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VD HAR ORDET

“När 2014 summeras har revpar 
utvecklats positivt i Stockholm, 

oförändrat i Malmö och negativt 
i Göteborg”.

KRÖNIKA

“Den internationella trenden 
med yteffektiva hotell har 
kommit till Stockholm.”  

HOTELLÅRET 2013

“Stockholm presterade över 
förväntan medan Göteborg och 

Malmö fortsätter att brottas 
med ny kapacitet.”  

Compact
Living
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I årets första nyhetsbrev tar vi en titt 
på det gångna årets utveckling på 
storstadskommunernas hotellmark-
nader. Det var ett blåsigt hotellår, inte 
minst i Göteborg och Malmö som brott-
ades med ny kapacitet. Stockholms-
hotellen presterade över förväntan.  
Å andra sidan fick Stockholms kommun 
bara tillskott av ett nytt hotell på 48 
rum, vilket knappt gjorde utslag på 
förändringen i antal disponibla rum  
mellan 2013 och 2012. 

Vad tror vi om marknadsläget för 2014?

Fortsatt tillväxt i Stockholm

I år kommer rumsutbudet att växa betyd-
ligt mer än under 2013. Fyra nya hotell 
kommer att introduceras på Stockholms-
marknaden; Hotel Kungsträdgården, 
Grace Hotel, Scandic HTL och Motel L. 
Dessutom görs en stor tillbyggnad av 
befintliga Quality Hotel Globe. Detta ger 
totalt cirka 900 rum, varav knappt hälften 
av rummen kommer att etableras i inner-
staden. 

Konceptet yteffektiva hotell, eller 
så kallade kompakthotell, breder ut sig 
och utgör nästan hälften av årets totala 
rumstillkott. Resterande tillskott kan 
positioneras inom segmenten upscale 
och midscale. Med ett ökat rumsutbud 
om knappt fem procent under året, ser vi 
en blygsam ökning av revpar upp till två 
procent 2014. Mellan 2015-2017 kommer 
Stockholms kommun att tillföras ytter-
ligare 2 000 rum som är jämt fördelade 
över hela prisskalan.  

Göteborg står inför utmaningar

Under de två senaste åren har rums-
utbudet ökat med knappt 12 procent i 
Göteborgs kommun. Sedan etablerings-
vågen tog fart har Göteborgsmarknaden 
fått kämpa med att behålla såväl logipris 
som beläggning på historiskt goda nivåer. 

I år tillkommer drygt 200 rum, varav 
hälften utgörs av Scandic Rubinens 
tillbyggnad och resterande av STF:s 
kombinerade hotell och vandrarhem. Det 
ger en ökning på drygt två procent från 
dagens nivå. Årets rumstillskott kommer 
sannolikt att bidra till ännu ett utmanande 
år och enligt vår bedömning faller revpar 
med några procentenheter 2014. Det bör 
också nämnas att Gothia Towers tredje 
torn med ytterligare 450 hotellrum  
kommer att färdigställas under våren 
2015. Med totalt 1 200 rum blir Gothia 
Towers ett av Europas fem största hotell. 

Etableringstorka i Malmö

I år råder torka på Malmömarknaden. I 
likhet med förra året tillkommer inga nya 
hotelletableringar i kommunen. Däremot 
konverterar befintliga hotell existerande 
lokaler eller bygger till, som exempelvis 
Scandic Triangeln som får tio nya rum i år. 
Det finns även andra exempel, men till-
skottet är blygsamt. Vår uppfattning är att 
Malmömarknaden presterar något bättre 
i år jämfört med 2013 och att revpar på 
årsbasis noteras kring nollstrecket. 

Marknadsläget förväntas dock vända 
inom de närmsta åren. Malmö växer som 
besöks- och mötesstad. Efterfrågan av 
framtida loginätter väntas öka på grund 
av etableringar som Malmös nya  
kongressanläggning 2015 samt MAX 
IV och ESS i Lund omkring 2020. Detta 
har fastighetsägare och operatörer 
uppmärksammat; totalt cirka 1 000 nya 
rum kommer att etableras i Malmö  
kommun fram till 2016, vilket är en ökning 
med cirka 26 procent från dagens nivå. 

