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VD HAR ORDET

“Det är glädjande att många av de 
senaste hotellprojekten i landet har 
verkat för att öka mångfalden på 

hotellmarknaden. ”

TEMA

“Annordia har tittat 
närmare på Donald Trump’s 

hotellresa och företagets 
hotellportfölj.”

HOTELLMARKNAD

“Antal belagda rum ökade 
med cirka sex procent i 

storstadskommunerna. Tillväxten 
har framförallt drivits av privat-

marknaden.”

Donald trump's 
hotellresa

TEMA



VD HAR ORDET
I årets första nyhetsbrev tittar vi bland annat närmare på Donald 
Trump och den nya presidentens hotellresa och hotellinnehav. Vad 
som började som ett renoveringsobjekt på Manhattan har under 
åren växt till ett expanderande hotellvarumärke med totalt fjorton 
anläggningar. Dessutom summerar vi fjolåret på hotellmarknaderna 
i Stockholm, Göteborg och Malmö. Sammanlagt ökade antal belagda 
rum med sex procent jämfört med 2015. RevPAR steg med knappt 
åtta procent i Stockholm och med ungefär nio procent i Göteborg. I 
Malmö steg motsvarande nyckeltal med över tio procent. 

Den starka nyckeltalsutvecklingen är särskilt glädjande med tan-
ke på de många spännande hotell som invigdes under det gångna 
året. Exempelvis öppnade Haymarket by Scandic under våren med 
cirka 400 rum. Hotellet har blivit ett välkommet inslag i Stockholms 
Upscale-utbud. Stockholmsmarknaden har även sett tillägget av det 
moderna hybridalternativet Generator Hostels med både traditionel-
la hotellrum och ett enkelt vandrarhemsboende. Båda hotellen bidrar 
till att stärka mångfalden och öka alternativen för Stockholms hotell-
gäster. Även hotellmarknaden i Malmö har diversifierats tack vare ett 
antal nyetableringar under fjolåret. Nordic Choice Hotels öppnade 
i början av året Quality Hotel View i Hyllie med cirka 300 rum. Det 
nya hotellet bidrar till att möta den växande företagsmarknaden i 
regionen. Dessutom invigdes Story Hotel Malmö under hösten med 
knappt 100 rum. Hotellet är beläget nära centralstationen och utökar 
stadens Lifestyle-segment.           

Jag vill också ta tillfället i akt att lyfta fram de olika evenemang 
som vi kommer att närvara på under våren. Den 23 mars går Stock-
holmsmarknaden 2017 av stapeln. Evenemanget arrangeras på det 
kommande hotellet At Six som invigs samma dag. Dagen fylls av in-
tressanta ämnen och spännande talare som bland annat politiker och 
näringslivstoppar. Dessutom kommer vår egna Carolinne Bjerking, 
partner på Annordia, tala om hotellmarknaden i Stockholm och be-
lysa de senaste trenderna i regionen. Jag vill starkt rekommendera 
alla som är nyfikna på hotell att närvara på seminariet. Besök gärna 
www.fastighetsvarlden.se/seminarier/stockholmsmarknaden-2017 
för uppdateringar och mer information.    

Den fjärde maj i vår är ännu ett viktigt datum för alla som är 
intresserade av hotell och stadsutveckling. Då går Hotell & Fast-
igheter 2017 av stapeln, årets största mötesplats för hotellfolk 
och fastighetsägare. Precis som förra året kommer Annordia att 
vara huvudpartner för evenemanget, som arrangeras av tidning-
en Fastighetsvärlden. Likt Stockholmsmarknaden hålls även 
detta evenemang på det helt nya, femstjärniga hotellet At Six 
som öppnar mitt i Stockholm i vår. Vi vågar redan nu utlova 
ett mycket intressant program och en inspirerande visning av 
hotellet. Vi tar gärna emot idéer och förslag på teman eller 
ämnen som ni vill veta mer om. 

Till sist vill vi på Annordia även önska er alla en god fortsätt-
ning på året!

HANS ÅKE PETERSSON 
hansake.petersson@annordia.com
070-699 37 51

INTRESSERAD AV  
HOTELLFASTIGHETER?

