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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som har bidragit till att göra denna studie möjlig. De 

intervjuade hotellen, Stora Hotellet, U&Me och Comfort Hotel Winn som varit 

tillmötesgående hela vägen och ställde upp på våra intervjuer. 

Vi vill ge ett extra stort tack till Erja Back  från Visit Umeå, som förutom att ställa upp 

på en intervju även tog fram statistik som har varit ovärderlig i vår studie, tack! 

Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Giulia som har varit otroligt 

lättillgänglig och varit ett stort stöd genomgående under kursen samt ständigt utmanat 

oss i vårt arbete för att föra det framåt. 

Umeå 2015-05-22 

Oscar Nilsson & Daniel Vestman  



     

 

 

  



     

 

 

Sammanfattning 

Hotellmarknaden är i en stor tillväxt globalt, såväl som i Sverige. Det finns en stor 

förväntan på att efterfrågan kommer att fortsätta öka under de kommande åren, vilket 

leder till att fler hotell måste byggas för att efterfrågan i denna utveckling ska mötas.  

De senaste två åren har tre nya hotell öppnats i centrala Umeå (appendix 5), Stora 

Hotellet, U&Me och Comfort Hotel Winn. Som en ny aktör står de för utmaningar nu 

när de tagit sig in på en marknad med hög konkurrens. Detta väckte ett intresse och vi 

frågade oss hur de nya hotellen ser på den rådande och framtida konkurrensen. Förutom 

de tre nya hotellen är det även fler hotell som kommer etablera sig i Umeå de 

kommande åren. Vi var även nyfikna på att ta reda på hur den befintliga marknaden har 

utvecklats de senaste åren i samband med dessa nyetableringar. 

Under vår litteratursökning kom vi snabbt fram till att många studier har gjorts 

angående hotell och konkurrens, men med ett övergripande angreppssätt där ett stort 

antal hotell har studerats på ett ytligt vis. Då upplevde vi att det fanns ett gap i 

forskningen där de tidigare studierna inte har gått in på djupet. Därför upplevde vi att 

det skulle vara intressant att ta reda på hur de nyetablerat hotellen ser på marknaden och 

deras egna utveckling på den. För att kunna genomföra en sådan studie valde vi att 

genomföra en kvalitativ undersökning med intervjuer som tillvägagångssätt för att 

uppmärksamma hotellaktörernas syn på den konkurrensen på marknaden. 

För att ge en bättre tyngd till de resonemang som förs i intervjuerna använde vi oss även 

av data framtagen av Visit Umeå för att kunna se utvecklingen på marknaden och 

koppla den till svaren i intervjuerna. 

Vårt resultat visar att de nya aktörerna ser positivt på den rådande konkurrensen, men 

att de känner en viss oro inför framtiden bland annat på grund av stadens ökande antal 

hotell. Vårt resultat visar även att de nya hotellen ser konkurrens som en tillgång då de 

kan samarbeta med varandra.   

Ytterligare ett resultat vi såg i studien är att samarbetet mellan konkurrenterna främjar 

framtida företagande inom samma bransch, för att det skapat ett gott företagsklimat och 

att det därför är bra för tillväxten på en ort om konkurrenter kan samarbeta.  
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Begreppsförklaring 

Beläggningsgrad – Antal sålda rum dividerat med antal tillgängliga rum. 

 

Kedjeägda hotell – Hotell som ägs och är beroende av en koncern där ett flertal hotell 

ingår.  

 

Nyetablerade hotell – Hotell som öppnat de senaste två åren.  

 

Privatägda hotell – Hotell som ägs av en privat oberoende aktör. 

 

Storytelling – Koncept som bygger på en historia, att berätta eller berättande och är ett 

kraftfullt redskap i mänskliga relationer och i marknadsföring (Mossberg & Johansen, 

2006, s.7). 

 

Vardagar – Måndag till torsdag. 

 

Veckoslut – Fredag till söndag. 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet kommer vi att redogöra för studiens problembakgrund, som 

mynnar ut i en problemformulering. Vi kommer därefter presentera vårt huvudsyfte, 

samt de tre delsyftena med studien. Slutligen redogör vi för studiens avgränsningar och 

begränsningar. 

 

1.1 Problembakgrund 

De senaste åren har hotellmarknaden växt i en hög takt och beräknas i Europa ha 29,4 

procent tillväxt i marknadsvärde mellan 2013 och 2018 samt beräknas behöva en miljon 

nya hotellrum till 2018 (Marketline, 2014, s. 12; Slattery, 2008, s. 7). I Sverige 

uppskattas det behövas en ökning med 18 000 hotellrum till 2020 (Gillberg, 2014). Det 

är alltså en marknad som dels haft en stadig tillväxt historiskt men som senare år har 

haft en ökande tillväxt och detta leder till att nya hotell måste byggas för att möta den 

ökande efterfrågan. 

Denna globala och nationella tillväxt samt prognosen inför framtiden har även 

avspeglats i Umeå där nya hotell har öppnat och andra bygger ut. De senaste två åren 

har Comfort Hotel Winn (Comfort Hotel Winn, 2014), Stora Hotellet (Stora Hotellet 

Umeå, 2015) och U&Me Hotel (U&Me Hotel, 2015) öppnat och Elite Hotel Mimer slår 

upp portarna 2016 (Elite Hotels, 2015). Clarion Collection Uman har även planer på att 

bygga ut hotellet med 70 nya rum (Hirsch, 2013). Hotellmarknaden i Umeå växer alltså 

och kommer fortsätta göra det de närmsta åren. 

Umeå Kommun kom nyligen ut med information om deras strategi för kommunens 

fortsatta tillväxt och målet att 2050 ha 200 000 invånare och på så sätt bidra till att göra 

Umeå till “norra Sveriges självklara huvudstad” (Umeå Kommun, 2014). Utöver detta 

var Umeå även Europas Kulturhuvudstad 2014 (Umeå2014, 2015). Detta blir två tydliga 

signaler från offentligt håll att det är en stad i utveckling och det leder till att staden blir 

mer intressant för företag och därmed även för hotell att etablera sig i staden. Eftersom 

en växande stad leder till att fler företag etablerar sig, leder det även till att 

konkurrensen ökar vilket i sin tur ställer krav på strategier, bland annat om prissättning 

men även på själva produkten.   

Det finns många (Enz et al., 2004; Enz et al., 2014; Noone et al., 2013; Peiró-Signes et 

al., 2014; Porter, 1998; Wright, 2013) artiklar som behandlar konkurrens i 

hotellbranschen och även om strategier och vad som bör prioriteras för att få höga 

intäkter. Enz et al. skriver om varför reducering i pris inte leder till ökade intäkter och 

att det är bättre att ha ett pris något över sina konkurrenter för att få så hög RevPAR 

(Revenue Per Available Room) som möjligt (Enz et al., 2004, s. 24). Denna slutsats 

kommer även Noone et al. (2013) fram till. Vidare har de även studerat hur förändring 

av pris långsiktigt påverkat hotell och kommit fram till att hotell med en stadigare 

prisnivå också har stadigare flöden av gäster och därmed stabilare intäkter (Noone et al., 

2013, s. 219-220). Detta är bland annat två artiklar vi kommer utgå ifrån när vi studerar 

hur priset på hotellrum förändrat sig på Umeås hotellmarknad.  

Vidare har Enz et.al. (2014) skrivit om hur lång tid det tar för nya hotell att etablera sig 

på marknaden i jämförelse med hotellen som redan är verksamma. De kommer fram till 

att det tar fem till sex kvartal för ett hotell att etablera sig på marknaden och att denna 

period kan bli något lägre för hotell inom kedjor då de har redan många rådande avtal 
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för leveranser av exempelvis möbler, mat etcetera (Enz et al., 2014, s. 148-150). Som vi 

tidigare nämnt är Umeå en stad i tillväxt, både vad det gäller befolkning och 

besöksnäringen vilket således lett till att nya hotell etablerat sig i staden. Detta gör det 

intressant att studera hur de nya hotellen i Umeå resonerat kring deras 

konkurrenssituation och när de kommer vara en etablerad aktör på marknaden. 

Gemensamt för samtliga artiklar vi har hittat är att deras studier har varit övergripande 

för att skapa generaliseringar, det har i en del fall varit studier på nationell nivå (Enz et 

al., 2014; Noone et al., 2013) och i vissa fall även kontinental nivå med Europa och 

Nordamerika som fokus (Slattery, 2008; Marketline, 2014)  Vi har inte hittat någon 

studie som har intervjuat hotellaktörerna i en enskild stad och belyst deras tankar och 

strategier. Studierna vi har hittat har granskat hotellbranschen utifrån med stort antal 

undersökta hotell. Det leder till att de får ett statistiskt bättre säkerhetsställt resultat med 

den kvantitet deras studier innehåller men innebär också att de inte går in på djupet hos 

de olika hotellaktörerna. Vi gör därför ett aktivt val att hålla intervjuer för att få en 

djupare förståelse hos marknadens aktörer och se på konkurrenssituationen i en specifik 

stad, i vårt fall Umeå. Det gör att vi inte kan dra generaliserbara slutsatser som stämmer 

överrens med andra städer men studien kan appliceras på hotellmarknader med liknande 

situation och förutsättningar. Vi kommer alltså att genomföra en studie där vi ser på 

företags beteende på marknaden och deras strategi.  

Vi anser därför att det är viktigt för de som befinner sig på hotellmarknaden att veta hur 

nya aktörer har resonerat kring val av etableringsort och hur den befintliga marknaden 

har förändrats i samband med detta samt vilka utmaningar de nya hotellen har ställts 

inför. Även om stora aktörer har mycket kapital att tillgå vid nyetableringar kan det 

fortfarande ligga i företagets intresse att se på en studie som tar upp utmaningar och 

utveckling på en specifik destination eftersom hotellbranschen är i ständig utveckling 

och således letar aktörer ständigt efter nya destinationer att etablera sina hotell på.  

1.2 Problemformulering  
Hur reagerar hotellmarknaden på nyetableringar samt hur ser de nya hotellen på den 

rådande och framtida konkurrenssituationen? 

1.3 Syfte 
Vårt huvudsakliga syfte med denna studie är att söka svar på hur nyetablerade hotell ser 

på konkurrens. Detta för att kunna bistå hotellmarknaden med information om hur nya 

aktörer med en specifik syn på konkurrens och samarbete påverkar en marknad, samt 

utmaningar och möjligheter nya hotell ställs inför. För att uppfylla vårt huvudsyfte har 

vi delat upp det i följande tre delsyften: 

 

 Analysera och diskutera likheter och skillnader mellan de nyetablerade hotellen 

 Analysera hur marknaden ser ut och utvecklar sig i samband med 

nyetableringar  

 Redogör för hur de nyetablerade hotellen hanterar konkurrens 

1.4 Studiens process 
Vår studie kommer att ha en process med både kvantitativt innehåll i form av statistik vi 

erhåller från Visit Umeås kontor samt en kvalitativ insamling genom intervjuer som vi 

genomför med Visit Umeå och samtliga nyetablerade hotell i Umeå. De nya hotellen 

som finns i Umeå är Stora Hotellet och U&Me som har samma ledning samt Comfort 
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Hotel Winn som tillhör kedjan Choice. Detta leder till att det sammanlagt blir två 

intervjuer med hotellen, en med hotelldirektören för Comfort Hotel Winn och en med 

hotelldirektören och revenue managern på Stora Hotellet och U&Me. 

 

Vår teoretiska metod kommer ha en uppdelning gällande den ontologiska ståndpunkten 

och kunskapssynen då den kvantitativa och den kvalitativa insamlingen inte har 

liknande förutsättningar och därför inte kan tolkas under samma ramverk. Eftersom 

intervjuer handlar om sociala situationer där tolkning av svaren utgör grund för 

användning av materialet i jämförelse med data som kan ses objektivt genom mätningar 

leder det till att vi gör en uppdelning i kapitel 2 mellan data vi erhåller från Visit Umeå 

och våra intervjuer. 

 

Teorikapitlet delas upp i tre olika huvudområden. Valet av teorier diskuteras närmare i 

kapitel 2.6 och tillvägagångssättet för teoriinsamling kommer presenteras i 2.7. 

Eftersom Visit Umeå har tagit del av SCBs årsrapporter över hotellmarknaden i Umeå 

så är det SCB som står för den praktiska metoden när de samlade in data från hotell i 

Umeå. Vi kommer därför endast beskriva tillvägagångssättet och den praktiska metoden 

för intervjuerna som vi kommer att genomföra med en koppling till den insamlade 

datan. Vidare kommer vår empiri vara uppdelad i två avsnitt. Ett avsnitt där vi 

presenterar den data vi erhåller från Visit Umeå som vi bearbetar och sammanställer i 

diagram och ett avsnitt med resultatet vi erhåller från intervjuerna. Därefter kommer vi 

att använda oss av vår empiri i analyskapitlet och använda den bearbetade datan samt 

resultatet från intervjuerna för att analysera våra syften med studien. Vi kommer sedan 

med hjälp av vår analys återknyta till problemformuleringen i en slutsats.  

1.5 Begränsningar 
I denna studie har vi valt att begränsa oss till nyetablerade hotell belägna i Umeå 

kommun. Vi gör denna geografiska begränsning eftersom vi upplever att Umeås 

hotellmarknad är representativ för växande städers hotellmarknad och utveckling samt 

möjliggör för oss att dra vissa generaliseringar bland andra växande hotellmarknader 

utifrån våra resultat. Även det faktum att de flesta nationella hotellkedjor är etablerade i 

Umeå reflekterar till en viss gräns den konkurrenssituation som finns i andra medelstora 

svenska städer. 

1.6 Avgränsningar 
De intervjuer vi genomför med hotellen kommer att ske med högt uppsatta personer 

från nyetablerade hotell i Umeå eftersom vår studie avser att undersöka hur de nya 

hotellen ser på den rådande och framtida konkurrensen på hotellmarknaden i Umeå. En 

högt uppsatt person på ett hotell har en övergripande blick av företagets strategi och 

vardagliga verksamhet. Vi har medvetet valt att inte genomföra en intervju med 

representanter från First Hotel Dragonen då de innan studiens påbörjan endast varit 

verksamma i fyra månader. Vidare var det ett gammalt hotell som renoverat och bytt 

ägare, och alltså inte ett helt nyetablerat hotell. Den data från Visit Umeå som vi 

bearbetat behandlar statistik till och med 2014, och således finns inte First Hotel med i 

denna statistik, med undantag för en månad.  

 

Ett alternativ hade kunnat vara att intervjua chefer från äldre hotell för att ge ett större 

djup till studien och se hur de upplever att de nya hotellen har påverkat 

hotellmarknaden. Dock eftersom vår studie avser att belysa nyetablerade hotells syn på 

den rådande och framtida konkurrenssituationen på marknaden täcker vi detta genom att 
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vi har intervjuer med samtliga nyetablerade hotell i Umeå. Vi har även valt att intervjua 

samt samlat in data från Visit Umeå eftersom de är en stor del av besöksnäringen i 

Umeå och har en god insyn i verksamheten vilket hjälper oss i besvarandet av vår 

problemformulering. Vidare ger det oss även en inblick i hotellens verksamhet från en 

extern part. 
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2. Studiens utgångspunkter 
 

I detta kapitel ämnar vi att skildra studiens utgångspunkter. Vi har valt att dela upp 

delkapitlen om ontologisk ståndpunkt och kunskapssyn i två delar, där den ena 

behandlar data och den andra delen intervjuerna. Kapitlet börjar inledningsvis med att 

beskriva och tydliggöra den förförståelse vi som författare har för de ämnen vår studie 

behandlar. Sedan för vi en diskussion om det teoretiska metodvalet vi gjort i form av 

ontologisk ståndpunkt, kunskapssyn och forskningsansats. Fortsättningsvis redogör vi 

för studiens perspektiv, hur vi har gått tillväga vid teorigenerering och hur 

litteratursökningen gick till. Vi avslutar med att kritiskt granska den litteratur och 

andra källor som vi har använt i studien. 

2.1 Förförståelse 

Teoretisk förförståelse 

Efter tre års universitetsstudier vid Hotellmanagementprogrammet, varav 90 

högskolepoäng företagsekonomi, anser vi oss ha en relativt god kunskap om 

företagsekonomi. Vi har dessutom studerat  finansiering på C-nivå, där vi skaffat oss en 

djupare kunskap om bland annat risk och investeringsmöjligheter. Vi anser att med den 

fördjupade kunskapen växte vårt intresse inom dessa ämnen och har därför lett fram till 

att vi vill förstå varför hotell valt att etablera sig på en konkurrensutsatt marknad och 

risken det medför.  

Företagsekonomikurserna vi har läst på universitetsnivå har i många fall inte kopplats 

till hotellbranschen utan varit mer generella. Vi anser oss ändå ha en tillräckligt god 

kunskap för att genomföra studien och en god förståelse för de ekonomiska aspekterna 

som ett hotell ställs inför. Detta med hjälp av informationsökning inför studien men 

även vår praktiska förförståelse som vi kommer presentera nedan. 

Praktisk förförståelse 

Under våra liv har vi upplevt många olika hotell vid resor utomlands, för att träffa 

vänner i andra städer eller i många andra sammanhang. Utifrån sett har vi fått 

uppfattningen att det är en väldigt omfattande bransch med många olika delar som ska 

passa, allt från hotellens läge till mat,  utformning av rum, personalens bemötande 

etcetera. Allt detta behöver vara väl fungerande för att hotell ska locka till sig gäster. 

Under våra personliga erfarenheter av hotell har vi upplevt att det finns olika stor 

efterfrågan på olika destinationer där det i vissa fall krävs bokning många veckor i 

förväg och i andra fall räcker att besöka hotellet samma dag eller någon dag innan.  

Vi har flera års praktisk erfarenhet från arbete inom service och besöksnäringen där vi 

båda de senaste åren har inriktat oss på hotellbranschen, både genom 15.0 

högskolepoäng Praktik men även genom arbete vid sidan av studierna. En av författarna 

arbetar vid det relativt nyetablerade hotellet Radisson Blu Waterfront som öppnade 

2011 i Stockholm och den andra har jobbat på två hotell sedan de öppnade 2014 i 

Umeå, Stora Hotellet samt U&Me Hotel. Vi jobbar båda två i receptionen och har inte 

någon praktisk erfarenhet av ekonomiavdelningens arbete och detta kan således påverka 

vår förståelse för hotellbranschens ekonomiska aspekter men vi upplever att vi har 

tillräcklig kunskap för att genomföra vår studie. 

Vidare kan våra anställningar på hotell påverka vår studie då vi har en annorlunda 

förståelse för hotell i jämförelse med en person som aldrig jobbat inom branschen, men 



     

6 

 

även att vi kan sträva efter att försöka hitta positiva resultat då det är en bransch vi 

ställer oss positiva till. Det blir således viktigt för oss att kritiskt reflektera över de 

resultat och resonemang vi för i studien och tänka på hur vår förförståelse kan påverka 

studien. 

