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VD HAR ORDET

“Inom kort släpps en investerings-
guide för hotelloperatörer och 
fastighetsägare som vi har tagit 

fram på uppdrag av Invest 
Stockholm." 

TEMA

“Annordia har undersökt 
de mörka rummen i 

Stockholm med avseende 
på bland annat hotelltyp, 

kvalité och läge.”

HOTELLMARKNADEN

“Cirka 1 200 nya hotellrum i 
Stockholm under det första 

halvåret 2017. RevPAR har ökat i 
såväl Stockholm som Göteborg, 

men sjunkit något i Malmö.”

HUR MÖRKA 
ÄR HOTELLEN I 
STOCKHOLM?

TEMA



VD HAR ORDET
Vi hoppas att ni har haft en skön sommar!

Först och främst vill vi passa på att berätta att vi ska bli fler! Under 
hösten kommer vi att påbörja en rekryteringsprocess för att addera 
tre nya medarbetare till vårt Stockholmsteam. Håll gärna utkik på vår 
hemsida för mer information som kommer inom kort.

Vad har annars hänt sedan vårt senaste nyhetsbrev? Jo, vi har 
bland annat har varit rådgivare till Klövern med att rekrytera en ope
ratör till ett nytt hotell i Mölndal, strax utanför Göteborg. Hotellet 
kommer att rymma cirka 220 rum och placeras invid Åbytravets nya 
mässanläggning. Mässan kommer att uppgå till cirka 15 000 kvadrat
meter och förväntas bli en av västra Sveriges främsta mötespunkter. 
Klövern har tecknat ett 20-årigt hyresavtal med HKC Hotels som 
ska driva hotellet. 

Vi håller också på med flera andra intressanta uthyrningsupp
drag. På uppdrag av Konsumentföreningen Stockholm söker vi en 
operatör till Skytteholm Hotell & Konferens på natursköna Ekerö, 
väster om Stockholms kommun. Anbud till att driva anläggningen 
med 74 rum och 11 möteslokaler ska lämnas in senast den 8 oktober. 
Vi hjälper även Skellefteå kommun att rekrytera en operatör till ett 
200-rums hotell som kommer att uppföras tillsammans med ett nytt 
kulturhus och landmärke. Det förväntas bli Nordens högsta träbygg
nad när det öppnar 2020. 

På uppdrag av Invest Stockholm har vi även tagit fram en in
vesteringsguide som riktar sig till hotelloperatörer och fastighetsä
gare. Rapporten innehåller bland annat en översikt över Stock
holms hotellmarknad inklusive prognos, kartläggning av befintliga 
aktörer samt information om etableringsprocessen för nya aktörer. 
Vår prognos indikerar att det behövs ungefär 1 900 nya hotellrum 
i Stockholms kommun fram till 2021, utöver de som planeras idag. 
Investeringsguiden hittar ni på vår hemsida när den publiceras, vil
ket kommer att ske inom kort.

För två veckor sedan ägde en av årets stora höjdpunkter rum 
– Business Arena i Stockholm arrangerades den 20 och 21 sep
tember på Stockholm Waterfront. Vi vill passa på att tacka alla 
som kom och besökte oss vid vår monter för att prata hotell. 
Det var också roligt att se att intresset var stort för onsdagens 
paneldebatt där jag diskuterade utvecklingen på Stockholms ho
tellmarknad tillsammans med branschkollegor från Jernhusen 
och Nordic Choice Hotels.

Slutligen vill jag ta tillfället i akt att gratulera Irene Öman 
från NCC Property Development som vann vår tävling på 
Business Arena. Årets pris var en övernattning inklusive fru
kost på At Six vid Brunkebergstorg.

På återseende och hoppas att ni får en trevlig höst!