...kontakta oss så hjälper vi till!
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Annordia är Sveriges ledande rådgivningsbyrå för investering och utveckling av 
hotellfastigheter. Som fullservicebyrå hjälper vi er under investeringscykelns alla 
faser. Läs mer på www.annordia.com eller ring 08-400 272 75.

ETABLERINGSANALYS KONCEPTUTVECKLING HYRESBEDÖMNING

Referensuppdrag 
Elite Hotel Academia, Uppsala | Klövern
Yteffektivt hotell, Stockholm | Atrium Ljungberg
Spahotell vid Kokpunkten, Västerås | Peab

Referensuppdrag 
At Six och Hobo, Stockholm | AMF Fastigheter
Hotell- och kongressanl., Helsingborg | Midroc
Scandic Grand Central, Stockholm | Skandia Fast.

Referensuppdrag 
Campushotell vid IKSU, Umeå | Akademiska Hus 
Boutiquehotell, Stockholm | Hufvudstaden
Lägenhetshotell, Solna | AFA Fastigheter

Referensuppdrag 
Affärshotell, Sundbyberg | Humlegården
Möteshotell, Göteborg | Folkets Hus Göteborg 
Ystad Saltsjöbad, Ystad | Ystad kommun

Referensuppdrag 
Waterfront Congress Centre, Stockholm | Areim
132 hotell inom Scandic Hotels | Handelsbanken
Hotell Engelholm, Ängelholm | Backahill

Referensuppdrag 
Lydmar Hotel, Stockholm | Sparbössan 
Grythyttans Gästgivaregård, Grythyttan | Tagehus
First Hotel Plaza, Västerås | Kungsleden

SVARAR PÅ OM DET FINNS MARKNADSFÖRUTSÄTT- 
NINGAR FÖR EN HOTELLETABLERING ELLER INTE

HOTELLKONCEPT OCH LOKALPROGAM UTIFRÅN MARKNA-
DENS OCH FASTIGHETENS UNIKA FÖRUTSÄTTNINGAR

UNDERLAG I EN HYRESFÖRHANDLING, FASTIGHETSVÄRD- 
ERING OCH HYRESJÄMFÖRELSE MED ANDRA LOKALSLAG

OPERATÖRSREKRYTERING VÄRDERING KÖP- & SÄLJRÅDGIVNING
BRED UPPHANDLING FÖR ATT REKRYTERA EN KOMPE-
TENT HOTELLOPERATÖR TILL BRA AVTALSVILLKOR

FASTIGHETS- OCH FÖRETAGSVÄRDERING SOM BESLUTS- 
UNDERLAG INFÖR EN INVESTERING ELLER FÖRSÄLJNING

TRANSAKTIONSRÅDGIVNING FÖR FASTIGHETER OCH 
DRIFTSBOLAG INOM HOTELL- OCH MÖTESINDUSTRIN
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HOTELLOPERATÖREN 
D O N A L D  T R U M P

DEN 20E JANUARI TILLTRÄDDE DONALD TRUMP som den 45e presidenten av Amerikas förenta stater. Innan hans 
politiska ambition förverkligades var Trump främst affärsman och fastighetsägare med en företagsportfölj som innehöll 
allt från flygbolag till reality tv-serier. Under presidentvalet värderade Forbes hans förmögenhet till cirka $3,7 miljarder. 
Donald Trump var dock även aktiv inom hotellbranschen och grundande till och med en egen hotellkedja, Trump Hotels. 
Idag ingår fjorton hotell i kollektionen med ett flertal utvecklingsprojekt på gång. Annordia har tittat närmare på Donald 
Trump’s hotellresa och kedjans hotellportfölj. 