2.2 Ontologisk Ståndpunkt 
Den samhällsvetenskapliga metoden är en verktygslåda där vi som skribenter har 

tillgång till olika metoder som vi kan del av och använda oss utav i vår studie. Det 

handlar om hur vi som samhällsvetare anser uppfattar sambandet mellan hur den sociala 

verkligheten är beskaffad men även hur den ska utforskas, vilket formar vår studie 

(Bryman, 2013, s. 21). Det är av avgörande betydelse att bestämma om den data som 

samlas in är objektiv, det vill säga att det finns en yttre verklighet som ser likadan ut 

oberoende av åskadaren, eller om den betraktas som en konstruktion, vilket bygger på 

att tolka aktörernas uppfattningar och handlingar (Bryman, 2013, s. 35).  

 

Vår studie innehåller två delar, där vi dels använder oss av en objektivistisk ståndpunkt 

för att analysera data samt en konstruktionistisk ståndpunkt vid tolkningen av 

intervjuerna. 

Data 

Genom insamlingen av data ämnar att söka svar på hur hotellmarknaden har reagerat på 

nyetableringar av hotell. Datan som samlats in innehåller statistik om beläggningsgrad, 

prissättning och antal tillgängliga rum vid samtliga hotell i Umeå. På en hotellmarknad 

finns det olika företag som bedriver hotellverksamhet, de får ses som de sociala 

aktörerna på marknaden som finns inom hotellmarknadens ramar. Själva 

hotellmarknaden är då den yttre verklighet som tolkas likadant oavsett åskådare som är 

oberoende av de sociala aktörerna. Den data vi har samlat in innehåller statistik till 

hotellmarknaden och kan då tolkas oavsett vilka hotell som utformar den (Bryman, 

2013, s. 36).  

Intervjuer 

I vår studie ämnar undersöka hur nyetablerade hotell har påverkat marknaden och hur 

de själva ser på den nya marknaden som växt fram i och med förändringen av utbudet. 

Eftersom vi har till avsikt att tolka företagens aktiva val av strategier som sociala 

aktörer som påverkas av sina uppfattningar och handlingar blir det således naturligt att 

studien har en konstruktionistisk ståndpunkt. Våra intervjuer avser inte att generera 

fakta som sedan går att mäta utifrån en positivistisk synpunkt, utan det handlar om 

sociala konstruktioner och interaktionen mellan de nya hotellen på marknaden och den 

övriga marknaden. Därför försöker vi genom att använda oss av ett konstruktionistiskt 

synsätt belysa hur dessa interaktioner ser ut och vilka utbyten som görs mellan 

marknadens sociala aktörer. När man ser på interaktioner mellan sociala aktörer går det 

inte att få fram en objektivt mätbar sanning utan den är i ständig bearbetning och därför 

är det som forskaren får fram inte slutgiltigt (Bryman, 2013, s. 37). 

 

Även om de undersökta hotellen hade varit exakt likadant utformade betyder det inte att 

de kommer nå fram till samma resultat eftersom ett företag utgörs av en grupp 

människor som skapar sociala konstruktioner (Bryman, 2013, s. 37). Då vi har till avsikt 

att undersöka företagens attityder anser vi att det är osannolikt att två företag för 

snarlika resonemang även om det är två nystartade företag i samma bransch. 
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2.3 Kunskapssyn 

Data 

Vår insamlade data visar på hotellmarknadens resultat de senaste åren i form av 

genomsnittliga försäljningspriser, hotellens beläggning och totalt antal hotellrum under 

ett år. Denna data ser vi från ett positivistiskt perspektiv och vi anser att det 

naturvetenskapligt går att mäta datan då den presenteras i siffror. Vid ett positivistiskt 

perspektiv ska även den data som presenteras vara värderingsfri, ett krav vi upplever att 

vår data lever upp till (Bryman, 2013, s. 30). Prisutvecklingen, utvecklingen i 

beläggningsgrad och antal hotellrum på marknaden anser vi utläses likadant oavsett om 

det är vi eller någon annan som studerar den då det vi valt analysera är marknadens upp- 

eller nedgång vilket vi gör med naturvetenskapliga metoder i form av statistik som 

presenteras som siffror.  

Intervjuer 

Intervjuerna å andra sidan tolkas från en interpretativistisk utgångspunkt med vilket 

menas att det är tolkningen av svaren i intervjuerna som står till grund. Vi kommer 

genomföra intervjuer med tre hotell samt Visit Umeå som är en ideell organisation som 

jobbar med marknadsföring av Umeå som destination. Det blir därför viktigt att tolka 

intervjuerna eftersom det inte finns något resultat som går att utläsa objektivt oavsett 

beskådare. En intervju, förutsatt att den inte innehåller enbart mätbar data såsom siffror, 

leder naturligt till att svaret måste tolkas av intervjuaren för att kunna ge mening och 

kunna appliceras i ett sammanhang i studien.  

2.4 Forskningsansats 
Den deduktiva ansatsen representerar den vanligaste tolkningen av sambandet mellan 

teori och praktik när det kommer till samvällsvetenskap. Det innebär att forskaren 

härleder hypoteser utifrån befintlig teori som sedan ska bekräftas eller förkastas när 

insamlingen av data är klar och forskaren har presenterat och analyserat resultatet. 

Därefter kan det leda till omformulering av teorier och innebär att forskaren presenterar 

konsekvenserna av resultatet för den teori studien grundades på (Bryman, 2013, s. 26). 

 

Då vi innan utförd insamling av data valt att utgå ifrån teorier blir det således naturligt 

att välja en deduktiv ansats. Intervjuerna som vi avser hålla kommer innehålla frågor 

utifrån våra valda teorier och kommer även vara utformade så att svaren tydligt kan 

användas till att uppfylla våra syften och besvara vår problemformulering. 

Syftet med vår studie är att söka svar på hur nyetablerade hotell ser på konkurrens. Vi 

avser att göra en empirisk studie i form av tre semistrukturella intervjuer, något vi 

kommer gå igenom ingående i den praktiska metoden. Vi kommer sedan tolka resultatet 

och belysa studiens syften med hjälp av intervjuerna. För att ge bättre grund till studien 

kommer vi också analysera insamlad data och använda den som ett stöd till intervjuerna 

och resonemangen respondenterna för fram. Vidare ska vi genom resultatet av vår 

studie redogöra för utmaningar och möjligheter nya hotell ställs inför samt hur den 

befintliga marknaden utvecklar sig i samband med nya aktörer för att kunna bidra som 

stöd vid hotelletableringar på nya destinationer.  

En alternativ ansats hade varit induktiv där teorin är resultatet av en forskningsansats. 

Det är motsatsen till deduktiv och går alltså från att först generera data till att därefter 

avspegla resultatet i teori. Vid en induktiv ansats drar forskaren generaliserbara 

slutsatser på grundval av observationerna. Vidare kan en induktiv ansats kräva att 



     

8 

 

forskaren samlar in ytterligare information för att den teori som genereras ska kunna 

anses vara hållbar, det är således en mer tidskrävande process än den deduktiva 

(Bryman, 2013, s. 28). 

I vår studie hade en induktiv inriktning exempelvis varit att fråga nyetablerade hotell 

om utmaningar och processen att etablera sig på en ny marknad för att därefter låta den 

insamlade datan leda till en teori. Men då vårt syfte är att söka svar på hur nyetablerade 

hotell ser på konkurrens anser vi att det deduktiva angreppssättet är det korrekta för vår 

studie eftersom intervjufrågorna är kopplade till befintlig teori.  

2.5 Val av teori 
Vi har valt att fokusera på tre teoriområden i denna studie. Teorier om utbud och 

efterfrågan kommer att utgöra grunden i studien. Förutom utbud och efterfrågan 

kommer även teorier om prissättningsstrategier samt kluster att behandlas. Vi kommer 

nedan redogöra för de tre teoriområdena och diskutera varför de är relevanta för vår 

studie. 

 

Utbud och efterfrågan 
Utbud och efterfrågan utgör grunden i en marknadsekonomi (Henderson, 1922). 

Traditionellt sett följer utbudet den efterfrågan som finns på marknaden, men numera 

kan det konstateras att det även kan vara tvärtom, att det utbud som finns skapar 

efterfrågan (Wright, 2013). Eftersom vi vill studera nya hotell och hur de påverkat 

hotellmarknaden vill vi se om de mött en ökad efterfrågan eller om de genom etablering 

har skapat efterfrågan.  

 

Prissättningsstrategier 
I början av studien har vi diskuterat att ett korrekt pris på en marknad är när både 

producenter och konsumenter är överrens om ett pris och därför genomför en affär 

(Hardwick et al., 1999, s. 10). I och med att vi vill studera de nya hotellen på 

marknaden vill vi se hur de påverkat prissättningen i branschen.  

 

Kluster 
Ett avgränsat geografiskt område där företag inom samma bransch etablerar sig och är 

sammankopplade kallas för kluster (Porter, 1998
2 

s. xxii). Trots att de är konkurrenter 

kan de dra fördelar av varandra och det kan även uppkomma en situation som 

framkallar utveckling hos företagen. Om ett företag presterar bättre än de andra kan 

detta leda till att de andra företagen inom klustret försöker mäta sig med konkurrenten 

och höja sig till deras nivå (Nordin, 2003, s. 16). Vi kommer använda oss av teorier om 

kluster för att se om de nya hotellen i Umeå har några etablerade samarbeten inom 

klustret och hur de påverkas av de andra aktörerna. 

2.6 Litteratursökning 
Vi har främst använt oss av de olika databaser och bibliotekskataloger som 

tillhandahålls av Umeå universitet för att söka litteratur till denna studie.  

 

Inledningsvis sökte vi efter artiklar som behandlat liknande ämnen. Detta för att skapa 

en uppfattning om vad tidigare studier har behandlat men även för att ge oss inspiration 

till teorier att använda oss av i vår studie.  
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Tabell 1 redogör för vilka ord och kombinationer vi använt oss av i vår sökning efter 

artiklar och litteratur. Tabellen är uppdelad genom fem huvudsökord som kan ses överst 

och som sedan utökas med kompletterande sökord. Hotel och Hotel industry räknas till 

samma huvudsökord då vi använde båda vid samtliga tillhörande sökord. 

 
Tabell 1. 

Hotel / Hotel industry Supply and Demand Price Cluster 

Competition Economic Theory Competition 

Increased 

Competition 

Economic theory Competition Establishment 

Cluster(s) Markets Model Supply 

Cluster benefit(s)  Supply Demand 

Supply  Demand Tourism 

Demand  Positioning Advantage(s) 

Price   Porter 

Price positioning    

Price Setting    

Revenue    

Management    

Performance    

Establishment    

 

2.7 Källkritik 

Ämnesbakgrund 

Vårt intresse för ämnesvalet växte i och med den tillväxt som varit i branschen med de 

nya hotellen. Det blev således naturligt för oss att använda artiklar som stärker det 

faktum att hotell och besöksnäringen är i tillväxt och som även påvisar hur 

hotellmarknaden kommer utveckla sig de kommande åren, inte enbart i Sverige utan 

även globalt. Slatterys (2008) artikel är vetenskaplig och pekar på tillväxt inom antal 

gästnätter i framtiden för hotellen. Även en nyhetsartikel (Gillberg, 2014) vi har valt att 

använda i studien påvisar att det kommer vara tillväxt de kommande åren, och därför  är 

det ett intressant ämne att studera. Artikeln är inte vetenskaplig och därför kan 

trovärdigheten ifrågasättas men eftersom artikelns information är från besöksnäringens 

branschorganisation Visita anser vi att den är tillförlitlig. Den kommer dock inte vara av 

bärande vikt då studien främst kommer byggas på vetenskapliga artiklar.   

 

Vidare har vi använt hotellens egna hemsidor för att visa när de öppnade och de får 

anses vara trovärdiga då vi inte kan se någon anledning till att de skulle ljuga om sitt 

öppningsdatum.  

 

Vi har även använt oss av artiklar hämtat på EBSCO för att belysa tidigare forskning 

inom området med framför allt fokus på hotellbranschen. Alla dessa artiklar är 

vetenskapliga och en del av dem kommer vi använda oss utav vidare i studien i bland 

annat teorikapitlet och en del nämns enbart här för att upplysa om tidigare forskning 

som genomförts. 
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Teorikapitel 

Artiklar som har använts i teorikapitlet har överlag varit artiklar tagna från databaser 

kopplat till Umeå Universitets bibliotek och framför allt tagna från databasen EBSCO 

vilket således leder till att de är kritiskt granskade innan de blir publicerade i databasen. 

För att koppla från utvalda teorier och artiklar som belyser vårt ämne har vi vid några 

tillfällen använt oss av artiklar som inte är kritiskt granskade, bland annat statistik från 

SCB som vi upplever är trovärdig eftersom det är en statlig myndighet som arbetar med 

statistik och har därför inget intresse av att visa felaktiga siffror. Vidare har vi även 

använt oss av artiklar från de hotellen vi avser att undersöka för att belysa dess egna 

strategier och vi har även valt att lyfta in ett antal olika nyhetsartiklar för att belysa det 

ökade intresset av Umeås hotellmarknad i media då nya hotell etablerat sig. Tidningarna 

är vinstdrivande och det är således i deras intresse att locka till sig så många läsare som 

möjligt vilket kan påverka den information de framför i sina artiklar. Dock anser vi att 

då så många olika nyhetsbyråer har skrivit om dessa händelser så bör de stämma och vår 

tanke är inte att bygga studien på dessa artiklar utan de används enbart för att påvisa ett 

stort intresse från medias håll att skriva om nya hotell. 

 

Artiklarna som vi har använt är överlag från 2000-talet men med några få undantag. 

Dock anser vi att de källor vi använt som skrevs innan 2000-talet ändå är trovärdiga då 

de behandlar grundläggande ekonomiska teorier. Det kan vara så att förändringar har 

skett i samhället under tiden som gått vilket kan påverka deras användbarhet men vi 

upplever att grundläggande ekonomiska teorier tar tid att förändra och vi anser att det 

således är korrekt att använda dessa teorier tills en ny teori kan påvisa något annat. De 

äldre artiklarna fyller en funktion där de ger en grund till vårt teorikapitel. De artiklar 

som är tagna från 2000-talet behandlar dessa teorier i sina studier och binder ihop dem 

med äldre teorier och påvisar därmed att de äldre teorierna fortfarande är relevanta.  

 

När vi gjorde vårt val av teorier och började söka efter artiklar gällande utbud och 

efterfrågan var resultaten på sökorden väldigt omfattande till mängden. Ett problem var 

att väldigt många artiklar handlade om traditionell produktion, och eftersom vår studie 

behandlar servicebranschen kunde de inte appliceras på ett adekvat sätt. Det kan således 

ha lett till att vi missat studier som tar upp väsentliga infallsvinklar till vår studie. Vi 

anser dock att de studier vi har valt om utbud och efterfrågan har en naturlig koppling 

till hotellbranschen, och därför är relevanta och bidragande till arbetet. 
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3. Teorikapitel 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för tidigare teorier och studier som har koppling 

till våra utvalda teoretiska utgångspunkter. De kommer därför att behandla utbud & 

efterfrågan, prissättningsstrategier och kluster. Vi kommer genomgående att föra en 

diskussion mellan de utvalda studierna och teorierna kopplat till vår egen studie och 

hur vi kan ta användning av dem.  

3.1 Utbud & efterfrågan 
Traditionellt finns det tre grundlagar om utbud och efterfrågan på en marknad 

(Henderson 1922, s. 18). När en marknad har större efterfrågan än utbud ökar priset och 

likaså sjunker priset om utbudet är större än efterfrågan. Vidare leder en ökning i pris 

till att mätta efterfrågan och därmed ökar utbudet och det motsatta gäller  när priset 

sjunker, då ökar efterfrågan och utbudet minskar. Slutligen hamnar priset på en nivå där 

den avspeglar efterfrågan på marknaden. Vidare konstaterar Sowell (2000, s. 16) att 

flödet med utbud och efterfrågan inte är konstant utan i ständig förändring och med 

Henderson’s (1922, s. 18) tre grundlagar i beaktan blir det svårt att förutse ett framtida 

behov för en marknad då förändringar i pris kommer att ske och därmed förändringar i 

efterfrågan. 

 

Detta är en traditionell syn på utbud och efterfrågan, och vi anser att det även kan 

kopplas till tjänsteprodukter. Det kan definitivt även appliceras på hotellmarknaden, där 

dock utbudet är fastställt varje dag men efterfrågan varierar. Utmaningen blir då att 

hålla höga flöden av beläggning under en lång tid till ett pris som är par eller premium, 

och även om det inte går att se framtida mönster i efterfrågan försöker företag göra 

prognoser som är mer eller mindre korrekta. 

3.1.1 Utbud och efterfrågan inom hotellbranschen  

Under nittonhundratalet gick Sveriges ekonomi igenom omfattande strukturella 

förändringar. 1900 utgjorde tjänstesektorn tre procent av sysselsättningen, något som 

växte till 80 procent 2010 (Echeverri & Edvardsson, 2012, s. 28) Vidare utgjorde 

tjänstesektorn 70 procent av landets totala bruttonationalprodukt 2011 (Holmberg, 

2012). Att tjänstesektorn har växt kraftigt samtidigt som den varuproducerade sektorn 

minskar menar Echeverri & Edvardsson (2012, s. 28) inte är unikt för Sverige utan 

något som skett i alla industriländer.  

 

När ett lands ekonomi blir mer tjänstebaserad leder det till ökad diversifiering i 

näringslivet och ökat välstånd. Då hotellbranschen är en del av tjänstesektorn påverkas 

den positivt av denna effekt, och desto större del av ett lands bruttonationalprodukt som 

är från tjänsteföretag, desto bättre går det för hotellbranschen. Det innebär ökat antal 

inrikes affärs- och nöjesresor vilket betyder att utbudet, koncentrationen samt 

diversifieringen av hotell ökar. (Slattery, 2008, s. 1)  

 

Hotell i USA och Storbritannien har en stabil fördelning av gäster över ett helår, 

eftersom de har fler inrikes än utrikes resenärer, vilket är en effekt av en tjänsteinriktad 

ekonomi (Slattery, 2008, s. 7). Vi ser likheter mellan Sverige och den 

amerikanska/brittiska hotellindustrin, där också det svenska näringslivet till stor del 

utgörs av tjänsteföretag (Echeverri & Edvardsson, 2012, s. 28) och svenska hotell kan 

därför antas ha en jämnare fördelning av gäster under året än exempelvis den franska 

hotellnäringen som verkar i ett land med mindre utvecklad ekonomi (Slattery, 2008, s. 

7). Dessa likheter kan även appliceras på hotellmarknaden i Umeå, där drygt 80 procent 
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av gästnätterna utgjordes av inrikes gäster 2013 (Andersson, 2014, s. 12). Detta tyder på 

ett stabilt flöde av gäster vilket är attraktivt när en ny aktör ska öppna hotell.  