HANS ÅKE PETERSSON 
hansake.petersson@annordia.com
+46 70 699 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

Annordia - Helsida bak.indd   1 2016-10-03   12:40:58



HOTELLRUM UTAN FÖNSTER har ökat i popularitet hos både fastighets
ägare och operatörer de senaste åren. Trenden uppmärksammades i en 
artikel i Fastighetsvärlden tidigare i år och diskuterades även flitigt under 
senaste Hotell & Fastighetsdagen i Stockholm. Ämnet är bevisligen hett 
och Annordia har därför tittat närmare på det befintliga utbudet av mör
ka rum i Stockholms kommun med avseende på bland annat hotelltyp, 
kvalitetsnivå och läge.
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UTBUDET AV MÖRKA RUM I 
STOCKHOLMS KOMMUN

Översikt 

Drygt en fjärdedel av hotellen i Stockholms kommun erbjuder rum utan 
fönster. Merparten av dessa har dock endast ett fåtal mörka rum och rums-
typen utgör endast sex procent av det totala rumsutbudet. Under de se
naste tre åren har dock andelen mörka rum ökat markant. Bland annat 
tillkom totalt cirka 900 rum på marknaden 2014, varav ungefär tio pro
cent saknade fönster. Året därpå utgjorde rum utan fönster hela 35 
procent av det nya rumsutbudet. I fjol invigdes sammanlagt ungefär 
700 hotellrum där andelen mörka rum uppgick till 15 procent. Bland 
annat öppnade Haymarket by Scandic där 75 av de 405 rummen är 
fönsterlösa. I år har bland annat Hobo vid Brunkebergstorg invigts 
med 23 procent mörka rum. 

De mörkaste hotellen

Det första helt mörka hotellet på Stockholms hotellmarknad 
var Hotel Micro som öppnade 2007. Hotellet består av 33 ka
binrum som är belägna i en suterrängvåning i centrala Stock
holm. Hotellet är positionerat i ekonomisegmentet och att
raherar således en målgrupp som prioriterar pris och läge 
framför övriga bekvämligheter. Mellan 2009 och 2014 eta
blerades ytterligare tre helt mörka hotell, där samtliga har 
ungefär 20 rum. Nyetableringarna liknar till stor del Ho
tel Micro med avseende på bland annat läge och facili
teter. Exempelvis har ingen av de fyra anläggningarna 
mat- och dryckesförsäljning och klassificeras därmed 
som Limited Service-hotell. 

Det senaste tillskottet på marknaden var Hotel 
With Urban Deli som öppnade 2015, vilket var det 
första helt mörka fullservicehotellet. Jämfört med 
övriga anläggningar har hotellet bland annat en 
större publik yta och restaurang. Med anlägg
ningens 106 rum är hotellet avsevärt större än 
de tidigare mörka tillskotten. Hotellet utmär
ker sig även med att hålla en högre standard.

Var är det mörkast?

Flest antal mörka hotellrum återfinns på 
Norrmalm där cirka 780 av stadsdelens 
10 800 rum är fönsterlösa. Det finns 

fyra helt 
mörka ho

tell på Norr
malm och de 

ligger på eller i 
nära anslutning 

till två av Stock
holms huvudga

tor; Drottningga
tan och Sveavägen. 

Sett till andelen 
mörka hotellrum är 

Kungsholmen den 
mörkaste stadsdelen i 

Stockholms kommun. 
Av de totalt drygt 1 200 

rummen fördelade över 
sex hotell är ungefär 110 

mörka, vilket motsvarar nio 
procent av det totala rums

utbudet i stadsdelen. Det kan 
jämföras med sju procent för 

såväl Norrmalm som Älvsjö. 
En mindre andel mörka rum 

finns i stadsdelarna Bromma, Sö
dermalm, Östermalm och Kista-

Rinkeby.    

Mörka rum fördelade över 
hotelltyp och kvalitetsnivå

Economy-segmentet är den kvalitetsnivå 
som har störst andel mörka rum i Stock

holm. Andelen uppgår till 14 procent, 
vilket kan jämföras med sex, fyra och två 

procent för Midscale-,  Upper Midscale-, 
respektive Upscale-segmentet. Avsaknaden 

av rum utan fönster inom Upper Upscale- och 
Luxury-segmenten indikerar att rum utan föns

ter uppfattas hålla en lägre standard och därmed 
inte efterfrågas av hotellens målgrupper. 