FÖRSTA HOTELLAFFÄREN
Donald Trump började jobba på familje-
företaget Elizabeth Trump & Son under 
studietiden. Företaget grundades 1923 och 
byggde samt ägde hyresrätter i New York, 

främst i Queens och Brooklyn. Un-
der 60-talet ansvarade företaget 

för över 27 000 lägenheter i de 
olika stadsdelarna. Donald 

Trump tog över företaget 
1971 och döpte senare 

om rörelsen till The 
Trump Organiza-

tion. 
B o l a g e t s 

första stora af-
fär på Man-
hattan intro-
d u c e r a d e 
Trump till 
h o t e l l -

branschen. Under 1978 förvärvade och re-
noverade The Trump Organization tillsam-
mans med Hyatt Hotels det konkursutsatta 
Commodore Hotel på 42nd Street i New 
York. Byggnadens historiska betydelse vär-
derades högt av staden som bidrog med 
skattelättnader för renoveringen. Hotellet 
öppnade åter två år senare som The Grand 
Hyatt New York där Hyatt Hotels stod för 
driften. 

ATLANTIC CITY
Genom hotellbranschen tog Donald 
Trump även steget över till kasinovärl-
den. The Trump Organization erhöll 
sin första spellicens 1982 och inledde 
ett samarbete med Holiday Inn för 
att skapa ett nytt hotell och kasino i 
Atlantic City. Efter invigningen blev 
Trump majoritetsägare och döpte om 

kasinot till Trump Plaza Hotel and Ca-
sino. Anläggningen blev det första hotellet 
som bar namnet Trump. Under resten av 
80-talet expanderade Trump sitt innehav 
i Atlantic City och förvärvade ytterligare 
två nya utvecklingsobjekt som senare blev 
kända som Trump Taj Mahal och Trump 
Castle. Det förstnämnda öppnade 1990 

och beskrevs då som världens åt-
tonde underverk.    

1995 skapades det 
publika företaget 
Trump Hotels 
and Casino Re-
sorts som sam-
lade alla tre 
anläggningar 
under ett 
bolag. Fö-
retaget no-
terades på 

New York Stock Exchange och handlades som mest ett år senare 
för $34. Målsättningen med noteringen var att ta itu med de höga 
räntor, stora lån och allt lägre intäkter som anläggningarna led av 
samt minska den personliga risken. Samtidigt sålde Trump även 
sina andelar i The Grand Hyatt New York tillsammans med det 
ikoniska The Plaza, beläget i New York, som han köpt sju år tidi-
gare för $820 miljoner.  

Trump Hotels and Casino Resorts lyckades dock aldrig förbätt-
ra den finansiella situationen för anläggningarna och ansökte om 
konkurs totalt tre gånger under sin livstid. Vid första konkursbegä-
ran 2004 hade aktiepriset fallit till $0,19. Under de följande tio åren 
såldes de två mindre anläggningarna och det resterande företaget, 
som hade bytt namn till Trump Entertainment Resorts, köptes av 
Icahn Enterprises. Slutet för Trumpnamnet i Atlantic City blev ett 
faktum när Trump Taj Mahal stängde i oktober 2016. 

TRUMP HOTELS
Under kasinobekymren tog Donald Trump det första steget mot 
skapandet av en ny hotellkedja. 1995 fick The Trump Organization 
ansvaret att renovera den General Electric-ägda skyskrapan vid 15 
Columbus Circle, i utkanten av Central Park. Efter två års renove-
ringar öppnade Trump International Hotel & Tower. Vid invig-
ningen stoltserade byggnaden med att vara det första hotellet med 
andelslägenheter i New York. Konceptet innebar att lägenheterna 
köptes av privatpersoner som bara fick nyttja objekten under ett 
begränsat antal månader om året. Hotelloperatören kunde därefter 
hyra ut de vakanta lägenheterna som hotellsviter. Konceptet star-
tades under tidigt 80-tal i Miami men hade ännu inte expanderat i 

en stor skala. 
Tio år efter att det första Trump International Hotel & To-

wer öppnade i New York grundades varumärket Trump Ho-
tels. Målsättningen var att skapa en hotellkollektion med iko-
niska byggnader i storslagna lägen och enastående gästservice. 
Det nya varumärket introducerades lägligt inför invigningarna 
av Trump-hotell med andelslägenheter i Las Vegas, Chicago 
och Honolulu. Det var även under denna tid som hans barn, 
Ivanka, Eric och Donald Jr. började inkluderas allt mer i ho-
tellaffärerna. Idag omfattar Trump Hotels fjorton objekt. 
Med undantag för 2013 har kedjan ökat med minst ett 
objekt per år sedan dess start.  