 

När utbudet av en produkt ökar kommer försäljningspriset närma sig 

produktionskostnaden, för att företaget vill sälja av det som produceras. Detta stämmer 

dock inte inom alla marknader då det har visat sig att när utbudet ökar, och om inte 

efterfrågan ökar med den, kommer istället producenterna hålla inne på en del av lagret 

och inte sälja produkterna till ett reducerat pris (Laurence, 2010). Möjligheten finns att 

med etableringen av nya hotell i Umeå kan utbudet ha överskridit efterfrågan och det 

kan då vara så att en del av utbudet i form av rum hålls kvar för att hotellen inte vill 

sälja dem till ett billigare pris. Eftersom hotellrum inte går att lagra leder till att hotellet 

måste överväga om de vill sälja ut alla rum för maximal beläggning eller hålla en stabil 

prisnivå och därmed ha utebliven försäljning. Vi kommer diskutera i 3.2.1 

Priselasticitet att det förra kan skapa en marknad där kunden kommer vänta med att 

boka hotellrum tills priset på dem sänkts, vilket skapar osäkra försäljningsmönster. 

Därför anser vi att detta är relevant att ha i åtanke på en hotellmarknad och hur den har 

utvecklat sig. 

 

När hotell etablerar sig på en marknad leder det till att utbudet ökar. Det behöver inte 

nödvändigtvis leda till att marknadens efterfrågan växer och risker finns att det förvärrar 

den rådande konkurrensen på marknaden i det som Wright kallar “plummit-effekten” 

(Wright, 2013, s. 4). Plummit-effekten innebär att när fler aktörer etablerar sig på en 

marknad leder till att konkurrensen ökar men inte efterfrågan och det kan leda till att 

hotell måste sänka sina priser för att få en tillfredsställande beläggningsgrad och det 

leder till ett priskrig på marknaden. Det kan i sin tur leda till att aktörerna som investerat 

i marknaden inte får någon avkastning och i vissa fall inte får tillbaka placerat kapital 

(Wright, 2013, s. 4). En annan risk är att en ort kan vara starkt förknippad med en viss 

bransch vilket kan medföra att hotellnäringen frodas vid konjunkturuppgångar men att 

den påverkas kraftigt negativt vid ekonomiska kriser (Wright, 2013, s. 4).  

 

En marknad kan hålla sig på en stabil nivå även om förändringar sker i utbud och 

efterfrågan eftersom det finns en etablerad rutin av tillgång och efterfrågan i en bransch 

(Nelson, 2013, s. 30). Det kommer fortsatt vara tillfredsställande för de flesta aktörerna 

även om förändring i utbud eller efterfrågan sker, eftersom kunder och företag är 

flexibla och anpassar sig till förändringar (Nelson, 2013, s. 30). Rutinerna som gör att 

en marknad är stabil har även en flexibilitet i dem, vilket är vad som gör dem stabila, 

och om förändringarna i pris, utbud och efterfrågan är inom ramen av vad som anses 

vara normalt kommer marknadens aktörer att anpassa sig till denna förändring (Nelson, 

2013, s. 30). Då Umeå har nya aktörer som etablerat sig på hotellmarknaden betyder det 

att om den förändring de utgör i utbud och pris inte är allt för omfattande kommer 

marknaden att anpassa sig till den nya ordningen.  

3.1.2 Strategier för etablering 

När ett företag vill slå sig in på en marknad måste det finnas en eller flera anledning/ar 

som motiverar det. Det kan exempelvis vara som vi skrev i kapitel 3.1 att det finns en 

efterfrågan som inte möts och att då priset ökar på marknaden, eller att den egna 

produkten är annorlunda. Att analysera hur attraktiv en marknad är och dess trender är 

viktigt av flera orsaker (Lehmann & Winer, 1994, s. 39). För det första visar 

marknadens attraktivitet huruvida konkurrenterna på marknaden kommer att fortsätta 

sin verksamhet och om andra företag kommer att etablera sig. För det andra visar det 
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ekonomiska tillståndet en bransch är i hur engagerade de olika aktörerna är. Detta är en 

viktig faktor vid en första analys av den rådande marknaden. För det tredje är det viktigt 

att titta på huvudtrender inom vissa områden, t.ex. framsteg inom teknologi och 

reglering (Lehmann & Winer, 1994, s. 39).  

 

För att fastställa en marknads attraktivitet behöver ett antal faktorer undersökas enligt 

Lehmann & Winer (1994, s. 40). Vi kommer nedan förklara mer utförligt de tre faktorer 

som är mest relevanta för vår studie.  

Marknadens tillväxt och livscykel 

Det är inte enbart den rådande tillväxten som är viktig, utan även den framtida tillväxten 

är kritisk för en ny aktör som ska etablera sig på en marknad (Lehmann & Winer, 1994, 

s. 42). Marknader med hög tillväxt är alltid attraktivt eftersom de har hög vinstmarginal, 

och i och med den höga tillväxten blir marknaden lockande för andra företag. Men även 

om tillväxten är hög är det viktigt att ha i åtanke hur snabbt produkten blir föråldrad. 

Tiden det tar för en ersättningsprodukt att komma ut på marknaden beror på hur pass 

skickligt företaget är på att marknadsföra och producera den nya produkten och få ut 

den på marknaden inom en kort tid (Lehmann & Winer, 1994, s. 42).  

 

Vi anser att hotellbranschen inte har någon livscykel då grundprodukten, övernattning, 

är något som alltid kommer att finnas och vara eftertraktat på marknaden. Däremot kan 

det vara viktigt för hotell att ständigt utveckla sin produkt, exempelvis genom att 

använda ny teknologi som gör att incheckningen går snabbare, smarta lösningar som 

underlättar eller förbättrar för gäster, exempelvis trådlöst internet, planlösning av 

rummen etcetera. Några hotell i Umeå har utvecklat sin produkt, exempelvis U&Me 

med automatisk incheckning och Stora Hotellet genom storytelling. I Umeå har flera 

nya hotell etablerat sig de senaste åren och det finns planer att öppna ytterligare hotell 

det kommande året (Elite Hotels, 2015). Det kan bland annat vara för att det funnits en 

tydlig tillväxt på den befintliga marknaden, vi kommer återkomma till detta i 

analyskapitlet. 

Säsongsvariationer 

Säsongsvariationer är generellt sett inte något som företag ser positivt på. Variationer 

under ett år kan vara stor, beroende på vilken produkt företaget erbjuder (Lehmann & 

Winer, 1994, s. 43). Säsongsbetonade branscher genererar priskrig då det finns få andra 

chanser att generara bra försäljningsintäkter (Lehmann & Winer, 1994, s. 43). För 

hotellen i Umeå blir det således viktigt  att identifiera eventuella säsongsvariationer och 

hur det leder till en utmaning för företagen där de antingen går in med all fokus när det 

är säsong, eller försöker locka till sig mer gäster när det är lågsäsong.   

Lönsamhet 

Lönsamhet är något som varierar både mellan företag i samma bransch och mellan 

branscher (Lehmann & Winer, 1994, s. 43). Något som också är viktigt att överväga är 

fluktuationer i lönsamhet över tid, och även att risken återspeglar sig i avkastningen 

(Lehmann & Winer, 1994, s. 43-44). När hotell etablerar sig i Umeå blir det viktigt att 

ha i åtanke hur hög risken är och att den avkastning som genereras med hotellet är 

tillräcklig för att det ska vara värt investeringen, eller om alternativa investeringar är att 

föredra. Det är även viktigt att ha i åtanke hur lönsamheten varierar i branschen samt 

jämföra den med hur lönsamheten ser ut i andra branscher i Umeå. 
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Det finns även andra indikatorer och faktorer som kan hjälpa till vid etablering på en 

marknad än de som Lehmann och Winer (1994) tar upp. En faktor som kan fungera som 

en första indikator på om utbud och efterfrågan möts är beläggning, där en tumregel är 

att om en hotellmarknad har över 70 procent beläggning tyder det på att det finns en 

efterfrågan på marknaden som är större än utbudet (Wright, 2013, s. 2). Det är dock 

viktigt att reflektera över säsongsvariationer i beläggning, och ha de sämre perioderna i 

åtanke (Wright, 2013, s. 2). Om ett hotell enbart ser på en period med hög beläggning 

vid val att etablera sig kan det vara så att de agerar på felaktiga grunder där en period 

med låg beläggning överspeglar den bra och företaget genererar en sämre omsättning än 

förväntat sett till hela året. 

3.1.3 Att möta eller skapa efterfrågan 

Det finns två sätt att förhålla sig till efterfrågan där det ena är så kallad 

unaccommodated demand som är efterfrågan som inte syns på marknaden för tillfället 

då hotellen är fullbokade (Wright, 2013, s. 2). Eftersom hotell är en marknad med ett 

specifikt utbud går det inte att reservera rum över maxgränsen likt andra mer 

traditionella industrier och branscher där företag kan öka produktionen i takt med ökad 

efterfrågan. Detta leder till att hotellbranschen behöver utöka utbudet i form av nya 

hotell för att kunna möta en stigande efterfrågan. Det andra sättet är induced demand 

och det är när ett hotell skapar ökad efterfrågan genom att exempelvis erbjuda unika 

upplevelser, har ett specifikt varumärke, bokningssystem eller försäljningsteam. Ett nytt 

hotell kan också leda till att hotellmarknaden blir exponerad för potentiella gäster som 

inte tidigare varit medvetna om destinationen (Wright, 2013, s. 2).  

 

I Umeå ser vi båda delar i etableringen av de nya hotellen. Stora Hotellet, U&Me Hotel 

och Hotel Winn har identifierat ett behov av fler hotellrum och de kan då erbjuda ökat 

utbud. Vi anser att Hotel Winn har fokuserat på unaccommodated demand, men att de 

även genom sitt varumärke har försökt bidra till att öka efterfrågan. Eftersom Stora 

Hotellet inte tillhör någon stor kedja upplever vi att varumärket inte är det 

grundläggande utan hotellet har haft som primära fokus att ge gästen en unik 

helhetsupplevelse med hjälp av sjömanstemat som råder på hotellet och dess inredning 

(Stora Hotellet Umeå, 2015). Stora Hotellet har därmed ett fokus på induced demand 

där det nya utbudet har ökat efterfrågan. Detta har även i sig bidragit till att exponera 

hotellmarknaden i Umeå då det unika temat har bidragit med ökat intresse för staden 

och har fått stort utrymme i media (Brodin, 2014; Hemgren, 2014; Ivarsson, 2014; 

Molin, 2014). U&Me Hotel har följt i Stora Hotellets spår men vi anser att de har som 

främsta fokus att mätta efterfrågan, och till skillnad från klassiska hotell är receptionen 

obemannad där gästerna checkar in med hjälp av automatiska incheckningsdiskar och 

rummens utformning liknar inte traditionella hotellrum (U&Me Hotel, 2015). Detta 

leder till att deras produkt således har skapat en unik upplevelse i Umeå även om fokus 

är på att möta efterfrågan. 

 

En fördel med ökat utbud kan dock vara att också efterfrågan ökar, men detta kan endast 

ske om marknaden har de förutsättningar som krävs (Wright, 2013, s. 4). Som vi 

tidigare har nämnt finns det en dold efterfrågan som antingen är unaccomodated eller 

induced. Denna dolda efterfrågan måste finnas på en marknad för att en ny aktör ska 

kunna öka efterfrågan och när utbudet ökar leder det till att den dolda efterfrågan som 

tidigare inte har kunnat få hotellrum nu kan det (Wright, 2013, s. 4). Vi anser att det 

skapar en situation där det nya hotellet gör en stor ekonomisk vinst som inte blir på 
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bekostnad av de aktörer som redan är på marknaden, och således främjar det en god 

ekonomisk utveckling och bidrar även till ökade valmöjligheter för kunderna. 

 

När nya hotell har öppnat i Umeå har de tänkt på riskerna och möjligheterna som finns 

på marknaden, och detta tar vi med oss i studien för att belysa de teorier som tagits upp i 

detta kapitel, har de mött efterfrågan (unaccommodated demand) eller skapat en ny 

(induced demand), samt om de har använt sig av tumregeln vi nämnt (70 procent 

beläggning) för att jämföra med beläggningen i staden historiskt. Vi har även diskuterat 

vilka faktorer som påverkar huruvida en marknad attraktiv eller inte, marknadens 

tillväxt och livscykel, säsongsvariationer samt lönsamhet. Genom att studera dessa 

faktorer skapar sig företagen en bild av hur marknaden kommer att utvecklas. Vidare är 

det intressant att se på om det nya utbudet och konkurrensen leder till att hotellen väljer 

att inte sänka sin prisnivå. Även se på om förändringen har varit inom ramarna av vad 

marknaden kan ta till sig kommer således marknaden lyckas anpassa sig efter det nya 

utbudet. Vi finner det även intressant att se om hotellen prognostiserat det ekonomiska 

läget i Umeå på lång sikt och om de har försökt att kartlägga näringslivet och de gäster 

som besöker staden, samt om det finns någon bransch i Umeå som är särskilt viktig för 

beläggningen vid hotellen. 

 

 

Figur 1. Konsekvenserna av produktens utformning. Författarnas design är baserad på Wright (2013, s. 2). 

3.2 Prissättningsstrategier 
En balans på en marknad uppstår när företag producerar och bidrar med varor och 

tjänster på en marknad och där kunder är villiga att betala det utsatta priset. Då uppstår 

en situation där både producenter och konsumenter är nöjda och inte kräver någon 

förändring (Hardwick, et al., 1999, s. 10). Således är utmaningen att hitta balansen där 

efterfrågan och utbudet möts. När nya aktörer kommer till en marknad och påverkar 

utbudet och efterfrågan kommer det att påverka priset på marknaden. Detta kommer vi 

att koppla till hotellmarknaden i Umeå och hur priset på dess hotellrum har påverkats. 

3.2.1 Priselasticitet 

Traditionell mikroekonomi menar att efterfrågan på en produkt ökar om priset sänks 

(Enz et al., 2004, s. 6). Det finns dock undantag till detta, bland annat när priset är 

oelastiskt. När priselasticitet råder innebär det att intäkterna ökar om priset sjunker, då 

det lägre priset leder till ett ökat antal sålda varor. Om priset på en vara däremot är 

oelastisk innebär det att sänkningen i pris inte kompenseras av tillräcklig ökning av 

intäkter (Enz et al., 2004, s. 6). 
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Det har visat sig att priselasticitet inte är populärt på hotellmarknaden, eftersom det inte 

är lönsamt för hotell att sänka priset på hotellrum för att öka beläggningsgraden (Enz et 

al., 2004, s. 24). Intäkterna är lägre för hotell som har en prisnivå under 

marknadsgenomsnittet. Jämförelsevis har hotell med en prisnivå något högre än den 

övriga marknaden också större intäkter (Enz et al., 2004, s. 24). Detta kommer även 

Noone et al. (2013, s. 219-220) fram till och tillägger att intäkterna på lång sikt ökas om 

hotellen håller en jämn prisnivå. Eftersom kunder annars kan se mönster där hotell säljer 

rum för ett lägre pris för att på så sätt få ökad beläggning, och det bildar en osäker 

marknad där kunderna dröjer med att boka rum för att vänta på ett lägre pris. Det blir då 

svårt för hotellen att veta vilka intäkter de får in (Noone et al., 2013, s. 219). Om ett 

hotell väljer att ha ett högre pris än det genomsnittliga blir det ännu viktigare för hotellet 

att erbjuda god service och personalen måste bidra till en bättre kundupplevelse för att 

gästen ska vara villig att betala det högre priset (Noone et al., 2013, s. 220). Detta visar 

att det är bättre för hotellen att öka priset något och inte sänka det i samband med 

konkurrens men att det viktigaste är att hålla en jämn prisnivå för att förhindra en 

situation där kunder väntar med att boka upp sig på hotellrum eftersom de ser mönster 

med priskrig men även för att få ökande flöden av intäkter. Vi finner det intressant att 

studera hur den befintliga marknaden i Umeå påverkas av nya aktörer och hur 

prissättningen har utvecklats i staden under de senaste åren.  

3.2.2 Hur snabbt nya hotell kommer ifatt marknaden 

Det tar längre tid för privatägda hotell att bli en del av den etablerade marknaden i 

jämförelse med hotell som tillhör en kedja (Enz et al., 2014, s. 141). Enz et al. (2014, s. 

141) konstaterar att det tar fem kvartal för hotell som tillhör kedjor att få RevPAR i nivå 

med övriga marknaden och för privatägda hotell tar det ytterligare två år. En anledning 

till att kedjor etablerar sig snabbare är för att de har större kundbas samt bättre 

distribution och marknadsföringsplattform. Det går dock att förkorta tiden det tar för 

privatägda hotell att etablera sig på marknaden genom att skapa väl fungerande 

distributionskanaler och bra marknadsföring av hotellet (Enz et al., 2014, s. 148). 

 

Stora Hotellet och U&Me Hotel är privatägda hotell under samma ägare och Comfort 

Hotel Winn är en del av en hotellkedja vilket tyder på att enligt teorin kommer Comfort 

Hotel Winn etablera sig fortare på marknaden än de två andra. Vi kommer att ha i 

åtanke hur den eventuellt snabbare etableringen hos Comfort Hotel Winn kan leda till 

att hotellet ställs inför andra utmaningar än de andra nya hotellen, då de inte tillhör 

någon hotellkedja. Stora Hotellet har dock varit framgångsrika i sin marknadsföring och 

inför deras invigning genomförde de en kampanj som blev utsedd till en av världens tre 

bästa i kategorin travel and tourism av International Public Relations Association 

(Hotelnews, 2014), något som kan påskynda etableringsprocessen. 

 

Figur 2. Prissättningsstrategins påverkan på hotellet på kort och lång sikt. Författarnas design är 

baserad på Enz et al., 2004, s. 24 och Noone et al., 2013, s. 219-220. 
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3.3 Kluster 
För att ett geografiskt område ska kunna vara konkurrenskraftigt har det blivit viktigare 

att skapa ett företagsklimat som främjar konkurrens. I det avgränsade geografiska 

området ska det genom tillgång till andra företag inom samma verksamhetsområde 

skapas ett klimat som innebär att konkurrens inte enbart behöver ses som hinder, utan 

även som möjligheter till samarbeten som gynnar alla inblandade parter. Detta är det 

som Michael Porter kallar kluster (Porter, 1998
2 

s. xxi). 

 

Det finns ingen fastställd definition av kluster men Porter (1998
1 

s. 78) definierar det 

som ”clusters are geographic concentrations of interconnected companies and 

institutions in a particular field”. I denna studie översätter vi det som “kluster är en 

sammankoppling av företag och institutioner inom en specifik bransch som verkar på en 

gemensam geografisk plats”. Kluster utmynnar ofta i skapandet av kompletterande 

produkter och tjänster som har en relation till varandra (Porter, 1998
1 

s. 78).  