En tydlig uppdelning mellan hotell typerna 
syns när utbudet av mörka rum i kommunen stu

deras. De lägre servicenivåerna har en högre andel 
mörka rum. Eftersom en klar majoritet av rumsut

budet i Stockholms kommun återfinns på Full Ser
vice-hotell, finns även merparten av de mörka rum
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27% av alla hotell har 
något mörkt rum 6% av alla rum 

är mörka 5 helt mörka 
hotell

100%0% 50%

Andel mörka rum per hotell

Andel mörka rum per anläggningstyp Andel mörka rum per kvalitetsnivå
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Andel mörka rum per stadsdel
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holmen
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SkarpnäckFarsta

Enskede-Årsta-

Vantör

Hägersten-

Liljeholmen
Skär-

holmen Älvsjö

men i denna kategori. Mörka rum 
är dock inte kompatibla med alla 

anläggningstyper. Exempelvis finns 
det mycket få mörka rum inom anlägg

ningstyperna Conference Center och 
Convention. Detsamma gäller kommu

nens Extended Stay-hotell, vilket beror 
på att de är inriktade mot långstidsboende 

gäster. Vid längre vistelser är fönster vikti
gare än vid vistelser som endast varar i en

staka dagar. 

Hur många mörka rum har hotellen?

I Stockholm finns 45 hotell som har minst ett 
mörkt rum. Som tidigare nämnts motsvarar det 

drygt en fjärdedel av det totala hotellutbudet i 
kommunen. Av de hotell där mörka rum förekom

mer utgör dessa normalt mindre än 20 procent av 
anläggningens totala rumsutbud. Många gånger är 

de belägna på ett källarplan eller centralt i byggna
den. Exempelvis erbjuder Hotel Drottning Kristina 12 

kabinrum på källarplanet, vilket även motsvarar cirka 
12 procent av hotellets rumsutbud. På Scandic-hotellet 

Haymarket är de 75 fönsterlösa rummen istället placerade 
centralt i byggnadens huskropp och fördelade över flera 

våningar. Sammanfattningsvis har 11 hotell i kommunen 
21–40 procent mörka rum. Två hotell har mellan 41 och 80 

procent mörka rum medan totalt fem hotell i kommunen har 
enbart mörka rum.  

Framtiden för mörka rum

I takt med stadens förtätning är det sannolikt att hotell med föns
terlösa rum kommer fortsätta att öka i popularitet hos både fast

ighetsägare och operatörer. Rumstypen möjliggör exempelvis för 
fastighetsägare att bland annat utnyttja tidigare oanvända eller un

derutnyttjade ytor. Användandet av mörka rum innebär därmed att 
nya hotell kan etableras i centrala lägen där efterfrågan generellt är som 

störst. Dessutom har befintliga hotell möjligheten att konvertera tidigare 
osålda ytor till rum utan fönster. 
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i storstadskommunerna
HOTELLMARKNADEN

I storstadskommunerna Stockholm, Gö
teborg och Malmö såldes sammanlagt 
nästan 4,3 miljoner rum under perioden 
januari–juni 2017. Det innebär en ökning 
om knappt fem procent jämfört med sam
ma period i fjol. Trots ett stort kapacitet
stillskott i framför allt Stockholm ökade 
snittpriset i samtliga tre storstadskommu
ner, vilket innebar en positiv utveckling 
av RevPAR i Stockholm och Göteborg. 
I Malmö noterades en något lägre beläg
gningsgrad än i fjol, vilket tillsammans med 

en marginell prisökning resulterade i att 
RevPAR föll tillbaka under första halvåret 
jämfört med samma period 2016. Privat
marknaden fortsätter att öka i högre takt 
än företagsmarknaden, samtidigt som Sve
rige blir en allt mer populär destination för 
internationella gäster.

Stockholm
Stockholmsmarknaden har fått ett stort 
kapacitetstillskott under det första halvåret 
i år. Marknaden har tillförts nästan 1 200 

rum, vilket är cirka 50 procent mer än sam
ma period i fjol. Nästan 1 000 av dessa rum 
tillhör nya etableringar. I mars slog Nordic 
Choice upp dörrarna till hotellen At Six 
och Hobo med sammanlagt 544 rum. 
Tillsammans med det nyöppnade hotellet 
Downtown Camper by Scandic mittemot 
ska hotellen hjälpa till att väcka liv i det ti
digare slumrande Brunkebergstorg. Samma 
månad stod också Botell Volta i Bromma 
klart med 82 lägenheter. Månaden därpå 
fick kommunens södra del ett kapacitets
tillskott om 168 lägenheter genom etable
ringen av lägenhetshotellet Biz Apartment 

EFTERFRÅGAN VÄXER i samtliga storstadskommuner. RevPAR ökade i så-
väl Stockholm som i Göteborg under det första halvåret 2017 jämfört 
med motsvarande period i fjol. I Malmö försvagades däremot RevPAR 
något jämfört med det första halvåret 2016, vilket delvis kan förklaras av 
de senaste årens kraftiga kapacitetstillskott. 

