponent 
två till fyra besvarar tillsammans på hur företaget bör konkurrera.51 Exempel på den sista 
komponenten är tillverkningsstrategier, varumärkesstrategier, segmenteringsstrategier samt 
kvalitetsprogram. Vi kommer att arbeta utifrån båda dessa definitioner och använda oss av 
deras begrepp för att föra en diskussion kring dem.

3.3 Porters fem konkurrenskrafter
Michael Porter är en av de ledande forskarna på området kring branscher, marknader och 
konkurrens. Anledningen till att vi valt att använda oss av Porters tre teorier är att när vi 
gjorde vår litteraturstudie kring konkurrensstrategier att många av hans teorier användes av 
många andra forskare. Av den orsaken anser vi att även denna uppsats kan bygga på hans 
teorier, observera att detta även gäller för de kommande teorierna i denna uppsats. Porters 
teori kring de fem stora konkurrenskrafterna är en modell (se figur 3 nedan) som bygger på 
fem olika faktorer och som visar på vad det är som skapar konkurrens på en marknad. Utifrån 
avgränsningarna har vi valt att inte gå in djupare på den sista av dessa faktorer, 
förhandlingsstyrkan hos leverantörerna. Det går även att utifrån dessa drivkrafter bedöma hur 
lönsam en bransch är. Dessa fem olika krafter består i följande:

1. Konkurrensen mellan nuvarande aktörer på marknaden.

2. Existensen av möjliga nya aktörer som kan komma in på markanden om profiten ökar.

3. Substitut produkter som kan bilda hot ifall produkterna på den nuvarande marknaden 
ökar drastiskt i pris.

4. Förhandlingsstyrkan hos konsumenterna.

5. (Förhandlingsstyrkan hos leverantörerna.)52

                                               
50 Paley, 1999 sid 5
51 Aaker och Mcloughlin, 2007 sid 5-10
52 Porter, 1983 sid 25-27
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Figur 3: Branschkonkurrensens drivkrafter

Konkurrensen bland befintliga/existerande företag på marknaden; utgår ifrån att företagen 
försöker skaffa sig en fördelaktigare position på marknaden. Detta sker oftast genom olika 
metoder och taktiska åtgärder. Möjliga exempel på detta är prisutspel, reklamkampanjer, 
produktlanseringar och ökad kundservice.53 Konkurrensen är beroende av ett par olika 
strukturella faktorer som går att kopplas till marknaden; antal konkurrenter och dess styrka, 
branschtillväxt, tillverknings- eller lagerkostnader, ingen differentiering eller inga 
omställningskostnader, kapacitetsökningen, olikartade konkurrenter, högt strategiskt värde 
samt höga nedläggningshinder.54 Porter har identifierat fem nedläggningshinder; 

 specialiserade tillgångar 
 fasta nedläggningskostnader 
 strategiska inbördes förhållanden 
 emotionella hinder
 statliga och samhälleliga hinder55

Potentiella etablerare; och nyetableringar i en bransch ökar dess kapacitet. Detta är ofta den 
bakomliggande motivationen till att få en bättre position och att vinna marknadsfördelar och 
väsentliga resurser på marknaden. De befintliga företagens reaktion på nyetablerare är 
tillsammans med etableringshindren det som påverkar risken för nyetablering i en bransch.56

Enligt Porter finns det sju stycken betydande hinder för nyetablering; stordriftfördelar, 
produktdifferentiering, kapitalbehov, omställningskostnader, tillgång till distributionskanaler, 
kostnadsolägenheter oberoende av stordrift samt statlig politik. Ju bättre en bransch och dess 
aktörer arbetar för att höja etableringshindren, desto svårare blir det för utomstående företag 
att ta sig in i branschen.57

                                               
53 Porter, 1983 sid 37-38
54 Porter, 1985 sid 6 
55 Porter, 1983 sid 40-41
56 Porter, 1983 sid 28-37
57 Porter, 1985 sid 6
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Substitutionsprodukter; är sådana produkter som kan liknas vid en specifik produkt i en annan 
bransch. En substitutionsprodukt kan i många fall påverka lönsamheten och prissättningen i 
huvudbranschen. Då priset är attraktivt kan det leda till att huvudbranschen tappar försäljning 
gentemot substitutionsprodukten. En substitutionsprodukt är en sådan produkt som utför 
samma funktion som branschprodukten.58

Köparnas förhandlingsstyrka; påverkar branschens lönsamhet. Detta beror på att kunderna 
hela tiden försöker förhandla ner priser, få bättre kvalitet samt spela ut konkurrerande företag 
mot varandra. Enligt Porter är olika köpgruppers makt beroende av olika faktorer; vilken 
marknadsform som praktiseras, hur stora volymer köpgruppen köper, hur stor vikt 
produkterna har för dem, hur priskänsliga de är, om produkterna är standardiserade eller 
differentierade, köparnas omställningskostnader, om köparna gör små vinster, om köparna 
utgör ett verkligt hot om bakåtintegration, produktens kvalitet samt om köparen har full 
information.59

3.4 Porters konkurrentanalysmodell
En konkurrensstrategi hjälper ett företag att positionera sig gentemot sina konkurrenter. Detta 
genom att skilja sig från dem och se till att de karaktärsdrag som utgör denna skillnad 
utnyttjas maximalt. Denna analys består av fyra grundläggande delar som kan diagnostisera 
en konkurrents reaktionsförmåga och profil (se figur 3 nedan). Den första delen framtida mål
innefattar alla de mål som företaget sätter upp genom koncernledningen och i affärsenheten. 
Skillnaden mellan dessa frågor är att koncernledningen sätter övergripande mål och skapar 
ramverk för hur företaget ska arbeta. Affärsenhetens mål grundar sig på koncernledningens 
mål och hur de i praktiken ska genomföras. Efter detta kan företaget välja en strategisk 
positionering på marknaden på ett sådant sätt att de kan uppfylla sina mål utan att dra till sig 
konkurrenternas uppmärksamhet. 

Den andra delen är föreställningar, den har med företagets föreställningar om den egna 
branschen, det egna företaget samt dess konkurrenter att göra. Enligt Porter bör företaget titta 
på följande punkter; konkurrenternas tro om sin relativa position, konkurrenternas historik 
eller emotionell identifiering, kulturella, regionala och nationella skillnader, 
organisationsmässiga värden och riktlinjer, konkurrentens syn på den framtida efterfrågan, 
konkurrenternas mål, konkurrentens tankar om vedertagna branschsanningar samt den 
aktuella strategin. De två första delarna kan avslöjas genom att analysera ett företags 
förflutna. Detta görs genom att jämföra de finansiella resultaten med tidigare perioder, både 
med konkurrentens historia och mot branschgenomsnittet. En annan sak man kan titta på är 
hur företaget har utvecklats på marknaden över tid, på vilka områden de har lyckats på samt 
hur konkurrenterna har reagerat på strategiska utspel.60

Den tredje delen är aktuell strategi och svarar på hur företaget för närvarande konkurrerar. 
Tanken med detta ska skildra konkurrenternas nuvarande strategier. Den fjärde och sista av 
huvuddelarna är möjligheter. Här bör företaget analysera vilka möjligheter konkurrenterna har 
utifrån sina förutsättningar, både starka och svaga sidor samt vilka möjligheter det ger det 
egna företaget att strategiskt positionera sig och att agera rationellt. De punkter företaget bör 
titta på är konkurrenternas; produkter, återförsäljare och distributörer, marknadsföring och 

                                               
58 Porter, 1983 sid 43
59 Porter, 1983 sid 44-46 och Porter, 1985 sid 6
60 Porter, 1983 sid 64-76
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försäljning, drift, forskning, kostnader, finansiella styrka, organisation, företagsledningens 
förmåga, företagets verksamhetsstruktur, kontakter och samarbetspartners och 
personalomsättning och hur de påverkar konkurrentens förmåga att växa, reaktionsförmåga, 
förmåga att anpassa sig till förändringar och uthållighet.61 Dessa två sista delar är något som 
företag vanligtvis brukar vara bättre på att handskas med och att analysera.62

Figur 4: Porters konkurrentanalysmodell

Genom att identifiera och analysera dessa fyra huvuddelar kan det egna företaget få en 
indikation på hur konkurrentens reaktionsprofil ser ut. Det svarar på om konkurrenten är nöjd 
med sin nuvarande position på marknaden, vilka strategiska utspel den kan tänkas göra, var 
den är sårbar samt vad som kommer att framkalla den största och mest effektfulla 
vedergällningen från den. Genom att titta på dessa delar kan det egna företaget se vad 
konkurrensåtgärderna kan få för konsekvenser. Dessa är; har det egna företaget och 
konkurrenten liknande strategier som kan leda till att man trampar varandra på tårna, hur 
företagens tillväxt ser ut jämfört med branschens tillväxt samt vilka åtgärder som kan komma 
att få konsekvenser för hela branschen.63

                                               
61 Porter, 1983 sid 78-82
62 Porter, 1983 sid 65
63 Porter, 1983 sid 82-86
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3.5 Definition av segmentering, differentiering och positionering
Definition av segmentering; ett segment är en av ett företag identifierad målgrupp på en 
marknad. Segmentering enligt Kotler är att: ”anpassa företagets erbjudanden så att de 
matchar en eller flera segments behov”64

Definition av differentiering; vi har valt att utgå ifrån Kotlers definition av differentiering 
vilken lyder som följer; ”En marknadstäckningsstrategi där ett företag bestämmer sig för att 
rikta in sig på och designa olika erbjudanden för flera olika marknadssegment.”65 Kotler 
menar på att företag kan välja att differentiera sig på fyra sätt, genom att differentiera: sina 
produkter och tjänster, genom sin personal och genom sin image.66

Definition av positionering; Kotler delar upp positionering i två delar; värde- och 
produktpositionering. Skillnaden mellan dessa två är att den förstnämnda innehar olika 
positioneringsalternativ som baseras på det värde och det pris som ett erbjudande levererar. 
Den andra förklarar hur produkten definieras utifrån dess plats i konsumenternas medvetande 
när det gäller viktiga attribut i jämförelse med konkurrerande produkter.67

3.6 Porters generiska strategier
Enligt Porters modell (se figur 4 nedan) om generiska strategier bör företag välja strategi 
utifrån två variabler. Dessa variabler är; hur företaget täcker sin totalmarknad samt vad de 
erbjuder kunden. När företaget tittat på detta kommer det enligt Porter att kunna välja mellan 
fyra olika strategier som passar den egna verksamheten för att uppnå konkurrensfördelar. 
Konkurrensfördelarna är; kostnadsledarskap, differentiering, fokuserat kostnadsledarskap och 
fokuserad differentiering.68 De fyra strategierna har både olika fördelar och olika risker.69

Porter menar att strategierna utöver sina enskilda risker också har två gemensamma risker; att 
företag misslyckas med att skapa eller upprätthålla strategin samt att värdet från den 
strategiska fördelen urvattnas i och med att branschens utveckling går framåt.70

Kostnadsledarskap; innebär 
att ett företag försöker nå 
låga kostnader som 
konkurrensfördel genom 
sin erfarenhet av branschen 
och av massmarknadsföring. 
För att klara detta behövs 
att företaget utvecklar 
effektiva skalfördelar, kost-
nadskontroller, undvikande 
av priskänsliga kunder samt 
minimerande av kostnader 
inom olika avdelningar som 
marknadsföring och försälj-
ning. Detta kan då leda till 

                                               
64 Kotler, 2002 sid 831
65 Kotler, 2002 sid 822
66 Kotler, 2002 sid 360-364
67 Kotler, 2002 sid 365-371
68 Porter, 1985 sid 11-12
69 Porter, 1983 sid 61-63
70 Porter, 1983 sid  63
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konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna. Företag med låga kostnader har enligt Botten 
och McManus bättre förutsättningar att klara av priskrig och vikande försäljning då de oftast 
har större marginaler att spela på.71 Riskerna med kostnadsledarskap är; teknologiska 
förändringar vilket gör att företaget kontinuerligt måste investera pengar i ny teknologi och 
kompetens, nyetablerare eller marknadsföljare som når samma kostnadsfördelar samt att 
företaget har för stor fokus på kostnadssidan och därmed försummar och missar att göra andra 
nödvändiga förändringar som minskar företagets marginaler.72

Fokuserat kostnadsledarskap; innebär att ett företag använder sig av samma strategi som vid 
kostnadsledarskap. Enda skillnaden är att företaget är verksamt på en nischmarknad och bara 
tillgodoser en liten del av den potentiella marknaden.73  Porter ser dessa två strategier som 
små skalfördelar eftersom företagen är beroende av hur deras leverantörer ligger till med sina 
priser. Han menar däremot att det går att motverka till viss del om företaget kan skapa en 
differentieringsstrategi som går att jämföra med sina konkurrenter.74

Differentiering; bör enligt Porter ses som en större skalfördel och den innebär att företaget 
baserar sin konkurrensfördel på att leverera ett överlägset värdeerbjudande till kunderna. Han 
motiverar det med att företaget själv kan sätta priset för sin produkt utifrån dess egenskaper. 
Det finns andra attraktionsdimensioner som också går att satsa på för att skapa ett överlägset 
värdeerbjudande; finesser, verkligt utförande, livslängd, pålitlighet, form, design samt att 
produktens kvalitet överrensstämmer med kunders förväntningar.75 Riskerna med strategin är 
att kunder inte är beredda att betala höga priser, att företaget måste tillhandahålla utmärkande 
karakteristika produkter och att företaget hela tiden måste ligga i framkant när det kommer till 
nya innovationer och utveckling av produkten.76

Fokuserad differentiering; är den strategi som oftast används av mindre och mer 
specialiserade företag som satsar på leverans av överlägset värdeerbjudande. Skillnaden 
jämfört med differentiering som strategi är att företag med fokuserad differentiering som 
strategi även har specialiserat sig genom att enbart tillfredsställa behovet för en viss del eller 
sektor av en marknad, en så kallad submarknad.77 Ett exempel på detta är ett företag som bara 
tillverkar superdatorer för armén eller för ett rymdcenter.78 Fokusstrategierna har samma 
risker, dessa är att marknadssegmentet kanske inte är tillräckligt stort för att generera 
lönsamhet för företaget, att det egna segmentet och den totala marknaden närmar sig varandra 
i fråga om önskemål och behov samt att konkurrenterna fokuserar sig på samma segment
samtidigt som de lyckas bättre med att nå ut till dem.79

Porter menar att de företag som inte lyckas med en av dessa fyra strategier hamnar i en 
mittfåra utan konkurrensfördelar. Han menar att det som är signifikant för dessa företag är att 
de tillhandahåller ett sämre värdeerbjudande än den genomsnittliga branschen vilket gör det 
svårt för dem att positionera sig på marknaden. Skulle de dock hitta ett lönsamt segment eller 
en lönsam produkt är risken överhängande att något av företagen med strategiska fördelar 
kommer att börja konkurrera om samma segment eller om samma produkt. Eftersom 
                                               
71 Botten and McManus, 1999, sid 166-167
72 Porter, 1983 sid 61-62
73 Chaston, 1999 sid 53
74 Porter, 1985 sid 12-14
75 Chaston, 1999 sid 53-54
76 Botten & McManus, 1999 sid 168
77 Porter, 1985 sid 15
78 Chaston, 1999 sid 53
79 Botten & McManus, 1999 sid 169
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konkurrenterna är bättre positionerade på marknaden och antagligen har bättre marginaler på 
grund av sina konkurrensfördelar gentemot företag som är fast i mittfåran det svårt att hålla 
fast de nya förutsättningarna. På grund av att dessa mittenföretag väldigt sällan skapar en hög 
lönsamhet utifrån sina strategier blir de beroende av att branschen går bra eftersom de enbart 
kommer att bli lönsamma om den går bra. Porter menar att mittenföretagen ofta hamnar i 
mittfåran därför att de inte gör några strategiska val om hur de ska konkurrera utan försöker få 
alla de konkurrensfördelar som de kan komma åt. Han menar dock att företagen genom att 
göra så riskerar att skapa flera olika varumärkesassociationer och därmed få en otydlig 
position på marknaden där kunderna inte vet hur de ska identifiera företaget och dess 
produkter. När det gäller företag som vill skapa sig flera konkurrensfördelar samtidigt menar 
Porter att det kan vara svårt beroende på att vissa av strategierna är svåra att kombinera. Ett 
exempel på det är att det är dyrt att differentiera sig vilket är svårt att kombinera med att hålla 
ner företagets kostnader. Detta är dock inget absolut, det finns företag som har klarat av det 
men företaget har då inte fokuserat på att hålla ner kostnader från början. Porter menar dock 
att detta gäller kostnadsreduktion och inte vid kostnadsfördelar. Förr eller senare kan inte 
företaget skära ner mer i sina kostnader och då kommer det att påverka differentieringen 
vilket i sin tur gör att kombinationen blir ohållbar.80

3.7 Teoretisk referensram
Vi utgår ifrån redan befintliga teorier som vi applicerar på ett fenomen i verkligheten för att 
efter det kunna tolka resultaten av undersökningen. Av den anledningen är teorikapitlet 
relativt brett. Något som vi vill klargöra är att definitionerna inte kommer att användas som 
verktyg i analysdelen av uppsatsen, utan att de endast kommer att refereras till. Definitionerna 
på olika begrepp har vi tagit med eftersom vi ville ge läsarna och oss en chans  att få en 
bredare förförståelse för ämnena och fenomenen inom strategisk marknadsföring och 
konkurrensstrategier. Anledningen till det är att många av begreppen används i 
teoribildningen samtidigt som det även visar på ämnets komplexitet då många mindre delar 
utgör och påverkar helheten. 

Tanken med Porters teori om branschkonkurrensens fem stora drivkrafter kommer att 
användas som utgångspunkt för den delen av analysen där marknaden analyseras. Utifrån 
denna teori har vi dessutom avgjort vilka av företagen vi har valt i undersökningen. Både 
branschkonkurrensens fem stora drivkrafter och Porters konkurrensanalysmodell har använts 
vid grundandet av intervjufrågorna. Utifrån svaren kommer sedan analysen göras och 
appliceras på Porters tredje teori kring generiska strategier som kommer att ingå i den 
avslutande diskussionen. Fokus kommer i analysen att ligga på de tre av Porters teorier som 
används.

                                               
80 Porter, 1985 sid 16-18
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4. Konkurrenter på Vasagatan
Empiriavsnittet kommer att presentera hotellbranschen i Stockholm samt de valda hotellen  
för undersökningen. Slutligen kommer intervjuundersökningens svar att presenteras.