2015 tog Trump Hotels ännu ett steg till att bli 
en alltmer konkurrenskraftig hotellaktör. Organi-
sationen valde att rekrytera Eric Denziger som 

VD för kedjan. Denziger hade tidigare jobbat 
hos bland annat Carlson Hotels World-

wide och Starwood Hotels & Resorts. 
Rekryteringen innebar dessutom den 
första VDn för hotellrörelsen utanför 
familjen.

Portfölj

Strax över hälften av anläggningarna i kollektionen klassificeras 
som hotell med andelslägenheter och finns i storstäder eller större 
turistorter. Dessa hotell utstrålar urban lyx och är ofta belägna i 
skyskrapor. I Chicago, Toronto och Vancouver är dessutom var-
dera Trump-hotell städernas näst högsta byggnad. Hotellrummen 
är överlag stora och varierar med storlekar mellan 50 och 350 kva-
dratmeter. Interiören ger en traditionell och glamorös atmosfär. 
Dessutom är möblemanget allt som oftast smyckat med guldkant.   

Trump Hotels omfattar även objekt som till stor del reflekterar 
grundarens intresse för golf. Sedan 2012 har The Trump Organiza-
tion förvärvat fyra golfanläggningar med hotell, främst i Skottland 
men även i Miami och på Irland. I fjol uppskattade Forbes anlägg-
ningarnas värde på de brittiska öarna till $85 miljoner. Hotellen står 
som kontrast till de överväldiga skyskraporna i storstäderna men 
reflekterar varumärkets målsättning minst lika väl tack vare pla-
ceringar i natursköna miljöer med storslagna vyer. The Doonbeg 
Lodge, som köptes 2014 för ungefär $16 miljoner, består till ex-
empel av en anrik herrgård som skådar över det öppna landskapet 
och Atlanten. Havet går även att betrakta från herrgården Trump 
Turnberry, som byggdes 1906 och har ingått i Trump-kollektionen 
sedan 2014.       

Hotellkollektionen innehåller även Albemarle Estate at Trump 
Winery och Trump International Hotel Washington D.C. Vingår-
den används som Bed and Breakfast och värderas av Forbes till 
$30 miljoner. Hotellet i Washington D.C. öppnade i fjol och är det 
första renodlade lyxhotellet utan andelslägenheter i kedjan.       

Gemensamt för samtliga anläggningar är deras enastående 
serviceutbud. Hotellen har hyllats unisont för allt från maten till 
spaavdelningarna. Trump International Hotel & Tower i New York 
och Chicago har exempelvis Michelinbelönade restauranger. Fler-
talet av anläggningarna har även fått ta emot priser under åren. 
Hotellen i exempelvis New York och Toronto har båda belönats 
med Forbes prestigefyllda fem stjärnor. 2015 utsågs Trump Natio-
nal Doral Miami för andra året i rad som det bästa hotellet i staten 
av US News World Report. Det franska magasinet Condé Nast 
Traveler rankade 2015 Trump Waikiki som det bästa hotellet på 
Hawaii. Samtliga hotell får även oftast mycket positiva recensioner 

på resesidor som Expedia och Tripadvisor.  

Ägar- och avtalsförhållanden

The Trump Organization äger sex av de fjorton hotellen 
som ingår i kollektionen; samtliga golf  resorts samt hotel-
len i Chicago och Las Vegas. Trump Hotels står även för 
driften av de hotellen med undantag för Trump Turnberry 
i Skottland. Anläggningen köptes 2008 från Dubai World 
men Starwood Hotels & Resorts har drivit hotellet sedan 
1997. Sedan det officiella hotellvarumärket grundades 