Hans Åke Petersson
VD

hansake.petersson@annordia.com
+46 706 99 37 51 | mobil
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Vid lågprisflygens marknadsexplosion i 
början på 2000-talet attraherades nya 
målgrupper till turistnäringen. Boomen 
gav också upphov till fler lågprishotell. 
Då tummades det dock på både kvalité 
och komfort. Produkten gav inte alltid 
gästerna en särskilt angenäm upp-
levelse av att bo på hotell. Idag är det 
annorlunda. 

Det finns fortfarande lågprishotell, men 
konceptet har fått en ny förgrening med 
yteffektiva, så kallade kompakthotell, där 
rummen krympts till 10-15 m2 och service-
utbudet är avskalat. Däremot har man 
anammat de traditionella hotellens goda 
kvalité samt ofta höga teknik- och design-
faktor. Många lågprishotell har således 
utvecklats till yteffektiva kompakthotell 
som tillgodoser högt ställda krav hos den 
kräsne gästen, men till en rimlig kostnad. 

I Sverige är bristen på kompakthotell 
stor. Konceptet har däremot vunnit mark 
utomlands. Exempel är Cabinn Hotels 
som lanserades i Danmark redan 1990 
och Yotel som etablerade sitt första hotell 
på Heathrow Airport 2007. CitizenM är 
ett annat välkänt företag som bedriver 
kompakthotell under devisen affordable 
luxury for the people. Inte föga oväntat 
positioneras CitizenM snarare som mid-
scale än budget. Konceptet behöver där-
för inte alltid innebära att logialternativet 
är billigt.

Ketchupeffekt

Sedan länge har det funnits ett hålrum 
av yteffektiva hotell på den svenska 
marknaden. Nu ser vi en ketchupeffekt, 
framförallt i Stockholm. I maj i år öppnar 
både Motel L, som tillhör Ligula Hospital-
ity, och Scandics första HTL-hotell. Redan 
nästa år etablerar Scandic sitt andra hotell 
i Stockholm. Koncernens ambition är att 
etablera 20 hotell inom konceptet HTL 
inom fem år. 2015 öppnar även Urban 
Deli ett kompakthotell med strax över 
100 rum. Och fler är på väg. Stockholms-
marknaden kommer att tillföras cirka  
1 000 yteffektiva rum fram till 2017, vilket 
utgör drygt en tredjedel av kommunens 
rumstillskott under de kommande åren. 

YTEFFEKTIVA HOTELL  
VINNER MARK

KRÖNIKA

Ketchupeffekt i Stockholm  
ger 1 000 yteffektiva rum.

Skillnader i konceptet

I vårt arbete som rådgivare till AMF 
Fastigheter, gällande ett hotellprojekt i 
samma kvarter som shoppingcentret  
Gallerian i Stockholm, har vi kommit i 
kontakt med många operatörer som  
önskar etablera yteffektiva hotell.  
Intresset är stort från såväl svenska som 
internationella operatörer.  

I arbetet har vi stött på två centrala 
skillnader i konceptet. Den första avser 
ytan för lobby och lounge, eller som 
vi numera gärna kallar det – hotellets 
vardagsrum. I vissa kompakthotell mini-
meras denna yta maximalt medan andra 
operatörer utvecklar gemensamhetsytan 
till hotellets hjärta och informella mötes-

plats med såväl saluhall och restaurang 
som bibliotek och shop. Den andra 
skillnaden avser prissättningen. Vissa 
operatörer arbetar med en cementerad 
prisbild, för att alltid kunna betraktas som 
ett prisvärt logialternativ, medan andra 
väljer en efterfrågebaserad prisfilosofi. 
Även om konceptet skiljer sig på vissa 
områden är den gemensamma nämnaren 
små och yteffektiva rum, vilket vi lär få ser 
mer av på den svenska marknaden. 

Rickard Petersson
Partner

rickard.petersson@annordia.com
+46 709 24 13 26 | mobil



544

Förra årets nyckeltal visar en blandad 
kompott mellan Stockholm, Göteborg 
och Malmö kommun. Stockholm prest-
erade över förväntan och var den enda 
av storstadskommunerna som noterade 
en positiv utveckling av revpar.  
Hotellmarknaderna i både Göteborg 
och Malmö brottades med tillkomsten 
av nya rum och svårigheter att behålla 
snittpriset på 2012 års nivå. Resultatet 
blev en kraftig minskning av revpar 
2013 jämfört med föregående år. 