4.1 Hotellbranschen i Stockholm
Över 9,3 miljoner övernattningar gjordes under 2007 på hotell, vandrarhem, stugbyar och 
campingplatser i Stockholms län. Det är fem procent mer än året innan och åtta av tio 
övernattningar gjordes på hotell.81 De senaste tio åren har Stockholms län svarat för ungefär 
var femte kommersiell övernattning i hela Sverige och ungefär 68 procent av dessa var i 
Stockholms stad.82 Den höga beläggningen under 2007 ledde till att hotellen även kunde ta ut 
högre priser för sina rum. Under 2007 ökade priset per sålt rum med sex procent i hela 
Sverige. Tittar man till enbart Stockholm var motsvarande siffra nio procent. Snittpriset för ett 
rum i Stockholm låg således på 1 101 SEK år 2007. Ser man till Stockholm är det 
affärsresenärerna, både svenska och utländska, som står för den största efterfrågan på 
hotellrummen. Om man ser till de utländska gästerna är det främst icke-europeiska gäster som 
väljer att resa till Sverige. De resande från norden som väljer att besöka Sverige går varken 
framåt eller bakåt vad det gäller ökningen. Detta skiljer sig dock beroende på vart i landet 
man befinner sig. 83

Tack vare den goda lönsamheten har det öppnats väldigt många nya hotell i Stockholm de 
senaste åren; År 2001 öppnade NL och NS invid centralstationen i Stockholm. År 2003 
öppnade Clarion Hotel Stockholm och Hotel Rival i de södra delarna av Stockholm stad. År 
2007 öppnade Best Western Time Hotel i norra delen av staden. I februari 2008 öppnade CS 
vid centralstationen i Stockholm.84 De hotell som planeras i framtiden är bland annat Stay At 
Hotel Apartments som öppnar två nya hotell, det första 2008 vid en av Stockholms hamnar, 
Frihamnen och det andra året efter på Kungsholmen.85 Den amerikanska hotellkedjan Marriott
öppnar ett av sina Courtyard-hotell 2009, även de på Kungsholmen. Hotellkedjan Rezidor 
öppnar samma år ett av sina Park Inn Hotell i Hammarby sjöstad och ett konferenshotell året 
efter vid stadshuset i centrala Stockholm med namnet Stockholm Waterfront.86 Nobisgruppen 
återöppnar Hotell Lydmar ute på Blaiseholmen.87 Detta är bara ett axplock av de kommande 
hotellen inne i Stockholm stad. Utöver hotellplanerna inne i Stockholms stad ingår även ett 
par hotell i stadens förorter.

På Vasagatan i Stockholm är konkurrensen stor eftersom det ligger väldigt många hotell i det 
klustret. Utöver NH:s och SC som uppsatsen bygger på finns: Sheraton, Radisson SAS Royal 
Viking, Best Western Hotel Terminus, Central Hotel, Frey´s Hotel, Hotel Adlon. Dessutom 
räknar vi CS, Scandic Norra Bantorget och Comfort Hotel Stockholm som ligger i anslutning 
till Vasagatan som en del av det klustret.

                                               
81 SVB, Fakta om besöksnäringen i Stockholm, publicerad 2007-04-01, hämtad 2008-02-06
82 SVB, Fakta om besöksnäringen i Stockholm, publicerad 2007-04-01, hämtad 2008-02-06, sid. 10
83 SHR, Hotellåret 2007, publicerad 2008-03---, hämtad 2007-04-10 
84 www.nordichotels.se, www.clarionstockholm.se, www.rival.se, www.timehotel.se och www.clarionsign.se
85 Hirsch, Två nya Stockholmshotell för Stay At, Restauratören, publicerad 2007-12-12
86 Andersson, Lyxhotell invigs på löpande band, E24, publicerad 2007-04-07
87 Folcker, Nya hotell Lydmar blir familjärt, Dagens Nyheter, publicerad 2007-03-13
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Stockholm som resmål blir alltmer populärt och målet för staden är att besökarna som 
kommer dit ska få en upplevelse utöver det vanliga. Martin Rosborg som är VD på SVB 
diskuterar om de krav som detta ställer på Stockholm som stad. Det gäller att det finns 
tillgång till kunskap om resandet, marknaderna, målgrupperna, transportmöjligheterna, 
boendet och attraktionerna. Resenärerna skall inte bli besvikna när de kommer till Stockholm. 
De ska istället få ett positivt intryck och känna att staden verkligen uppfyllde deras 
förväntningar och gärna mer därtill. Stockholm är även den stad som de senaste åren har 
lockat allra flest besökare i hela Skandinavien.88 Stockholm marknadsför sig internationellt 
som Stockholm – The Capital of Scandinavia. Enligt SVB så uppfyller Stockholm alla de krav 
man kan ställa på en plats som vill kalla sig Skandinaviens huvudstad. Budskapet bygger på 
tre huvudargument:

Stockholm är:
 Skandinaviens naturliga mittpunkt 
 Skandinaviens ekonomiska centrum 
 Skandinaviens tongivande kulturstad89

Då Stockholm de senaste åren blivit en stad att räkna med på kartan och i och med den 
accelererande takten av antal disponibla rum så har även större kongresser och företagsmöten 
börjat intressera sig för Stockholm som stad. Detta gynnar hotellen då de stora kongresserna 
ofta leder till hög beläggning hos dem och åtskilliga företag får vara med och ta del av kakan. 
Besökarnas färdsätt till Sverige varierar på alltifrån bil och buss till flyg och tåg. Bil är dock 
det vanligaste färdmedlet för svenskarna att ta sig till Stockholm på. 90 Den ökande trenden 
med lågprisflyget har på senare år varit en stor bidragande orsak till att Sverige placerat sig på 
kartan och då främst för utländska besökare. Det har blivit mer lättillgängligt för dem att ta sig 
till landet och framförallt har det blivit billigare.91

För att sammanfatta det hela så ser de närmsta åren för Stockholm som stad och 
hotellbranschen ljusa ut vad det gäller ett fortsatt ökat intresse för staden och dess möjligheter. 
Dock råder det samtidigt delade meningar om framtiden vad gäller en lågkonjunktur och till 
följd av detta ett minskat resande.

4.2 Intervju med Ann-Charlotte Jönsson på SVB
Ann-Charlotte på SVB ser positivt på att det hela tiden tillkommer hotellrum till Stockholm. 
Hon anser att det verkligen behövs fler hotell till staden. Det finns idag alla sorters boende, 
men under vissa perioder då det är stora kongresser eller evenemangsmånader så är hotellen 
helt fulla. Hon skulle dock gärna se att det öppnades fler två- och trestjärniga hotell. Hon tror 
att turismen till Stockholm kommer att fortsätta att öka i och med att Stockholm anses kunna 
erbjuda en unik besöksupplevelse som är svår att kopiera. Under 2006 omsatte 
besöksnäringen i Stockholms län 21 miljarder kronor och skapade sysselsättning för drygt 18 
500 stycken personer. Turismen till Stockholm har ökat rejält under de senaste fem åren. 2007 
var ett riktigt rekordår och Stockholm hade då 9,3 miljoner kommersiella övernattningar 
vilket är sex procent fler än år 2006. Ann-Charlotte anser att det ökande antalet gästnätter till 
största delen beror på en framgångsrik marknadsföring, där samverkan är nyckelordet. SVB är 
den viktiga koordinatorn som försöker att få fler och fler aktörer att samarbeta under det 
gemensamma varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia. 

                                               
88 SVB, Fakta om besöksnäringen i Stockholm, publicerad 2007-04-01, hämtad 2008-02-06, förord, sid. 8
89 SVB, Stockholm the Capital of Scandinavia, publicerad ---, hämtad 2008-05-12
90 SVB, Fakta om besöksnäringen i Stockholm, publicerad 2007-04-01, hämtad 2008-02-06, sid. 17, 30-31
91 SHR, Regioner med lågprisflyg som stora vinnare, publicerad ---, hämtad 2008-05-12
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Då Stockholm får fler besökare ökar intäkterna till staden och därmed också antalet 
arbetstillfällen och investeringar. Med fler hotell, restauranger, shoppingmöjligheter och 
aktivitetsutbud i regionen får besökare och boende bättre service, vilket i sin tur stärker bilden 
av Stockholm som en attraktiv destination. Det finns tre saker som Stockholm som stad 
behöver för att den skall fortsätta att växa. Dessa saker är; tillgänglighet, attraktivitet och en 
effektiv och samordnad marknadsföring. Motsatsen till detta skulle alltså påverka Stockholm 
negativt. En lågkonjunktur påverkar antalet affärsresor. Dock påverkar det inte privatresandet 
något nämnvärt. Katastrofer som exempelvis elfte september i USA och tsunamin i Thailand 
påverkade turismen, men bara under väldigt kort tid – det vill säga inte alls.

4.3 Intervju med Göran Granhed på SHR
Göran på SHR ger oss en återblick och berättar att branschen år 2001 nådde kulmen, den hade 
då slagit rekord och företagen hade kunnat ta ut höga priser samtidigt som beläggningen var 
hög. Efter det gick branschen nedåt och två år senare, 2003 började klättringen tillbaks till där 
den är idag. Historiskt har branschen de senaste åren haft sin starkaste utveckling under en 
och samma period. Dagens hotellbransch präglats av en väldigt stark marknad på grund av en 
stark efterfrågan från konsumenterna samtidigt som det finns ett relativt begränsat utbud. Den 
genomsnittliga beläggningen låg förra året på 71 procent vilket är väldigt högt, vilket bidrog 
till en ökad lönsamhet. Tillväxten har under dessa år legat kring fem till sex procent för 
branschen vilket är dubbelt så högt som den legat kring tidigare, då den snarare legat kring tre 
procents tillväxt. Även om mycket pekar uppåt just nu verkar konkurrensen och kundernas 
möjligheter till påverkan dock inte förändras mycket under denna tid. Göran menar på att det 
inte har skett några stora förändringar eftersom det är samma konkurrens, det är fortfarande 
samma företag som figurerar nu som tidigare. Däremot förändrades konkurrensen under 
Sveriges svacka i början av 1990-talet, då konjunkturen var påtaglig på många olika sett. Det 
ledde till att många företaget gick omkull på grund av låg efterfrågan samtidigt som ett 
priskrig rådde mellan företagen i branschen.

Som det är nu ser Göran att det de närmsta åren kan ske en försvagning av marknaden men att  
den inte behöver bli så stor. Risken med det är att branschen får en prisnedgång eftersom 
utbudet ökar. Däremot tror han inte att 1990-talets svacka kan uppstå på samma sätt igen 
eftersom det har skapats verktyg och kunskapen om hur prissättning påverkar branschen har 
ökat genom bland annat 1990-talssvackan. Göran menar att det förr eller senare blir 
lågkonjunktur och att branschen, då den är konjunkturkänslig, kommer att bidra till att 
konkurrensen hårdnar om gästerna. De som inte har utvecklat sina prissättningsverktyg till 
dess antagligen kommer att drabbas hårdast. Han berättar att en del av 1990-talssvackan 
berodde på fastighetsägarna och de avtal som de hade med operatörerna. På den tiden hade 
man fasta hyror och fastighetsägarna tog ingen hänsyn till operatörernas lönsamhet. Detta är 
något som har förändrats idag, idag är det snarare mer regel än undantag att sluta avtal som är 
rörliga. Det handlar mycket om att fastighetsägarna idag har fått en större kunskap om hur 
hotellbranschen fungerar och hur konjunkturkänslig den är.

Utöver att branschen är konjunkturkänslig är hoten som hotellbranschen i stort står inför 
politiska förändringar, terrorism och naturkatastrofer, det är i många avseenden sådana 
faktorer som ibland kan vara svåra att kontrollera utan utvecklade verktyg. Till exempel på 
hjälpmedel kan vara okorrumperad polis eller ett fungerande rättssystem, detektorer på 
flygplatser och signalbojar som varnar för tsunamis. Ett mer konkret hot som dock 
hotellbranschen i Stockholm står inför är bristen på lågprishotell vilket medför att många 
familjer eller företag som vill bo billigt möjligen inte väljer att resa till Stockholm. 
Anledningen till att det är svårt att etablera budgethotell i Stockholm beror på höga kostnader, 
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Göran menar dock att detta är en möjlighet också. En stor möjlighet att locka turister och 
hotellgäster skapas genom att Stockholm har lyckats bra med sin marknadsföring som 
kongress- och konferensstad. Ett bra exempel på det är kardiologmässan som kommer till 
staden igen år 2010 och genererar drygt 600 miljoner kronor till turistindustrin i Stockholm. 
På både lång och kort sikt kan branschexpansionen dock få olika konsekvenser beroende på 
hur utbud och efterfrågan utvecklas. Minskar volymerna samtidigt som utbudet växer kommer 
priserna att falla. Anledningen är att konkurrensen kommer att öka mellan hotellföretagen 
samtidigt som det finns för få gäster att konkurrera om vilket antagligen leder till ett priskrig. 
Göran nämner dock att företagen som idag bygger hotell brukar vara lyhörda för hur 
branschens lönsamhetsutveckling framskrider och kan vid en eventuell nedgång välja att 
lägga byggena på is ett tag framöver.

Det värsta scenariot vore om krisen från början av 1990-talet återupprepade sig. Det som då 
hände berodde på den stora lågkonjunkturen som rådde i landet och slog väldigt hårt mot 
hotellbranschen. Under den tiden rasade lönsamheten med hela arton procent. Det resulterade 
i ett stort priskrig och fick som konsekvens att många företag gick omkull. Göran berättar att 
scenarierna är beroende av fyra olika variabler; utbud, efterfrågan, pris och konjunktur. Han 
berättar att det utifrån dessa fyra sedan arbetas fram potentiella scenarier och att hur de olika 
scenarierna gestaltar sig är beroende på hur variansen mellan dem ser ut.

När det gäller nyetableringar i hotellbranschen i Stockholm kännetecknas det ofta av att det är 
likvärdiga företag mot vad som redan finns, oftast tre- eller fyrstjärniga hotell. Göran berättar 
också att en annan vanligt förekommande sak är att investerare blir intresserade av branschen 
när tillväxten och lönsamheten är hög. Han menar dock att det tyvärr händer för ofta att de går 
in i ett företag alldeles för sent, efter att branschen nått sin kulmen och är på väg nedåt igen. 
Att de går in i fel tid menar han helt enkelt beror på okunskap om branschen. Göran berör 
även fenomenet lågprisflyg och att det går att se som det som ett nytt substitut utöver de 
vanliga kommersiella boendeformerna samt att bo hos släkt och vänner. Han menar att när 
hotellen tar ut ett högt övernattningspris samtidigt som flyget har låga priser tenderar folk att 
åka hem istället för att var kvar på en destination. Ett annat liknande fenomen är att det blir 
vanligare med ökat antal avgångar gällande flyg och tåg samtidigt som direktflyg mellan olika 
orter och destinationer hela tiden utvecklas. När det gäller kundernas möjlighet till påverkan 
menar Göran att den idag är ganska liten.

4.4 Beskrivning av de valda hotellen
Nordic Hotels (Nordic Light Hotel och Nordic Sea Hotel)
Dessa två hotell har funnits sedan år 2001 och ingår en privatägd liten kedja med fem hotell. 
Kedjan ägs av Einar Söder och Hans Mellström och där ingår hotellen Nordic Sea Hotel, 
Nordic Light Hotel (kommer fortsättningsvis att kallas NL och NS var för sig och NH när vi 
talar om dem tillsammans), Nordic Blue Hotel, Seglarhotellet i Sandhamn och Hotel Skansen 
i Båstad (som vi valt att avgränsa oss ifrån, dessa kommer inte att beröras i uppsatsen). Deras 
affärsidé är ”att genom design, omtanke och tillgänglighet ge en upplevelse för gästerna att 
längta tillbaka till”. De två hotellen och har totalt 542 rum och har haft en genomsnittlig 
beläggning på 75 procent per år. Beläggningen har dock inte ökat de senaste åren trots 
uppgången som hotellbranschen upplevt, anledningen till det är att de när de öppnade hade för 
låga priser. Istället har de höjt priserna och tappat i beläggning lite grann men däremot höjt 
sina marginaler. Likheterna mellan dessa hotell är att de riktat in sig på affärs-, konferens- och 
privatgäster.
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Nordic Light Hotel
NL är ett designhotell som i första hand riktat in sig på ljusdesign och på design- och 
modesegmenten. NL har 175 rum och det senaste som hänt på hotellet är att det har startat 
upp två klubbar där.

Nordic Sea Hotel
NS är mer av ett traditionellt hotell, men med en stor skillnad. De har Absolut Icebar 
Stockholm hos sig som öppnade år 2002. NS har 367 rum och det som hänt där är att de har 
renoverat och förnyat fyra konferenslokaler samtidigt som de har valt att renovera och 
fördubbla kapaciteten av Absolut Icebar Stockholm.

Scandic Continental
Scandic Continental (kommer fortsättningsvis att kallas SC) har funnits på samma plats sedan 
år 1962, det dröjde dock till år 1996 innan det blev ett Scandichotell. SC tillhör kedjan 
Scandic som främst har hotell i Norden men även några få ute i Europa. Företaget blev 
uppköpt från Hilton-koncernen år 2007 av det svenska riskkapitalbolaget EQT. 
Koncernmoderbolaget är dock ett utländskt företag vid namn Snowstorm SARL. I Sverige 
uppgår antalet hotell till 71 stycken, varav nio stycken finns i Stockholms stad. SC:s affärsidé 
går ut på ”att erbjuda ett resande som är enkelt och tillgängligt för alla” vilket även gäller för 
hela kedjan. SC är ett traditionellt hotell med sammanlagt 268 rum och hade under år 2007 en 
beläggningsgrad på 81 procent. SC har riktat in sig på två segment; affärsgäster på vardagarna 
och privatgäster på helgerna. Eftersom det är ett nytt styre i företaget sedan ett år tillbaka 
påverkar det vad som händer idag då de försöker arbeta in nya koncept och arbetssätt i 
företaget. Företaget satsar en hel del på utvidgning i Europa samtidigt som de även försöker 
att utöka kapaciteten i Sverige också.

4.5 Intervju med Anders Johansson på Nordic Hotels
Nordic Hotels
Marknaden: NH använder sig knappt av någon annonsering överhuvudtaget. Ledningen med 
Anders i spetsen tycker det är svårt att mäta effekten av en sådan. Företaget använder sig 
främst av är PR. Anders berättar att företaget har kontakt och tar emot 25-30 journalister varje 
månad vilket genererar i många artiklar. Den enda annonseringen som de använder sig av är 
Internet eftersom den är mätbar per klick. När det gäller distributionskanaler på Internet 
arbetar företaget mycket med tillgängligheten för bokningar. NH är bokningsbara i alla 
resebyråer världen över och på en mängd olika webbplatser. Det är så pass många att NH 
ibland inte riktigt vet vilka alla dessa är eftersom det sker med en viss automatik. Detta leder 
till att företaget finns med på massor av platser och att de får många bokningar den vägen.

Inom designhotellsnischen som NL riktat in sig på och deras målgrupp så anser de sig vara 
marknadsledande idag. Däremot är de medvetna om att det i ett större perspektiv har mycket 
att göra med vilken målgrupp företagen väljer att marknadsföra sig emot. Anders menar på att 
en designintresserad person skulle föredra NL framför andra hotell samtidigt som en icke 
designintresserad person kanske inte ens skulle ha hört talas om hotellet. Han tycker dock inte 
att detta är dåligt eftersom då attraherar NL rätt målgrupp, sin målgrupp medan andra 
målgrupper väljer andra hotell att bo på. Till NS kommer de resenärer som har tröttnat på att 
bo i samma typ av rum och kedja oavsett vart i världen man befinner sig och som vill prova 
något som är lokalt förankrat. Något som har både ägande och verksamhet lokalt och inte är 
en sista utpost för ett företag från en annan del av världen.



31

Konkurrens: Anders anser att konkurrensen i branschen är stenhård. Han menar att de på 
daglig basis slåss för att sälja sina rum till dem som vill köpa dem. Han resonerar sig fram till 
att det idag finns omkring 14 000 rum i Stockholms stad men att beläggningen ligger omkring 
70 procent vilket gör att det ungefär efterfrågas 10 000 rum varje dag. Han menar dock att NH 
givetvis är nöjda om de då får 542 av de 10 000 rummen som efterfrågas men säger också att 
det inte är lätt att få det. Anders förklarar att det inte bara är konkurrens som råder mellan de 
befintliga hotellen. Han menar också att det sker många samarbeten mellan de olika hotellen 
när det kommer till att marknadsföra Stockholm som destination ute i världen. Annars kan vi 
mista många gäster som genererar lönsamhet. Däremot menar han att det är först efter det att 
de potentiella gästerna bestämt sig för destination som konkurrensen sinsemellan 
hotellföretagen börjar.