 

Då kluster har blivit ett ord som används väldigt fritt och inte har någon definitiv 

betydelse kan det vara svårt att skilja på vad som är ett kluster och vad som är ett 

nätverk. Några viktiga skillnader mellan de två begreppen är framtagna av Stuart A. 

Rosenfeld. Nätverk försöker minimera kostnader, har “stängt” medlemskap, baseras på 

kontrakt och samarbete, gör det lättare för företag att åta sig komplex produktion samt 

har gemensamma mål. Kluster å andra sidan attraherar specifika tjänster till en region, 

har ett “öppet” medlemskap, baseras på sociala värden och ömsesidighet, skapar 

efterfrågan för liknande företag, kräver både samarbete och konkurrens samt har en 

kollektiv vision. (Nordin, 2013, s. 13-14)  

 

Kluster skapas generellt naturligt men de kan behöva hjälp för att utvecklas. Det kan 

handla om strategiplanering, statligt stöd, investeringar i infrastruktur och gemensamma 

ansträngningar från marknaden där de har mycket att tjäna på att etablera sig nära 

varandra (Nordin, 2003, s. 17). Destinationer måste ha något att luta sig mot för att 

locka besökare, det kan exempelvis vara många bra restauranger, 

konferensanläggningar, kulturevent eller sevärdheter. Hotell kan dra fördel av detta 

eftersom det lockar gäster till destinationen som i sin tur behöver någonstans att 

övernatta under sin vistelse. Detta skapar en synergieffekt där de olika företagen inom 

klustret drar fördelar av varandra (Nordin, 2003, s. 17-18).  

 

I Umeå kan exempelvis företagen inom besöksnäringen, hotell, restauranger, kaféer 

etcetera dra nytta av det ökade utbudet av kunder när exempelvis företag håller i möten, 

det är något specifikt kulturevent i staden eller besökande föreläsare till Universitetet. 

Företag från andra städer kan se fördelar med Umeå som destination eftersom det finns 

den infrastruktur som krävs, med allt ifrån mötesplatser, övernattningsmöjligheter och 

restauranger. Vi anser att Umeå är ett kluster där hotell kan samarbeta med varandra och 

även andra företag inom besöksnäringen såsom restauranger, kaféer och 

turistattraktioner. Genom att etablera samarbeten mellan dessa olika aktörer kan de 

förbättra helheten för kunden och på så sätt gynna alla inblandade och etablera Umeå 

som en destination. Samarbeten kan exempelvis finnas mellan hotell och specifika 

restauranger där gästerna får paketpris på övernattning och middag, eller att hotellet får 

provision från en restaurang om de rekommenderar den till gästerna. Som vi nämnt 

tidigare jobbar företag inom ett kluster mot en gemensam vision, i Umeås fall är det 

som vi nämnde i problembakgrunden ett mål från stadens sida att vara den självklara 
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huvudstaden i Norrland. Detta upplever vi avspeglat sig i företagen i Umeå och det 

finns en tydlig tro på att staden kommer växa under en lång tid framöver. 

 

Hotellövernattningar är en tjänst och konsumeras samtidigt som den produceras, till 

skillnad mot traditionella produkter som kan lagras om de inte säljs. Nordin (2003, s. 

16) menar att detta gör att tillverkningsindustrin har möjlighet att kvalitetskontrollera 

sin produkt innan den levereras, något som hotellbranschen inte har möjligt till. Den 

egna produkten kan inte ensamt styra över om gästen kommer tillbaka, då hotellet 

endast är en del av helheten. Ett restaurangbesök kan vara ett exempel på en situation 

där hotellet inte kan styra över vad gästens upplevelse resulterar i och kan således leda 

till att om gästen har en dålig upplevelse kan det påverka helheten negativt. Detta kan 

slutligen leda till att gästen inte kommer bo på hotellet igen i framtiden då 

restaurangupplevelsen påverkade negativt i för hög grad. Å andra sidan kan en grupp 

företag skapa mervärde där helheten blir bättre än de olika delarna. Företagen i klustret 

är ömsesidigt beroende av varandra, om en av parterna står för en bra prestation kan det 

leda till att de andra inom klustret kommer försöka höja sig till denna nivå (Nordin, 

2003, s. 16). Även Peiró-Signes, et al. (2014, s. 11) menar att samarbeten inom ett 

kluster ökar omsättningen och prestationen bland aktörerna, även om de är 

konkurrenter. 

 

Ett hotells prestation förbättras om det är beläget i ett kluster, detta gäller särskilt om 

hotellet ligger i en stad (Peiró-Signes, et al., 2014, s. 11). Kluster i städer är dock 

beroende av andra turistattraktioner såsom shopping, restauranger och sevärdheter för 

att locka gäster. Hotell som tillhör kedjor påverkas positivt i högre utsträckning än 

privatägda hotell av att tillhöra ett kluster. Dock är hotell inom kluster känsligare för 

ekonomiska kriser än hotell utanför (Peiró-Signes, et al., 2014, s. 11). Vi anser att detta 

beror på att då ett företag befinner sig i ett kluster skapas en företagsmiljö där de olika 

företagen är beroende av varandra. Om en ekonomisk kris då inträffar kommer det leda 

till att aktörer inom klustret påverkas negativt vilket leder till att destinationen får färre 

besökare och det påverkar då även hotellen. Ett hotell utanför ett kluster är mer 

självständiga då det inte finns lika många företag som påverkar deras prestation. Men 

även om företag inom kluster påverkas mer av ekonomiska kriser återhämtar de sig 

snabbare när krisen är över (Peiró-Signes, et al., 2014, s. 11).  

 

Detta är således viktigt även i Umeå där hotellmarknaden växer, att se till att helheten 

som skapas vid besök i Umeå är positiv och bidrar till att företag fortsatt väljer att ha 

möten i Umeå samt att privata gäster vill återkomma till staden. Vi tar med oss detta 

resonemang i vår studie, genom att undersöka om det finns etablerade samarbeten 

mellan de nya hotellen och andra aktörer inom besöksnäringen i Umeå och om de har 

ett sådant begrepp som kluster i åtanke när de etablerar sig på en ny plats och hur högt 

de värderar samarbeten med andra företag. 
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Figur 3. Ömsesidigt beroende inom ett kluster. Författarnas modell. 
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4. Praktisk metod 
Den praktiska metoden utgörs av de intervjuer vi har genomfört och har en grund i den 

data vi har samlat in från Visit Umeå. Vi kommer genomgående i kapitlet presentera 

hur vi ska genomföra intervjuerna med en återkoppling till datan. 

4.1 Forskningsstrategi 
I kapitlet Teoretisk metod framgick det att vi har en kritisk realistisk kunskapssyn och 

konstruktionistisk ontologisk utgångspunkt. Det framgick även att vår forskningsansats 

är deduktiv vilket betyder att vi kommer utgå ifrån teorier i vår studie istället för att ha 

en induktiv ansats där studien genererar teorier. 

 

Detta i kombination med vår problemformulering leder till att vi kommer ha en 

kvalitativ metod då vi anser att kunskap och verkligheten är konstruktioner vi 

människor gör tolkningar av men att det inte finns ett rätt svar. I vårt fall anser vi att 

hotell, men även ekonomi i stort är en social konstruktion där aktörerna skapar 

verkligheten och olika sätt att se på den men att det inte nödvändigtvis finns en sanning 

som kan mätas enligt objektivismen och ett positivistiskt synsätt. 

 

Således blir det naturligt för vårt arbete att genomföra intervjuer då vi vill förstå världen 

och synvinklarna ur den intervjuades perspektiv, men även kunna ställa följdfrågor för 

att kunna få en djupare förståelse. Eftersom vi utgår från den data vi har samlat in från 

Visit Umeå kan vi på ett kvantitativt sätt se historiska mönster från Umeås 

hotellmarknad. Därigenom kan vi utforma frågor till intervjuerna kopplat till den data vi 

har analyserat för att kunna se samband mellan svaren i intervjuerna och den data vi har 

bearbetat. 

  

I en kvalitativ metod blir tolkningen den primära utmaningen för forskarna då det inte 

finns någon kvantifierbar data att ta in utan att tolka svaren som ges på frågorna som 

forskaren ställer. Forskningsintervjun är ett samtal mellan två ickelikvärdiga parter där 

intervjuaren för samtalet och bestämmer dess innehåll (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 

19). Det blir således viktigt som intervjuare att ha detta i åtanke när intervjun 

genomförs. I en intervju kan anonymiteten för den intervjuade försvinna då det är ett 

samtal mellan forskare och respondent och detta kan även bidra till högre kvalitet på 

svaren då forskaren kan förklara och beskriva om någon fråga är svår att tyda (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s.18). Det kan dock givetvis leda till att forskaren påverkar den 

intervjuade, något som är viktigt att vara medveten om. I en intervju är det viktigt att 

reflektera över hur frågorna ställs, och eventuella följdfrågor eftersom intervjuaren är 

den som bestämmer innehållet. I vårt fall kan det lätt bli så att vi ställer frågor som 

kommer styra in de intervjuade på det vi vill ha svar på vilket kan leda till att vi som 

intervjuare manipulerar den intervjuade till att ge svar som den inte hade gett om frågan 

var öppen. Därför kommer vi att genom att ha en semistrukturell intervju konstruera en 

intervjumall (appendix 1) som vi ämnar följa i samtliga intervjuer med frågor ställda 

enligt Kvale & Brinkmanns (2014, s. 176-177) teori om intervjufrågor i kapitel 4.8 

Intervjumall.  

4.2 Undersökningsmetod 
Då vi valt en kvalitativ metod med intervjuer som grund leder det till att det finns två 

tillvägagångssätt. Antingen induktivt, där forskaren låter samtalet gå sin väg för att 

sedan därefter sammanställa och med hjälp av teorier försöka beskriva resultatet, eller 
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deduktivt genom att styra in intervjun för att försöka besvara teorier som redan innan 

intervjun har behandlats. 

 

Kvale & Brinkmann (2014, s. 71) beskriver ovanstående tillvägagångssätt med två 

metaforer, malmletaren och resenären. Malmletaren förespråkar ett deduktivt synsätt 

och resenären ett induktivt sådant. Han menar att malmletaren har en sanning han 

försöker bekräfta, som ligger i den intervjuades inre och det är upp till forskaren att leta 

rätt på den. Forskaren gräver sig djupare in för att hitta den bekräftelse den söker och 

jämför sedan med den objektiva yttre värld som finns eller en värld av subjektiva inre 

och autentiska erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 71). Resenären tar sig istället 

på en resa där den får stöta på olika aktörer men kan medvetet välja väg att gå. Den har 

dock inte ett förbestämt svar den letar efter och kan själv få en förändrad uppfattning 

under denna färd. Den kommer slutligen kunna komma hem igen och berätta om 

erfarenheter den upplevt under resan (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 72). 

 

I vårt fall blir det naturliga valet att välja en metod likt malmletaren där vi har 

uppställda teorier som vi försöker bekräfta, men även utifrån vår data där vi har 

historiska mönster på marknaden. Således försöker vi gräva oss in djupare i intervjuerna 

och koppla ett samband mellan marknadens utveckling och svaren vi får i intervjuerna 

men även leta bekräftelse till vår teoretiska referensram. I vårt fall har vi tre 

övergripande teoriområden: Utbud och Efterfrågan, Prissättningsstrategier samt Kluster. 

Vi kommer koppla svaren på de frågor som förbereds innan intervjuerna i kapitel 4.8 

Intervjumall till de tre teoriområdena. 

 

Kvale & Brinkmann (2014, s. 142-143) poängterar att intervjuer är bra att göra när vi 

som forskare vill se på olika aspekter av mänskliga erfarenheter. Det är även relevant att 

föra en kvalitativ forskningsmetod när problemformuleringen börjar med frågan hur 

något upplevs, vilket återkopplar till de mänskliga erfarenheterna (Kvale & Brinkmann, 

2014, s. 143). I vårt fall har vi som vi beskrivit ovan en problemformulering som ställer 

frågan hur de nyetablerade hotellen ser på konkurrens, med några ämnesval i fokus. Det 

blir därför passande att genomföra intervjuer med de nya hotellen för att ta reda på deras 

mänskliga erfarenheter och hur det påverkar deras attityder till konkurrens. 

4.3 Forskningsdesign 
Eftersom vi vill förstå resonemanget kring varför nya aktörer valt att etablera sig på 

hotellmarknaden i Umeå och hur de ser på framtiden blir det naturligt att genomföra 

intervjuer då det ger mer information än vad en enkät hade gjort samt att det hade varit 

svårt att formulera frågor som besvarar vår problemformulering i en enkät. Vi har valt 

att använda oss av semistrukturella intervjuer eftersom vi då kan förbereda frågor innan 

intervjun och därmed säkerställa att de teorier vi har tagit upp i teorikapitlet blir 

behandlade under intervjutillfällena samt att vi har frågor kopplat till vår data. Vi anser 

att en semistrukturell intervju kan vara ett bra sätt för oss att föra intervjuerna på då 

ingen av oss har någon tidigare erfarenhet av att hålla intervjuer. Det blir därför ett bra 

sätt att genom en intervjumall ha frågor att luta sig tillbaka mot och en fördel med en 

semistrukturerad intervju är att kunna öka replikerbarheten för studien. Ytterligare en 

fördel som Bryman (2013, s. 415) tar upp med semistrukturerade intervjuer är att det 

ger stor flexibilitet både bland frågor och den intervjuades svar då intervjuaren har en 

mall att utgå ifrån men den får även ställa frågor som inte finns med i mallen om den 

finner något intressant i intervjuarens svar.  
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En alternativ forskningsdesign hade kunnat vara en ostrukturerad intervju där vi låtit de 

intervjuade styra samtalet mer än i en semistrukturerad intervju då personen får svara 

och associera fritt kring frågan och forskaren lägger sig inte i svaret, men kan ställa 

följdfrågor på innehåll den upplever är intressant (Bryman, 2013, s. 415). Eftersom vi 

redan innan intervjuerna vet vad vi söker besvara effektiviserar emellertid en 

semistrukturerad intervju studien. Vid en ostrukturerad intervju hade vi även då kunnat 

ha konkurrens som ett huvudsyfte men låta de intervjuade tala fritt för att sedan efteråt 

finna svar åt de utvalda teorierna. Däremot leder detta till att det ställs höga krav på 

intervjuaren då den behöver vara ordentligt påläst om teorierna men även ha en god 

kunskap och erfarenhet av att hålla intervjuer för att leda den intervjuade till de svar den 

söker. Detta skapar även problem för replikerbarheten för studien då det inte finns 

någon intervjumall att följa. 

4.4 Population & Respondenturval 
I denna studie har vi valt att intervjua högt uppsatta personer på från samtliga nya hotell 

i Umeå, då de har en övergripande syn i den dagliga verksamheten samt framtida 

strategier. Nedan kan en sammanfattande tabell över samtliga intervjuer ses. 

 

Respondent Företag Tjänst Intervjutillfälle Tid (Min) Kommentar 
Erja Back Visit Umeå Marknadsföring 28:e April 11:00 

Visit Umeås kontor 

28:28 Utförliga svar 

Anna Gemrud Stora Hotellet 

och U&Me 

Hotelldirektör 

29:e April 13:00 

Konferensrum P5, 

Väven 

21:56 

Intervju tillsammans, ibland 

otydlighet om vem som vill 

svara. Svarade snabbt men 

ändå utförligt 
Sivapol 

Pipatanangura 

Stora Hotellet 

och U&Me 

Revenue Manager 

Linda Jonsson Comfort Hotel 

Winn 

Hotelldirektör 5:e Maj     14:30 

Restaurang i lobbyn 

28:28 Utförliga svar, pratade 

snabbt 

 

 

I denna studie har vi valt att göra ett målstyrt urval då vi själva med vår studies syfte 

och problembakgrund behöver hålla intervjuer med personer från en grupp med 

tillräcklig inblick för att besvara våra frågor och kunna belysa vårt problem. Vid ett 

målstyrt urval görs valet i två steg där man först väljer organisation för att sedan välja ut 

personer inom organisationen (Bryman, 2013, s. 350). För att kunna belysa 

besöksnäringen i Umeå, som hotellbranschen är en del av, valde vi att kontakta Visit 

Umeå och därefter bestämma möte med marknadsföraren på Visit Umeå (appendix 3). 

Därefter valde vi att kontakta de tre nyetablerade hotellen i Umeå (appendix 3). Vi 

genomförde sedan intervjuer med dem, från Comfort Hotel Winn intervjuade vi 

hotelldirektören, och från Stora Hotellet och U&Me intervjuades hotelldirektören samt 

hotellens revenue manager. Eftersom de var två deltagare vid detta intervjutillfälle kan 

det ha påverkat hur de svarat på frågorna då de har varandra att ta hänsyn till. Vi anser 

dock att det inte var ett problem då de delat upp vilka områden de besvarade, där 

Sivapol framförallt pratade om de ekonomiska delarna och Anna om det mer 

övergripande. Det kunde dock ibland finnas en tveksamhet om vem som skulle besvara 

frågan men vi upplever att de löste detta problem på ett bra sätt.  

 

Vi hade god access och fick tillgång till de respondenter vi i första hand önskade. Innan 

samtliga intervjuer fördes en god dialog med respondenterna och alla var 

tillmötesgående och flexibla. Därför kunde vi välja intervjutillfällena relativt fritt.  
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4.5 Intervjuplanering 
Vi har valt att följa Kvale & Brinkmanns (2014, s. 144) sju stadier i en 

intervjuundersökning. Innan intervjun genomförs ska forskaren fastställa syftet med 

intervjun och föreställningen om ämnet. Detta är det första steget och kallas 

tematisering. I vår studie har vi presenterat en problembakgrund som leder till en 

problemformulering som mynnar ut i ett syfte för studien, vi har alltså fastställt ett tema 

med syftet för intervjuerna och vilket ämne de kommer att behandla. 

 

Därefter görs en planering av intervjun som är det andra steget. Planeringen ska vara 

klar innan intervjun genomförs och ska innehålla en kunskap som eftersträvas och med 

beaktande av de moraliska konsekvenserna av undersökningen. Vi har i vårt teorikapitel 

och med hjälp av den deduktiva ansatsen redan innan intervjun fastställt den kunskap vi 

söker med intervjun och vill bekräfta men även genom vår data kan vi se utvecklingen 

på hotellmarknaden som vi vill behandla vid intervjuerna. Under utformingen av våra 

intervjuer kommer vi även noggrant reflektera över frågorna och inte fråga om 

information som kan vara känslig att ge ut för den intervjuade och som en tredje part, 

exempelvis konkurrenter, kan ha användning av.  

 

Det tredje steget är själva intervjun, där intervjuaren utgår ifrån en intervjumall, 

intervjuns kontext och även beakta den interpersonella relationen i intervjusituationen. 