Stockholms kommun

Förväntningarna var lågt ställda inför 
2013. Bristen av större kongresser, ett 
fortsatt svagt makroläge och stark krona 
väntades bidra till en negativ nyckeltals-
utveckling. Stockholmsmarknaden 
överträffade dock förväntningarna. Antal 
sålda rum uppgick till över 4,5 miljoner 

STOCKHOLM ÖVERTRÄFFAR  
FÖRVÄNTNINGARNA

HOTELLÅRET 2013

2013, vilket motsvarar en ökning om 
drygt en procent på årsbasis. Revpar 
noterades cirka två procent högre förra 
året jämfört med 2012, framförallt på  
grund av en positiv beläggningsutveck-
ling. Stockholms kommun var således 
den enda av storstadskommunerna som 
uppvisade en positiv utveckling av revpar. 

I fjol tillkom ett nytt hotell i upscale-
segmentet, men som skiljer sig från  
många av kommunens traditionella hotel-
lanläggningar. Melody Hotel ökade kom-
munens rumskapacitet med endast 
48 rum till totalt cirka 18 900 rum. 
Hotellet ligger i anslutning till ABBA-
muséet och Swedish Music Hall of Fame 
på Djurgården, och erbjuder således 
hotellgästerna en kulturell upplevelse. 
Kombinationen av logi och upplevelse 
ger Melody Hotel en unik plats på  
Stockholms hotellkarta.

Göteborgs kommun

I likhet med Malmö upplevde Göteborg 
ett svagt hotellår i fjol. De senaste åren 
har det tillkommit flera nya hotell, vilket 
har påverkat nyckeltalsutvecklingen 
negativt. Senaste tillskotten är Radisson 
Blu Riverside Hotel på Lindholmen och 
Upper House i Gothia Towers som öpp-
nade förra året. Etableringarna ökade 
rumsutbudet med 315 rum till totalt cirka 
8 400 rum, vilket gav en rumstillväxt över 
tre procent från föregående års nivå. 

Antal sålda rum uppgick till 1,9 
miljoner förra året, vilket var en ökning 
på nära två procent jämfört med 2012. 
Ny rumskapacitet bidrog dock till en 
kraftig försvagning av prisnivån, vilket 
resulterade i en nedjustering av revpar på 
drygt fyra procent på årsbasis. Trots att 
Göteborgshotellen överlag påverkades 
negativt av förra årets rumstillkott har 
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STOCKHOLM ÖVERTRÄFFAR  
FÖRVÄNTNINGARNA

etableringarna tillfört unika kvalitéer till 
marknaden. Radisson Blu Riverside Hotel 
är ensam om sitt läge på Lindholmen och 
hotellets restaurang och bar Cuckoo’s 
Nest vann designpriset i European Hotel 
Design Awards 2013. Genom etablering-
en av Upper House i Gothia Towers fick 
Göteborgs sitt andra hotell i luxury-
segmentet. Hotellets 50 femstjärniga rum 
och spa, med bland annat en överhäng-
ande utomhuspool från byggnadens 
fasad, förväntas attrahera såväl nationella 
som internationella gäster.  

Malmö kommun

Under de senaste åren har Malmö- 
hotellen brottats med en modest belägg- 
ningsutveckling och svårigheter att höja 
prisnivån i samband med att ny kapacitet 
har tillförts marknaden. Förra året 
etablerades inga nya hotell. Scandic tog 

däremot över hotelldriften av Hilton 
Malmö City, men till ett oförändrat rums-
antal på 216 rum. Antal disponibla rum 
ökade dock med knappt två procent på 
årsbasis, vilket vittnar om att befintliga 
hotell har konverterat existerande lokaler 
eller byggt till fler rum. 

Malmö hade ett betydligt svagare 
hotellår jämfört med de övriga storstads-
kommunerna. Antal sålda rum uppgick till 
cirka 845 000 förra året, vilket motsvarar 
en minskning om nästan två procent på 
årsbasis. En nedjustering av såväl belägg-
ningsgrad som snittpris resulterade i att 
revpar föll med nästan sex procent 2013 
jämfört med föregående år. Däremot 
noterades beläggningsgraden till 70 
procent både i maj och augusti förra året, 
vilket till stor del berodde på arrange-
mangen av Eurovision Song Contest i maj 
och EM i fälttävlan i augusti. 