Det bästa med branschutvidgningen är att Stockholm får fler hotellrum och det behövs om 
staden ska kunna ta emot stora kongresser och företagsmöten i framtiden. Genom att vara 
tillgängliga för detta konkurrerar destinationen Stockholm och dess företag med städer som 
Barcelona, Wien, München och andra stora destinationer framför allt i Europa. Anders menar 
på att Barcelona idag har cirka 22 000 – 23 000 hotellrum i staden vilket gör att de kan ta 
större kongresser än Stockholm. Av den anledningen behöver hotellbranschen i Stockholm 
sakta men säkert öka antalet hotellrum. På det viset blir Stockholm mer attraktivt för alla att 
åka till. Han menar dock på att det kan komma att påverka att priset. Eventuellt kommer det 
att pressas vissa dagar men att det på det sätter blir tillgängligt för fler att komma hit. Under 
högsäsong går alla rum åt i vilket fall och priserna kan vara lite högre. Detta är den 
långsiktiga strategin för en stad och det är väldigt bra.

Anders menar vidare att branschutvidgningen kan komma att påverka NH och resten av de 
befintliga hotellen genom att alla de nya hotellrummen kommer ut samtidigt på marknaden. 
Det som händer i sådant fall är att det blir ett för stort glapp mellan antal sålda/befintliga rum 
och antal nybyggda rum. Han förklarar vidare och säger att om det istället byggs i lagom takt 
är det lättare att matcha tillväxten och det direkta utbudet. Det har en tid sett ganska bra ut på 
den fronten men nu börjar det komma lite för många hotell på samma gång och branschen 
hoppas att det lugnar ner sig.

Anders säger att det har märks mycket att NH direkt konkurrerar med hotell på andra 
destinationer. Han berättar att kunderna då kanske har sett NL i Designhotels (som är en 
marknadsföringsorganisation för hotell som inriktat sig på design) tjocka katalog och väljer då 
mellan NL i Stockholm, ett designhotell i Barcelona, Köpenhamn och ett annat i Italien. Han 
menar på att företaget då konkurrerar med hotell på helt andra platser. På det sättet blir därför 
också Stockholm som destination viktig och då blir andra destinationer automatiskt direkta 
konkurrenter.

Av de indirekta konkurrenterna anser Anders att den värsta är flyget. Han menar på att om ett 
flyg har en bra tidtabell så kanske den potentiella gästen flyger hem istället för att stanna över 
natten. Anders menar att all infrastruktur på det sättet egentligen blir en indirekt konkurrent då 
den har två sidor, dels ökar den tillgängligheten men dels blir den effektivare. Det är samma 
med tågen, ju snabbare tåg desto färre bor på hotell. Han resonerar så att är det dåliga 
förbindelser till Örebro måste gästen kanske övernatta för att det inte går att komma hem på 
kvällen och då är det är bra för NH.
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Anders säger att NH har en positiv syn på nya konkurrenter i branschen och tar upp exemplet 
med Stockholm Waterfront. Han menar att det kommer att bli ännu bättre när det nya 
kongresscentrat i gamla Klara posten öppnar 2010. Han berättar att det är en 
kongressanläggning för 3000 kongressdelegater och menar på att det inte får plats på det 
hotell som kongressanläggningen kommer att rymma med sina 420 rum. Han menar att de då 
måste använda alla hotell runt omkring vilket är bra för NH. Av den anledningen kommer det 
antagligen att försöka skapas ett samarbete med Stockholm Waterfront genom att 
marknadsföra kongressanläggningen mot att man får ta del av gästerna och gästnätterna. Det 
kan dock vara bråttom så att avtal inte skrivs med för många andra hotellföretag menar 
Anders.

En konkurrensfördel som NH har och som alltid är bra, är läget. Det är väldigt nära till 
Arlanda Express, väldigt nära till Centralen och till hela tunnelbanesystemet. Det är läge, läge, 
läge, det går inte att betona nog hur viktigt det är. Anders tror också att det är en 
konkurrensfördel för NH att vara differentierade från resten av hotellbranschen och 
konkurrenterna i samma geografiska område.

Till NL kommer det både fritids- och affärsresenärer som har ett utpräglat designintresse. För 
NL är de största konkurrenterna de hotell i Stockholm som designpupliken tycker om, som till 
exempel Berns, Diplomat, Strand, nya Lydmar och Rival. NL profilerar sig genom sin 
designinriktning och att de är lite speciella, inte ser ut som andra hotell utan är unika eftersom 
det inte går att hitta den miljön och atmosfären som de har där någon annanstans i Stockholm. 
Anders säger att de där särskiljer sig från andra designattraktiva hotellen också. När det gäller 
NS är konkurrensen lite hårdare eftersom de konkurrerar med de stora kedjorna som Scandic, 
Radisson och Hilton med fler. Anders menar dock att NS står sig bra mot konkurrenterna 
även om de fortfarande ligger lite efter i position på marknaden då de andra hotellen har mer 
inarbetade varumärken. För NS är de största konkurrenterna de hotell som har samma läge, 
runt Centralstationen. Exempelvis Radisson SAS Royal Viking, Scandic Continental och 
Sheraton. Däremot ser de också nyöppnade CS som en potentiell konkurrent och Hilton 
Slussen trots att de inte ligger i samma kluster men på grund av att de har ett känt varumärke. 
De gäster som kommer för att bo på NS väljer hotell utifrån att de redan bestämt att de ska till 
Stockholm. De utvärderar sedan vilka hotell som finns att välja mellan. På det sättet är det de 
direkta konkurrenterna de som räknades upp ovan som konkurrerar till NS. När det gäller NS 
konkurrensfördelar betyder det väldigt mycket att Absolut Icebar finns, det särskiljer också 
hotellet väldigt tydligt från andra hotell. Anders berättar att företaget nu arbetar med att utöka 
Absolut Icebar kapacitet och NS som produkt och att de närmaste åren kommer att göra så NS 
reflekterar Stockholm bättre så att det märks i vilken stad gästen är i. Han vill inte att det ska 
vara som på Sheraton där alla hotellen ser likadana ut och gör att gästen undrar i vilken stad 
de är i. Det han menar är att det inte spelar någon roll om gästen bor på Sheraton i München, 
London eller New York då rummen ser likadana ut överallt och gästen är tvungen att titta ut 
genom fönstret för att se vart de befinner sig. Anders menar att NS på et sättet har ytterligare 
en konkurrensfördel, att de är väldigt lokalt förankrade.
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Strategier: NH förändrar inga av sina marknads- och konkurrensstrategier oavsett tillstånd i 
hotellbranschen. Av den anledningen har NH inte ändrat några av sina strategier trots 
öppnandet av CS. Däremot har de funderat mycket på vad de ska ändra på eller vilka områden 
som de behöver fokusera mer på. De har arbetat med personalen och med att bygga upp 
stämningen för att det inte skulle vara lätt att locka över de anställda till ett nytt hotell. Man 
skulle kunna säga att försöket fungerade eftersom NH bara miste en eller två av sina anställda 
på CS öppnade. NH valde medvetet att inte planera in några stora nyheter eller lanseringar till 
CS:s invigningsvecka eftersom det antagligen hade drunknat i deras reklam. En annan aspekt 
som kommer upp under intervjun är att det är riktigt farligt att fokusera för mycket på CS. Det 
gäller fortfarande att man inte glömmer bort den befintliga marknaden.

När det kommer till företagets strategiska styrkor och svagheter ses design och läge som de 
största styrkorna. Utöver dem är det företagets sätt att arbeta med korta beslutsvägar i 
jämförelse med stora kedjor till exempel. De strategiska svagheterna är att företaget inte är 
kedjeanslutna och inte har ett stort företag i ryggen som har finansiella muskler. Detta är dock 
en fråga som tagits upp för diskussion men som företaget valt att avstå ifrån. En annan 
strategisk svaghet är att företaget i vissa fall har svårt att attrahera bra medarbetare då de inte 
kan erbjuda lika stora karriärmöjligheter som en kedja på grund av ett större företagssystem 
och kan erbjuda arbete utomlands.

Anders menar att NL håller fast vid att vara Stockholms designhotell oavsett tillstånd i 
branschen. Att det är något som de inte kommer att ge upp och att de inte ändrar sina 
strategier eftersom det tar lång tid att arbeta in dem i folks medvetande. Han menar att de nu 
har pratat om Stockholms designhotell i över sex år och att de snart kommer att vara trötta på 
det men att det antagligen kommer någon då som säger ”jaha är ni det, det hade vi ingen aning 
om”. Det är något som måste nötas in och förhoppningsvis kommer det att leda till att 
kunderna säger att ”ja just det, det är Stockholms designhotell”.  Anders är dock medveten om 
att det tar många år att arbeta in ett varumärke. I dagsläget planerar inte företaget några nya 
strategier utan för en diskussion hur de ska kunna befästa NL:s ställnings som Stockholms 
designhotell. Under öppningsveckan av CS fokuserade NS istället på att renovera tre av sina 
konferensrum och valde att ha sin nyöppning av nya Absolut Icebar några veckor senare. 
Detta gör att den att får viss publicitet eftersom det är något nytt samtidigt som man skrivit 
klart om CS för ett tag.

Framtiden: Framtidstron i företaget är det inget fel på, både vad gällande branschen och det 
egna företaget. När det gäller Stockholm som destination anser Anders att staden fortfarande 
är relativt okänd och gör en jämförelse med Prag som för tio år sedan hade två miljoner 
gästnätter och idag har närmare tolv miljoner gästnätter. Han menar på att det finns en 
potential, det handlar om att marknadsföra sig ordentligt så att turisterna hittar till Stockholm. 
Hotet skulle kunna vara att det finns andra länder och städer som är lika attraktiva som 
Stockholm. När det gäller det egna företaget är det positivt att det finns ett stort basbehov på 
marknaden. I övrigt väntar företaget med att satsa på ytterligare projekt både i Sverige och 
utomlands.
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Vid en potentiell lågkonjunktur och minskat resande anser Anders att man bör satsa på sin 
egen säljstyrka, både inne- och utesäljare så att de arbetar aktivt med etableringar med kunder 
och att mäta kundernas tillfredsställelse med tjänsten. Han menar dock att det alltid kommer 
att finnas en marknad i Stockholm och att det alltid handlar om att strida om varje kund. En 
annan sak som man måste hålla koll på är prisnivåerna som är lättare att justera då NH arbetar 
med Revenue management för att sälja till både höga och låga priser beroende på när och hur 
man gör bokningen. På det sättet får företaget en större spännvidd att arbeta med. Blir det en 
riktig lågkonjunktur kommer den genomsnittliga prisnivån att sjunka för hela branschen vilket 
inte går att förhindra. Det enda valet är då att hålla kvar sina priser på en viss nivå och arbeta 
med tydligare staket så att det ändå finns lägre priser. Anders menar dock att det inte går att 
sänka priserna hur mycket som helst, det är då bättre att stå med tomma rum. Anledningen till 
detta är att om företaget går för lågt i pris samtidigt som konjunkturen vänder är det väldigt 
svårt att få upp priserna tillräckligt fort vilket leder till finansiella förluster.

4.6 Intervju med Charlotte Amnebjer och Patricia Runman på Scandic 
Continental
Marknad: SC:s position på marknaden är marknadsledande. För några år sedan var det en 
tydligare skillnad mellan SC och konkurrenterna. På senare år har konkurrenterna knappat in 
en del vilket kan vara till en följd av Hiltonåren. Scandics främsta målgrupp är 
affärsresenärerna, men även de affärsresenärer som reser och bor på hotell på sin fritid är en 
stor målgrupp. SC använder sig främst av Internet och tidningsmedieannonsering som 
marknadsföringskanaler. På Internet finns alla bokningskanaler som används ut mot agenter. 
Centralt på hotellet finns det en markandsavdelning som sköter mycket av marknadsföringen, 
medan de lokalt annonserar mycket i tidningar. Även resebyråer och stamgästprogrammet är 
en form av marknadsföring för SC. Hotellet står som huvudsponsorer i fotboll och hockey 
vilket generar mycket bra marknadsföring.

Konkurrens: Konkurrensen inom branschen är väldigt tuff och SC tycker att 
branschutvidgningen och nyetableringarna känns av. Det påverkar även hur de tänker och hur 
de väljer att lägga upp sina strategier. Ser de till ett långt perspektiv tycker de att utvidgningen 
av branschen är positiv. De räknar med att fler rum i staden skall kunna dra fler gäster. Och 
med fler rum så kan även större kongresser komma till Stockholm vilket de enbart finner 
positivt. SC:s främsta konkurrensfördelar är läget och varumärket. SC konkurrerar även med 
sitt breda utbud. De erbjuder både rum, konferens, bar och restaurang. De konkurrerar mycket 
med mjuka värden där de jobbar mycket med personalen och hur de ska behandla och bemöta 
gäster. SC är väldigt måna om att personalen ska må bra då det genomsyrar hela 
verksamheten.

Deras största direkta konkurrenter vad gäller läget är Sheraton, Royal Viking, Nordic Hotels, 
Clarion Sign, Amaranten på Kungsholmen och Rica på Kungsgatan. Scandic som kedja har 
även tolv hotell i Stockholmsområdet. Även dessa blir konkurrenter då varje enskilt hotell 
strävar efter så hög lönsamhet som möjligt. Scandichotellen tillsammans inom Stockholm är 
emellertid med och slåss mot andra destinationer. Är det en kongress som kräver 2000 rum 
totalt och som tittar på andra stora städer så blir dessa städer Scandics konkurrenter och de 
samarbetar då istället med de lokala konkurrenterna.  När det är lågsäsong så måste hotellen 
slåss lite mer för att få rummen sålda, medan det vid högsäsong eller när det är mässor i 
staden finns gäster så att det räcker till alla. De som kommer för att bo på SC kommer ofta 
mer på grund av läget än att det står SC, Radisson SAS, Nordic Hotels eller något annat namn 
på hotellskylten.
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Strategier: SC jobbar med en flytande prissättning. Med flytande prissättning menas att det är 
tillgång och efterfrågan som styr vilket prisläge man ligger på. Detta är något som är kopierat 
från flygbranschen. Nuförtiden jobbar de flesta hotell med flytande prissättning, men SC var 
först ut med detta inom hotellbranschen. Priset är det område som det finns störst chans att 
påverka. Marknadsföring och sådant är också viktigt, men tillgängligheten till kunden och 
prisnivån är ofta det som styr i det sista. Vid en enorm explosion eller branschutvidgning styrs 
strategier och marknadsföring mer från ett centralt håll eftersom fokus ligger i att bli 
synligare. Skulle det till exempel öppna tre megahotell i Stockholm som konkurrerar med och 
tar andelar från SC så är det från centralt håll de ser till att varumärket står överst av alla. SC 
tittar mycket till sitt syfte som är att de ska ta sina marknadsandelar, de ska aldrig förlora, det 
är deras utmaning.

SC kan inte se någon definitiv skillnad vad gäller omsättning och antal gäster till tiden innan 
CS öppnade. Det är för tidigt att säga. Då CS öppnade var det möbelmässa i stan och ändå 
väldigt mycket folk i rörelse. SC har inte vidtagit några speciella åtgärder inför nyöppnandet 
av CS förutom att vara förberedda och medvetna om riskerna som kan medfölja vid av ett nytt 
hotell i samma geografiska område. SC räknar inte med att sälja lika många rum som tidigare 
år. Dock räknar de räknar generellt med att nyöppnandet är positivt, det lyfter Vasagatan. SC 
tror att det kan vara mer negativt för hotellen som finns i ringen runt Stockholms innerstad 
såsom Sollentuna och Täby. Eftersom det nu finns fler rum i staden vill folk kanske passa på 
att bo i stan i och med att det är både lättare att ta sig dit och att det inte blir lika kostsamt. SC 
kommer inte att vidta några åtgärder mot Stockholm Waterfront som öppnar 2010. Lokalt 
jobbar de inte så långt fram. Centralt sett görs dock analyser på ett annat sätt. De gör analyser 
på femårsbasis och lite längre och de undersöker antagligen hur Stockholm Waterfront kan 
komma att påverka Scandickedjan totalt, hur de skall jobba med att differentiera strategierna 
utifrån hotellen och sådant. SC tror att Stockholm Waterfront skulle ligga under både hot och 
möjlighet i en SWOT-analys.

I fråga om differentiering så jobbar SC som hotell mycket med de mjuka värdena. De vill att 
hotellet skall kännas som ditt andra hem. Personalen ska vara det mjuka. De jobbar även 
mycket med något som de kallar för Scandic i samhället, där de tittar på sitt närområde, var de 
kan hjälpa till och vad de kan bidra med. Detta är ett Scandickoncept som varje individuellt 
hotell inom kedjan jobbar med. Även andra konkurrenter jobbar med liknande projekt så det 
är egentligen inte en specifik differentiering. SC har ett matprogram i samarbete med Sergel 
Plaza. De har även ett samarbete med Klara kyrka där de en gång i veckan bjuder på brunch 
till de hemlösa. De brukar ha Ladies Hour i den egna restaurangen, Niki där de skapar 
aktiviteter, till i första hand kvinnor. De arbetar med aktiviteter såsom chokladprovning, 
modevisning, bookreleaser och annat. SC vill att folk ska känna sig hemma på hotellet. Det 
skall vara kul att komma dit och på så vis hoppas de så småningom att dessa kunder senare 
skall vilja komma till SC som hotellgäster. Det är dock svårt för hotellet att mäta någon slags 
lönsamhet på aktiviteterna. Dock kan de se att sen de började med aktiviteterna har det varit 
ett stadigt flöde vad det gäller konferensbokningar och även restaurangen är mer välbesökt. 
Många känner sig bekväma där, de har hittat sitt ställe och det var vad som var syftet från 
början. Ryktet sprids mycket av sig självt och folk har haft en positiv inställning. De 
samarbetspartners hotellet arbetat med har kommit tillbaka och bett om att få samarbeta igen 
och även bett om tillåtelse att rekommendera dem till andra. På så vis sprids ryktet och den 
positiva inställningen bygger sig självt.



36

SC:s strategiska styrkor som företag är de koncept som de arbetar med. Scandic arbetar med 
ett barnkoncept med bland annat lekrum och presenter till barnen för att nå ut till familjerna. 
Shoppen är ett av deras senaste koncept där de erbjuder en mängd olika produkter. Utbudet 
varierar lite beroende på om det är ett inner- eller ytterstadshotell. Säkerheten är något som 
hotellet jobbar väldigt mycket med. Scandickedjan har en egen säkerhetsorganisation som 
jobbar fram standards och rutiner för att allting ska fungera korrekt och enligt föreskrifter. 
Den största styrkan hotellet har är sitt miljöarbete. Alla hotell i Scandickedjan är 
svanenmärkta. En annan styrka de har är att kunden alltid skall mötas av en viss standard på
hotellen. Även projektet Scandic i samhället är en styrka som de har.

Vissa anser att det är en svaghet att vara ett stort varumärke som Scandic då de inte har 
möjlighet att vara så individuella som enskilt hotell. SC har mycket regler från centralt håll på 
hur saker och ting ska skötas. Vid bland annat marknadsföringen måste de tänka på att det 
stämmer in med Scandic som kedja. Vissa beslut tar längre tid att få igenom. Detta kan ses 
som en svaghet, men å andra sidan känner de en enorm trygghet då de vet att de har hela 
kedjan i ryggen. SC anser att fördelarna överväger nackdelarna vad gäller att tillhöra en stor 
kedja. De har frihet under ansvar. Är något som rör frukost- eller Vikingkonceptet, som är 
standard för alla Scandichotell, så är de ganska begränsade. De kan inte bara ändra hur vi vill. 
De har alltid möjlighet att föra upp frågan, men sen handlar det om hållbarheten och 
trovärdigheten. Det är viktigt att inte vara alltför impulsiv och byta skepnad titt som tätt. 
Kunderna blir då lätt förvirrade och det är inte vad som är meningen då man söker sig till ett 
Scandichotell. SC som hotell arbetar ständigt med att utveckla strategierna, frågan diskuteras 
varje vecka. De resonerar hur de ska lyfta fram hotellet, hur de ser på framtiden och vad de 
ska göra och inte göra. Om SC identifierar en period som de inte alls tror på så skickar de upp 
ärendet till den centrala marknads- och säljorganisationen.