 

Intervjuns kontext innebär att det finns yttre faktorer som påverkar hur den intervjuade 

beter sig och svarar på frågor vid själva intervjutillfället. Det kan exempelvis vara valet 

av lokal, vilken klädsel intervjuaren har på sig, åldersskillnad o.s.v. Det finns ingen 

begränsning på vad kontexten är och kan ibland således bli svårt att påstå att en specifik 

sak vid intervjusituationen var det som påverkade (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 120-

121). 

 

Det är viktigt att vid en intervju uppmuntra den intervjuade att själv ge synpunkter och 

prata fritt (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 170-171). I vårt fall uppmuntrar vi de 

intervjuade att berätta om hotellen och besöksnäringen i Umeå. De första minuterna är 

avgörande då intervjupersonen skapar sig en bild av intervjuaren och det påverkar sedan 

hela intervjun, då personer i regel vill skapa en uppfattning om andra innan de kan 

slappna av. En intervju inleds med att intervjuaren förklarar situationen och berättar 

kortfattat om syftet, frågar om intervjun kan spelas in, samt om den intervjuade har 

några frågor och även att respondenterna inte behöver svara om det är någon känslig 

fråga som ställs. Denna inledande del av intervjun kallas orientering. Innan intervjun 

avslutas ges den intervjuade möjlighet att lämna kommentarer eller ställa frågor, 

eventuellt om frågor de inte känt sig trygga med att diskutera under inspelning. Om ny 

intressant information uppkommer efter bandspelaren har stängts av bör intervjuaren 

fråga om tillåtelse att använda sig av materialet. Efter genomförd intervju är det viktigt 

att reflektera över vad som framkommit, men även kroppspråk, röstlägen m.m. och 

därför bör intervjuaren vid intervjutillfället föra anteckningar över detta (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 170-171).  

 

Fjärde steget behandlar utskrift där forskaren förbereder materialet för analys, vilket i 

vårt fall innebär att vi för över intervjuer från bandinspelningar till skriftligt 

transkriberade variationer (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 145). 
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Därefter görs det femte steget, en analys där forskaren tolkar materialet utifrån valt 

undersökningssyfte, ämne samt analysmetod (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 145). Vi 

kommer genomgående förklara vår analysmetod i 4.7 Analysmetod.  

 

Det sjätte steget är verifiering, där resultatens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

behandlas (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 145). Vi kommer diskutera detta ingående i 

4.6 Verifiering. 

 

Slutligen görs det sjunde steget, en rapportering av resultatet som har kommit fram i 

undersökningen och de använda metoderna i en form som motsvarar vetenskapliga 

kriterier (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 145). Utifrån de kriterier som Handelshögskolan 

i Umeå har ställt på oss kommer vi således presentera resultatet, analysera det och även 

komma fram till våra slutsatser. 

 

 
Figur 3. Visar de sju stegen vid genomförandet av en intervju, läses från vänster. Författarnas design 

baserad på Kvale och Brinkmann (2014, s. 144)  

4.6 Verifiering 
Reliabilitet handlar om att klassificera studieresultatets beskaffenhet och trovärdighet, 

det vill säga att resultatet blir detsamma vid upprepade mätningar och oberoende vem 

som utför dem (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 295). I en kvalitativ metod med intervju 

som grund blir det således om huruvida intervjupersonen kommer förändra sina svar 

under en intervju beroende på vem som intervjuar. Om en intervjuare oavsiktligt ställer 

ledande frågor kan det påverka svaren utan att det är intervjuarens avsikt. Även om 

forskare i regel vill ha hög reliabilitet i sina studier är det inte alltid önskvärt att 

fokusera för mycket på reliabilitet, då en för hög reliabilitet motverkar kreativiteten och 

variationsrikedomen hos intervjuaren. Om hög reliabilitet i intervjuerna är prioriterat 

följs intervjumallen och det finns inte någon möjlighet att ställa följdfrågor som går 

utanför de frågor som är uppställda i intervjumallen. I vårt fall har vi som vi nämnt 

tidigare en semistrukturerad intervju där vi dels kommer ha frågor från en intervjumall 

som vi använder men även ha möjligheten att  använda vår egen intervjustil vilket 

kommer leda till improvisation och att vi som intervjuare kan följa upp intressanta 

resonemang. Detta minskar således reliabiliteten och förmågan för en annan forskare att 

få samma resultat (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 296). Dock kan det leda till att studiens 

validitet ökar då det finns friare tyglar och vi därmed får svar på de frågor vår studie har 

till avsikt att undersöka. 

 

Validitet behandlar alltså huruvida en metod undersöker det den har till avsikt att 

undersöka (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 296). I samhällsvetenskaplig forskning blir det 

naturliga oftast att se på en validitet i studien utifrån ett positivistiskt perspektiv, att man 

mäter den data som samlas in. Detta går inte i en kvalitativ studie med intervjuer om 

inte resultatet från intervjun refereras i siffror. Det går således inte positivistisk att mäta 

validiteten i en kvalitativ intervju. Däremot har vi data som vi kan mäta positivistiskt, 

vilket leder till att de ömsesidigt kan bekräfta varandra. Genom data kan vi bekräfta 

Tematisering Planering Intervju Utskrift Analys Verifiering Rapportering 
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resonemang som förs i intervjuerna, samt genom intervjuerna kan vi finna mönster som 

förklarar den utveckling som kan ses i datan. Däremot kan författaren ifrågasätta om de 

frågor som ställs under intervjutillfället leder till svar som avser det som forskaren söker 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 296). Som vi beskrev tidigare i kapitlet så utgår vår 

studie från den metaforiska synen av en malmletare, vi har teorier vi vill besvara genom 

intervjuer och då blir det således viktigt att de frågor vi ställer i intervjuerna kan ge svar 

till just det vi söker, alltså att ha en bra validitet i frågorna. Det är viktigt att vara 

medveten om att när en forskare ser på validiteten ska det kopplas till syftet med själva 

studien i första hand och inte till metoden (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 300). I vårt fall 

blir det således att se om våra svar från intervjuerna kan kopplas till det syfte vi har med 

studien, vilket är att se hur nyetablerade hotell ser på konkurrens. Det är dock viktigt att 

poängtera att de svar som genereras från intervjuer inte nödvändigtvis är sanningen, då 

hotellen har ett intresse av att framstå i positiv anda vilket kan leda till att 

diskussionerna om konkurrens kan bli försiktiga från hotellens sida eftersom de vill 

framstå som ödmjuka. Vi kommer därför i kapitel 8 Sanningskriterier reflektera över 

resultatet och hur detta kan ha påverkat det. 

 

En god generaliserbarhet innebär att resultaten från en studie kan överföras till andra 

undersökningspersoner och situationer, medan en dålig generaliserbarhet innebär att 

studien inte kan överföras utanför det undersökta området (Kvale & Brinkmann, 2014, 

s. 310). En vanlig kritik som intervjuforskning får är att det ofta är för få personer som 

intervjuas för att kunna skapa generaliserbara slutsatser. Dock brukar en invändning mot 

denna kritik vara att resonera kring varför man ska generalisera, då samhället är i 

ständig förändring och vad som är en generaliserbar slutsats idag inte nödvändigtvis 

behöver vara det i framtiden (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 310). Ett sätt att försöka 

göra generaliserbara slutsatser från en intervju är att ta hjälp av analytisk generalisering 

där vi som forskare analyserar likheter och olikheter mellan den aktuella studien och en 

annan situation och genom den försöka ge vägledning till vad som kan hända. Forskaren 

för fram argument till varför den anser att det går att göra generaliserbara analyser av 

materialet likt vid en rättsprövning och därefter står läsaren för bedömningen huruvida 

studien är generaliserbar eller inte (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 312). I vår studie kan 

det gå att föra över de analyser vi gör från vårt material till andra situationer, men det 

blir komplicerat då det är få eller eventuellt ingen annan stad med liknande 

infrastruktur, geografiskt läge och storlek. Dock genom att vi har både data och 

intervjuer ökar det generaliserbarheten om vi kan se samma resultat eller utveckling i 

båda delar. Det går även att göra generaliserbara slutsatser om hur samarbeten ser ut 

inom ett kluster och hur det kan hjälpa till vid en stads utveckling vid intervjuerna då 

intervjuer är ett bra sätt att påvisa sociala konstruktioner.  

4.7 Analysmetod 
Vi har valt att använda oss av det som Kvale & Brinkmann (2014, s. 283) kallar 

teoretisk tolkning. Det är en teoretiskt eller paradigmatiskt präglad tolkning av 

intervjuer. När vi utifrån teoretiska tolkningar genomfört intervjuer och därefter ska 

sammanställa och analysera resultatet  kan det bli så att de utvalda teorierna får stort 

fokus och vi därmed kan missa intressant information för att det inte är applicerbart med 

vår teoretiska referensram. Det blir därför viktigt att medvetet lära sig att tolka sitt egna 

tillvägagångssätt när man tolkar materialet, sina styrkor och svagheter. Kvale & 

Brinkmann (2014, s. 286) tar upp som exempel att en marxist ständigt kommer söka 

svar som kan förklaras med klasskillnader. Om vi applicerar det till vår eget studie kan 

det således bli så att vi försöker tolka och hitta svar i intervjun som bekräftar våra 
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teorier om Utbud & Efterfrågan, Kluster och Prissättningsstrategier. Vi kommer därför 

i kapitel 7 Slutsats diskutera framtida forskningsfrågor och vad som kan vara intressanta 

framtida studier med dels annorlunda metoder, men även med andra teorier än de vi 

väljer, då eventuella  intressanta resultat som inte går att koppla till vår teoretiska 

referensram upptäcks. 

4.8 Intervjumall 
En intervju bör ha korta och enkla frågor. Den inledande frågan kan behandla konkret 

information som för in intervjun på ämnet, i vårt fall blir det förslagsvis en fråga som 

leder in på besöksnäringen.  

 

Intervjuforskaren är i sig ett verktyg vid intervjun och har en förmåga att uppfatta den 

omedelbara innebörden av ett svar och kan därmed ställa relevanta följdfrågor, vilket 

kan vara avgörande för intervjuns resultat. Detta kräver att forskaren har god kännedom 

om ämnet men även kännedom om olika intervjutekniker.  

 

Det finns olika typer av intervjufrågor som Kvale & Brinkman (2014, s. 176-177) har 

valt att kategorisera. Inledande frågor kan ge spontana och öppna beskrivningar där den 

intervjuade återger något den har upplevt som de viktigaste aspekterna inom ett område. 

Uppföljningsfrågor kan handla om att ifrågasätta något som sägs i innehållet, att 

instämma för att på så sätt få den intervjuade att fortsätta prata eller att upprepa något 

betydelsefullt som den intervjuade tog upp för att leda den vidare in på det ämnet. 

Sonderande frågor handlar om att intervjuaren hittar intressant innehåll men upplever 

att den inte är tillräckligt och ber därför den intervjuade att gå in mer djupgående i 

ämnet. Vidare kan intervjuaren även ställa specificerande frågor för att få mer precisa 

beskrivningar.  Direkta frågor kan fungera som en övergång till ett nytt ämne när 

intervjuaren känner att ett ämne är färdigbehandlat kan det vara ett bra sätt att skapa en 

övergång till ett nytt ämne. Indirekta frågor försöker genom att exempelvis fråga hur 

den tilltalade anser att andra ser på det specifika området kunna överföra det till att 

personen indirekt tycker så. Det blir då viktigt att ställa följdfrågor för att på så sätt 

bekräfta den intervjuades åsikter. Strukturerade frågor kan även vara viktigt att ställa 

för att som intervjuare markera att ett visst område har behandlats klart och det inte 

tillför någon ytterligare information genom att fortsätta. Viktigt att tänka på är att vara 

respektfull när intervjuaren vill avbryta pågående diskussion. Tystnad kan vara ett 

väldigt effektivt sätt att få den intervjuade att tänka igenom sina svar och prata fritt 

istället för att intervjun utmynnar i ett korsförhör där den tillfrågade aldrig får tid över 

att reflektera. 

 

Vi kommer innan vi genomför intervjuerna ta användning av dessa olika typer av 

intervjufrågor när vi utformar vår intervjumall, se appendix 1. Utöver detta kommer vi 

även att ha intervjumallen med oss vid själva intervjutillfällena för att säkerställa att vi 

tar upp alla frågor vi förberett. Intervjumallen utgår ifrån vår teoretiska referensram vi 

presenterat i kapitel 3.   
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5. Empiri 
I följande kapitel kommer vi presentera våra resultat från studien. Vår empiri är 

uppdelad i två delar. Vi kommer först presentera data och sedan intervjuerna indelat i 

olika centrala teman. 

5.1 Data 
Nedan kommer vi presentera den kvantitativa data vi har tagit del av från Visit Umeå 

som vi sedan bearbetat och presenterar i fyra diagram. Alla diagram baseras på data 

från appendix 4.  

 

 
Diagram 1 visar det genomsnittliga antalet tillgängliga samt genomsnittliga antalet 

sålda rum per dag och dess utveckling från 2012 till och med 2014.  

 

Förändringen i antalet tillgängliga och antalet sålda rum var liten mellan 2012 och 2013. 

Under året var det en ökning av tillgängliga rum från 1186 till 1196 och antalet sålda 

rum ökade från 747 till 754. Ökningen var betydligt större mellan 2013 och 2014, 

antalet tillgängliga rum ökade då från 1196 till 1347 och antalet sålda rum ökade från 

754 till 876. 

 

Anledning till att vi ser en utveckling i antal tillgängliga rum anser vi beror på att 

Comfort Hotel Winn, Stora Hotellet och U&Me öppnade under 2013 och 2014. Även 

försäljningen gick upp i liknande takt vilket vi menar dels beror på det utökade utbudet 

och dels kulturhuvudstadsåret. 
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Diagram 2 visar genomsnittspriset per hotellrum för varje månad från 2012 till och 

med 2014. 

 

Överlag har 2014 haft anmärkningsvärt högre genomsnittspris i jämförelse med 2013 

och 2012. Tydligt är att juli är den månad som det är som lägst pris men att månaderna 

utöver är relativt stabila. Priset har varierat mer från och med slutet av 2013 vilket också 

var samtidigt som Comfort Hotel Winn öppnade sitt hotell, men också varit på högre 

nivåer överlag, vilket tyder på att det har varit en ökad efterfrågan.  

Utvecklingen från 2012 till 2013 ser vi främst en skillnad i slutet av året och upplever 

att det är dels för att Comfort Hotel Winn öppnade, men även för att 

kulturhuvudstadsåret började närma sig och arrangörer behövde förbereda inför detta 

vilket bidrog till ökad efterfrågan och därmed ökade priser. Vi anser att anledningen till 

det högre genomsnittspriset 2014 till stor del har att göra med kulturhuvudstadsåret, 

men även att Stora Hotellet som har en högre prisnivå öppnade. Vi anser att U&Me inte 

hade så står påverkan på året då de inte öppnade fören i september. Vi kan även se att 

branschen inte är säsongsbetonad då prisnivåerna är relativt stabila bortsett från juli. 
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Diagram 3 visar utvecklingen i genomsnittspriset per hotellrum från 2012 till och med 

2014. 

 

Under samtliga år fanns det en ökning från året innan. Genomsnittspriset ökade från 796 

kr 2012 till 834 kr 2013 och ökade ytterligare till 896 kr 2014. 

 

Eventuella orsaker till det ökade genomsnittspriset diskuterades under diagram 2. Kort 

sammanfattat kan det bero på kulturhuvudstadsåret och etableringen av nya hotell. 

 

 
Diagram 4 visar beläggningsgraden från 2012 till och med 2014.  

 

Beläggningsgraden har vi delat upp i vardagar, veckoslut och totalt. I 

begreppsdefinitionen finns det förklarat vilka dagar som räknas som vardagar respektive 

veckoslut. Utvecklingen i beläggningsgrad har gått nedåt på vardagar från 77 procent 

2012 till 76 procent 2013 och sjönk ytterligare till 74 procent 2014.  Utvecklingen var 

den motsatta under veckoslut och ökade från 45 procent 2012 till 47 procent 2013 och 

ökade ytterligare till 54 procent 2014. Detta leder således till att den totala 
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beläggningsgraden har ökat då ökningen i beläggning under veckoslut har kompenserat 

för minskningen i beläggning under vardagar. Den totala beläggningsgraden var 63 

procent både 2012 och 2013 men ökade till 65 procent 2014.  

 

Vi ser att den stora förändringen i beläggningsgrad har skett på veckoslut vilket vi 

upplever är en konsekvens av kulturhuvudstadsåret och det faktum att storytelling-

hotellet Stora Hotellet öppnade och lockade till sig många privatresenärer som 

framförallt bor på hotellet vid veckoslut.  

5.2 Intervjuer 

5.2.1 Utformningen av hotellens produkt 

Samtliga av de nya hotellen som vi har intervjuat har valt att på ett eller annat sätt 

försöka vara annorlunda gentemot den redan etablerade marknaden. I två av fallen har 

strategin handlat om att skala av “onödiga” tilläggsprodukter och till viss del även 

service vilket leder till att gästerna får föra en aktivare, men även en friare roll under sin 

vistelse. “U&Me [...] är ett self-service-hotell, det är lite mer nytänkande, framtidens 

hotell, lite enklare kan man säga”. Comfort Hotel Winn beskriver att de “ska rikta in 

sig till och erbjuda ett väldigt fräscht hotell, bra sängcomfort, bra frukost, till ett jäkligt 

bra pris. Genom att skala av det som inte är den huvudsakliga produkten leder det till 

att hotellen kan hålla en lägre prisnivå än mer traditionella hotell. 

 

Stora Hotellet har även valt att skilja sig från marknaden men strategin skiljer sig här i 

jämförelse med de andra nya hotellen, då fokus ligger på att skapa en unik upplevelse 

för gästen. Detta görs genom att hela hotellet genomsyras av ett storytelling-koncept 

och hotellet har fokus på gott värdskap och bra service för gästerna. “Det går en röd 

tråd genom hela hotellet med sjömanstema och det är också en bidragande orsak till att 

det är ett så speciellt hotell”. Det innebär också att de kan ha en prisnivå över den 

övriga marknaden.  

 

Alla tre produkterna tyder på att de har valt att försöka sticka ut och därigenom locka till 

sig kunder. U&Me samt Comfort Hotel Winn har fokuserat på att skala av produkten för 

att göra den enklare och billigare för gästen. Detta är tydligt tecken på unaccomodated 

demand som vi diskuterade i 3.1.3. Induced och unaccomodated demand där de 

försöker möta existerande efterfrågan genom att erbjuda nytt utbud. Stora Hotellet har 

valt att skapa en produkt som ska vara annorlunda och inrikta sig på den genuina 

upplevelsen vilket tyder på en produkt med fokus på induced demand, detta kommer vi 

diskutera mer ingående i kapitel 6 Analys. Produkten möter inte enbart efterfrågan utan 

produkten i sig skapar även efterfrågan på marknaden genom att vara så pass unik, 

något som även uppmärksammades hos Visit Umeå som “medvetet jobbat för att lyfta 

Stora Hotellet, för att det är någonting som inte finns på andra orter [...] många 

kommer ju till Umeå bara för att bo på Stora Hotellet”. Visit Umeå menar alltså att 

Stora Hotellets produkt är ett bra sätt att marknadsföra Umeå på och locka gäster till 

destinationen. 