Det svaga marknadsläget kan bero på 
ett ökat rumsutbud i Malmö, men också 
på Elite Hotel Ideons etablering med 
178 rum i Lund förra året. Eftersom Lund 
endast ligger 20 minuters bilresa från 
Malmö är orten en viktig konkurrent. 

Carolinne Bjerking
Partner

carolinne.bjerking@annordia.com
+46 760 155 661 | mobil

Statistiken är hämtad från Tillväxtverket 
och SCB. Andra analyser som baseras på 
andra källor kan därför visa resultat som 
inte överensstämmer med Annordias.

“Efterfrågan ökade i såväl 
Stockholm som Göteborg, 
men föll i Malmö.



STOCKHOLMS KOMMUN
2013 BELÄGGNINGSGRAD (%) SNITTPRIS (SEK) REVPAR (SEK)

Jan 49,1 -0,5 1 030 -0,2 506 -1,3

Feb 56,5 -1,7 1 093 -0,3 618 -3,2

Mar 60,0 -2,6 1 054 -7,8 632 -11,6

Apr 63,0 3,3 1 088 -2,1 686 3,3

Maj 81,0 5,5 1 283 1,9 1 039 9,3

Jun 73,8 -1,5 1 303 10,1 962 7,9

Jul 68,3 0,3 887 2,1 606 2,5

Aug 78,8 0,3 1 065 -2,1 839 -1,7

Sep 75,9 1,8 1 179 -3,9 895 -1,6

Okt 71,5 3,0 1 136 0,1 813 4,5

Nov 73,9 2,9 1 152 1,9 852 6,0

Dec 53,7 2,3 1 096 5,1 588 9,8

Totalt 67,3 1,1 1 122 0,5 755 2,2

GÖTEBORGS KOMMUN
2013 BELÄGGNINGSGRAD (%) SNITTPRIS (SEK) REVPAR (SEK)

Jan 52,7 0,7 886 3,0 466 4,4

Feb 54,6 -3,3 890 0,8 486 -4,9

Mar 58,3 -3,0 915 -8,3 533 -12,8

Apr 65,1 6,9 969 6,4 631 19,0

Maj 69,0 -0,2 1 036 0,5 715 0,1

Jun 64,5 4,4 832 -7,7 537 -0,9

Jul 81,9 0,9 961 -4,8 787 -3,8

Aug 67,5 -2,0 882 -4,9 596 -7,6

Sep 66,7 -7,1 1 012 -3,6 675 -12,8

Okt 63,6 -6,4 934 -8,1 594 -16,5

Nov 69,4 -2,6 984 -1,0 683 -4,6

Dec 54,2 -0,1 905 -0,6 490 -0,8

Totalt 64,2 -0,9 938 -2,8 602 -4,2

MALMÖ KOMMUN
2013 BELÄGGNINGSGRAD (%) SNITTPRIS (SEK) REVPAR (SEK)

Jan 43,2 -4,6 836 -3,2 361 -12,6

Feb 51,8 -5,5 847 -9,2 438 -18,0

Mar 51,8 -9,8 838 -7,5 435 -22,2

Apr 59,1 2,8 902 -1,2 533 3,6

Maj 70,3 -0,2 1 058 15,9 744 15,6

Jun 60,6 -3,8 805 -1,9 488 -7,7

Jul 66,1 1,2 631 -0,8 417 1,0

Aug 70,0 2,6 773 -5,7 541 -2,0

Sep 67,2 -5,0 900 -3,3 605 -10,0

Okt 65,6 -4,0 867 -6,4 568 -11,8

Nov 61,3 -1,7 842 -6,1 516 -8,7

Dec 50,6 4,5 777 -6,3 393 2,8

Totalt 59,9 -2,0 841 -2,8 504 -5,9

NYCKELTAL
HOTELLÅRET 2013

www.annordia.com | info@annordia.com

STOCKHOLM
Birger Jarlsgatan 41A, 111 45 Stockholm

+46 8 400 272 75

GÖTEBORG
Lilla Bommen 6, 411 04 Göteborg

+46 300 541 735

BELÄGGNINGSGRAD

SNITTPRIS

REVPAR

Värdet till höger för respektive nyckeltal indikerar förändringen i procent 
(procentenhet för beläggningsgrad) jämfört med samma period föregående år.

Källa: Tillväxtverket och SCB
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