Framtiden: SC ser ljust på framtiden. De är ett av de starkaste hotellen i kedjan och de står på 
stadiga ben. Scandic har en ny ledning som kommer med mycket nya idéer och är väldigt 
framåt. Scandic har öppnat nya hotell både i Nyköping och Södertälje. Detta ger stora 
möjligheter för personalen att förflytta sig och jobba på olika hotell och på olika orter. 
Scandic satsar mycket på personal och nya utbildningar. SC tror att krisen i USA kan komma 
att påverka dem som hotell på något vis, men hur lång tid det tar och i vilken omfattning är 
svårt att avgöra. De anser inte att det finns något som indikerar på en nedgång. SC tittar på 
flödet på förfrågningarna och det ser än så länge fortsatt bra ut. Stockholm är fortfarande en 
väldig attraktiv marknad och Stockholm som stad får mycket förfrågningar om kongresser 
och så. Därför anser SC att det inte finns några indikatorer som säger att det skulle vara på 
väg ner. Sen räcker det med en oförutsedd händelse som att det skulle bryta ut krig 
någonstans, men det är såna saker som SC som hotell inte har någon chans att påverka.

Om det skulle bli en lågkonjunktur och ett minskat resande anser SC att de måste göra sådant 
som alla andra gör. Frågan är förstås hur omfattande den blir. Vid en lågkonjunktur måste de 
se över hur de jobbar, personalstyrka och sådant väger också in. Skulle det bli en 
lågkonjunktur ligger ansvaret delvis på central basis. Kanske vissa av deras krav de har idag, 
vad gäller hur mycket de ska producera och sälja, skulle komma att ses över. De skulle också 
vara tvungna att jobba efter andra mål vad det gäller budgeten. Den kan inte se likadan ut som 
den gör idag. Det är viktigt att säkra upp hela vägen.
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5. Analys
I analysavsnittet kommer författarna att analysera empirin utifrån  de valda teorierna. I 
denna uppsats är det tre av Porters teorier

5.1 Branschanalysen utifrån Porters fem konkurrenskrafter
Konkurrensen mellan nuvarande aktörer på marknaden;
Respondenterna på de båda hotellen (vi ser NL och NS som ett hotell här) är överens om att 
konkurrensen i branschen är väldigt hård. De menar på att det handlar om att slåss för varenda 
kund som vill köpa ett rum samt locka de som är beredda att betala mest. Representanterna för 
de båda hotellen är också överens om att läget är en stor konkurrensfördel som båda hotellen 
innehar och som är avgörande gällande de gäster som inte är priskänsliga. När det gäller 
priselasticiteten inom branschen har det dock förbättrats under de senaste tio till femton åren 
eftersom många hotellföretag börjat praktisera Revenue management. Detta har gjort att 
skillnader i pris per rum mellan hotellen inte är så stor. 

Konkurrensbegreppet är idag mångfacetterat. Konkurrens kan ske både på lokal, nationell och 
internationell nivå. Hotellen konkurrerar inte bara med andra hotell på samma ort utan även  
på andra destinationer både i samma land och på destinationer i andra länder. Konkurrens kan 
även ske direkt och indirekt. För NL, NS och SC har konkurrensbegreppet olika innebörd 
eftersom de konkurrerar med olika produkter och utifrån olika förutsättningar. Det skiljer sig 
mellan NL och NS även om de ingår i samma kedja. Det beror på att de har olika inriktningar 
och olika klientel. NL konkurrerar direkt med sina uttalade konkurrenter i Stockholm med 
även med andra designhotell på andra destinationer. NS:s direkta konkurrenter är däremot 
deras uttalade konkurrenter i Stockholm. Även om NH:s direkta konkurrenter skiljer sig lite åt 
anses de båda hotellen ha samma substitutionsprodukter vad det gäller indirekta konkurrenter. 
SC utgår från läget på det egna hotellet när de fastställer vilka som är deras direkta 
konkurrenter. Det är de hotell som ligger i samma geografiska område kring centralstationen i 
Stockholm. De ser även sina tolv egna Scandic hotell i Stockholmsområdet som direkta 
konkurrenter. I och med sin kedjetillhörighet konkurrerar de även med andra hotell och kedjor 
på andra destinationer. 

Idag är hotellbranschen mitt uppe i en branschexpansion. Detta är dock något som våra 
respondenter anser vara positivt för branschen i stort. Anledningen till det är att Stockholm 
som destination blir attraktivare vilket gör det möjligt för staden att ta emot större kongresser i 
och med att antal disponibla rum ökar. Detta genererar mer pengar till hela turismindustrin. 
Trots att branschen expanderar menar Göran på SHR att konkurrensen inte ökar eftersom det 
är de redan befintliga företagen som utvidgar och ökar sina marknadsandelar. Därmed skulle 
vi kunna säga att de befintliga företagens styrkeförhållanden förändras hela tiden, även om det 
har ganska liten betydelse, beroende på vem som öppnar nästa hotell. Att det sker en ständig 
kapacitetsökning i hotellbranschen är ingen hemlighet men det bidrar till att den 
genomsnittliga lönsamheten dras ner eftersom det hela tiden är ett glapp mellan antal boende 
gäster och antalet disponibla rum. I Stockholm är detta ett mindre problem än i resten av 
landet om vi jämför siffrorna för beläggningsgrad 71 procent i Stockholms kommun medan 
siffran i landet var cirka 51 procent. Samtidigt blir glappet mindre i Stockholm stad trots att 
det byggs väldigt mycket. När det gäller hur konkurrensen ser ut då vi ser till produkter är 
själva kärnprodukten/tjänsten densamma för i princip alla hotell, att erbjuda boende för 
natten. Att hotellen sen väljer att förpacka in den på olika sätt och erbjuda många olika kring-
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och hjälptjänster för att ge ett så bra serviceintryck till gästerna som  möjligt. Det beror även 
på hur hotellen ser på sin verksamhet, det kanske är en upplevelse de vill förmedla eller något 
annat koncept men i slutändan handlar det om ett rum med en säng. Att de sen är verksamma i 
branschen på olika sätt beroende på om de är ett fristående hotell, tillhör en liten kedja, eller 
en stor kedja, tillhör en markandsorganisation och på antal rum på hotellet ger dem givetvis 
också olika förutsättningar. 

Konkurrenssituationen inom hotellbranschen påverkas ständigt av nya innovationer och 
tankar vilka hela tiden ökar konkurrenstrycket. Om en konkurrent skapar en ny innovation 
eller utvecklar ett koncept kommer det sannolikt att påverka och öka trycket på de övriga 
aktörerna. Ett exempel på detta är användandet av prisverktyget Revenue management som de 
senaste åren har fått ett stort genomslag i hotellbranschen. Omställningskostnaderna kan vara 
höga när det kommer till att byta data- och bokningssystem då hotellen måste utbilda sina 
anställda i det nya systemet. I övrigt beror det på hur utvecklat och långa relationer hotellen 
har med sina leverantörer och vad det gäller för produkter. Om det gäller städutrustning 
behöver omställningskostnaderna inte bli så höga medan de kan vara höga när det kommer till 
att byta sådana leverantörer som levererar gäster.

När det gäller nedläggningskostnader i hotellbranschen kan de ekonomiska 
nedläggningskostnaderna bli ganska höga beroende på om hotelloperatören också äger 
fastigheten. Som fastighetsägare kostar det att göra sig av med fastigheterna. Som 
hotelloperatör kan det vara svårt att avsluta sina långa avtal med fastighetsägarna. Som 
markandsorganisation har man ansvar att avsluta alla sina uppgifter gentemot sina 
medlemmar. Dessutom har man sina anställda som och fackliga föreskrifter som ska följas, 
om hotellen vill flytta sina anställda kostar det pengar. Beroende på hur mycket pengar 
hotellet investerat i marknadsföring eller olika utvecklingsområden skulle det kunnas ses som 
ett hinder att bara kapa banden och förlora alla de resurser de lagt på dessa. Många inom 
hotellbranschen ser det som en livsstil och identifierar sig med hotellet vilket kan skapa 
emotionella hinder för att lägga ner hotellen.  

Potentiella etablerare;
Hotellbranschen i Sverige och Stockholm hotas av nyetableringar eftersom den har utvecklat 
sig till en tillväxtbransch med god lönsamhet de senaste åren. Göran på SHR menar att 
etableringar av företag i hotellbranschen i Stockholm kännetecknas av att det ofta är 
likvärdiga med de befintliga företagen, det är oftast tre- eller fyrastjärniga hotell. Hoten tar sig 
form av alla stora hotellkedjor som har ambition att etablera sig på andra marknader utöver 
sin egen hemmamarknad. Ett exempel är hotellkedjan Marriott International Inc. som börjat 
etablera sig på den svenska marknaden. Deras mål är att etablera femton nya hotell i norden 
innan år 2013. I Stockholm öppnar deras första hotell, under varumärket Courtyard under år 
2009. Detta är ett exempel på nyetablering som ökar konkurrenskrafterna inom den svenska 
hotellbranschen.

Det finns dock flera etableringshinder för att ta sig in på den svenska hotellmarknaden. De 
största hotellföretagen idag i Sverige är Choice och Scandic. Av den anledningen tror vi även 
att de innehar vissa stordriftsfördelar. Produktdifferentiering är ett utbrett koncept i 
Stockholm där många hotell utvecklat många unika produkter. Exempel på detta är NL som 
har sin designinriktning. I fråga om kapitalbehov råder det inga direkta hinder för att etablera 
ett mindre hotell. Eftersom det är relativt lätt för exempelvis en privatperson att omstrukturera 
sin egen fastighet till ett mindre hotell. Dock råder det ett större etableringshinder för att 
etablera sig bland de större hotellen. Detta eftersom det krävs mer kapital och en högre risk 
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för att låta uppföra den typ av större fastighet som krävs för att konkurrera med de stora 
hotellen. Dock kan det finnas flera olika omställningskostnader både för de små samt för de 
stora hotellen. Dessa kan vara till exempel utgifter för att lära nyanställda ett nytt 
bokningssystem, kostnader för att prova ut och hitta en bra leverantör eller diverse 
omkostnader för att avsluta ett visst avtal med en leverantör. För ett nytt företag som till 
exempel CS kan detta bli en stor kostnad då ett helt nytt hotell kräver mycket ny personal, 
även om de tillhör en redan befintlig kedja. Hotellen använder sig i mångt och mycket av 
samma distributionskanaler oavsett vilken marknad de är verksamma på. Alla hotell har idag 
sina egna hemsidor på Internet. Utöver det finns de på många andra olika sidor på Internet, 
något som sker per automatik. NH menar att de själva inte ens hinner med att hålla reda på 
vilka alla dessa sidor är. Utöver det använder sig de flesta hotell av telefon, resebyråer,
annonsering och vissa av PR. Tillgängligheten till dessa distributionskanaler gör att det inte är 
något stort etableringshinder. Då man talar om kostnadsolägenheter oberoende av stordrift så 
kan de befintliga företagen ha kostnadsfördelar som är omöjliga för potentiella etablerare att 
kopiera. SC kan till exempel redan ha slutit de bästa avtalen med de bästa leverantörerna. Ett 
nytt hotell inom samma område, till exempelvis CS, får då försöka hitta nya leverantörer som 
inte redan är uppbundna till de existerande företagen. Erfarenhetskurvan är en annan aspekt 
och den inarbetas under lång tid. Kurvan handlar om erfarenhet och belyser hur viktigt det är 
för företaget med erfarenhet. Ser man till SC som är ett väletablerat hotell så befinner de sig 
relativt högt upp på kurvan med bland annat erfaren personal. Fördelen är att de effektiviserar 
arbetet vilket generar i minskade kostnader för företaget. Detta är en process som tar lång tid 
för verksamheten att bygga upp. Staten och den statliga politiken har stor makt då det kommer 
till etablering av nya företag. De kan förhindra att ett företag etablerar sig genom att till 
exempel införa tillståndsgivning eller att begränsa tillgången till råmaterial. 

Substitutionsprodukter;
De vanligaste substitutionsprodukterna idag är de övriga boendeformerna som ingår i 
begreppet kommersiellt boende, det vill säga camping, vandrarhem och stugbyar men även att 
bo hos släkt och vänner. Hot från dessa substitutionsprodukter skulle kunna bestå i 
exempelvis vandrarhemsaktörerna eller aktörer som satsat mer på långtidsboende, exempelvis 
lägenhetshotell av olika slag. Man skulle även kunna tänka sig att camping till viss del utgör 
ett hot, i form av att dessa exempelvis skulle kunna försöka ta andelar från hotellbranschen 
genom att satsa på att attrahera nya segment. Både Anders på NH och Göran på SHR anser att 
den utökade tillgängligheten och infrastrukturen är indirekta konkurrenter till hotellbranschen. 
De nämner särskilt lågprisflyget och snabbtågen. Ett högt övernattningspris på hotellen i 
kontrast med flygets utökade direktlinjer, låga priser, tågens snabbhet och fler antal avgångar 
gör att folk åker hem istället för att vara kvar på en destination.

Kundernas/konsumenternas förhandlingsstyrka;
Kunderna är de som gör bokningarna och konsumenterna är gästerna som bor på hotellet, 
dessa är inte alltid samma personer. Hotellbranschen som helhet är i stort sett uppdelad i två 
stora segment, privatgäster och företagsgäster. Det finns dock subgrupper till dessa två 
huvudsegment, exempel på dessa är familje-, lågpris-, trend- och konferenssegment. När det 
gäller kundernas möjlighet till påverkan menar Göran att den idag är ganska liten. Detta 
stämmer när det kommer till privatgästerna. Beträffande företagsgästerna har de lite större 
makt eftersom vissa hotell är mer beroende av sina företagskunder då de genererar mer pengar 
än en enskild privatgäst. Beroende på antal nätter företagen garanterar hotellen ju lägre priser 
kan de ordna. Genom att affärsgästerna ger feedback till det egna företaget, beroende på 
positivt/negativt utfall kan det i sin tur sätta tryck på hotellen när avtal skrivs. Det vi menar är 
att om affärsgästerna tycker negativt om hotellet väljer ofta företaget att byta hotell i 
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slutändan. Ett annat sätt att påverka hotellen är hotellens egna kundundersökningar, 
medlemsklubbar eller olika forum på Internet. Där har gästen chans att uttrycka sina åsikter 
vad gäller bemötande, service och kvalitet bland annat. Detta är dock något som är inrättat av 
hotellen själva och som de gör för sin egen skull.  Gästernas makt att påverka hotellens beslut 
är därmed ganska små.

Förändrade resmönster från kundernas sida skulle även få inverkan på hotellens möjligheter 
och förhandlingsförmåga. Hotellaktörerna skulle med gästernas förändrade resmönster bli 
tvungna att anpassa sin verksamhet till gästernas resor. I och med detta har köparna viss makt 
och detta påverkar konkurrenskraften inom hotellbranschen. En konkret sak som kan påverka 
köparnas förhandlingsmakt är hur stora volymer de köper, beroende av det kan de även 
förhandla om priserna. En mässarrangör som bokar många rum har större chans att påverka 
hotellpriserna.

5.2 Analys utifrån Porters konkurrentanalysmodell

Nordic Light Hotel utifrån Porters konkurrentanalysmodell

Framtida mål Aktuell strategi

¤ Är konkurrenten nöjd med sin position?
På grund av en stark differentiering och 
segmentering är de nöjda.
¤ Vilka utspel eller strategiförändringar 
kommer konkurrenten sannolikt att göra?
Inga, utan fortsätta arbeta in varumärket.
¤ Var är konkurrenten sårbar?
Okänt varumärke, litet företag med små 
finansiella möjligheter.
¤ Vad kommer att framkalla den största & mest 
effektfulla vedergällningen från konkurrenten?
Att en ny eller befintlig konkurrent öppnar ett 
designhotell som konkurrerar om samma gäster.

Konkurrenternas 
drivkrafter

Vad konkurrenterna 
gör & kan göra

NL:s reaktionsprofil

Föreställningar Möjligheter

Styrkor         Svagheter
¤Läget         ¤Litet företag
¤Designhotels         ¤Okänt varumärke
¤Differentierade         ¤Karriärmöjligheter
¤Okedjeanslutna         ¤Designpublik 
sviker 
¤Segmentering         
¤PR, låga MF-kostnader    

¤Konkurrerar med sitt läge
¤Differentierar sig som Stockholms 
designhotell
¤Konkurrerar mot andra hotell med 
samma inriktning, främst på andra 
destinationer

¤Produktförbättringar
¤Göra varumärket mer välkänt
¤Kallbadhuset

¤God lönsamhet i branschen
¤Stark framtidstro för företaget och 
branschen
¤Konkurrenterna kan inte rubba deras 
position som Stockholms designhotell
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Nordic Sea Hotel utifrån Porters konkurrentanalysmodell

Framtida mål Aktuell strategi

¤ Är konkurrenten nöjd med sin position?
Relativt men vill förstärka sitt varumärke så att 
de kan konkurrera med de välkända och stora 
kedjorna.
¤ Vilka utspel eller strategiförändringar 
kommer konkurrenten sannolikt att göra?
Förbättra produkten och att genom PR lansera 
dessa förbättringar för att skapa en bättre 
kännedom.
¤ Var är konkurrenten sårbar?
Okänt varumärke, litet företag med små 
finansiella möjligheter och odifferentierad.
¤ Vad kommer att framkalla den största & mest 
effektfulla vedergällningen från konkurrenten?
Att en konkurrent försöker överta Icebar eller 
skapar en ny likvärdig attraktion

Konkurrenternas 
drivkrafter

Vad konkurrenterna 
gör & kan göra

NS:s reaktionsprofil

Föreställningar Möjligheter

Styrkor         Svagheter
¤Läget         ¤Litet företag
¤Icebar         ¤Okänt varumärke
¤Konferensrenovering ¤Karriärmöjligheter
¤Okedjeanslutna         ¤Många konkurrent.
¤Lokal förankring        ¤Odifferentierade
¤PR, låga MF-kostn.   ¤Positionering

       

¤Konkurrerar med sitt läge
¤Differentierar sig genom Icebar
¤Konkurrerar mot de stora kedjorna

¤Göra produkten och varumärket mer 
välkänt
¤Produktförbättringar
¤Kallbadhuset

¤God lönsamhet i branschen
¤Stark framtidstro för företaget och 
branschen
¤De ligger en bit efter sina konkurrenter
¤Att Icebar drar väldigt mycket gäster
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Scandic Continental utifrån Porters konkurrentanalysmodell

Framtida mål Aktuell strategi

¤ Är konkurrenten nöjd med sin position?
De är nöjda så länge de är marknadsledare kan 
behålla sina markandsandelar
¤ Vilka utspel eller strategiförändringar 
kommer konkurrenten sannolikt att göra?
Markandsföringsinsatser för att bli synligare
¤ Var är konkurrenten sårbar?
Rigid företagsstruktur och om 
varumärkesassociationerna blev negativa 
¤ Vad kommer att framkalla den största & mest 
effektfulla vedergällningen från konkurrenten?
Att någon av konkurrenterna tar 
marknadsandelar från företaget.