5.2.2 Synen på nyetablering och eventuell risk för överetablering 

Visit Umeå anser att det är viktigt för hotellmarknaden att nya aktörer etablerar sig och 

menat att “det enskilda hotellet kanske ibland är väldigt nöjda med att ha väldigt fullt 

medans Umeå som destination kanske är mera gynnande av att ha tre hotell som har 

60% beläggning än att ha ett hotell som har 100%. De menar att det ger möjligheten för 
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fler och större arrangemang, konferenser och kongresser att genomföras i staden men att 

vad staden vill och vad hotellen vill inte nödvändigtvis är samma sak, då hotellen främst 

har sitt eget resultat att tänka på.  

 

Detta poängterar även Visit Umeå när vi frågar om någon risk för överetablering, och 

anser att det är viktigt med etablering av nya hotell för att staden ska kunna fortsätta 

växa. Visit Umeå fortsätter: “Vi har ingen överetablering. Men jag tror du skulle få ett 

annat svar om du frågade ett hotell.” och poängterar även att det är viktigt med 

etablering av hotell för att göra Umeå som stad attraktivt för besöksnäringen, vilket 

leder till fler inflyttande och fler företag i staden. Detta leder oss in på hotellen som har 

en lite försiktigare syn på nyetablering. Comfort Hotel Winn anser inte att kommande 

nyetableringar behöver leda till att det blir en överetablering men poängterar att det 

finns risker man behöver ta hänsyn till i exempelvis näringslivet, “börjar större 

industrier klappa igen då tror jag vi ligger risigt till”. Hon lyfter dock även fram att det 

finns möjligheter om nya företag etablerar sig, att de i sig kan generera hotellnätter. “Nu 

ser man att Ikea kommer att dra mycket nätter, det låter jätteabsurt att man säger att 

„Ikea kommer och allting kommer att bli så himla bra‟ men det är faktiskt så.” 

 

Som vi nämnt i teorikapitlet 3.1.1 så påpekar Wright (2013, s. 4) att om en ort är starkt 

förknippat med ett företag eller en viss industri så påverkar det resultatet kraftigt på 

hotellen i den orten. Detta upplever vi även att Comfort Hotel Winn belyser i 

föregående citat och påpekar tydligt att utvecklingen hos stora aktörer i näringslivet i 

Umeå har stor påverkan på utvecklingen i hotellbranschen på orten. Detta är något vi 

kommer reflektera över mer ingående i Analysen. 

 

Stora Hotellet och U&Me anser att antalet aktörer kommer bli för många och att 

efterfrågan inte kommer hinna med ökningen i utbud och säger att “för att alla ska 

klara sig och gå bra så blir det för många rum, då hinner inte efterfrågan med” och att 

detta kommer skapa en marknad där priserna går nedåt, bland annat för att en av de nya 

aktörerna kommer vara ett lågprishotell.   

5.2.3 Faktorer att ha i åtanke vid etablering 

Det är svårt för oss att påvisa några skillnader mellan hotellen gällande anledning för 

etablering då Stora Hotellet och U&Me inte stod för byggandet av det nya hotellet samt 

renoveringen av det gamla. Det stod fastighetsföretaget Balticgruppen för och det blir 

således Balticgruppen som vet varför de valde att etablera sig i Umeå. Vi finner dock 

svaret från Comfort Hotel Winn intressant och vill därför trots avsaknad av utförligt 

svar från Stora Hotellet och U&Me, diskutera deras syn på etableringen “om man tittar 

på statistik så är ju Umeå både beläggningsmässigt och prismässigt en bra stad, vi 

ligger beläggningsmässigt över jämförbara städer i Sverige och vi ligger även över i 

snittpris”. 

 

Som vi tog upp i teorikapitlet under 3.1.2 behöver ett företag analysera en marknad 

inför en etablering. Här kan vi göra en tydlig koppling mellan Comfort Hotel Winn och 

Lehmann & Winer’s (1994, s. 39) studie. Nordic Choice Hotels, som äger Comfort 

Hotel Winn, såg att det fanns potential på orten eftersom den hade beläggning något 

över jämförbara orter i Sverige och de menar att “det finns en marknadsandel att 

plocka”, vilket tyder på att marknaden kan ha varit i tillväxt. Det fanns även en tydlig 

indikator på att man som ny aktör kunde göra ett bra resultat då snittpriset var högre i 

Umeå jämfört med många andra städer. Lehmann & Winer (1994, s. 42-43) ansåg att 
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tillväxt och lönsamhet är två viktiga faktorer att se på vid valet av etablering när det 

gäller både geografiskt läge och bransch.  

 

Vi finner resonemanget från Stora Hotellet och U&Me logiskt då det känns självklart att 

ett Umeåbaserat företag främst etablerar sig i Umeå, men det hade varit intressant att 

veta varför de valde hotellmarknaden. Här finner vi anledning att vara självkritiska då 

en följdfråga hade kunnat ge ett bättre svar, exempelvis varför de valde att bygga och 

driva just ett hotell. Eftersom vi inte får ett utförligt svar av och Stora Hotellet och 

U&Me kan vi inte dra någon slutsats om deras anledningar att öppna ett hotell. Dock 

eftersom vårt huvudsyfte är att undersöka deras syn på konkurrens leder det till att 

denna fråga inte är den centrala för studien och vi kan därför fortfarande besvara vårt 

syfte. 

5.2.4 Säsongsvariationer och gästernas syfte med vistelsen 

Visit Umeå konstaterar att det överlag är inrikesresenärer som reser till Umeå, men även 

att det finns en liten andel utrikesresenärer som ökade kraftigt förra året “Jo men det är 

ju närmare 90 procent [inrikes gäster, författarnas anm.] men inte riktigt. Förra 

sommaren så ökade vi ju 75 procent på utländska resenärer vilket var ju helt otroligt, 

jag tror det var unikt i landet.” och talar även om hur den aktiva marknadsföringen som 

förs sker utomlands, till utrikes resenärer. Vidare syns det tydligt att målet från Visit 

Umeå är att locka fler privatresenärer då de inte kan påverka tillströmningarna av 

affärsresenärer i lika stor utsträckning och Visit Umeå fortsätter: “det är ju det vi satsar 

på [privatresenärer, författarnas anm.] så det är svårt att jobba för att det ska komma 

flera affärsresenärer om man då bortser från konferenser…” 

 

Både Stora Hotellet, U&Me samt Comfort Hotel Winn anser alla tre att deras största 

kundsegment är affärsresenärer, men att det finns en sommarperiod, helger samt röda 

dagar under året där hotellen endast har fritidsresenärer. Comfort Hotel Winn anser att 

det finns utmaningar för att locka olika kundsegment, “det är inte samma hotell [på 

helger som på vardagar, författarnas anm.], helt plötsligt från torsdag får man klä in 

sig i en sorts leisure-hotell, gå ut med låga priser”. 

 

Sedan konstaterar samtliga hotell att de har funnits klara fördelar med 

kulturhuvudstadsåret 2014, “Det var ju helt rätt tid för oss och vi hade enormt tur som 

kunde rida på det här, enormt mycket” säger Stora Hotellet och U&Me. Comfort Hotel 

Winn påpekade att hotellrum under specifika datum kunde vara uppbokade ett halvår i 

förväg, vilket var en effekt av kulturhuvudstadsåret, något som de upplever skiljer sig 

stort från andra år.  

5.2.5 Samarbeten inom klustret 

Det finns tydliga fördelar med att skapa ett kluster då det leder till samarbeten, som 

förbättrar företagens produkter men som även leder till att de kan dra nytta av varandra 

och på så sätt öka sin egna omsättning. Från samtliga intervjuer kunde vi finna svar på 

att de ständigt jobbar med samarbeten, samt att de är medvetna om fördelarna det ger 

för destinationen Umeå. Visit Umeå anser även att “Det funkar väldigt bra i Umeå, man 

kan enas och sälja destinationen”, vilket tyder på att de jobbar mot ett gemensamt mål. 

Visit Umeå betonar att hotellen i Umeå är väldigt bra på att samarbeta. Comfort Hotel 

Winn poängterar vikten av samarbeten ”En gång i månaden är det medlemsmöte och 

där hittar man ofta gemensamma nätverk” samt Stora Hotellet och U&Me konstaterar 

att “Det är ju jätteviktigt att ha en samverkan i stan för det märker ju just 
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mötesdeltagaren när den kommer hit”. Allt detta tyder på att det finns ett tydligt kluster 

med samarbeten och ett gemensamt mål man strävar mot bland hotellen.  

 

Det framgår även att hotellen som är konkurrenter även samarbetar, vilket är en 

förutsättning för ett kluster. Detta ske dels genom möten med Visit Umeå men även 

möten hotellen emellan där hotellcheferna regelbundet träffas och diskuterar 

marknadens situation, vad som händer i staden och om det är något speciellt de ska 

fokusera på. Alla tre hotellen lyfter fram fördelar med hotelldirektörsmötena. Stora 

Hotellet och U&Me påpekar att “Man vill ju att det ska gå bra för Umeå, det är det man 

kämpar för, då går det bra för oss också”. Comfort Hotel Winn visar även på att de på 

mötena och hur de “[...] pratar om hur det ser ut, vad som är på gång och tycker vi det 

är någonting vi ska fokusera på”. Dessa två citat visar att de dels jobbar med 

gemensamma mål, men att de även ser hur de genom att göra Umeå mer attraktivt även 

kan dra nytta av det personligen som hotellaktör.  

5.2.6 Attraktioner som framhäver destinationen 

Det är viktigt för en destination att det finns attraktioner inom den som framhäver 

destinationen. Som vi nämnde i kapitel 3.1.3 fick Stora Hotellet stor uppmärksamhet i 

många medier när de öppnade  och hotellet kan ses som en attraktion i sig i Umeå. Detta 

har lett till att de bland annat som vi nämnt tidigare fått gratis marknadsföring från Visit 

Umeå, “Vi måste få väcka intresse istället för att vara demokratiska. Kan vi få en 

tidning i Tyskland att skriva om Stora Hotellet så är det många som läser den och 

kanske många som vill komma till Umeå för att se detta och annat”. Detta innebär att 

olika hotell, attraktioner och besöksmål inte får samma utrymme i Visit Umeås 

marknadsföring, men det skapar även efterfrågan för Umeå som destinationer.  

 

Detta leder inte enbart till att konkurrenter och andra aktörer kan ta del av den 

efterfrågan som skapas utan skapar även synergieffekter i klustret, något Visit Umeå 

poängterar. Exempelvis genom att nya hotell etablerar sig och det leder i sin tur till fler 

arbetstillfällen, inte minst inom shopping i staden, samt att det behöver produceras mer 

bröd o.s.v.  

 

Vidare ser även Comfort Hotel Winn att det kommer vara bra för Umeås besöksnäring 

när Ikea öppnar då det kommer bidra till fler besöksnätter. Detta är ytterligare en 

attraktion som hjälper klustret att utvecklas och genererar större tillströmningar av 

resenärer till staden och som vi påpekade i 5.2 är det även viktigt för orten att stora 

företag etablerar sig och därmed bidrar till ökade flöden av besökare för att det inte ska 

bli en överetablering av hotell. 

5.2.7 Konkurrens inom klustret 

Som diskuterade i kapitel 3.3 bidrar konkurrens även med att företagen blir inspirerade 

av varandra att utveckla sin produkt om det är någon aktör på marknaden som presterar 

på en högre nivå än de andra aktörerna. I intervjuerna med hotellen kunde vi se att det är 

något de har i åtanke men Stora Hotellet och U&Me vill “satsa mer på att vara 

aggressiva i försäljningen, coachar all personal till merförsäljning och knyta an 

relationer med våra gäster” vilket de påpekar är en effekt av tuff konkurrens. Comfort 

Hotel Winn talar om att  “alla hotell i den här staden erbjuder en ofantligt hög bas-

standard, […] det är något som är väldigt unikt och det är ju för att det har varit tuff 

konkurrens i alla år så alla måste verkligen tagga till”. Båda citaten visar att en ökad 
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konkurrens leder till att prestationen i det egna hotellet måste förbättras för att man inte 

ska tappa marknadsandelar.  

 

Det kan leda till att hotellbranschen i Umeå fortsätter att utvecklas kontinuerligt och 

lägstanivån höjs ytterligare tillsammans med högstanivån, vilket gör att Umeå som stad 

kommer kunna konkurrera bättre med andra städer vid val av ort för kongresser och 

andra arrangemang.  

5.2.8 Hotellens prisstrategi 

Prissättningen sker olika på de olika hotellen, Stora Hotellet har en prissättning som är 

något över den övriga marknaden och påpekar att det har att göra med att de “profilerar 

sig emot en mer nischad efterfrågan och kunder som är mindre priskänsliga, man är 

villiga att betala för att få en bättre helhetsupplevelse”. U&Me är mer priskänsligt på 

grund av bland annat den avskalade produkten med låg personlig service. Comfort 

Hotel Winn har en annorlunda prisstrategi, “Det är den jag försöker hålla efter, kollar 

kanske inte på prisdifferentieringen mot konkurrenter så mycket utan mer utifrån vårt 

eget varumärke.“ Eftersom de är tillhörande en kedja finns det interna varumärken de 

behöver förhålla sig till. De poängterar att det finns ett till Choice-hotell i staden, 

Clarion som de ska befinna sig på en prisnivå något under. Eftersom de tillhör en kedja 

har de redan etablerade kundbaser, detta leder således till att de inte behöver jämföra sig 

lika mycket med externa konkurrenter för att de har återkommande kunder som väljer 

deras hotell i alla fall eftersom de har etablerade samarbeten. Då blir det således 

viktigare att hålla den profil intakt som finns inom kedjan, att Comfort Hotel ska vara 

en lägre prisklass än Clarion Hotel. 

 

Eftersom Stora Hotellet har haft en prisstrategi något över marknaden har det också lett 

till att deras pris inte har varierat lika mycket, som vi tog upp i Teorin förespråkar även 

Noone, et al. (2013, s. 220) att om en jämn prisnivå hålls så kommer det även försvåra 

för en kund att hitta prismönster och leder till jämnare intäkter. Detta kan vi se tydligt 

från vår intervju med Stora Hotellet. 

 

U&Me har som strategi att hålla en av de lägsta prisnivåerna på marknaden och har 

konstaterat själva att “U&Me kan ha lite större steg för att då är det väldigt priselastisk 

efterfrågan som man jobbar med och när man har mycket konkurrenter på liknande 

prisnivåer kommer marknaden styra”. I jämförelse med Stora Hotellet blir det således 

så att de får förändra sig mer i pris eftersom de konkurrerar genom att hålla låga priser 

vilket också många andra aktörer på marknaden gör. Här kan vi se en stor skillnad 

mellan ett nischat hotell som Stora Hotellet och mer traditionella hotell som Comfort 

Hotel Winn och U&Me. 

 

U&Me upplever att ytterligare etablering av lågprishotell kommer att driva ner priserna 

på marknaden. Detta kontrasterar Noone et al. (2013, s. 219-220) som menar att med 

ökad konkurrens bör företag inte sänka priset för att öka beläggningen utan hålla en 

jämn prisnivå för att maximera intäkterna. Ett eventuellt priskrig påverkar främst 

lågprishotellen i Umeå, och eftersom Stora Hotellet inte tillhör den kategorin ser vi 

ingen risk att deras prissättning kommer påverkas nämnvärt, men det kan däremot 

påverka U&Me som menar att “Marknaden styrs ju av efterfrågan och börjar någon ha 

extremt låga priser kommer ju allt följa.“ 
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6. Analys 
Vi kommer i detta kapitel analysera och diskutera våra tre delsyften, vilket sedan 

kommer mynna ut i att syftet och problemformuleringen besvaras i kapitel 7 Slutsats. I 

analysen kommer vi koppla samman den empiri vi har uppdelad i data och intervjuer. 

Analysen av intervjuerna kommer utgå ifrån den teoretiska tolkningen vilket innebär att 

vi tolkar den utifrån en paradigmatisk ståndpunkt. Det mynnar ut i att vi kommer tolka 

intervjuerna konstruktionistiskt men att de även ses utifrån interpretativismen, vilket 

betyder att det är tolkningen av materialet som står till grund, då det inte går att mäta 

objektivt. Datan som analyseras och diskuteras kommer göras från en objektivistisk 

synvinkel och den är positivistisk, vilket betyder att den går att tolka objektivt och är 

värderingsfri. Analysen av intervjuerna blir således vår tolkning av den och då kommer 

vi använda datan som ett verktyg för att förstärka resonemangen vi för från intervjuerna. 

 

Likheter och skillnader mellan de nyetablerade hotellen 
Från 2012 till och med 2014 var den totala beläggningsgraden under Wright’s (2013, 

s.2) tumregel om 70 procent. Under veckodagar var beläggningen över 70 procent 

samtliga studerande år. Detta ger oss ett tydligt tecken på att det de senaste åren har 

funnits för få hotellrum på vardagar men att det har varit för många hotellrum på 

veckosluten, vilket således leder till att utmaningen för hotellen blir öka beläggningen 

på veckosluten då den perioden är mindre attraktiv för gästerna. Eftersom det är under 

vardagar som det är hög beläggning på hotellen visar det att hotell i Umeå främst lockar 

affärsresenärer. Då affärsresenärer är återkommande gäster under stora delar av året 

leder det till ett bättre klimat för konkurrens på marknaden. Det blir således inte en kort 

period där alla aktörer på marknaden måste få in majoriteten av sina intäkter, vilket 

Lehman & Winer (1994, s. 43) tar upp som den stora utmaningen med en 

säsongsbetonad försäljning. Genomsnittspriserna varierade under 2014 från 690 kronor 

i juli till 989 kronor i februari (se diagram 2). I diagram 2 kan man se att 

hotellbranschen i Umeå inte har en säsongsbetonad försäljning.  

 

Både Enz et al. (2004, s. 24) och Noone et al. (2013, s. 219-220) diskuterar att man bör 

ha ett pris något över marknaden för att maximera intäkterna och att priset snarare bör 

höjas en aning istället för att sänkas vid ökad konkurrens. Det faktum att 

genomsnittspriset har ökat samtliga år tyder på en stark konkurrens där alla får de 

andelar de behöver och hotellen behöver inte sänka sitt pris för att sälja hotellrum och 

framför allt att när nya hotell öppnade 2013 och 2014 fortsatte prisnivån att öka. Det 

kan dock vara så att ökningen som skedde i genomsnittspris 2014 till viss del kan 

förklaras med Stora Hotellets etablering eftersom de ligger på en högre prisnivå än de 

övriga hotellen i Umeå.  