Hammarby Sjöstad. Slutligen öppnade 
Motel L sitt andra hotell i kommunen i juni. 
Det yteffektiva hotellet med 169 rum ligger 
i närheten av Stockholms mässan i Älvsjö.

Under det första halvåret i år såldes 
knappt 2,6 miljoner rum i Stockholm. Det 
innebär att huvudstaden svarade för över 
hälften av den totala rumsförsäljningen 
bland storstadskommunerna. Antal sålda 
rum i Stockholm ökade med närmare sex 
procent under perioden januari-juni jäm
fört med motsvarande period året innan. 
Beläggningsgraden uppgick till nästan 70 
procent under det första halvåret i år, vilket 
var i linje med samma period i fjol.

Framför allt ökade efterfrågan under 
maj, då cirka nio procent fler rum såldes 
jämfört med samma månad året innan. Det 
kan delvis förklaras av att UEFA Europa 
League-finalen spelades inför fulla läktare 
med 47 000 åskådare på Friends Arena den 
24 maj. Enligt Upplevelseinstitutet utgjor
des cirka 83 procent av dessa internationel
la gäster som övernattade i genomsnitt 2,5 
dygn i Stockholm. Det gav totalt en eko
nomisk omsättning på 290 miljoner kronor 
till regionen.

Antalet sålda rum ökade däremot som 
mest i mars, med över 16 procent jämfört 
med samma månad 2016. Ökningen beror 
framför allt på att aktiviteten på företags
marknaden inte påverkades av lediga dagar, 
eftersom påsken inföll i april i år. Ande

len utländska resenärer fortsätter att öka i 
snabbare takt än inhemska. Det utländska 
segmentet växte med tio procent under för
sta halvåret i år jämfört med samma period 
2016, medan belagda bäddar bland inhem
ska gäster ökade med sju procent under 
motsvarande period. 

Göteborg
Göteborgsmarknaden har inte tillförts någ
ra nya hotell i år. Däremot har marknaden 
fått 127 nya rum genom Comfort Hotel 
Göteborgs tillbyggnad. I samband med att 
hotellet bytte driftoperatör i januari 2016 
har hotellets ursprungliga 72 rum utökats 
i flera etapper till totalt 289 rum.

Det såldes över 1,1 miljoner hotellrum 
i Göteborg under det första halvåret 2017, 
vilket motsvarar en ökning om nästan fyra 
procent jämfört med samma period före
gående år. Den ökade efterfrågan innebar 
att kommunens beläggningsgrad ökade 
med cirka två procentenheter och notera
des till knappt 68 procent. Januari och maj 
var de månader med starkast nyckeltalsut
veckling. Såväl en god beläggnings- som 
snittprisutveckling resulterade i att RevPAR 
ökade med tio respektive sju procent i ja
nuari och maj. Det beror sannolikt på att 
Gothia Innebandy Cup, med cirka 10 000 
deltagare, anordnades den 5-8 januari. Den 
starka utvecklingen i maj beror delvis på 
Göteborgsvarvet som ägde rum den 20 
maj. Den årliga folkfesten är ett av världens 

största lopp med cirka 60 000 löpare och 
200 000 åskådare i år. Över hela det första 
halvåret ökade RevPAR med drygt tre pro
cent jämfört med samma period i fjol. 

Göteborg är en stark evenemangsstad 
som dessutom har fått nya shopping- och 
restaurangområden samt mikrobryggerier 
som attraherar turister. Exempel på sådana 
områden är kring Feskekörka samt Tredje 
och Fjärde Långgatan. Under det första 
halvåret 2017 har dock affärssegmentet 
svarat för den största efterfrågetillväxten 
och ökade med sex procent jämfört med 
motsvarande period i fjol.

Utomeuropeiska gäster i Göteborg har 
ökat varje år sedan 2009. Under de första 
sex månaderna 2017 minskade dock anta
let belagda bäddar med 23 procent jämfört 
med motsvarande period 2016. Samtidigt 
ökade nordiska besökare med hela 31 pro
cent.