Konkurrenternas 
drivkrafter

Vad konkurrenterna 
gör & kan göra

SC:s reaktionsprofil

Föreställningar Möjligheter

Styrkor         Svagheter
¤Känt varumärke         ¤Långa beslutsvägar
¤Stordriftsfördelar       ¤Centralisering 
¤Kedjeanslutna         ¤Formalisering
¤Odifferentierade         ¤Odifferentierade
¤Läget         
¤Karriärmöjligheter         

¤Konkurrerar med sitt läge
¤Konkurrerar med sitt varumärke
¤Konkurrerar med andra hotellkedjor

¤Bibehålla sin marknadsposition
¤Konceptutveckling
¤Arbeta vidare med de mjuka värdena

¤God lönsamhet i branschen
¤Stark framtidstro för företaget och branschen
¤Är medvetna om att andra stora kedjor 
knappat in på dem de senaste åren, under 
Hilton-tiden
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5.3 Analys utifrån Porters generiska strategier
Nordic Light Hotel
Utifrån Porters generiska strategier och intervjun med Anders på NH anser vi att NL använder 
sig av fokuserad differentiering. Det som styrker detta är:

 att NL är ett litet företag som medvetet valt att specialisera genom att nischa in hotellet 
på design.

 att nischen gör att de riktar in sig på ett visst subsegment, designpubliken.

 att istället för att enbart erbjuda en övernattning har NL valt att leverera en upplevelse.

De två risker som Porter tar upp anser vi inte påverkar NL idag. Eftersom de påvisar god 
lönsamhet och hög beläggning anser vi att deras submarknad genererar tillräckligt med gäster 
till hotellet. I dagsläget finns det inga hotell som enbart riktar in sig på designsegmentet. Fler 
och fler hotell upptäcker dock vikten och lönsamheten av design och att skapa en upplevelse 
för gästerna. Ett exempel på detta är CS som också lägger stor vikt vid upplevelsen men NL 
är antagligen det hotell som lyckas bäst med att nå ut till sin målgrupp.

Nordic Sea Hotel
Att NS och NL är olika hotell med olika strategier konstaterades när vi gjorde deras 
konkurrentanalyser. Om vi skulle dela upp hotellet som en kärntjänst och Icebar som en 
stödtjänst anser vi, utifrån Porters generiska strategier, att hotellet skulle hamna i en mittfåra 
då de inte har några direkta konkurrensfördelar. Tanken med NS är att hotellet ska återspegla 
Stockholm som stad, den har funnits redan från början, men har fått lägre prioritet sedan 
Icebar som tjänst implementerades år 2002. Icebar är ändå en del av helhetserbjudandet på NS 
och därför styrker vår åsikt om att differentiering som generisk strategi passar bäst in på NS. 
Anledningen till det är att de riktar sig till hela marknaden och att de erbjuder Icebar. Den 
skapar både ett mervärde för gästerna och differentierar hotellet från konkurrenterna. Även 
om priserna för ett hotellrum och entrékostnaden för att gå in på Icebar är skilda bidrar den till 
att vissa gäster väljer att bo på NS framför andra hotell. 

Scandic Continental
Något vi har fått bekräftat under intervjun är at SC riktar sig till en bred marknad. Något som 
vi däremot antar är att de, utifrån sitt varumärke och till följd av sin erfarenhet i branschen, 
söker uppnå konkurrensfördelar i form av låga kostnader. I Porters matris om generiska 
strategier placerar vi dem därför under kostnadsledarskap. Genom att satsa på affärsgäster och 
sitt attraktiva läge undviker SC de mest priskänsliga gästerna. Dessutom är organisationen 
centraliserad då markandsföringsaktiviteter och försäljning sker från huvudkontoret, därmed 
kapas kostnader. Riskerna för SC är om teknologiska framsteg inom branschen skulle göras 
eftersom de då måste investera mer pengar i ny teknologi och kompetens för att använda 
denna. Beroende på hur stor utbredning den teknologiska utvecklingen får är detta dock något 
som antagligen tvingar hela branschen till utveckling och inte bara företag som är 
kostnadsledare. En annan risk är om konkurrenter eller etablerare når samma kostnadsfördelar 
som SC, till exempel hotellkedjan Choice. Ytterligare en risk är att SC missar att göra andra 
förändringar på grund av för stort fokus på att hålla ner kostnaderna, exempelvis som att satsa 
mer på en större försäljningsstyrka för att generera mer intäkter åt företaget.
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6. Avslutande diskussion och slutsatser
I slutdiskussionen kommer vi att resonera kring hotellbranschen, de valda ämnesområdena, 
presentera vilka slutsatser vi dragit utifrån analysen samt ge förslag på vidare forskning i 
ämnet. Avslutningsvis kommer vi att ha en kritisk granskning av uppsatsen. 

6.1 Slutsatser
De första slutsatserna kan vi härleda till den första problemformuleringsfrågan, hur ser 
hotellbranschen ut i Stockholms stad idag? Branschen är idag i ett expansionsskede, även om 
inte konkurrensen ökar i antalet konkurrerande företag så ökar antalet hotell. Lönsamheten har 
varit god flera år i rad och är det fortfarande. Fler gäster kommer till Stockholm på grund av 
bättre tillgänglighet och utökad kapacitet samtidigt som det satsas mer på marknadsföring av 
staden. De områden vi ställde frågor kring under våra intervjuer var marknaden, konkurrens, 
strategier och framtiden. Slutsatserna kring dessa punkter är att:

 samtliga tre hotell riktar sig mot privat- och affärsgäster dock riktar sig NL även mot 
designpubliken. De använder Internet för att nå ut till sina kunder. SC använder också 
annonsering medan NL och NS använder sig av PR. SC och NL hotell är nöjda med 
sina positioner på marknaden medan NS fortfarande kämpar för att nå dit de vill.

 samtliga hotell menar att konkurrensen i branschen är hård samtidigt som de ser den 
nuvarande branschutvidgningen som positiv. Samtliga hotell är medvetna om sina 
konkurrenter och deras agerande på marknaden.

 trots den rådande branschutvidgningen arbetar samtliga hotell vidare med sina 
strategier och ändrar dem inte ens när en ny stor konkurrent öppnar i samma 
geografiska område.

 hotellen anser att de egna företagen och branschen går en ljus framtid till mötes även 
om de är medvetna om att en framtida lågkonjunktur kan vara på ingång. 

När det kommer till den andra problemformuleringsfrågan, vilka konkurrensstrategier 
använder sig hotellföretagen normalt sett av och förändras dessa strategier då branschen 
expanderar eller vid en sjunkande gästtillströmning? har vi dragit tre huvudslutsatser. Den 
första är att vi ser klara tendenser till olika strategiupplägg för respektive hotell enligt Porters 
generiska strategier. NL utgår ifrån fokuserad differentiering, NS utgår ifrån differentiering 
och SC utgår ifrån kostnadsledarskap. Den andra slutsatsen är att de valda hotellen inte 
förändrar sina strategier vid en branschutvidgning eftersom det är något som de arbetat in 
under en lång tid. Vi ställde en del av intervjufrågorna utifrån CS och deras inträde i 
hotellklustret kring Vasagatan. De menar att det har gått alltför kort tid sedan de öppnade för 
att kunna se några effekter av det.  Den tredje och sista slutsatsen är att hotellen vid en 
lågkonjunktur eller sjunkande gästtillströmning förändrar sina strategier med betoning på 
följande; när det gäller sina kvantitativa mål, sin budget och beläggning, sina driftsmässiga 
avvägningar, såsom storlek på personalstyrkan, sina prisstrategier, gällande att möta 
markandens krav kontra lönsamhet samt att skapa starkare relationer mellan säljavdelningen 
och kunderna.
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6.2 Avslutande diskussion 
Vi har undersökt tre hotell som för ett otränat öga kan tyckas lika, men som vid närmare 
studier både resonerar och agerar annorlunda i olika situationer. Samtliga hotell i 
hotellklustret som NH och SC ingår i innehar en stor konkurrensfördel gentemot andra hotell i 
staden, läget. Däremot går denna förlorad då samtliga hotell i klustret har den. På det sättet 
kan de inte konkurrera sinsemellan med just den eftersom vi vet att denna konkurrensfördel är 
den viktigaste för kunderna tillsammans med priset. Istället satsas det på 
varumärkeskännedom, positionering och differentiering. Man skulle lätt kunna tro att då det 
kommer in en ny stor aktör i ett visst kluster blir det en stor förändring för de redan befintliga 
företagen. Vårt antagande från början var att de existerande företagen förändrar sina strategier 
för att kunna tackla nya konkurrenter och så att gästerna inte skall lockas över till de nya 
aktörerna enbart på grund av nyhetens behag. Vi har dock insett under arbetets gång att så inte 
är fallet. När det kommer till strategierna utgick vi i början ifrån att en strategi är något som 
hela tiden är under en föränderlig process. Så långt hade vi rätt, men det som vi insåg under 
arbetets gång var att företagen utgår ifrån sig själva i sina val av strategier och inte utifrån sina 
konkurrenter som vi i början trodde. Nu i efterhand känns det väldigt logiskt. Vi förstår 
givetvis värdet i att göra som hotellen eftersom det kan vara arbetsamt och ekonomiskt 
kostsamt att hela tiden anpassa sig efter nya aktörer. Ser vi till hotellens lönsamhet har de 
gjort rätt val. Hotellen arbetar in sina strategier under såpass lång tid att det är alldeles för 
dyrbart att förändra dem bara på grund av att en eller flera nya aktörer etablerar sig på 
marknaden. De satsar istället på att jobba in ett starkt varumärke med en attraktiv produkt som 
skall få kunden att känna sig nöjd och som gör att den gärna vill komma tillbaka till samma 
hotell i framtiden. Men hur kan en strategi förändras om den är statisk? Även om företagen vi 
intervjuat kontinuerligt säger sig arbeta och utveckla sina strategier så säger de emot sig själva 
i det sammanhanget. För om en strategi är beständig hur kan den då vara föränderlig? Att våra
respondenter möjligtvis inte berättat allt det kan i ämnet kan bero på att vi ställde fel frågor 
eller på att de helt enkelt inte ville avslöja allt för mycket. Det är trots allt känslig information 
som de delar med sig av, det är bara att se till den uteblivna intervjun på CS.

Hotellen är ständigt medvetna om sina konkurrenter och hur de agerar. Något som förvånade 
oss i början var hur positivt inställda hotellen var till branschutvidgningen. De insåg självklart 
att konkurrensen hårdnar och att det gäller att hålla ögon och öron öppna för konkurrenternas 
steg., men att fördelarna med alla nybyggen trots allt överväger. De har inställningen att ju 
fler hotell som finns, ju fler gäster kan Stockholm ta emot som destination. Detta tyder på att 
det enskilda företaget är medvetet om att lönsamheten för hela branschen starkt speglar av sig 
på det egna företaget. Att tanken på Stockholm som destination var så utbredd är intressant då 
hotellen inte bara konkurrerar mot varandra utan även mot andra hotell på andra destinationer.

Börjar efterfrågan på hotellrum mattas av kommer branschutvidgningen att påverka den 
genomsnittliga beläggningen negativt. Av den anledningen är det av största vikt för 
efterfrågekurvan att den ökar med kapacitetskurvan. Om kurvorna inte följs åt kommer det 
sannolikt att leda till att vissa hotell kommer att gå omkull till följd av för låg efterfrågan. 
Risken blir då större för priskrig i branschen vilket gynnar kunderna. Dock finns det idag en 
större tillförsikt när det kommer till att konkurrera genom prisdumpning eftersom Revenue 
management kan fungera som en stötesten. Det kan vara positivt för kunderna att branschen 
expanderar i och med att det sätter en viss prispress på hotellen. I synnerhet kan detta bli 
aktuellt vid en eventuell nedgång av konjunkturen och minskat resande då konkurrensen 
kommer att hårdna ytterligare. Men det behöver inte bli så heller om turismen till Stockholm 
fortsätter att öka då hotellen kan fortsätta ta ut höga priser samtidigt som de inte riskerar att gå 
miste om några gäster. Det finns dock två risker med detta enligt oss. Den första risken är att 
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de stora kongresserna kan utebli på grund av för höga kostnader om priserna fortsätter öka i 
samma takt. Den andra risken är att hotellen tänker mindre på att vårda sina relationer till 
befintliga kunder och istället tänker ekonomiskt kortsiktigt. Kunderna väljer då att se sig om 
efter andra hotell där de får bättre avtal, det blir så att säga säljarens marknad.

Är detta lönsamma strategier för framtiden? Det är självklart svårt att förutsäga något sådant, 
men utgår vi ifrån hotellen idag och deras goda lönsamhet anser vi att deras strategier är 
noggrant genomtänkta och väl utförda. Av den anledningen torde det vara ett väl fungerande 
arbetssätt. Givetvis är det beroende på hur företagsstrukturen ser ut, vilka förutsättningar och 
resurser hotellen har. SC har helt andra finansiella förutsättningar då de tillhör en stor, 
välkänd och etablerad hotellkedja än vad exempelvis NH har. Sedan kan SC ta del av kedjans 
stordriftsfördelar för att hålla ner sina kostnader medan NH måste arbeta med långsiktiga 
leverantörsrelationer. Detta gör att NH måste satsa lite smartare. Vilket de gör, istället för att 
tävla om vem som kan ha störst och flest annonser i tidningarna använder de PR. Men vad 
behövs för att en konkurrensstrategi ska ändras? Efter att blivit varse att en strategi inte 
förändras vid etablerandet av en ny konkurrent tror vi att en sak som kan få en strategi att 
ändras är om ledningen väljer att förändra hela affärsidén för företaget. En annan sak skulle 
kunna vara hot om konkurs eftersom företaget för att överleva i  princip blir tvunget att byta 
strategier. 

6.3 Kunskapsbidrag
Denna uppsats tar upp ett ständigt aktuellt ämne om en bransch som i princip hela tiden 
utvidgas i takt med en ökande turism. Uppsatsen bidrar med att visa på och öka förståelsen för 
vilken komplex bransch hotellbranschen egentligen är. Dessutom anser vi att undersökningen 
förstärker validiteten och reliabiliteten i Porters teorier eftersom empirin styrker dessa. Utöver 
detta bidrar uppsatsen till att öka förståelsen till hotellföretags inställning till konkurrens och 
konkurrensstrategier. Rent konkret är kunskapsbidraget från denna uppsats och undersökning 
främst att hotellen inte tar hänsyn till nya konkurrenter som etablerar sig i samma geografiska 
område när det gäller sina konkurrensstrategier eftersom de utgår ifrån sitt eget företag i första 
hand. För det andra är det inställningen från de befintliga hotellen till branschutvidgningen 
trots de risker den medför på sikt. 

6.4 Förslag till vidare forskning
Vi har sex förslag till vidare forskning som vi anser skulle vara intressanta för att öka 
förståelsen av branschen och marknaden. 

 Det första förslaget är att komplettera denna undersökning med företag som precis 
tagit sig in i det hotellkluster vi har undersökt i den här uppsatsen. Detta för att få en 
bättre blid av hur nyetablerare upplever konkurrensen, specifika konkurrenter samt hur 
de ser på sig själva. Förslagsvis skulle det vara intressant att om cirka ett år integrera 
CS i samma undersökning, då de har jämförande siffror och har utvärderat effekterna 
av de strategier som de använt sig av vid etableringen vid centralstationen i 
Stockholm. Då skulle forskaren säkert kunna göra en intressant analys av vad CS har 
haft för inverkan på marknaden och branschen i stort. Detta är det förslag vi anser vara 
det mest intressanta.

 Det andra förslaget vore att göra om samma undersökning vid ett senare tillfälle eller i 
ett annat geografiskt område, för att se om strategierna är detsamma oberoende på 
destination. 
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 Det tredje förslaget är att införliva marknaden mer i undersökningen för att försöka 
utvärdera om de valda strategierna ger önskad effekt på valda målgrupper och hur 
marknaden ser på olika varumärken. Det skulle ge en bättre helhetsuppfattning av 
marknaden och branschen. 

 Det fjärde förslaget är att undersöka hur väl olika företag implementerar sina strategier 
vertikalt nedåt i det egna företaget för att utreda vilket genomslag det får ut mot 
gästerna. 

 Det femte förslaget rör huruvida de indirekta konkurrenterna såsom tåg och flyg 
påverkar hotellen, då de förbindelserna blir snabbare och tillgängligare samtidigt som 
det blir fler avgångar. 

 Det sjätte och sista förslaget innebär att göra en jämförande undersökning men med ett 
företag i en helt annan bransch som dock påminner om hotellbranschen för att 
undersöka likheter och skillnader.

6.5 Uppsatskritik
Då tanken från början var att jämföra fem olika hotell kan den uteblivna informationen ha 
påverkat uppsatsens inriktning och resultat. När vi ser tillbaka på uppsatsens process kan vi 
lyfta fram och vara kritiska till hur vi hanterade bortfallen av de från början tilltänkta hotellen. 
Genom att ha haft ett eller flera undersökningsobjekt att utgå ifrån hade det givit en större 
tillförlitlighet till uppsatsens resultat och vi hade i slutändan antagligen förändrat uppsatsen ur 
några perspektiv. Vi hade kunnat generalisera mer, fått en djupare förståelse för hur olika 
hotell tillämpar sina strategier i praktiken samt gjort en jämförande analys huruvida dessa 
strategier förändras beroende på hur branschen förändras. En svaghet med uppsatsen är att de 
intervjuade personerna antagligen talar till hotellens fördel. Denna uppsats kan ses som PR för 
hotellen och det är därför av vikt för respondenterna att framställa hotellet positivt och inte 
säga något som talar till hotellets nackdel.

En annan aspekt som vi har funderat och diskuterat mycket kring under hela uppsatsprocessen 
är om vi skulle undersöka och analysera NH som ett företag eller om vi skulle välja att skilja 
NL och NS åt. Systerföretagen skiljer sig såpass mycket åt från varandra vad det gäller bland 
annat strategier, differentiering och positionering att en sammanslagning av dessa vid 
presentationen av analysen kunde ha blivit mycket missvisande.  Vi bestämde oss således för 
att sammanföra NL och NS i intervjuerna, men att skilja dem åt vid presentationen av 
analysen. I efterhand skulle vi möjligtvis ha avgränsat våra ämnesområden ytterligare för att 
förenkla vårt eget arbete. Vi kunde då ha kortat ner intervjumaterialet och fokuserat kring 
vissa för uppsatsen relevanta frågor. Likväl är det lätt att vara efterklok och inse sina egna 
misstag då man får lite perspektiv på sitt eget arbete. Dock är väl en del av huvudsyftet med 
undersökningar av det här slaget att beakta och utveckla sin noggrannhet samt sitt kritiska 
tänkande.
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8. Bilagor

Bilaga 1 Intervjufrågor till hotellen

Allmänt
1. Namn
2. Position
3. År i branschen
4. Hur länge har företaget funnits?
5. Vilken är er affärsidé och vad har ni för mål och visioner med den?
6. Vad är er genomsnittliga beläggning per år?
7. Har beläggningen ökat under de senaste tre åren då hotellbranschen upplevt en uppgång?

Marknad
8. Vad anser ni att er position är på marknaden?
9. Vilka är er främsta målgrupper?
10. Vilka marknadsföringskanaler använder ni er av och varför?

Konkurrens
11. Vad anser ni om konkurrensen inom branschen?
12. Hur påverkar branschutvidgningen som sker i Stockholm idag er?
13. Vilka är era största konkurrenter?
14. Vilka ser ni som direkta och indirekta konkurrenter?
15. Vad anser ni om nya konkurrenter i branschen och hur ställer ni er till dem?
16. Vilka konkurrensfördelar anser ni att ni har?