 

Comfort Hotel Winn’s anledning till etablering var dels beläggningsgraden historiskt 

och även de högra priserna på hotellnätter i Umeå vilket tyder på att det är en attraktiv 

marknad att etablera sig på. Lehmann & Winer’s (1994, s. 40) strategier för etablering 

anser vi kan visa att Comfort Hotel Winn främst har tittat på lönsamhet, i form av 

försäljningspriset för ett hotellrum och den höga beläggningsgraden, något som tyder på 

att det är många resenärer som åker till Umeå. Att hotellen studerar lönsamhet är något 

vi förväntade oss då de har ett vinstintresse och företagsverksamheten behöver generera 

avkastning. Om en marknad har hög beläggningsgrad och ett högt pris på hotellrum 

leder det till att marknaden är attraktiv och företag vill då etablera sig på marknaden för 

att ta del av den, vilket vi anser tyder på en tillväxt i marknaden. Eftersom Choice är en 
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koncern som alltid vill växa och bli större blir det därför en intressant marknad för deras 

del att öppna nya hotell på. 

 

Även om vi inte fick något utförligt svar på varför Stora Hotellet och U&Me valde att 

etablera sig går det att dra parallellen till Comfort Hotel Winn och Visit Umeå som båda 

två påpekar att hotellmarknaden i Umeå är i tillväxt, lönsam och har hög beläggning. Vi 

antar att Balticgruppen såg samma förutsättningar när de valde att renovera och bygga 

det nya hotellet och varför de valde just hotellbranschen, att de såg en bransch med hög 

lönsamhet och tillväxt som de ville ta del av. En alternativ förklaring kan vara att 

eftersom Balticgruppen främst jobbar med förvaltning av fastigheter, och genom att då 

etablera hotell i Umeå innebär att de slår sig in på andra marknader eller att företaget 

gjort goda resultat och behöver ett nytt projekt att investera kapital i för att låta företaget 

växa. Detta leder till att risken fördelas inom olika segment, de blir inte lika känsliga för 

ekonomiska händelser i en specifik bransch.  

 

Det finns tydliga tecken på tillväxt och en ökning av beläggning vid veckosluten men 

det är viktigt att ha i åtanke att kulturhuvudstadsåret 2014 hade stor påverkan på 

besöksnäringen och därför inte går att bortse ifrån. Dock påpekade Visit Umeå att 

början av 2015 visar på en tillväxt om tre till fyra procent jämfört med samma period 

2013 men konstaterar att det inte kommer gå att prestera bättre än vad man gjorde 2014, 

eftersom förutsättningarna då var väldigt annorlunda, något som även Comfort Hotel 

Winn konstaterar.  

 

Vi upplever att ett hotell av de undersökta sticker ut och erbjuder det Wright (2013, s. 2) 

kallar induced demand. Stora Hotellet har genom sjömanstemat och stort fokus på 

värdskap, skapat en unik hotellupplevelse i Umeå vilket i sig har bildat en attraktion i 

destinationen där gäster kommer till staden för att bo på Stora Hotellet. Detta är även 

något som Visit Umeå uppmärksammade och de lade stort fokus på att marknadsföra 

Stora Hotellet eftersom det bidrar med stort antal besökare till Umeå. Det visar även att 

genom att ha en unik produkt skapar man en efterfrågan i sig självt, men det kan även 

leda till att man får tillgång till marknadsföring av externa parter där man själv inte 

behöver investera eget kapital. U&Me har å andra sidan valt att skala av produkten med 

en obemannad reception och ingen personlig service till gästerna. Det är istället fokus 

på att det ska vara effektivt och prisvärt, men fortfarande fina rum för att kompensera 

den uteblivna servicen. Detta blir således ett hotell med det Wright (2013, s. 2) 

kallar unaccomodated demand där de försöker möta den efterfrågan som finns på 

marknaden för hotellrum och de ska då locka kunder att bo på hotellet genom att de har 

skalat av produkten för att kunna erbjuda ett lägre pris. Detta är även samma modell 

som Comfort Hotel Winn har där även de har skalat av sin produkt men på ett 

annorlunda sätt, exempelvis genom att inte ha någon minibar på rummet, ingen 

roomservice och de driver inte restaurangen på hotellet. Det går dock inte att förneka att 

även dessa två hotell kan ha skapat efterfrågan med sina hotell, induced demand, men 

det blir svårt att bekräfta det då de inte har haft samma utrymme i media som Stora 

Hotellet. Visit Umeå har inte heller lyft fram att Comfort Hotel Winn och U&Me har 

skapat efterfrågan på marknaden på samma sätt som Stora Hotellet har gjort. 

 

Vi kan konstatera från intervjun att U&Me har haft det svårare i jämförelse med Stora 

Hotellet att ta till sig marknadsandelar. Detta kan bland annat bero på att deras produkt 

är annorlunda med den obemannade incheckningen och uteblivna servicen vilket leder 

till att gäster väljer andra hotell, men de är inte tillräckligt annorlunda som hotell för att 



     

37 

 

locka till sig gäster i sig självt, så kallat induced demand (Wright, 2013, s. 2) Detta 

konstaterar Stora Hotellet och U&Me under intervjun och poängterar att det har tagit ett 

tag för folk att ta till sig konceptet men de är övertygade om att de är i framkant och att 

detta är ett koncept som kommer bli vanligare i framtiden. 

 

Generellt kan vi se att hotellen har analyserat lönsamheten och tillväxten på marknaden 

och därför valt att etablera sig. Detta är för oss inte förvånande då vi upplever att det 

historiska läget på en marknad är det man tittar på oavsett bransch, och med en så pass 

långsiktig investering som ett hotell kan de inte enbart se på de kommande årens event, 

exempelvis kulturhuvudstadsåret. Det blir därför viktigare att se historiskt och göra 

långsiktiga prognoser. När det kommer till hur de möter efterfrågan med antingen 

unaccomodated eller induced demand (Wright, 2013, s. 2) ser vi en klar fördel med att 

skapa en annorlunda produkt, induced demand. Detta skapar dels en efterfrågan men det 

ger även möjligheten till att utnyttja resurser från andra företag som ser potential med 

produkten, exempelvis när Visit Umeå marknadsför Stora Hotellet. 

 

Olika hotell har inte samma förutsättningar när de etablerar sig på en ny marknad. Det 

kan bland annat finnas skillnader om hotellen tillhör en kedja eller är privatägda som 

påverkar hur snabbt de kommer ikapp den befintliga marknaden. Vidare kan det även 

finnas andra faktorer som påverkar hur snabbt de etablerar sig och vi vill därför se hur 

de nya hotellen i Umeå har angripit denna utmaning. 

 

Eftersom Stora Hotellet och U&Me inte tillhör någon hotellkedja finns det redan 

faktorer där som kan ha påverkat förutsättningarna för att komma ikapp den befintliga 

marknaden, bland annat storleken i kundbasen, deras distributionskanaler och 

marknadsföringsplattform (Enz et al., 2014, s. 148). Comfort Hotel Winn hade redan 

innan de öppnade det nya hotellet ett befintligt hotell vägg i vägg med det nya. De hade 

därför redan etablerade kundbaser och bättre distributionskanaler i och med att de tillhör 

en kedja. Eftersom de redan hade sin kundbas behövde de inte lägga ned stor vikt vid att 

marknadsföra det nya hotellet. De hade redan befintliga kunder från det gamla hotellet 

och genom nyhetens behag kunde de locka till sig nya gäster när de öppnade det nya 

hotellet. Detta är faktorer som Enz et al. (2014, s. 141) menar påverkar hur snabbt en 

aktör etablerar sig på marknaden och en stor anledning till varför hotell tillhörande 

kedjor etablerar sig snabbare än privatägda hotell. Enz et al. konstaterar vidare att det 

för privatägda hotell går att skynda på takten för etablering på marknaden genom att ha 

väl fungerande distributionskanaler eller bra marknadsföring av hotellet.  

 

Det kan vara så att Stora Hotellet har påverkats negativt genom att inte tillhöra en kedja 

då det bland annat inte fanns någon etablerad kundbas vid tiden för öppnandet, men 

deras marknadsföring som vann priser internationellt och även marknadsföringen de 

fick av Visit Umeå upplever vi har kompenserat nackdelarna med att vara ett privatägt 

hotell. Vidare kunde de även få stort utrymme i internationell media genom att öppna 

tidigt under kulturhuvudstadsåret. Kulturhuvudstadsåret är ett kulturevent och hotell kan 

sägas vara en del av kulturbranschen och det kan även förstärkas med storytelling-tema 

på hotellet vilket leder till att den stora tillströmningen av journalister som var här för 

kulturhuvudstadsåret även lockades till att skriva om Stora Hotellet. Stora Hotellet 

kunde även dra stor nytta av att deras produkt var så pass annorlunda  jämfört med 

övriga hotell i staden, de skapade efterfrågan med sitt hotell, induced demand (Wright, 

2013, s. 2). Det faktum att många journalister besökte Stora Hotellet och gjorde 
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reportage om det samt att hotellet även lockade besökare från den egna orten upplever 

vi var faktorer som påskyndade takten för att komma i kapp marknaden. 

 

U&Me hade en större utmaning när de öppnade och etablerade sig inte i lika snabb takt 

som sitt systerhotell Stora Hotellet. U&Me’s självservicekoncept kan ha påverkat 

etableringstakten eftersom gästerna inte hunnit tagit det till sig. Detta visar att bara för 

att något görs annorlunda behöver det inte betyda att det är positivt, och det kan ibland 

vara svårt för kunder att ta till sig nya koncept. Jämförelsevis har Stora Hotellet en 

annorlunda produkt men det konceptet bygger på traditionella grunder med god service i 

en tematisk miljö, därför var det ett koncept som var lättare för gäster att ta till sig. 

Andra faktorer påverkade ytterligare, dels att U&Me öppnade under slutet av 

kulturhuvudstadsåret och därmed inte kunde utnyttja den stora tillströmningen av gäster 

som var under hela året, men även att de inte hade en lika omfattande 

marknadsföringskampanj som Stora Hotellet och inte heller fick lika stort utrymme i 

media. Detta kan dels ha att göra med att konceptet handlar om det funktionella, att 

genom ny teknik kunna hålla nere priserna och ändå ha hög kvalitet på rummen, till 

skillnad från Stora Hotellet som har fokus på gästernas upplevelse, därmed blir priset 

sekundärt och upplevelsen det primära. Stora Hotellet och U&Me konstaterade att om 

scenariot hade varit tvärtom, att U&Me öppnade på våren och Stora Hotellet på hösten 

hade det ändå inte gjort så stor skillnad för U&Me. Vi anser att detta har att göra med 

det vi diskuterade ovan, att huvudfokus är funktion och låga priser, vilket inte blir 

attraktivt för journalister att skriva om och inte heller något attraktivt för Visit Umeå att 

marknadsföra för att framhäva destinationen. 

 

Att Comfort Hotel Winn tillhör en kedja underlättade vid etablering och det bidrog till 

andra förutsättningar i jämförelse med de privatägda hotellen. Stora Hotellet och U&Me 

fick lägga ner mycket tid på att etablera kundrelationer och samarbeten med företag 

vilket Comfort Hotel Winn redan hade etablerat. Däremot med en annorlunda produkt 

likt den Stora Hotellet har kan det i sig hjälpa till att förkorta tiden det tar att komma 

ifatt marknaden, men att göra produkten annorlunda likt U&Me’s självbetjäning kan 

också leda till att det tar tid för gäster att ta till sig konceptet. Då vi uppfattar att Umeås 

hotellmarknad är relativt liten jämfört med stora städer går det att hitta avsaknad av 

vissa produkter på marknaden. Om man då har en nischad produkt kan det vara till stor 

hjälp vid etableringen och hotellet kan i sig självt bli en sevärdhet. Sammanfattningsvis 

anser vi att på en liten marknad finns det stor potential att sticka ut och därmed förkorta 

tiden det tar att komma i kapp den övriga marknaden.  

Hur marknaden ser ut och utvecklar sig i samband med nyetableringar 

När det sker en förändring i utbud kommer det leda till att konkurrensen antingen ökar 

eller minskar. Då måste hotellen ta ställning till om deras prissättning påverkas av det, 

eller om det är andra faktorer som påverkar i högre utsträckning. Exempelvis som 

tidigare konstaterat har Stora Hotellet en produkt som skapat induced demand. Detta 

leder till att eftersom deras produkt är annorlunda och skapar efterfrågan i sig självt kan 

de ta ut ett premiumpris då kunderna upplever att deras hotellrum är värt att betala ett 

högre pris för. Detta är väldigt lönsamt och enligt både Enz et al. (2004, s. 24) och 

Noone et al. (2013, s. 219) ger det bättre intäkter att ha ett pris något över 

marknadsgenomsnittet. De menar även att prisstegen är relativt små och skiljer sig som 

mest mellan vardagar och veckosluten vilket tyder på jämna prisnivåer, något som 

Noone et al. (2013, s. 219) menar är bra för att få ett jämnare flöde av intäkter. U&Me 

har ett lågt pris och använder sig av ett pristak, vilket de menar är medvetet eftersom ett 
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för högt pris hade skapat falska förväntningar på deras hotell som de inte kan leva upp 

till. De upplever även att en ökning i konkurrensen kommer leda till att utbudet inte 

kommer stämma överrens med efterfrågan och det skapar det vi diskuterade tidigare, en 

“plummit-effekt” där deras pris och genomsnittspriset på marknaden kommer gå ner. 

Både U&Me och Comfort Hotel Winn har som prisstrategi att ha ett lågt pris och på så 

sätt ta marknadsandelar, något som motsätter sig det Enz et al. (2004, s. 24) och Noone 

et al. (2013, s. 219) diskuterar i sin studie där de menar att priset på hotellrum bör vara 

något över marknadspriset för att få så bra intäkter som möjligt. Dock poängterar Noone 

et al. (2013, s. 220) att kunden måste uppfatta att produkten som erbjuds är värt priset 

och om då U&Me och Comfort Hotel Winn har produkter som är medvetet avskalade 

för att hålla nere kostnaderna blir det problematiskt att ha ett pris över 

marknadsgenomsnittet. Det är alltså två hotell som konkurrerar genom att ha en låg 

prisnivå och ett hotell som har ett pris över marknadsgenomsnittet. Fördelen med att ha 

ett pris över marknadsgenomsnitt är som vi skrev tidigare att det skapar höga intäkter, 

men en nackdel kan vara att det begränsar kundsegmentet eftersom alla inte är beredda 

att betala det högre priset de erbjuder för sina hotellrum. Detta i sin tur leder till att 

hotellet måste leverera en god service och helhet för att få återkommande gäster i det 

mindre kundsegmentet. Hotell som konkurrerar med ett lågt pris får å andra sidan inte 

lika höga krav ställda på deras helhet och har ett större kundsegment att utgå ifrån 

eftersom deras produkt är billigare och fler är beredda att betala det priset. Detta leder 

dock till att intäkterna per rum inte blir lika höga och det ställs således stora krav på hög 

beläggningsgrad för att kompensera det låga priset.  

 

Trots ökningen i utbudet har priset på hotellrum fortsatt stigit 2014 jämfört med tidigare 

år. Den ökning som skedde i utbud var inom ramen av vad marknaden klarade av att 

absorbera utan att vara på bekostnad av priset, i enighet med Nelsons (2013, s. 30) 

studie. Det tyder på att reaktionen på marknaden i samband med de nya hotellen som 

etablerade sig under 2013 och 2014 inte var att sänka priset på sina hotellrum för att öka 

beläggningsgraden utan snarare bibehålla prisnivåerna eller öka dem för att generera 

stora intäkter. Det visar på att hotellmarknaden i Umeå reagerade på det sättet som Enz 

et al. (2004, s. 24) och Noone et al. (2013, s. 219) diskuterade i deras studier. Det kan 

även ha att göra med att hotellbranschen i Umeå inte är säsongsbetonad, något som kan 

ses tydligt i diagram 2 från vår empiriska data. Det finns därför inte en kort period där 

en majoritet av intäkterna behöver komma in (Lehmann & Winer, 1994, s. 43). Det kan 

även konstateras att det under kulturhuvudstadsåret 2014 har varit en stor efterfrågan på 

hotellrum under hela året och det har lett till att priserna har ökat. Detta är något som 

var gynnsamt för alla tre hotellen och påverkade deras prestationer under året. Som vi 

konstaterat anser Stora Hotellet och U&Me att marknaden inte klarar av ytterligare 

förändringar i utbudet vilket kan ha att göra med att det nu inte finns något liknande 

event likt kulturhuvudstadsåret som kan hjälpa till och bidra till hög efterfrågan på 

hotellen.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att förändringen i utbudet lett till att priset på 

marknaden ökat, vilket kan vara en effekt av kulturhuvudstadsåret, men det kan även 

vara så att det ökade utbudet till viss del lett till ökad efterfrågan. Comfort Hotel Winn 

som tillhör en kedja har tydliga interna prissättningsstrategier där de sätter priset utifrån 

koncernens andra varumärken, i Umeå finns det ett Clarion-hotell som i hög grad 

påverkar deras prissättning. Stora Hotellet och U&Me gör sin prissättning baserat på 

den övriga hotellmarknadens prissättning och inte internt mellan de två systerhotellen.  
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Hur de nyetablerade hotellen hanterar konkurrens 

Genom att studera kluster och hur hotellen i Umeå samarbetar med varandra skapar vi 

en bild av hur de ser på konkurrens. Samarbete är en stor del av ett kluster och det är 

därför intressant att se hur de olika aktörerna i besöksnäringen ser på samarbete och i 

vilken form eventuella samarbeten förs.  

 

Genom samarbeten och möten som bland annat hålls med Visit Umeå kan vi se att 

hotellen tillsammans med andra företag inom besöksnäringen i staden gemensamt 

jobbar mot visionen att ständigt få Umeå att växa och bli attraktivt som alternativ. 

Eftersom det har öppnats nya hotell de senaste åren, men även det faktum att fler är på 

väg visar på att det skapats efterfrågan för hotell i Umeå, vilket Nordin (2003, s. 13-14) 

påpekar är en förutsättning för ett kluster, att det skapas efterfrågan för liknande företag. 

Att alla företag som vill är välkomna till månadsmötena inom besöksnäringen tyder på 

att det finns ett öppet medlemskap och alla dessa faktorer tyder på att hotellbranschen i 

Umeå är en del av ett kluster enligt den distinktion Nordin (2013, s. 13-14) gör mellan 

kluster och nätverk. Eftersom det finns ett kluster i Umeå leder det till att det skapas 

samarbeten mellan konkurrenter och det bildar goda förutsättningar för att framhäva 

orten framför andra. Det öppna medlemskapet skapar ett gott företagsklimat som 

underlättar för nya aktörer som vill delta i klustret men samtidigt kan ett kluster leda till 

att företagen som etablerar sig är för homogena vilket kan leda till att en ort är för 

beroende av en viss bransch. 