PHILIP WRANGBERG | philip.wrangberg@annordia.com



Andelslägenheter och hotell
Öppnade 1997

176 rum

Golf Resort
Öppnade 2012

16 rum

Golf Resort
Öppnade 2014

157 rum

Golf Resort
Öppnade 2014

218 rum

Andelslägenheter och hotell
Öppnade 2012

261 rum

Andelslägenheter och hotell
Öppnade 2010

391 rum

Lyxhotell
Öppnade 2016

265 rum

Golf Resort
Öppnade 2012

643 rum

Andelslägenheter och hotell
Öppnade 2011

369 rum

Vingård
Öppnade 2015

10 rum

Andelslägenheter och hotell
Öppnade 2009

339 rum

Andelslägenheter och hotell
Öppnade 2008

1 282 rum

Andelslägenheter och hotell
Öppnade 2009

462 rum

Andelslägenheter och hotell
Öppnade 2017

147 rum

har Trump Hotels även ingått i enskilda managementavtal med 
fastighetsägare. Detta avtalsförhållande gäller de resterande hotel-
len som ingår i hotellkollektionen.

Utöver ägandeskap- och managementavtal ingår The Trump 
Organization även i licensavtal med fastighetsägare. I samband med 
utvecklingen av bland annat hotellen i Panama och Toronto använ-
des namnet Trump flitigt under marknadsföringen för att attrahera 
investerare till utvecklingsprojekten. Det välkända Trump-varu-
märket nyttjades även under försäljningen av andelslägenheterna. I 
domstolshandlingar har det framgått att The Trump Organization 

tjänade mellan $32 och $55 miljoner på namnrättigheterna använda 
i samband med byggandet av hotellet i Panama.   

FRAMTIDEN FÖR TRUMP HOTELS
I fjol annonserade Trump Hotels lanseringen av det nya hotellva-
rumärket Scion. Varumärket har ambitionen att attrahera en ny och 
yngre målgrupp som efterfrågar en annorlunda upplevelse jämfört 
med de traditionella lyxgästerna. De fyrstjärniga hotellen beräk-
nas att erbjuda rumspriser mellan $200 och $300 samt placera sig 

i lifestyle-segmentet. Hotellkonceptet kommer att betona en stilren 
inredning, stora gemensamma utrymmen samt belysa den lokala 
kulturen. Varumärket kommer att etableras i städer runt om i USA 
och i större internationella turistorter. I nuläget finns det nio plane-
rade objekt varav det första beräknas öppna senare i år. Varumärket 
kommer främst att utvecklas i existerande byggnader. VDn Eric 
Denziger förklarar att Scion är ett betydande steg mot en renodlad 
hotellkedja, där exempelvis franchiseavtal kan komma att vara en 
framtida tillväxtstrategi. 

The Trump Organization har även ambitionen att expandera 

det nuvarande varumärket Trump Hotels, bland annat i Asien. Fö-
retaget har ingått ett managementavtal för både en ny resort på Bali 
samt en golfanläggning med hotell på Java. Dessutom planeras en 
expansion av Trump International Golf  Link & Hotel Doonbeg i 
Skottland med ett nytt femstjärnigt hotell som omfattar 450 rum.    

Det som började som ett prestigeprojekt på Manhattan har 
nu utvecklats till att bli en betydande aktör på hotellmarknaden. 
Trump Hotels har vuxit med i genomsnitt ett hotell per år, och har 
ett flertal nya projekt på gång. Klart är att Trump Hotels har blivit 
en alltmer betydande del av organisationens företagsportfölj. 
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2016HOTELLÅRET
CAROLINNE BJERKING | carolinne.bjerking@annordia.com

Stockholm
I fjol såldes över 5,2 miljoner rum i Stock-
holm, vilket utgjorde över hälften av den 
totala rumsförsäljningen bland storstads-
kommunerna. Således ökade antal sålda 
rum i huvudstaden med närmare fem 
procent 2016 jämfört med året innan, och 
beläggningsgraden uppgick till över 73 
procent under året. Det är den högsta no-
teringen under den senaste tioårsperioden, 
och en uppgång med 1,2 procentenheter 
jämfört med 2015. Även snittpriset steg till 
en ny högstanivå under 2016 och uppvisade 
en ökning med över fem procent jämfört 