Strategier
17. Vilka marknads- och konkurrensstrategier använder ni er av vid ett ”normaltillstånd” i 
branschen (då det inte byggs några nya hotell)?
18. Använder ni er av samma marknadsstrategier vid en branschexpansion?
19. Är det någon skillnad om ni ser till tiden innan Clarion Sign öppnade? 
20. Vilka åtgärder vidtog ni inför att Clarion Sign öppnade?
21. Kommer ni att vidta åtgärder mot Stockholm Waterfront som öppnar 2010?
22. Hur differentierar ni er?
23. Vilka är era strategiska styrkor och svagheter som företag?

Framtiden
24. Hur ser framtiden ut för branschen?
25. Hur ser framtiden ut för ert företag?
26. Hur arbetar ni med att utveckla strategierna företaget?
27. Vilka marknads- och konkurrensåtgärder vidtas av företaget inför en lågkonjunktur och ett 
minskat resande?
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Bilaga 2 Intervjuer

Fråga 1,2 och 3. Namn, position och år i branschen?
NH: Anders Johansson, VD för Nordic Hotels och har arbetat inom hotellbranschen sedan år 
1988, 20 år.

SC: Charlotte Amnebjer, bokningschef och har arbetat inom hotellbranschen sedan år 2001, 7 
år. Patricia Runman, Revenue manager som har arbetat i hotellbranschen sedan år 1993, 
sammanlagt 15 år.

Fråga 4. Hur länge har företaget funnits?
NH: Nordic Hotels öppnade år 2001.

SC: Hotellet har stått här sedan 1962 och det blev ett Scandichotell år 1996.

Fråga 5. Vilken är er affärsidé och vad har ni för mål och visioner med den?
NH: Vi är lite annorlunda än alla andra, vår affärsidé är att genom design, omtanke och 
tillgänglighet ge en upplevelse för gästerna att längta tillbaka till. Vi har vidgat bilden av vad 
vi ska tillhandahålla för produkt och tjänst. En upplevelse i vårt tänk handlar om upplevelsen 
av hela besöket. Turister vill ha en så bra upplevelse som möjligt av Stockholm, om de inte 
får det så spelar det ingen roll om hotellet i sig är bra. Om personen kommer hem och 
vännerna frågar hur det var i Stockholm och personen svarar att det var tråkigt, kallt och dyrt 
men att hotellet var himla bra. Då tänker ju inte vännerna att vi åker till Stockholm för att bo 
på hotellet. Utan det handlar om att hjälpa gästerna med hela sin vistelse i Stockholm och 
förhoppningsvis är vi då ett bra hotell.

SC: Den som ligger i grund och botten är ett prisvärt boende för alla, både för affärsresenärer 
som reser under veckorna, men som också reser på sin fritid samt att vi ska vara tillgängliga 
och ha ett hotell på i stort sett varje ort. Tidigare var affärsidén att erbjuda ett enkelt resande 
för alla. Förra våren fick vi ny ledning och nya ägare så nu har det kommit in lite nya ord som 
inte riktigt är implementerade ännu, de är inte officiella än kan man säga. Vi ska vara 
marknadsledande med antal hotellrum som erbjuds och antal orter där vi erbjuder hotell. 
Scandic har varit marknadsledande i många år.  Ett tag så tappade vi lite fart, men nu är vi i 
växarfasen igen. 

Fråga 6. Vad är er genomsnittliga beläggning per år?
NH: Den har legat runt 75 procent per år. 

SC: Vi har legat runt 81% år 2007 och 82% för 2008 så här långt.

Fråga 7. Har beläggningen ökat under de senaste tre åren då hotellbranschen upplevt en 
uppgång?
NH: Nej, det har snarare gått tvärtom eftersom vi hade lite för låga priser fick vi högre 
beläggning. Vi har höjt priserna sedan dess till följd av detta så har beläggningen gått ner, 
men däremot har intäkterna ökat väldigt mycket.

SC: Ja vi har märkt en uppgång.
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Fråga 8. Vad anser ni att er position är på marknaden?
NH: Inom vår lilla nisch som är designhotell är vi marknadsledande, men om vi ser till ett 
större perspektiv har det att göra med vilken målgrupp man vänder sig till och i vår målgrupp 
är vi definitivt marknadsledande. Frågar man den designintresserade publiken kommer de att 
säga Nordic Light Hotel. Frågar man vem som helst på gatan kanske de inte ens har hört talas 
om oss, men det kanske vi till och med tycker är bra för då får de bo hos någon annan. Det är 
väldigt viktigt att vi attraherar den målgrupp vi vänder oss till. Nordic Sea Hotel har klarat sig 
väldigt bra gentemot de stora kedjorna som Scandic, Radisson och Hilton. Där konkurrerar vi 
lite mer och ligger strax efter de andra i position eftersom de har mer inarbetade varumärken 
sedan lång tid tillbaka.

SC: Som kedja är vi marknadsledande. Tittar vi några år tillbaka så var vi betydligt mer 
marknadsledande. Nu senare har konkurrenterna knappat in lite vilket kan bero en del på 
Hiltonåren.

Fråga 9. Vilka är er främsta målgrupper?
NH: På Nordic Light är det både fritids- och affärsresenärer som har ett utpräglat 
designintresse och vill pröva något annat. På Nordic Sea är det dem som har tröttnat lite grann 
på att bo i samma typ av rum vart de än åker i hela världen. Här vill de prova något som är 
lokalt förankrat och som har både ägande och verksamhet lokalt och inte är dess utpost för 
något annat företag från någon annanstans. Det finns många sådana personer som tröttnar på 
att alltid bo i samma kedja.

SC: För Scandic som helhet är det affärsresenärerna. Vi vill även fånga de affärsresenärer som 
reser på sin fritid.

Fråga 10. Vilka marknadsföringskanaler använder ni er av och varför?
NH: Väldigt få annonser används, jag tycker att det är svårt att mäta om man får någon effekt 
på det eller inte. När det gäller mätbarhet annonserar vi bland annat på Internet där vi kan 
mäta hur många klick vi får. Vi jobbar dock mycket med PR så att det skrivs mycket om 
hotellen i olika tidningar och tidskrifter runt om i världen. Varje månad har vi kontakt med 
25-30 stycken journalister som generar många artiklar. Nordic Hotels är bokningsbara i alla 
resebyråer världen över och på en mängd olika webbplatser, så många att vi inte riktigt vet 
vilka alla dessa är. Eftersom det sker med en viss automatik finns företaget med på massor av 
platser och vare sig vi vill det eller inte. 

SC: Internet är en av de största kanalerna vi använder oss av. Sen har vi tidningsannonsering. 
Om man ser till hotellet så finns det en central markandsavdelning som sköter mycket av 
marknadsföringen. Lokalt använder vi hemsidan väldigt mycket och annonsering i tidningar. 
Internet är en stor kanal där vi har alla bokningskanalerna ut mot agenter, men även 
resebyråer som också blir en form av marknadsföring. Vi jobbar mycket med  
stamgästprogrammet, det är en form av markandsföring i sig. Även sponsring som vi gör, i 
form av fotboll. Scandic är huvudsponsor i fotboll och ishockey.
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Fråga 11. Vad anser ni om konkurrensen inom branschen?
NH: Den är stenhård, vi slåss varje dag för att sälja våra rum till de som vill köpa dem. Det 
finns omkring 14 000 rum i Stockholms stad och beläggningen ligger på omkring 70 procent, 
det är ungefär 10 000 rum som efterfrågas varje dag. Jag är nöjd om vi får 542 av de 10 000 
rummen som efterfrågas, det är inte lätt att få det. Där är konkurrensen stenhård. Alla vill 
verkligen slåss om dem som vill köpa så det är väldigt mycket fri konkurrens. Alla hotellen 
samarbetar när det handlar om att marknadsföra Stockholm ute i världen vi vill att så många 
som möjligt kommer till Stockholm. Det är sen när de väl har bestämt sig för Stockholm som 
vi konkurrerar med varandra, men vi måste samarbeta om vi vill marknadsföra destinationen 
för annars kanske inte resenärerna vill komma hit alls och då får alla tomma rum. 

SC: Den är tuff. Primärt så är Vasagatan vårat konkurrensområde och de gäster som kommer 
och vill bo hos oss kommer mer på grund av läget, Vasagatan, än att det står till exempel 
Scandic, Radisson eller Nordic på hotellskylten.

Fråga 12. Hur påverkar branschutvidgningen som sker i Stockholm idag er?
NH: Det bästa av allt är att Stockholm får fler hotellrum och det behöver vi ha om vi ska 
kunna ta emot stora kongresser och stora företagsmöten i framtiden. På så sätt konkurrerar vi i 
Stockholm med Barcelona, Wien, München och andra stora destinationer framför allt i 
Europa. Barcelona har cirka 22 000 – 23 000 hotellrum i staden så de kan ta större kongresser 
än vi med bara 14 000 rum. Av den anledningen behöver vi sakta men säkert öka våra 
hotellrum i Stockholm. Det leder till att Stockholm blir mer attraktivt för alla att åka till. Det 
kan påverka att priset kanske pressas lite vissa dagar men då blir det tillgängligt för fler att 
komma hit samtidigt som det blir billigare att bo på hotell under lågsäsong. Under högsäsong 
går sedan alla rum åt ändå. Det är den långsiktiga strategin för en stad och det är väldigt bra. 
Sen hoppas vi som redan har befintliga hotell att alla nya hotellrum inte kommer ut samtidigt 
på marknaden. Då blir det jobbigt eftersom det blir ett stort glapp mellan antal sålda rum och 
antal befintliga och nybyggda rum. Om det istället byggs i lagom takt brukar branschen kunna 
matcha tillväxten och det direkta utbudet. Det har sett rätt bra ut än så länge men nu börjar det 
kanske komma lite många hotell på samma gång. 

SC: Självklart så känner vi av den. När det är lågsäsong slåss man lite mer om rummen. När 
det är högsäsong å andra sidan eller som nu när det är mässor i stan finns det gäster så att det 
räcker till alla. Men det är klart att branschutvidgningen påverkar hela kedjan. Det påverkar
hur man tänker och lägger upp strategier.
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Fråga 13. Vilka är era största konkurrenter?
NH: För Nordic Light är det de hotell som designpupliken tycker om, som till exempel Berns, 
Diplomat, Strand, nya Lydmar och Rival. För Nordic Sea är det de som ligger här i närheten, 
som Radisson SAS Royal Viking, Scandic Continental, Sheraton, antagligen Sign och Hilton 
Slussen skulle jag tro också eftersom det är ett känt varumärke. Det är väl de, men någonstans 
konkurrerar man ju alltid lite grann med alla också. Man kan ju bo på Frey´s också.

SC: På olika plan har vi olika konkurrenter. Om vi utgår ifrån läget och tittar på dem som 
befinner sig i vårt competitive-set så är det Sheraton, Royal Viking, Nordic, Amaranten på 
Kungsholmen, Rica på Kungsgatan och Sign som är våra största konkurrenter. Många söker 
sitt boende via Internet. Då man söker där kommer dessa alternativ kommer upp och det är 
därför vi jämför oss med dem. 

Fråga 14. Vilka ser ni som direkta och indirekta konkurrenter?
NH: Vi har märkt väldigt mycket att vi faktiskt konkurrerar med hotell på andra destinationer 
men också när vi får gruppförfrågningar. Då har kunderna kanske sett Nordic Light Hotel i 
Designhotels tjocka katalog och väljer då mellan Nordic Light Hotel i Stockholm, ett hotell i 
Barcelona, ett i Köpenhamn och ett annat i Italien. På det sättet konkurrerar vi med hotell på 
helt andra platser och då blir också Stockholm viktigt. Andra destinationer blir direkta 
konkurrenter fast man inte tänker på det. Ibland väljer kunderna en annan ort och ibland 
Stockholm. Så är det inte med NS, där väljer kunderna utifrån att de redan bestämt att de ska 
till Stockholm och att de sedan utvärderar vilka hotell som finns att välja mellan. Ska vi bo på 
Nordic Sea, Sheraton eller något annat hotell? De direkta konkurrenterna till Nordic Sea är 
mer de som jag räknade upp förut. 

Av de indirekta konkurrenterna är det värsta flyget. Om det är bra tidtabell på flyget kanske 
den potentiella gästen flyger hem istället för att stanna över natten. På det sättet är det 
egentligen både bra och dåligt med Arlanda Express, folk kan ju ta sig härifrån snabbt. Inte 
bara ta sig hit, för man kan flyga in lite snabbt för ett möte och på samma dag flyga tillbaka. 
All infrastruktur blir egentligen en indirekt konkurrent då den har två sidor, dels ökar den 
tillgängligheten och dels blir den effektivare. Det är samma med tågen, ju snabbare tåg desto 
färre bor på hotell. Är det dåliga förbindelser till Örebro måste man kanske övernatta för att 
det inte går att komma hem på kvällen. 

SC: Ovanstående är våra direkta konkurrenter. Vi har även konkurrenter inom vår egen kedja. 
Vi har tolv hotell inom Stockholmsområdet så det är konkurrens. Alla hotellen har olika 
fördelar, vi kanske har läget, men det beror också på vart man vill vara. Samtidigt som vi ger 
tillgänglighet och valmöjlighet för kunden är det klart att vi är konkurrenter för oss själva 
inom samma företag. Sen slåss vi tillsammans med de andra Scandichotellen mot andra 
destinationer. Det kan vara en kongress på 2000 rum totalt som tittar på Stockholm, Göteborg, 
Malmö eller Norrköping och då är de andra städerna konkurrenter i den här businessen och då 
samarbetar vi med de andra lokala konkurrenterna.
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Fråga 15. Vad anser ni om nya konkurrenter i branschen och hur ställer ni er till dem?
NH: Vi ser det som positivt och det blir ännu bättre när det nya kongresscentrat i gamla Klara 
posten som nu nästan är helt nerriven står klart. Stockholm Waterfront, det är en 
kongressanläggning för 3000 kongressdelegater och det får ju inte plats på ett hotell med 420 
stycken rum. Då måste man använda alla hotell runt omkring, det är verkligen kanonbra. 

SC: Om man ser till ett långt perspektiv är det positivt. Vi räknar med att fler rum ska dra fler 
gäster. Med fler rum kan vi få större kongresser till Stockholm och då kunna sälja flera rum, 
vilket enbart är positivt.

Fråga 16. Vilka konkurrensfördelar anser ni att ni har?
NH: En konkurrensfördel som alltid är bra är läget. Det är jättenära Arlanda Express, jättenära 
till Centralen och nära till hela tunnelbanesystemet. Det är läge, läge, läge, det är superviktigt. 
Sen finns det ju många hotell runt omkring här och då måste man vara profilerad på något 
annat sätt också och det tror jag är en konkurrensfördel för Nordic Light Hotel. Att vi är lite 
speciella, att vi inte ser ut som alla andra hotell utan är unika, man hittar inte den här miljön 
och atmosfären någon annanstans i Stockholm. Där särskiljer vi oss mot de andra 
designattraktiva hotellen också. 

På Nordic Sea Hotel betyder det mycket mer än vad vi tror att Absolut Icebar ligger där 
också, det särskiljer också hotellet väldigt tydligt. Sen håller vi på att vässa till produkten, de 
närmaste åren kommer vi att göra så att Nordic Sea reflekterar Stockholm mer och bättre för 
att det ska märkas i vilken stad gästen är. Inte bara som på Sheraton där alla hotellen ser 
likadana ut och gör att gästen undrar i vilken stad de är i. På de hotellen måste gästen titta ut 
genom fönstret för att se vart de är. Där Sheratons rum i München, London eller New York 
ser likadana ut. Så det är också en konkurrensfördel att vi är väldigt lokalt förankrade. 
Dessutom bygger vi nu ut Absolut Icebar så att vi kan ta in ytterligare gäster. 

SC: Det främsta vi konkurrerar med är varumärket och läget. I nästa steg kommer vi in på 
stamgästprogrammet och utbudet, att vi har både rum, konferens och restaurang. Vi 
konkurrerar mycket med mjuka värden, där vi jobbar väldigt mycket med personalen och hur 
de ska behandla och bemöta gäster. Vi vill att personalen ska må bra då det genomsyrar hela 
verksamheten.

Fråga 17. Vilka marknads- och konkurrensstrategier använder ni er av vid ett 
”normaltillstånd” i branschen (då det inte byggs några nya hotell)? 
NH: Vi håller fast vid att vara Stockholms designhotell på Nordic Light Hotel, det ger vi inte 
upp utan kör vidare på. Anledning till att man inte kan ändra en strategi är att det tar lång tid 
innan den är inarbetad. Nu har vi hållit på och pratat Stockholms designhotell i minst sex år 
och snart kommer vi själva att vara så trötta på det att vi håller på att dö och inte vill säga det 
en gång till, men då kommer vi säkert få höra att, jaha är ni det, det hade vi ingen aning om. 
Man måste nöta, nöta, nöta och till slut kommer kunderna att säga ja just det, det är 
Stockholms designhotell men det tar många, många år. 

SC: Priset är något vi jobbar mycket med. Vi har en flytande prissättning, precis som flyget. 
De flesta hotell jobbar i princip med det nu. Scandic var först på hotellmarknaden med att 
kopiera flygets flytande prissättning. Med flytande prissättning menas att det är tillgång och 
efterfrågan som styr vilket prisläge man ligger på. (Revenue management). Det är det området 
vi har störst chans att påverka. Marknadsföring och sånt är väldigt viktigt, men 
tillgängligheten till kunden och prisnivån är ofta det  som styr i det sista.
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Fråga 18. Använder ni er av samma marknadsstrategier vid en branschexpansion?
NH: Ja

SC: Vid en enorm explosion är der det mer styrt från ett centralt håll eftersom fokus ligger i 
att bli synligare. Skulle det till exempel öppna tre megahotell i Stockholm som konkurrerar 
med och tar andelar från oss är det från centralt håll man ser till att vårt varumärket står överst 
av alla. Vi tittar mycket till vårat syfte som är att vi ska ta våra marknadsandelar, vi ska aldrig 
förlora, det är vår utmaning. 

Fråga 19. Är det någon skillnad om ni ser till tiden innan Clarion Sign öppnade? 
NH: Nej

SC: Det är för tidigt att säga. Det öppnade när det var möbelmässa då det var mycket folk i 
stan och sen har det varit påsk då det inte är lika mycket folk i stan. Vi räknar inte med att 
sälja lika många rum som tidigare år, men samtidigt vet vi också att Sign har sin byggnad och 
sina möjligheter och de drar in mycket ny business också. Vi har inte sett någon negativ trend 
så alls. Vi räknar generellt med att det är positivt, det lyfter Vasagatan. Det kanske är 
tydligare i ringen runt Stockholm innerstad att dem tappar, runt Sollentuna och Täby och de 
hotell som finns där. Nu finns det fler rum i stan och då vill folk kanske passa på att bo i stan i 
och med att det är lättare att ta sig dit och inte lika kostsamt.