Malmö
Till skillnad från de senaste årens stora 
kapacitetstillskott tillfördes Malmömark
naden endast 31 nya rum under årets sex 
första månader. Rummen tillkom genom 
etableringen av Ohboy Hotell som öppna
de i maj. Hotellet är beläget i Västra Ham
nen och tillhandahåller rum med pentry 
och lånecykel till sina gäster. 

Det såldes över en halv miljon rum i 
Malmö kommun under årets första halvår, 
vilket motsvarar en ökning om knappt en 
procent jämfört med samma period i fjol. 
Trots sitt läge är Malmö den storstadskom
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mun med högst andel inhemska gäster. 
Dock så ökade andelen utomeuropeiska 
gäster med drygt åtta procent jämfört med 
första halvåret i fjol. 

Kommunens snittpris noterades i ge
nomsnitt till 826 kronor för årets första 
halvår, vilket var i linje med motsvarande 
period i fjol. Beläggningsgraden sjönk dä
remot med en procentenhet och noterades 
till 63 procent. Det resulterade i att Rev
PAR sjönk med drygt en procent. 

Den något svagare nyckeltalsutveck
lingen för årets första halvår är dock inte 
oroväckande. Malmö har fått ett mycket 
stort kapacitetstillskott under de två senas
te åren. Under årets första halvår fanns cir
ka 700 fler disponibla rum i genomsnitt per 
dag jämfört med motsvarande period 2015. 

Det motsvarar en ökning om 16 procent. 
Marknaden förväntades således uppvisa 
svagare nyckeltal tills en stabilisering upp
nåtts. Istället utvecklades marknaden myck
et starkt och RevPAR ökade med drygt sex 
procent första halvåret 2016 jämfört med 
motsvarande period 2015. I förhållande till 
det starka fjolåret är det därmed naturligt 
att 2017 har uppvisat något sämre nyckel
tal.
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BELÄGGNING SNITTPRIS REVPAR
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2017 2016 %-enhet 2017 2016 % 2017 2016 %

Jan 57,6 54,4 3,2 1 097 1 069 2,7 632 581 8,7

Feb 65,7 65,4 0,3 1 201 1 143 5,1 789 747 5,6

Mar 67,1 62,4 4,7 1 168 1 063 9,8 784 663 18,2

Apr 66,4 76,6 -10,1 1 146 1 242 -7,7 761 951  -19,9

Maj 81,0 78,3 2,6 1 437 1 386 3,7 1 164 1 086 7,2

Jun 78,9 80,3 -1,4 1 383 1 302 6,2 1 091 1 046 4,4

S:a 69,6% -0,1 1 256 kr 3,0 874 kr 2,8

Källa: SCB/Tillväxtverket

BELÄGGNING SNITTPRIS REVPAR

G
Ö
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2017 2016 %-enhet 2017 2016 % 2017 2016 %

Jan 57,6 54,3 3,2  944  909 3,8  544  494 10,0 

Feb 63,7 57,2 6,5  829  976 -15,1  528  559 -5,5 

Mar 66,7 61,3 5,4  964  987 -2,4  643  605 6,2 

Apr 67,8 70,1 -2,2 1 008 1 021 -1,3  684  715 -4,4 

Maj 76,3 74,9 1,5 1 166 1 111 5,0  890  832 7,0 

Jun 74,8 77,9 -3,1 1 163 1 077 8,0  870  839 3,7 

S:a 67,9% 1,8 1 025 kr 0,3 696 kr 3,1

Källa: SCB/Tillväxtverket
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2017 2016 %-enhet 2017 2016 % 2017 2016 %

Jan 49,4 47,3 2,2  798  795 0,4 394 376 5,0

Feb 55,7 58,6 -2,9  811  850 -4,5 452 498 -9,2

Mar 63,1 57,6 5,5  834  799 4,4 527 460 14,4

Apr 59,6 70,3 -10,8  816  842 -3,1 486 592 -17,9

Maj 75,9 74,9 1,0  882  854 3,3 669 640 4,7

Jun 73,5 76,0 -2,5  798  795 0,4 587 604 -2,9

S.a 63,0% -1,0 826 kr 0,3 521 kr -1,2

BELÄGGNING SNITTPRIS REVPAR

Källa: SCB/Tillväxtverket