med året innan. Detta innebär att 
RevPAR ökade med 

knappt åtta 
procent 

till 

890 kronor. Årets starkaste nyckeltalsut-
veckling uppvisades under våren i april och 
maj, och särskilt i april då RevPAR ökade 
med nära 40 procent! Denna utomordent-
ligt starka uppgång drevs av affärssegmen-
tet och berodde framförallt på att påsken 
inföll i mars förra året, medan den notera-
des i april månad 2015. Hotellmarknaden 
påverkas negativt av påskveckan på grund 
av mindre aktivitet på företagsmarknaden, 
vilket förklarar uppgången i april. Maj var 
också en osedvanligt stark månad. Upp-
gången berodde till stor del på Eurovision 
Contest som ägde rum under fem dagar i 
maj månad. 43 länder deltog i eventet som 
gav staden en turismekonomisk omsätt-
ning om 263 miljoner kronor. 

Stockholmsmarknaden tillfördes sex 
nya hotell i fjol, vilket innebar en kapaci-
tetsökning med 1 273 rum. Först ut var 
konverteringen av ett vandrarhem till First 

Hotel Fridhemsplan som öppnade 
222 rum i januari. Samma må-

nad stod Sleeping Foxs andra 
hotell i Stockholm klart 

- Best Western and 
hotel med 201 rum. 

Under våren 
öppnade även 

S c a n d i c s 

SAMTLIGA TRE STORSTADSKOMMUNER uppvisade en imponerande nyckeltalsutveckling under helåret 2016. Stock-
holm, Göteborg och Malmö noterade tillsammans knappt 8,8 miljoner sålda rum i fjol, vilket innebär en ökning om cirka 
sex procent jämfört med året dessförinnan. Malmö utmärkte sig genom att öka sin rumsförsäljning med över dubbelt så 
stor procentandel som de övriga två storstäderna. Trots ett förhållandevis stort kapacitetstillskott i framförallt Stockholm 
och Malmö ökade också snittpriset i samtliga tre storstadskommuner, vilket innebar en positiv utveckling av RevPAR 
som ökade med 58 kronor i genomsnitt på orterna. Den ökade efterfrågan i storstadskommunerna drevs framför allt av 
privatsegmentet. 

nya flaggskepp Haymarket by Scandic med 
405 rum i Upscale-segmentet, samt Ge-
nerator Hostels första anläggning i Stock-
holm med 233 rum. Under andra halvan av 
året slog StayAt upp dörrarna till sitt andra 
lägenhetshotell i Kista med 168 hotellägen-
heter, medan Hellsten Hotels öppnade sitt 
femte Stockholmshotell Hellstens Glashus 
med 44 rum.

Utöver dessa nyetableringar tillfördes 
ytterligare 402 rum genom Scandic Con-
tinentals återöppning med 392 rum och 
Sthlm Hotels tillbyggnad med 10 rum i 
fjol. Dock stängde Scandic Bromma dagen 
före julafton, vilket innebär att marknadens 
rumsutbud minskade med 143 rum. Sam-
mantaget ökade rumsutbudet i kommunen 
med nästan åtta procent förra året jämfört 
med 2015.  

Göteborg
I fjol såldes över 2,3 miljoner hotellrum i 
Göteborg, vilket motsvarar en ökning om 
6,4 procent jämfört med föregående år. Till 
följd av flertalet stora nyetableringar fick 
Göteborg erfara en negativ snittprisutveck-
ling under 2013 och 2014. Förra året eta-
blerades dock inte något nytt hotell, men 
som vi nämnde i förra nyhetsbrevet bytte 
Best Western Hotel Göteborg driftsopera-
tör i januari. Hotellet drivs idag av Nordic 
Choice under varumärket Comfort Hotel 
Göteborg. Hotellets ursprungliga 72 rum 
utökades till 162 rum 2016, vilket innebär 
att marknaden fick ett litet rumstillskott 
med 90 nya rum. Det är ett så pass be-
gränsat tillskott att det sannolikt inte 
påverkade prissättningen i fjol. Dess-
utom vände den negativa prisutveck-
lingen 2015, och fjolåret fortsatte i 
samma spår med en prisökning om 
drygt fyra procent jämfört med 