Fråga 20. Vilka åtgärder vidtog ni inför att Clarion Sign öppnade?
NH: Vi har varit väldigt medvetna om att de ska öppna, vi har funderat mycket på vad vi ska 
ändra på eller de områden vi behöver fokusera på för att bli duktigare. Det har vi gjort till 
exempel med alla som jobbar här, vi har försökt jobba extra mycket med för att bygga upp 
stämningen så att det inte skulle vara lika lätt att lockas över till ett nytt hotell. Det är några 
som har slutat och gått över men långt ifrån så många som kunde ha gjort det. Sen har vi ju 
inte gjort någon lansering av något nytt mitt under deras öppningsvecka för då hade det bara 
drunknat i deras reklam. Nu däremot kommer vi att göra en nyöppning av den nya Absolut 
Icebar och då kommer den att få viss publicitet eftersom det är något nytt, dessutom har man 
då skrivit klart om Sign för ett tag. Nu håller de på och bråkar om mattan istället, de blir 
stämda för att stulit ett mattmönster och då står det lite om det men då kommer vi med en ny 
Absolut Icebar. Utöver det håller vi idag på att renovera klart tre nya möteslokaler på Nordic 
Sea Hotel som har en helt annan typ av möjligheter, det är kreativa mötesrum med mycket 
nytänkande och då kan vi gå ut och berätta om det. Det hade inte varit smart att göra det 
samma vecka som de öppnade så ur den aspekten har vi ju tänkt till lite, när är det rätt timing 
för att göra olika saker? Sen har vi skärpt till oss och tänkt lite extra på hur vi ska sälja och 
vad vi ska säga ut till våra kunder. De ska inte ens ska vilja pröva nya hotell generellt sett. Det 
som är viktigt är att man inte fokuserar för mycket på Sign eftersom att man måste hålla ett 
öga på Royal Viking och vad de gör. Om de har renoverat sina möteslokaler kanske de tar fler 
gäster ifrån oss än Sign. Sign kanske tar gäster från Royal Viking, Royal Viking tar gäster 
ifrån oss samtidigt som Sheraton har renoverat hela hotellet och nästan är sprillans nytt också. 
Det är farligt att stirra sig blind åt ett håll och sen bli tagen bakifrån från de andra befintliga 
hotellen som man inte tittat så mycket på. Med andra ord måste vi ha koll på hela marknaden.

SC: Vi har inte vidtagit några speciella åtgärder mer än att vara förberedda och att vara 
medvetna om riskerna som kan medfölja vid nyöppnandet av att hotell i samma geografiska 
område.
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Fråga 21. Kommer ni att vidta åtgärder mot Stockholm Waterfront som öppnar 2010?
NH: Vi borde kanske redan nu försöka samarbeta med dem på grund av alla de 
företagsmässorna de kommer att kunna ha hos sig så att vi är säkra på att få vår del av 
övernattningarna som de kommer att generera. En annan sak som styrker att vi bör göra så är 
att de inte hinner teckna avtal med alla andra möjliga hotell. Det tror jag är jätteviktigt, att 
vara på där och hjälpa till att sälja in anläggningen. När vi träffar på potentiella kunder 
utomlands så kan vi säga att nu finns snart Stockholm Waterfront Kongress. Där har vi ett 
kanonställe att konferera på, då ska ni bo hos oss. 

SC: Lokalt jobbar vi inte så långt fram än så länge så det är svårt att säga. Jag skulle kunna 
tänka mig att de centralt har börjat tänka på hur det påverkar kedjan totalt, hur man 
differentierar strategierna utifrån från hotellen och så. Huvudkontoret har antagligen bättre 
koll på detta. Där görs analyser på ett annat sätt. Där gör man en analys på femårsbasis och 
lite längre. Stockholm Waterfront ligger nog under både hot och möjlighet i en SWOT-analys.

Fråga 22. Hur differentierar ni er?
NH: 

SC: Som hotell har vi jobbat mycket med de mjuka värdena. Scandic skall kännas som ditt 
andra hem. Personalen ska vara det mjuka. Vi jobbar även mycket med något vi kallar för 
Scandic i samhället, där vi tittar på vårat närområde vad vi kan hjälpa till att bidra med. Det är 
ett Scandickoncept som varje individuellt hotell också jobbar med. Våra konkurrenter jobbar 
med liknande projekt så det är inte en specifik differentiering. Vi har ett matprogram i 
samarbete med Sergel Plaza. Vi har även ett samarbete med Klara kyrka där vi en gång i 
veckan bjuder de hemlösa på brunch. Vi brukar ha Ladies Hour i vår egen restaurang, Niki 
där vi skapar aktiviteter till i första hand kvinnor. Vi gör aktiviteter såsom chokladprovning, 
modevisning, bookreleaser och annat. Vi vill att folk ska känna att det är kul att vara komma 
till Scandic Continental och att man på så vis i nästa led får in dem som hotellgäster. 

Det  är jättesvårt att mäta någon slags lönsamhet på aktiviteterna. Vad vi kan se är att sen vi 
började med aktiviteterna har det varit ett stadigt flöde vad det gäller konferensbokningar och 
även restaurangen är mer välbesökt. Många känner sig bekväma där, de har hittat sitt ställe 
och det var syftet i början. Ryktet sprids mycket av sig självt och folk har haft en positiv 
inställning. De samarbetspartners vi har kommer själva till oss och ber om att få jobba ihop 
igen och även andra som de känner. På så  vis sprids ryktet och den positiva inställningen 
bygger sig självt.
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Fråga 23. Vilka är era strategiska styrkor och svagheter som företag?
NH: Design och läge är styrkor. Sättet vi jobbar på, är att det är korta beslutsvägar och att vi 
är mer snabbrörliga än stora tunga kedjor. Sen är det en nackdel att vi inte är med i en stor 
tung kedjeorganisation som bara kan säga att vi sätter till alla resurser vi kan för att sälja och 
marknadsföra och allting. Men än så länge funkar det väldigt bra att vara okedjeanslutna så att 
säga, det är heller inte så billigt att vara det, det kostar ju väldigt mycket pengar. Att inte ha 
det riktiga trycket som man har om man tillhör en kedja. Jag vet inte om det är en strategisk 
svaghet för vi har ju tagit ställning att inte vara med i någon sådan stor tung kedja. Vi har 
blivit uppvaktade av alla och de har velat ha med oss på ett eller annat sätt men vi sagt nej 
tack, vi avstår. Så det är ett beslut vi har tagit. Möjligen finns det en annan strategisk svaghet, 
att det i vissa fall kan det vara svårt att attrahera bra medarbetare. De stora kedjorna kan 
erbjuda arbete utomlands, de har ett större system där man kan göra karriär på ett annat sätt än 
vad man kan göra hos oss, man kan göra karriär här också, men en annan typ av karriär så att 
säga.  

SC: Som företag är det koncepten vi har. Den största styrkan vi har är miljöarbetet. Alla våra 
hotell i kedjan är svanenmärkta. En annan styrka är att kunden alltid skall mötas av en viss 
standard på våra hotell. Även projektet Scandic i samhället är en styrka. Vi har ett 
barnkonceptet med bland annat lekrum för att attrahera familjerna. Shoppen är ett av våra 
senaste  koncept där vi erbjuder en mängd produkter beroende på om det är ett inner- eller 
ytterstadshotell. Du kan köpa deodoranten eller tandkrämen eller du kan köpa skjortor och 
mat och så. Säkerheten jobbar vi väldigt mycket med. Vi har en egen säkerhetsorganisation 
som jobbar fram standards och rutiner för att allting ska funka.

Vissa anser det en svaghet att vara ett stort varumärke som Scandic då man inte kan vara så 
individuell som enskilt hotell. Vi har mycket regler för hur saker och ting ska skötas. Vid 
bland annat marknadsföringen måste vi tänka på att det stämmer in med Scandic som kedja. 
Vissa beslut tar längre tid att få igenom. Det är en längre process hos oss. Å andra sidan är det 
en enorm trygghet att ha hela kedjan i ryggen. Det finns många fler fördelar med att vara del i 
en kedja än vad det finns nackdelar. Vi har frihet under ansvar. Är det något som rör frukost-
eller Vikingkonceptet är vi ganska begränsade. Vi kan inte bara ändra hur vi vill. Vi har alltid 
möjlighet att föra upp frågan men sen handlar det om  hållbarheten och trovärdigheten. Det är 
viktigt att man inte är alltför impulsiv och byter skepnad titt som tätt för då blir kunderna bli 
förvirrade. 
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Fråga 24. Hur ser framtiden ut för branschen?
NH: Jag tror det är en lysande framtid för att Stockholm är fortfarande relativt okänt i Europa. 
Jag hörde häromdagen att Prag för tio år sedan hade två miljoner gästnätter, nu är det tolv 
miljoner gästnätter där. Stockholm har väl sju miljoner gästnätter ungefär om jag kommer 
ihåg rätt, så det finns ju en potential att öka. Nu kanske alla snart har varit i Prag, då måste det 
komma nya destinationer. Det finns ett antal nya i Öst-Europa som kommer att bli attraktiva, 
men Stockholm är nog attraktivt för Baltikum och kanske Ryssland och sen norra Tyskland.

SC: Vi ser ljust på framtiden. Det här med USA kommer nog påverka oss på något vis, men 
hur lång tid det tar och i vilken storlek är väldigt svårt att i dagsläget avgöra. Det finns inget 
som indikerar på nedgång förutom en del experter som skriver om en väntad lågkonjunktur i 
tidningarna. Vi tittar på flödet på förfrågningar och det är väldigt bra. Stockholm är 
fortfarande en väldig attraktiv marknad. Stockholm som stad får mycket förfrågningar om 
kongresser och så, så det finns inga indikatorer där som säger att det skulle vara på väg ner. 
Sen räcker det med en oförutsedd händelse som att det skulle bryta ut krig någonstans, men 
det är såna saker som man inte har chans att påverka.

Fråga 25. Hur ser framtiden ut för ert företag?
NH: Det tror vi är positivt också. Det är ju en bra bas att marknaden är i ett stort behov och 
det ser bra ut på marknaden. Sen har vi inte tagit ställning till att vara med och starta nya 
hotellprojekt, både i Sverige och utomlands trots att vi har fått många apropåer om det. Hittills 
har jag sagt nej, att det är för tidigt och att vi måste bli riktigt bra först. Jag tycker att vi har 
mer kvar att träna på innan vi satsar på ytterligare projekt. Sen har vi ju jobbat en del med 
Stockholms Kallbadhus där vi har mött lite motstånd, men som vi absolut inte har givit upp, 
på något sätt. Vi har varit på andra ställen och tittat på olika potentiella lägen att etablera det 
på istället. 

SC: Ljus och positiv. Vi har en ny ledning inom Scandic som kommer med mycket nya idéer 
och är väldigt framåt. Bara förra veckan fick vi två nya hotell i Södertälje och Nyköping. Det 
ger  stora möjlighet för personal att flytta och jobba på olika hotell. Det satsas mycket på 
personal och nya utbildningar och man ser till att det finns möjlighet att göra karriär inom 
företaget. Det känns väldigt tryggt.

- Om man ser till Scandic Continentals framtid, hur ser den ut?
Vi rider på den här vågen. Vi hänger på så länge det går. Det ser väldigt bra ut. Vi är ett av de 
starkaste hotellen i kedjan så vi står på stadiga ben. Vi har jobbat länge med personalen och är 
väldigt måna om dem, allt ifrån hälsa och välbefinnande till att jobba med aktiviteter för att 
stärka sammanhållningen i gruppen.
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Fråga 26. Hur arbetar ni med att utveckla strategierna för företaget?
NH: Det är en kontinuerlig diskussion och vi funderar framförallt på hur vi kan förverkliga 
och genomföra de strategier vi har. Hur vi kan befästa ställningen som Stockholms 
designhotell eller reflektera Stockholm på ett ännu tydligare sätt så att vi får bättre genomslag. 
Så det är mer det vi är fokuserade på än att tänka ut nya strategier.

SC: Det är en ständig fråga och den diskuteras varje vecka. Vi diskuterar hur man ska lyfta 
fram hotellet, vi ser på framtiden och vad vi ska göra och inte göra. Man kan identifiera 
perioder. Vi kanske identifierar perioder som vi inte alls tror på. Då skickar vi upp ärendet till 
vår centrala marknads- och säljorganisation där vi i ber dem om hjälp.

Fråga 27. Vilka marknads- och konkurrensåtgärder vidtas av företaget inför en 
lågkonjunktur och ett minskat resande? 
NH: Eftersom det alltid kommer att finnas en marknad och en viss efterfrågan på hotellrum i 
Stockholm handlar det om att kriga om de personer som vill ha hotellrum. Då kan man jobba 
hårt med att ha sin egen säljstyrka och både inne- och utesäljare. De skall vara aktiva med 
kunde och mäta vad den säger för att få en känsla om det är bra eller dåligt. Hur ligger vi till? 
Det är superviktigt att hålla koll på alla de där grejerna. Sen är det också prisnivåerna som 
man kan sänka och höja och vi jobbar väldigt mycket med Revenue management för att sälja 
både till höga priser och till låga priser. De höga priserna med olika typer av staket och de 
låga priserna så att man måste boka en viss tid i förväg, kanske betala i förväg samt att bo ett 
visst antal nätter för att få det lite lägre priset och då har man ju en spännvidd att jobba med. 
Men blir det en riktig lågkonjunktur kommer hela prisnivån att sjunka och det kan man inte 
göra så mycket åt. Då måste man ha mod att hålla kvar sina priser på en viss nivå och jobba 
med tydligare staket så att det ändå finns lägre priser för dem som vill bo här. De som är 
väldigt duktiga på att hålla uppe sitt pris är Grand Hotel, de har ju sagt att de ska vara dyrast i 
Stockholm och vill man bo på Grand kostar det alltid. Man kan ju inte gå hur långt ner som 
helst, då är det bättre att stå med tomma rum för sen när det går upp igen, om man gått ner för 
lågt i pris då, får man aldrig upp priserna tillräckligt snabbt i en uppåtgående konjunktur. Då 
blir det en eftersläntring och då missar man jättemycket pengar.

SC: Frågan är hur stor eller liten den blir. Man måste göra som alla gör. Man måste se över 
hur man jobbar. Personalstyrka och sånt väger in. Är det så att det kommer en lågkonjunktur 
ligger ansvaret delvis på central basis. Kanske vissa av kraven vi har på oss idag, att vi ska 
producera, kommer att ses över. Man också jobba efter andra mål vad det gäller budgeten. 
Den kan inte se likadan ut som den gör idag. Självklart måste man säkra upp hela vägen.
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Bilaga 3 Intervjufrågor till SHR

Dessa frågor avser enbart hotellbranschen i Stockholms kommun.
1. Hur ser hotellbranschen ut idag?
2. Hur anser du att konkurrensen har förändrats i branschen de senaste(under 2000-talet) åren?
3. Hur ser du på framtiden för hotellbranschen?
4. Vilka hot och möjligheter står hotellbranschen inför?
5. Vad innebär branschexpansionen på kort och lång sikt?
6. Vilka möjliga scenarion ser du för hotellbranschen de kommande fem åren?
7. Vad kännetecknar etableringar av nya hotellföretag i branschen?  
8. Anser du att det finns några substitut för hotellövernattningar utöver övriga kommersiella 
boendeformer samt att bo hos vänner och släkt eller i semesterhus?
9. Vilka möjligheter har kunderna att påverka hotellbranschen idag utöver att fylla i diverse 
frågeformulär och delta i de kundundersökningar som hotellen själva handhar?

Bilaga 4 Telefonintervju med Göran Granhed, branschekonom på SHR

1. Hur ser hotellbranschen ut idag?
År 2001 nådde branschen kulmen, företagen kunde ta ut höga priser samtidigt som 
beläggningen var hög. Efter det gick branschen nedåt och två år senare, 2003 började 
klättringen tillbaks. Historiskt har branschen de senaste åren haft sin starkaste utveckling 
under en och samma period. Dagens hotellbransch har präglats av en väldigt stark marknad på 
grund av en stark efterfrågan och relativt begränsat utbud. Den genomsnittliga beläggningen 
låg förra året på 71 procent vilket är väldigt högt, det drog även upp lönsamheten. Tillväxten 
har under dessa år legat kring fem till sex procent för branschen vilket är dubbelt så högt som 
den legat kring tidigare, då den snarare legat kring tre procents tillväxt. 

2. Hur anser du att konkurrensen har förändrats i branschen de senaste (under 2000-
talet) åren? 
Konkurrensen har inte förändrats speciellt mycket. Det har inte skett några stora förändringar 
eftersom det är samma konkurrens, det är fortfarande samma företag som figurerar nu som 
tidigare. Däremot förändrades konkurrensen under Sveriges svacka i början av 1990-talet, då 
konjunkturen var påtaglig på många olika sett. Det ledde till att många företaget gick omkull 
då på grund av låg efterfrågan samtidigt som ett priskrig rådde mellan företagen i branschen.

3. Hur ser du på framtiden för hotellbranschen?
På tre års sikt kan det ske en försvagning av marknaden för branschen, men den behöver inte 
bli så stor. Risken är att branschen får en prisnedgång eftersom utbudet ökar. Däremot tror jag 
inte att 1990-talets svacka kan uppstå på samma sätt igen eftersom det har skapats verktyg och 
kunskapen om hur prissättning påverkar branschen har ökat genom bland annat 1990-
talssvackan. Förr eller senare blir det lågkonjunktur och eftersom branschen är 
konjunkturkänslig kommer konkurrensen att hårdna om gästerna. De som då inte har 
utvecklat sina prissättningsverktyg kommer antagligen att drabbas hårdast. En annan del av 
1990-talssvackan berodde på fastighetsägarna och de avtal som de hade med operatörerna. På 
den tiden hade man fasta hyror och fastighetsägarna tog ingen hänsyn till operatörernas 
lönsamhet. Detta är något som har förändrats idag, idag är det snarare regel än undantag att 
sluta avtal som är rörliga. Det handlar mycket om att fastighetsägarna idag har fått en större 
kunskap om hur hotellbranschen fungerar och hur konjunkturkänslig den är. 
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4. Vilka hot och möjligheter står hotellbranschen inför?
De hot som hotellbranschen i stort står inför är politiska förändringar, terrorism och 
naturkatastrofer, det är i många avseenden sådana faktorer som ibland kan vara svåra att 
kontrollera utan utvecklade verktyg. Till exempel på hjälpmedel kan vara okorrumperad polis 
eller ett fungerande rättssystem, detektorer på flygplatser och signalbojar som varnar för 
tsunamis. Ett mer konkret hot som hotellbranschen i Stockholm står inför är bristen på 
lågprishotell vilket medför att många familjer eller företag som vill bo billigt när de är iväg 
möjligen inte väljer att resa till Stockholm. Det är dock svårt att etablera budgethotell i 
Stockholm på grund av höga kostnader, detta är dock en möjlighet också. En stor möjlighet att 
locka turister och därmed gäster skapas genom att Stockholm har lyckats bra med sin 
marknadsföring som kongress- och konferensstad. Ett bra exempel på det är kardiologmässan 
som kommer till staden igen år 2010 och genererar drygt 600 miljoner kronor till turismen. 

5. Vad innebär branschexpansionen på kort och lång sikt?
Branschexpansionen är beroende på hur utbud och efterfrågan utvecklas. Minskar volymerna 
(antalet gäster) samtidigt som utbudet växer (antal rum) kommer priserna att falla. 
Anledningen till det är att konkurrensen kommer att öka mellan hotellföretagen samtidigt som 
det finns för få gäster att konkurrera om vilket antagligen leder till ett priskrig.  

6. Vilka möjliga scenarion ser du för hotellbranschen de kommande fem åren?
Det värsta scenariot vore om krisen från början av 1990-talet återupprepade sig. Det som då 
hände berodde på den stora lågkonjunkturen som rådde i landet och slog väldigt hårt mot 
hotellbranschen. Under den tiden rasade lönsamheten med hela arton procent. Det resulterade 
i ett stort priskrig och fick som konsekvens att många företag gick omkull. Scenarierna är 
beroende av fyra olika variabler; utbud, efterfrågan, pris och konjunktur. Hur de olika 
scenarierna gestaltar sig är beroende variansen mellan dessa fyra. Utifrån dem arbetar vi 
sedan fram potentiella scenarier.

7. Vad känneteckna etableringar av nya hotellföretag i branschen?  
Det som kännetecknar hotellbranschen i Stockholm är att det ofta är likvärdiga företag som 
etablerar sig och det är oftast tre- eller fyrastjärniga hotell. En annan sak som är vanligt 
förekommande är dock att investerare blir intresserade av branschen när tillväxten och 
lönsamheten är hög. Tyvärr händer det att de går in i ett företag alldeles för sent, efter att 
branschen nått sin kulmen och är på väg nedåt igen. Att de går in i fel tid beror allt för ofta på 
okunskap om branschen.

8. Anser du att det finns några substitut för hotellövernattningar utöver övriga 
kommersiella boendeformer samt att bo hos vänner och släkt eller i semesterhus?
När hotellen tar ut ett högt övernattningspris samtidigt som flyget har låga priser tenderar folk 
att åka hem istället för att var kvar på en destination. Några andra saker som kan tänkas 
påverkar hotellbranschen är att det blir vanligare med ökat antal avgångar och direktflyg 
mellan olika orter och destinationer. 

9. Vilka möjligheter har kunderna att påverka hotellbranschen idag utöver att fylla i 
diverse frågeformulär och delta i de kundundersökningar som hotellen själva handhar?
Gästerna kan inte göra så mycket. Jag anser dock att hotellen har ensidiga frågor i sina 
gästundersökningar, de fångar oftast bara upp hårda fakta och missar många mjuka variabler.
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Bilaga 5 Intervjufrågor till SVB

1. Hur ser ni på Stockholms hotellmarknad idag? 
2. Vad talar för/emot att turismen i Stockholm ökar även i framtiden, de närmsta 5 åren? 
3. Vad anser ni om hotellbranschens utvidgning i Stockholm de senaste och de kommande       
åren? Finns det någon risk med detta enligt er?
4. Om man ser till den inkommande turismen i Stockholm, anser ni att det behövs fler hotell?
5. Vad skulle kunna ligga till grund för en minskad turisttillströmning till Stockholm?
6.Vad finns det för eventuella hot mot en ökad turism till Stockholm?

Bilaga 6 E-postintervju med Ann-Charlotte Jönsson som arbetar med press och 
information på SVB

1. Hur ser ni på Stockholms hotellmarknad idag? 
Det finns alla sorters boende i Stockholm, men under vissa perioder då det är stora kongresser 
eller evenemangsmånader så är hotellen helt fulla och därför ser vi fram emot att de kommer 
ytterligare hotellrum. Vi skulle även gärna se ytterligare två- och trestjärniga hotell.

2. Vad talar för/emot att turismen i Stockholm ökar även i framtiden, de närmsta 5 
åren? 
Vi tror att turismen till Stockholm kommer att  fortsätta att öka. Den globala reseindustrin 
förväntas öka med fyra och en halv procent per år fram till 2020. Stockholm har av den 
ansedda konsultgruppen, The Communication Group, utsetts till en av framtidens Hot Spots. 
Detta eftersom Stockholm anses kunna erbjuda en unik besöksupplevelse som är svår att 
kopiera. Turismen i Sverige når nya höjder och Stockholm är det stora dragloket. Under 2006 
omsatte besöksnäringen i Stockholms län 21 miljarder kronor och skapade sysselsättning för 
drygt 18 500 personer. Turismen till Stockholm har ökat under de senaste fem åren rejält. 
2007 var ett rekordår och vi hade då 9,3 miljoner kommersiella övernattningar vilket är 6% 
fler än 2006. Det ökande antalet gästnätter beror till största delen på en framgångsrik 
marknadsföring där samverkan är nyckelordet. Stockholm Visitors Board är den viktiga 
koordinatorn i att få fler och fler aktörer att samarbeta under det gemensamma varumärket 
Stockholm - The Capital of Scandinavia. 

3. Vad anser ni om hotellbranschens utvidgning i Stockholm de senaste och de 
kommande åren? Finns det någon risk med detta enligt er?
När vi får besökare till regionen ökar intäkterna. Det medför fler arbetstillfällen och skapar 
ytterligare investeringar. Med fler hotell, restauranger, shoppingmöjligheter och 
aktivitetsutbud i regionen får besökare och boende bättre service vilket i sin tur stärker bilden 
av Stockholm som en attraktiv destination.

4. Om man ser till den inkommande turismen i Stockholm, anser ni att det behövs fler 
hotell?
Ja!
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5. Vad skulle kunna ligga till grund för en minskad turisttillströmning till Stockholm?
Tre saker behövs för att Stockholm som stad skall växa, dessa är:

 Tillgänglighet
 Attraktivitet
 Effektiv och samordnad marknadsföring.

Motsatsen till detta skulle alltså påverka Stockholm negativt. En lågkonjunktur påverkar 
antalet affärsresor. Dock på verkar det inte privatresandet något nämnvärt. Katastrofer som 
exempelvis elfte september i USA och Tsunamin i Thailand påverkade turismen, men bara 
under väldigt kort tid – det vill säga inte alls.

6. Vad finns det för eventuella hot mot en ökad turism till Stockholm?
Se svaret på fråga nummer 5.

Bilaga 7 Företagsfakta

Nordic Hotels AB
Startades= År 2001
Antal hotell totalt= 5 stycken
Antal hotell i Sverige= 5 stycken
Antal hotell i Stockholms län= 3 stycken
Antal hotell i Stockholms stad= 2 stycken
Antal varumärken= 3 stycken
Omsättning= 259985 tkr (2006)
Omsättningsförändring= 7,21% (2206)
Resultat efter finansiella poster= 183880 tkr (2006)
Genomsnittlig RevPAR=
Ägarförhållande= Einar Söder äger 60% och Hans Mellström äger 40%
                  Star Management AB, koncernmoder

         Nordic Hotels AB, moderbolag
         Nordic Hotels i Stockholm AB, dotterbolag

Affärsidé:
Företagets affärsidé innebär att de erbjuder inspiration, möten och vila och skapar upplevelser 
att ta med sig och längta tillbaka till. Deras vision är att ge en bit av Norden till varje gäst och 
metoden för att nå dit är design, omtanke och tillgänglighet och att de är tillgängliga i själen 
och geografin. Tanken är att skapa upplevelser för alla sinnen. De är människor som tycker 
om människor och experter på Stockholm och utgör en arena för trender och nya idéer. De ser 
funktion, form och människor som en helhet och uttrycker sig genom former och färger, 
genom komfort och omtanke, genom mat lagad med kärlek, genom viner odlade med passion, 
genom en nordisk äkthet som inspirerar och förför. 

Vad händer i företaget?
Sedan årsskiftet har företaget fått både Nordic Light och Nordic Sea Hotel fått sin 
svanencertifiering, byggt om och gjort Absolut Icebar större, renoverat 4 stycken 
konferensrum på Nordic Sea och startat en onsdags- och en fredagsklubb på Nordic Light.
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Rica Hotels AB
Startades= År 1975
Antal hotell totalt= 90 stycken i Norge och Sverige
Antal hotell i Sverige= 10 stycken
Antal hotell i Stockholms län= 4 stycken
Antal hotell i Stockholms stad= 3 stycken
Antal varumärken= 1 stycken
Omsättning= 2163 miljoner NOK (2007)
Omsättningsförändring= 10%
Resultat efter finansiella poster= 116 miljoner NOK (2007) 
Genomsnittlig RevPAR= 10,2% (2007)
Ägarförhållande= Rica Hotels ASA Utländskt bolag, koncernmoder

         Rica Hotels AB, dotterbolag

Affärsidé:
Ricas affärsidé går ut på att nå ut till både semesterresenärer och företagsresenärer. De 
erbjuder konferens möjligheter men också olika slags upplevelser, från golf till natur – och 
kulturupplevelser.

Vad händer i företaget?
Sedan årsskiftet har företaget installerat en samlad bokning och kundservice för alla kedjans 
egna hotell i Sverige, uppringningsfunktion för den som inte vill tillbringa tid i telefonkö är 
bara några av nyheterna när hotellkedjan Rica bytt till en central bokning, ett Contact center. 
Rica har fått sitt första hotell Svanenklassificerat, Rica Talk Hotel. Rica Talk Hotel har 
dessutom fått mottaga Glaspriset 2008. Det är en tävling om det bästa glasbyggnadsprojekt 
som färdigställts under 2006 och 2007 i Sverige. Tävlingen anordnas av 
Glasbranschföreningen. Under maj öppnar Rica Ishavshotel i Tromsö och de förväntar sig en 
fortsatt tillväxt under 2008. 

Scandic Hotels AB
Startades= År 1963, varumärket Scandic sedan år 1984.
Antal hotell totalt= 169 stycken, fördelat på Sverige, Danmark, Finland, Norge, Ryssland, 
Estland, Litauen, Tyskland, Nederländerna och Belgien
Antal hotell i Sverige= 71 stycken
Antal hotell i Stockholms län= 17 stycken
Antal hotell i Stockholms stad= 9 stycken
Antal varumärken= 1
Omsättning= 1055350 tkr (2007)
Omsättningsförändring= -3.99% (2007)
Resultat efter finansiella poster= 2192275 tkr (2007)
Genomsnittlig RevPAR= cirka 1000-1300 kr i Stockholm
Ägarförhållande= Snowstorm SARL (koncernmoder)

        Qidnax AB (moderbolag)
        Scandic Hotels AB
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Affärsidé:
Scandics affärsidé är "att erbjuda ett resande som är enkelt och tillgängligt för alla”.

Vad händer i företaget?
År 2007 säljs Scandic till det svenska riskkapitelbolaget EQT från den amerikanska Hilton 
koncernen. Scandic Hotell är egentligen en hotelloperatör och äger inte sina egna hotell. De är 
nu inne i en omvandlingsfas där företagets omstruktureras och nya riktlinjer implementeras. 
De expanderar kedjan nu både i Sverige och ute i Europa.

First Hotels AB
Startades= År 1993
Antal hotell totalt= 47 stycken i Sverige, Norge och Danmark
Antal hotell i Sverige= 32 stycken
Antal hotell i Stockholms län= 3 stycken
Antal hotell i Stockholms stad= 3 stycken
Antal varumärken= 1 stycken
Omsättning= 46308 tkr (2006)
Omsättningsförändring= 3,91% (2006)
Resultat efter finansiella poster= 1873 tkr (2006)
Genomsnittlig RevPAR=
Ägarförhållande= Flying Elephant AS (koncernmoder)

        First Hotels AS (moderbolag)
                First Hotels AB

Affärsidé:
Affärsidén går ut på att ha unika hotell som är centralt belägna nära kommunikationer och 
sevärdheter i utvalda resmål i Sverige, Norge och Danmark. Företaget vill stå för kvalitet och 
individuella val. Alla butikshotell ska erbjuda en unik atmosfär, känsla och inredning och ska 
hälsa alla gäster välkomna med personlig service och modern komfort. Deras slogan 
är: ”Your second home is FIRST”

Vad händer i företaget?
Har blivit utsett till Danmarks bästa hotellkedja år 2007.

Sheraton Hotels and Resorts
Startades= År 1937
Antal hotell totalt= 438 stycken i 69 länder.
Antal hotell i Sverige= 1 stycken
Antal hotell i Stockholms län= 1 stycken
Antal hotell i Stockholms stad= 1 stycken
Antal varumärken= 1
Omsättning=
Omsättningsförändring=
Resultat efter finansiella poster=
Genomsnittlig RevPAR=
Ägarförhållande= Starwood Real Estate Group

         Sheraton Hotels and Resorts
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Affärsidé:
Företagets affärsidé går ut på att på ett unikt sätt får gästerna att känna sig välkomna och få 
dem att känna sig som hemma oavsett gästens anledning till besöket, nöje och fritid eller i 
affärer. De försöker också att utveckla nya sätt att tillfredsställa sina gäster och har därför 
utvecklat några koncept som riktar sig till olika sorters segment. 

Vad händer i företaget?
Företaget expanderar ute i världen, de har som mål att öppna 54 nya hotell fram till nästa år.

Best Western Hotels ekonomisk förening
Startades= År 1946 i USA
Antal hotell totalt= Över 4200 stycken hotell i 82 stycken länder.
Antal hotell i Sverige= 67 stycken hotell på 48 orter i Sverige.
Antal hotell i Stockholms län= 7 stycken
Antal hotell i Stockholms stad= 4 stycken
Antal varumärken= 1 stycken
Omsättning= 
Omsättningsförändring= 
Resultat efter finansiella poster= 
Genomsnittlig RevPAR=
Ägarförhållande= GCCI Stockholm AB, dotter andel: 100

Affärsidé:
Best Western har en global prisgaranti som innebär att Best Western ger kunden 10 % rabatt 
på det lägre priset för att garantera att det lägsta publicerade priset tillhör Best Western.

Vad händer i företaget?
Best Western växer mycket i Asien, där finns idag 100 hotell men målet för Best Western är 
att komma upp i 200 hotell innan 2010. Nya hotell planeras i Kina, Indien, Sydkorea, 
Thailand, Japan och Indonesien. I år har de i Sverige utökat genom att ta över ett av Rezidors 
Park Inn hotell. 

Elite Hotels of Sweden AB
Startades= År 1980
Antal hotell totalt= 21 stycken
Antal hotell i Sverige= 21 stycken
Antal hotell i Stockholms län= 2 stycken
Antal hotell i Stockholms stad= 2 stycken
Antal varumärken= 1 stycken
Omsättning= 41600 tkr (2006)
Omsättningsförändring= 12,82% (2006)
Resultat efter finansiella poster= -677, 6 tkr (2006)
Genomsnittlig RevPAR=
Ägarförhållande= Ramuk AB ägs till 100 % av Barun Bicky Chakraborty

         SSRS Holding AB
         Elite Hotels of Sweden
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Affärsidé:
Elite Hotels affärsidé är att erbjuda en modern och effektiv serviceverksamhet i anrika hotell 
och restauranger av hög klass i centralt belägna svenska städer. På vissa orter i landet skall 
man också erbjuda nybyggda, moderna hotell där man skall förmedla en speciell känsla av 
tradition och klassisk gästgivartradition. Utöver kärnverksamheten med handhavande av 
övernattnings– och konferensmöjligheter för affärsresande och turister skall hotellet med 
restauranger, pub, och/eller nattklubb vara en mötesplats för såväl hotellgäster som 
lokalbefolkning.

Vad händer i företaget?
Företaget fick 2008 pris och utsågs till Sveriges bästa hotellkedja för andra året i rad vid 
Grand Travel Award i Stockholm. Har under början av året förvärvat ett nytt hotell i Växjö.

Courtyard by Marriott
Startades= År 1980
Antal hotell totalt= 770 stycken i 32 länder (inklusive Sverige)
Antal hotell i Sverige= 2 stycken öppnar i Sverige under 2008 och 2009
Antal hotell i Stockholms län= 1 stycken öppnar under år 2009
Antal hotell i Stockholms stad=1 stycken öppnar under år 2009
Antal varumärken= Marriott har 15 stycken varumärken totalt: Marriott Hotels & Resorts, JW 
Marriott Hotels & Resorts, Renaissance Hotels & Resorts, Courtyard by Marriott, Residence 
Inn by Marriott, Fairfield Inn by Marriott, Marriott Conference Centers, TownePlace Suites 
by Marriott, SpringHill Suites by Marriott, Marriott Vacation Club International, The Ritz-
Charlton Hotel Company L.L.C., The Ritz-Charlton Club, Marriott ExecuStay, Marriott 
Executive Apartments och Grand Residences by Marriott.
Omsättning= Ej öppnat I Sverige ännu
Omsättningsförändring= Ej öppnat I Sverige ännu
Resultat efter finansiella poster= Ej öppnat I Sverige ännu
Genomsnittlig RevPAR= Ej öppnat I Sverige ännu
Ägarförhållande= Marriott International Inc.

Affärsidé:

Vad händer i företaget?
De siktar på att etablera sig i Norden under de kommande  fem åren. Företaget planerar 15-25 
hotell i Norge, Finland och Sverige.

Radisson SAS Hotels
Startades= År 1960
Antal hotell totalt= 333 stycken i 51 länder.
Antal hotell i Sverige= 7 stycken
Antal hotell i Stockholms län= 7 stycken
Antal i Stockholms stad= 2 stycken
Antal varumärken= 5 stycken; Park Inn, Regent, Country Inn, Radisson SAS, Hotel Missoni 
Omsättning= lämnar ej ut uppgiften
Omsättningsförändring= lämnar ej ut uppgiften
Resultat efter finansiella poster= lämnar ej ut uppgiften
Genomsnittlig RevPAR= lämnar ej ut uppgiften
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Ägarförhållande= Rezidor Hotel Group AB
        Rezidor Hospitality A/S
        Rezidor Sweden AB
        Rezidor Hospitality Sweden AB

Affärsidé:
Rezidor menar att gästfrihet uteslutande handlar om individer och företaget är stolta över sin 
unika servicekultur. Deras företagsfilosofi går ut på begreppet "Yes I Can!" Med en Yes I 
Can!-inställning möter vi varje gäst mycket personligt. I kombination med genomtänkta 
servicekoncept som bland annat skapar valmöjligheter och ett smidigt och enkelt besök, kan 
Radisson SAS erbjuda en unik serviceupplevelse som verkligen garanterar att gästerna blir 
nöjda - till 100 %.

Vad händer i företaget?
Företaget är i en expansionsfas. I början av året har många nya hotell främst runt om i Europa 
kontrakterats till kedjan. De börsnoterades för ett och ett halvt år sedan. De var tidigare 
dotterbolag till flygbolaget SAS, men namnet Radisson SAS måste finnas kvar fram till tre år 
efter börsnoteringen.

Clarion Hotels
Startades= År 1966
Antal hotell totalt= 160 stycken fördelat på Danmark, Estland, Finland, Litauen, Norge och 
Sverige.
Antal hotell i Sverige= 64 stycken
Antal hotell i Stockholms län= 12 stycken
Antal hotell i Stockholms stad= 7 stycken
Antal varumärken= 5 stycken; Comfort, Quality, Quality Resort, Clarion Collection och 
Clarion
Omsättning= 4,436 miljarder NOK (2007)
Omsättningsförändring= 16% (2007)
Resultat efter finansiella poster= 550 miljoner NOK (2007)
Genomsnittlig RevPAR=12% (2007)
Ägarförhållande= Anker Holding AS

        Choice Hotels Scandinavia A/S
        Choice Hotels Sweden AB

Affärsidé:
Choice Hotels affärsidé är att driva integrerad hotellverksamhet. Tanken är att affärsidén ska 
uppnås genom effektivt utnyttjande av företagets stordriftsfördelar vid hotelldrift och en 
utsträckt franchiseverksamhet. Företagets mål är att sträva efter att framstå som det mest 
självklara hotellalternativet för affärs-, semesterfritidsresenärer och konferensarrangörer. De 
vill vara kända för att ge annorlunda service för att vår personal genuint ger av sig själva, 
associeras med engagemang, glädje och mångfald och ge en upplevelse med kvalitet och 
skapa en stark lojalitet genom att ha omtanke för gästen.

Vad händer i företaget?
I ett uttalande från VD Torgeir Sileth säger han att företaget upplever en mycket positiv 
resultatutveckling. Han menar att de genom nya projekt kommer stå väl positionerade för den 
framtida utvecklingen på den skandinaviska hotellmarknaden där de har ambitionen att 
fortsätta att växa de kommande åren. Sedan årsskiftet har Choice börjat med ekologisk frukost 
på samtliga av sina hotell och påbörjat en ISO-certifiering av sex av sina hotell, resterande 
kommer att certifieras under 2009.