året innan.
Under 2016 note-

rades den starkaste nyck-
eltalsutvecklingen i april och 
december. I likhet med Stock-
holm förklaras uppgången i april 
till stor del av att påsken inföll i mars 
i fjol. Den starka siffran i december be-
ror sannolikt på Göteborgs framgångsrika 
marknadsföring av Julstaden Göteborg 
med bland annat Jul på Liseberg, vars be-
sökssiffror ökade med 100 000 till 525 000 
besökare 2016. I likhet med tidigare år no-
teras RevPAR som högst i juli av förklar-
liga skäl; Göteborg har ett mycket starkt 
varumärke av att vara en attraktiv sommar-
stad. Den goda nyckeltalsutvecklingen i juli 
beror också på att Gothia Cup arrangeras 
under vecka 29, och som i fjol besöktes 
av cirka 62 000 personer. Liseberg bidrar 
också till sommarstaden Göteborgs impo-
nerande beläggning om 85 procent i juli 
(2016). Nöjesparken omsätter lika mycket 
under sin julsäsong som under vecka 30 i 
juli. Och under perioden 27 juni-14 augusti 
2016 besöktes Liseberg av cirka 1 070 000 
gäster, vilket utgör 36 procent av årets to-
tala besöksantal. 

I likhet med de senaste åren fortsätter 
efterfrågan på privatmarknaden att öka. 
Det bör dock noteras att en viss del av den-
na uppgång sannolikt beror på OTA:ers 
(tredjepartskanaler) framväxt, eftersom 

affärsresenärers bokningar 
via tredjepartskanaler regist-
reras som privatbokningar hos SCB. 
Andelen affärsresenärer har således mins-
kat under de senaste åren och i fjol utgjorde 
denna grupp drygt hälften av antalet sålda 
rum, vilket är den lägsta nivån under de se-
naste tio åren. 

Malmö
I Malmö såldes nästan 1,2 miljoner rum i 
fjol, vilket var en ökning med hela 13 pro-
cent jämfört med året innan. Malmö fick 
ett betydande rumstillskott om cirka 13 
procent 2015, vilket innebar att marknaden 
förväntades underprestera något tills en 
stabilisering hade uppnåtts. Malmömarkna-

den presterade dock 
över förväntan under helåret 
2016. Trots den kraftiga kapacitetsökning-
en med 739 rum 2015, och en nettoökning 
med 245 nya rum 2016, noterades belägg-
ningsgraden till en tioårshögstanivå om 
knappt 69 procent i fjol. Den goda nyck-
eltalsutvecklingen bedöms till stor del bero 
på Clarion Hotel & Congress Malmö Live 
som öppnade 2015. Hotellet ansluter till en 
kongressanläggning, vilket attraherar såväl 
nya reseströmmar som andra målgrupper. 

HAYMARKET BY SCANDIC
Öppnade under våren 2016 med 405 rum.

HELLSTENS GLASHUS
Stockholmshotellet öppnade i december 
förra året med 44 rum.
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2016 2015 %-enhet 2016 2015 % 2016 2015 %

Jan 47,3 47,3 -0,0  795  771 3,0 376 365 3,0

Feb 57,6 55,0 2,5  847  769 10,2 488 423 15,2

Mar 57,6 61,9 -4,3  799 804 -0,7 460 498 -7,6

Apr 67,2 62,2 5,0  846  784 7,9 569 488 16,6

Maj 74,9 69,6 5,2  859  844 1,7 643 588 9,3

Jun 75,7 70,1 5,6  810  811 -0,1 613 568 8,0

Jul 83,6 74,7 8,9  698  649 7,6 583 485 20,3

Aug 82,2 76,8 5,4  844  733 15,2 694 563 23,2

Sept 81,3 75,7 5,6  919  878 4,6 747 665 12,3

Okt 73,9 71,4 2,5  938  836 12,2 693 597 16,1

Nov 70,6 66,6 4,0  878  861 2,0 620 574 8,1

Dec 53,4 51,5 1,9  768  763 0,8 410 393 4,4

S.a 68,8% 3,0  836 kr 6,0 575 kr 10,3

BELÄGGNING SNITTPRIS REVPAR
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2016 2015 %-enhet 2016 2015 % 2016 2015 %

Jan 54,3 49,1 5,2  907  884 2,7 493 434 13,7

Feb 57,0 54,5 2,6  975  885 10,3 556 482 15,4

Mar 61,2 59,1 2,1  984  910 8,1 602 537 12,0

Apr 69,9 59,6 10,3 1 016  896 13,4 710 534 33,0

Maj 74,8 73,8 1,0 1 104 1 052 5,0 826 777 6,3

Jun 77,8 77,5 0,4 1 069 1 097 -2,6 832 850 -2,1

Jul 85,0 86,7 -1,7 1 089  995 9,4 926 863 7,3

Aug 76,4 74,5 2,6  978  985 -0,7 747 733 1,8

Sept 77,7 72,9 4,8 1 069 1 031 3,7 831 752 10,5

Okt 74,5 73,3 1,2 1 036 1 020 1,5 772 748 3,2

Nov 72,1 69,3 2,8 1 025 1 043 -1,7 739 722 2,3

Dec 63,9 56,4 7,5 1 035  940 10,2 661 530 24,8

S:a 70,5% 3,1 1 030 kr 4,2 727 kr 9,0
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BELÄGGNING SNITTPRIS REVPAR

2016 2015 %-enhet 2016 2015 % 2016 2015 %

Jan 54,4 55,0 -0,6 1 069 1 041 2,6 581 573 1,4

Feb 65,4 59,7 5,7 1 143 1 085 5,3 747 648 15,3

Mar 62,4 65,1 -2,7 1 063 1 071 -0,7 663 697 -4,8

Apr 76,6 63,2 13,4 1 242 1 081 14,9 951 682 39,3

Maj 78,4 75,9 2,5 1 387 1 213 14,3 1 087 921 18,0

Jun 80,3 80,3 0,0 1 302 1 214 7,3 1 045 974 7,3

Jul 77,7 81,0 -3,3 1 043  974 7,0 810 789 2,7

Aug 83,2 82,9 0,3 1 215 1 122 8,3 1 011 930 8,7

Sept 83,7 85,7 -2,0 1 341 1 451 -7,5 1 122 1 243 -9,7

Okt 77,8 75,9 1,9 1 253 1 151 8,8 974 874 11,5

Nov 74,6 76,4 -1,9 1 238 1 216 1,8 923 929 -0,7

Dec 61,9 60,9 1,0 1 157 1 117 3,6 716 680 5,3

S:a 73,2%    1,2 1 215 kr 5,3 890 kr 7,7
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Källa: SCB/Tillväxtverket

Källa: SCB/Tillväxtverket

Snittpriset utvecklades också positivt 
i fjol. Logipriset noterades till 836 kronor 

för helåret 2016, vilket var 
en ök-

ning med nästan sex procent jämfört med 
föregående år. Den goda utvecklingen av 
såväl beläggning som snittpris resulterade 
i att RevPAR ökade med över tio procent 
jämfört med föregående år till 575 kro-

nor 2016, vilket var den största 
ökningen bland de tre 

storstadskom-
m u n e r -

na . 

I början på året öppnade Nordic Choice 
Hotels femte hotell i Malmö – Quality Ho-
tel View med 302 rum i Hyllie. Och under 
hösten stod Story Hotel Malmö klart med 
98 rum, vilket är operatörens tredje hotell 
i Sverige. Däremot stängde Quality Hotel 
Konserthuset med 155 rum på grund av 
renovering. Hotellet kommer att öppna 
igen vid årsskiftet 2018/2019 och få en 
rumskapacitet om 225 rum. Nettotillskot-
tet till Malmös hotellmarknad om 245 rum 

innebär att utbudet ökade med knappt 
fem procent 2016 jämfört med 

året innan.  

STORY HOTEL MALMÖ
Hotellet öppnade under hösten 2016 med 
98 rum.

Källa: SCB/Tillväxtverket
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