 

Vi kan tydligt se att alla tre hotell jobbar gemensamt med övriga hotellmarknaden för 

att framhäva Umeå som destination, vilket alla i staden tjänar på och Peiró-Signes et al. 

(2014, s. 11) konstaterar att om konkurrenter även samarbetar kommer det leda till en 

ökning i omsättning och ökad prestation för aktörerna på marknaden, samt att hotell i 

kluster presterar bättre än de utanför, framför allt när det gäller hotell i städer. I Umeå är 

samtliga hotell inom samma kluster eftersom de är belägna i den centrala staden och det 

framgår tydligt att även om hotellen är konkurrenter finns det tydliga tecken på att de 

även samarbetar genom mötena, vilket är en förutsättning för ett kluster. Då hotellens 

produkt är en tjänst och därför konsumeras samtidigt som den produceras leder det till 

att produkten inte kan kvalitetskontrolleras, likt mer traditionella produkter (Nordin, 

2003, s. 16). Även om hotellet levererar en bra produkt kan det exempelvis vara så att 

kaféer eller restauranger levererar en dålig produkt åt gästen som gör att 

helhetsupplevelsen av vistelsen blir dålig. Det blir därför viktigt för besöksnäringen i 

Umeå att hålla dessa möten där alla de aktörer som finns inom turistnäringen kan 

samlas och diskutera om vad som eventuellt kan behöva förbättras eller göras 

annorlunda. Nordin (2003, s. 17) menar även att det kan behövas hjälp för att ett kluster 

ska utveckla sig. Bland annat tar Nordin upp som en faktor att det måste finnas 

gemensamma ansträngningar från marknaden där de har mycket att tjäna på att etablera 

sig nära varandra, vilket vi upplever att vi tydligt kan se med intervjuerna och hur 

hotellen beskriver dessa möten med Visit Umeå. De gemensamma mötena som hålls 

leder till att de kan diskutera utvecklingen de vill se i staden och vad de vill fokusera på, 

alltså bildar mötena ett forum där konkurrenterna kan utbyta åsikter för att sedan 

gemensamt komma fram till vad som är bäst för destinationen, mål de strävar mot 

utanför det egna företaget. Det positiva med klustret är som vi påpekat att det skapar 

gemensamma mål, framhäver konkurrens och nya företag, samt bidrar till ökad tillväxt 

och skapar uppmärksamhet för orten. Något som kan vara negativt med ett kluster är att 

främjandet av ökat företagande också kan leda till överetablering av företag på orten 



     

41 

 

och en del aktörer kan tvingas lägga ner sin verksamhet. Det blir därför viktigt med en 

bra balans av antal aktörer på marknaden.  

 

När det finns ett väletablerat kluster av företag likt hotellbranschen i Umeå måste 

aktörerna som finns på marknaden leverera en bra produkt för att kunderna annars 

kommer välja konkurrenterna. Det kan leda till att hotellbranschen i Umeå fortsätter att 

utvecklas kontinuerligt och lägstanivån tillsammans med högstanivån höjs ytterligare, 

vilket gör att Umeå som stad kommer kunna konkurrera bättre med andra städer vid val 

av ort för kongresser och andra arrangemang. Stora Hotellet skapade en produkt som 

dels tog stora marknadsandelar på veckosluten men även vardagar, bland annat tack 

vare deras sjömanstema och levererandet av bra service men hotellet i sig skapade även 

efterfrågan i Umeå. Visit Umeå konstaterar att människor åker för att se Stora Hotellet 

även om de inte har möjligheten att bo där vilket leder dels till att konkurrenter och 

andra aktörer kan ta del av den efterfrågan som skapas men det skapar även 

synergieffekter i klustret. Exempelvis att etablering av nya hotell leder till att det 

behöver produceras mer bröd och det leder i sin tur till fler arbetstillfällen i staden, 

vilket är en förutsättning för tillväxt. Då vi konstaterat att det finns tydliga tecken på 

kluster i Umeå och att det finns etablerade samarbeten både inom klustret och mellan 

direkta konkurrenter bidrar det till ett företagsklimat som främjar företag inom samma 

bransch, något som i sin tur är en god förutsättning för fortsatt tillväxt. 

 

Genom att även studera hur hotellen ser på förändring på utbud och efterfrågan får vi 

ytterligare förståelse för hur de ser på konkurrens och hur starka de upplever att deras 

produkt är. Överetablering är alltid ett hot oavsett marknad särskilt i en marknad med 

tillväxt där många aktörer slår sig in. Hotell är långsiktiga investeringar och en produkt 

som är svår att förändra. Det går exempelvis inte att förändra inriktning från hotell till 

uthyrning av kontor på kort tid för att hotellmarknaden är överetablerad. Det blir därför 

viktigt att ha överetablering i åtanke när ett nytt hotell ska planeras. 

 

Först får man konstatera att av de tre intervjuer vi genomfört är två av dem med 

vinstdrivande hotell och den tredje med Visit Umeå som är en ideell organisation och 

jobbar med att marknadsföra Umeå, vilket innebär att de har skilda intressen. Visit 

Umeå anser att det är viktigt att det finns en utveckling och att man inte stagnerar, att 

det bara är positivt för staden att det tillkommer fler hotell för det betyder i sin tur att 

det blir lättare för staden att locka till sig större arrangemang eftersom det finns 

utrymme för övernattningar på hotellen. Från Henderson (1922, s. 18) grundläggande 

teori kan vi konstatera att förändring i utbud och efterfrågan där utbudet ökar kommer 

leda till att priset sänks. Detta är inte positivt för hotellen med sitt vinstintresse men det 

blir positivt för besökare till destinationen då priset på hotellrum sjunker och det blir 

därmed attraktivare att besöka orten. Det är svårt att förutse hur en marknad kommer 

utvecklas då det alltid finns en ständig förändring i utbud och efterfrågan, något som 

Henderson (1922, s. 18) poängterar är en grundlag i teorin om utbud och efterfrågan. 

Visit Umeå kan därför inte påstå med säkerhet att efterfrågan på hotellrum i Umeå 

kommer bli högre även om det görs prognoser på det. Det blir därför från Visit Umeås 

synvinkel bättre med fler hotell än vad som efterfrågas än tvärtom för att de då har 

möjligheten att attrahera fler besökare som övernattar på hotell i staden istället för att 

begränsas av tillgången till hotellrum. 

 

Stora Hotellet och U&Me upplevde vi känner sig hotade av de kommande 

nyetableringarna och de menar att utbudet ökar i högre takt än efterfrågan vilket de tror 
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kommer leda till ett priskrig. Detta är det som Wright (2013, s. 4) kallar “plummit-

effekten”, vilket innebär att när flera aktörer etablerar sig på marknaden ökar utbudet 

men inte efterfrågan och hotellen måste då sänka sina priser för att få en 

tillfredsställande beläggningsgrad, vilket i sin tur leder till ett priskrig på marknaden. Då 

U&Me´s produkt konkurrerar med många andra produkter som har fokus på att erbjuda 

gästen ett lågt pris innebär detta att om en “plummit-effekt” utvecklar sig skulle U&Me 

i högsta grad vara del av den och tvungna att delta i priskriget. Eftersom Stora Hotellet 

är väldigt annorlunda i jämförelse med övriga hotell upplever vi att de inte hade behövt 

bli intvingade i priskriget i lika hög utsträckning då de kan ta ut ett högre pris i och med 

sin unika produkt. Vidare konstaterar Nelson (2013, s. 30) att om förändring i pris utbud 

eller efterfrågan är för omfattande kommer marknaden inte hinna med och ha förmågan 

att absorbera den vilket vi anser att Stora Hotellet och U&Me ser en risk för med de nya 

aktörerna som är på väg. Konsekvensen blir då att om det sker en förändring i utbudet 

som inte motsvaras av en liknande förändring i efterfrågan kan det leda till sjunkande 

resultat för hotellen och i förlängningen att något hotell går i konkurs. Detta kan 

undvikas genom att som vi poängterade tidigare hotellen har en annorlunda produkt 

eller att som hotellaktör ständigt ifrågasätta och förbättra den egna produkten för att ta 

till sig marknadsandelar. 

 

Comfort Hotel Winn anser att det är viktigt att stora företag etablerar sig i Umeå och 

kan på så sätt bidra med att fler affärs- och privatresenärer besöker staden. Vi kopplar 

detta till Wright (2013, s. 4) som menar att när en ort är starkt förknippat med en viss 

bransch eller stora företag leder det till risken att hotellbranschen får stora problem om 

företagen avvecklar sin verksamhet på orten eller om branschen det stora företaget 

verkar inom går dåligt. Comfort Hotel Winn konstaterar att Ikea kommer bidra med 

ökat antal övernattningar i Umeå och det är ett exempel på ett sådant stort företag som 

påverkar hotellbranschen positivt. En etablering av Ikea på orten kan dock leda till att 

handel som tidigare var lokaliserad i stadskärnan nu flyttas utanför staden vilket kan 

leda till att destinationens attraktivitet minskar. Det blir då mindre rörelse i stadskärnan 

och kan således bidra till att mindre butiker får avsluta sin verksamhet eftersom deras 

tillgång till kunder minskar. Umeå är som vi diskuterat tidigare starkt förknippad med 

tjänstesektorn, vilket är en växande sektor i Sverige och leder till stor diversifiering i 

näringslivet (Slattery, 2008, s. 1). Detta bidrar till att risken för att Umeå ska vara 

beroende av en enskild bransch minskar. Under vår intervju upplevde vi att Comfort 

Hotel Winn’s syn på framtiden och de kommande nyetableringarna är positiv och det 

kan bero på det vi just dikuterat, att Umeå har en diversifierad tjänstebaserad ekonomi 

och därför inte påverkas särskilt mycket av den ekonomiska utvecklingen i en enskild 

bransch. Visit Umeå å andra sidan anser att genom etablering av nya hotell leder det till 

att staden blir attraktivare för inflyttare och besöksnäringen, vilket i sin tur leder till att 

det blir attraktivare för företag att etablera sig i Umeå. Det finns alltså ett ömsesidigt 

beroende där ökning i den ena delen leder till potential att utöka den andra, i vårt fall 

hur nya hotell kan leda till att nya företag etablerar sig på orten och nya företag kan i sin 

tur leda till nya hotell.  

 

Vi kan se tydliga skillnader mellan hur å ena sidan Stora Hotellet och U&Me och å 

andra sidan Comfort Hotel Winn och Visit Umeå ser på den ökande konkurrensen de 

kommande åren. Vi gör tolkningen att Stora Hotellet och U&Me känner sig mer hotade 

från den ökande konkurrensen, någonting som vi upplever kan bero på att det inte tillhör 

någon kedja och därför inte har lika omfattande kundrelationer i jämförelse med 

Comfort Hotel Winn som tillhör en stor kedja och därmed har en aktör med mycket 



     

43 

 

kapital bakom sig. Visit Umeå har även de en positiv syn på den ökande konkurrensen, 

men det är viktigt att ha i åtanke att det är en ideell organisation som har till uppgift att 

göra Umeå till en attraktiv destination och då blir såklart tillgång till hotell en viktig del 

i den utvecklingen. Enz et al. (2014, s. 141) menar att hotell tillhörande kedjor etablerar 

sig snabbare än privatdrivna hotell på grund av att de exempelvis har större kundbas och 

marknadsföringsplattform. Vi upplever att detta i sin tur kan leda till att konkurrens inte 

ses på samma sätt som för ett privatdrivet hotell då ett hotell tillhörande en kedja kan ta 

del av den större kundbasen och marknadsföringen för att skapa sig fördelar när 

konkurrensen ökar. Å andra sidan finns det privatdrivna hotellet endast på en ort vilket 

betyder att de kan fokusera på den marknaden. Ett hotell tillhörande en kedja har hotell 

på flera orter och det kan finnas flera hotell i koncernen som behöver utökad 

marknadsföring och kedjan kan behöva välja vilket hotell som ska prioriteras, vilket kan 

leda till att de inte får tillgång till den större marknadsföringsbudgeten. 

 

Resultaten i diagram 1 och diagram 4 visar att det fanns en flexibilitet på marknaden 

och att den lyckades absorbera det förändrade utbudet (Nelson, 2013. s. 30). Utöver 

detta utvecklades inte ett priskrig enligt Wrights “plummit-effekt” (2013, s. 4), utan 

snarare en prisökning på marknaden. Detta kan förklaras med att det fortsatt fanns en 

hög efterfrågan, även om utbudet ökade. En stor förklaring till det är att 

kulturhuvudstadsåret 2014 påverkade efterfrågan på hotellrum i Umeå, något som 

Comfort Hotel Winn även poängterade under vår intervju. Det intressanta blir därför för 

hotellaktörerna att se vad 2015 kommer resultera i då detta mer kan ses som ett 

normalår, eftersom Umeå inte längre är Europas kulturhuvudstad. Om det visar sig att 

beläggningsgraden och prisutvecklingen går nedåt under 2015 ställs hotellaktörerna 

inför en utmaning där de behöver bestämma huruvida de ska konkurrera med lägre 

priser eller om de ska utveckla produkten, för att behålla eller ta marknadsandelar från 

konkurrenter.   

 

Sammanfattningsvis såg vi att Visit Umeå och Comfort Hotel Winn inte såg någon risk 

för överetablering. Comfort Hotel Winn betonade också att det är viktigt att stora 

företag finns kvar på orten för att marknaden ska fortsätta vara stabil. Stora Hotellet och 

U&Me såg på nyetablering mer som ett direkt hot till den egna verksamheten och menar 

att det kommer bilda ett priskrig om ytterligare hotell öppnar eftersom efterfrågan inte 

hänger med ökningen i utbud. Utifrån teorin kan vi konstatera att Stora Hotellet och 

U&Me’s syn på nyetablering och risken av överetablering tydligt stämmer överrens 

med vad Wright (2013, s. 4) kallar “Plummit-effekten”. De poängterar även att utbudet 

och efterfrågan måste öka i en takt som marknaden klarar av, något som även stämmer 

bra överrens med Nelson’s (2013, s.30) studie där han förklarar att en marknad måste 

klara av att absorbera förändringen som sker. Dessa olika syner på nyetablering och 

överetablering kan påverkas av att det ena hotellet tillhör en kedja och de andra två är 

privatdrivna, något som Enz et al. (2014, s. 141) menar påverkar etableringstakten för 

nya hotell. 
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7. Slutsats och förslag till fortsatt forskning 
I detta kapitel kommer vi inledningsvis återkoppla till de tre delsyften vår studie ämnar 

uppfylla. Vi kommer sedan kortfattat besvara problemformuleringen. Kapitlet kommer 

slutligen leda till en diskussion om förslag till fortsatt forskning inom ämnet. 

7.1 Återkoppling till delsyften och problemformulering 

1. Analysera och diskutera likheter och skillnader mellan de nyetablerade hotellen 

En annorlunda produkt kan leda till fördelar vid etablering på en konkurrensutsatt 

marknad. Stora Hotellet stack ut genom att skapa en produkt som är unik i Umeå, och 

produkten i sig skapade efterfrågan, induced demand (Wright, 2013, s. 2). Detta 

skapade fördelar eftersom de då dels inte konkurrerar om samma gäster som de andra 

hotellen samt att de kunde ta del av resurser från andra företag, för att produkten 

fungerar som bra marknadsföring för orten. Den annorlunda produkten kan ha hjälpt till 

vid uppstarten av hotellet, eftersom den skapat efterfrågan. En annorlunda produkt 

behöver dock inte nödvändigtvis bidra till ökad efterfrågan då den kan vara så pass 

annorlunda att det tar ett tag innan gästerna tar till sig konceptet. U&Me med sin 

självincheckning och avskalade service, hade en lägre etableringstakt bland annat 

eftersom gästerna till en början hade svårt att ta till sig konceptet. Studien visar att en 

unik produkt kan bli en sevärdhet i sig, vilket Stora Hotellet är ett exempel på. Detta är 

en viktig faktor för att göra ett kluster attraktivt, då ett kluster behöver ha något som 

ständigt lockar besökare att luta sig tillbaka mot (Nordin, 2003, s. 17-18). Det skapar 

synergieffekter där hotellen lockar gäster till orten och då kan även andra företag ta del 

av dessa gäster i sin verksamhet. 

 

Det fanns även skillnader i prissättningen mellan de privatdrivna hotellen och hotellet 

tillhörande en kedja. De privatdrivna har den övriga hotellmarknaden som utgångspunkt 

i prissättningen där Stora Hotellet ska vara ledande i pris och U&Me ska konkurrera 

genom att ha ett lågt pris. Ser vi till de teorier vi utgår ifrån följer Stora Hotellet Enz et 

al. (2004, s. 24) samt Noone, et al. (2013, s. 219-220) som konstaterar att för att få 

högsta intäkterna bör hotellet ha ett pris något över genomsnittliga prisnivån på 

marknaden. Detta kan dock leda till att de begränsar sitt kundsegment, men de försöker 

kompensera det genom att erbjuda väldigt god service, något Noone et al. (2013, s. 220) 

tar upp som en förutsättning för att kunna ta ut ett högre pris. Comfort Hotel Winn har 

som utgångspunkt att de ska ha ett lägre pris i förhållande till de andra hotellen inom 

koncernen och påverkas alltså inte enbart av prissättningen på de övriga hotellen i 

Umeå. Genom att ha ett lägre pris breddas kundsegmentet och efterfrågan ökar men det 

kan samtidigt leda till att de blir för lika andra aktörer på marknaden. Det kan i sin tur 

leda till en bred konkurrens där många aktörer försöker locka till sig samma kunder. På 

en marknad med hög priselasticitet kommer prissättningen på det egna hotellet skifta 

mycket om hotellet fokuserar på marknadens prisförändringar. Detta tar Noone et al. 

(2013, s. 219-220) upp som en potentiell fara, då det har visat sig att jämnare prisnivåer 

leder till större intäkter, vilket blir viktigt att ha i åtanke för hotellen när de sätter sina 

priser. 
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2. Analysera hur marknaden ser ut och utvecklar sig i samband med 

nyetableringar 

 

Marknadens utveckling i samband med nyetableringarna har varit successiv, då hotellen 

öppnade under olika perioder. Beläggningen under veckosluten ökade markant efter 

nyetableringarna och likaså genomsnittspriset. Wright (2013, s. 4) konstaterar att med 

rätt förutsättningar kommer etablering av nya hotell leda till att ökad efterfrågan, något 

vi kan se tecken på i hotellmarknaden i Umeå. Stora Hotellet har lockat gäster från den 

egna staden som vill uppleva deras speciella tema, vilket vi upplever kan utläsas i 

framför allt beläggningsgraden som ökat på orten under veckosluten. Dock går det inte 

bortse från att Kulturhuvudstadsåret 2014 hade stor påverkan på beläggningsgraden. Det 

går därför inte att bekräfta att de nya hotellen har ökat efterfrågan på hotellrum i staden 

men utifrån intervjun med dels Stora Hotellet och U&Me, men även med Visit Umeå 

går det att bekräfta att Stora Hotellet har skapat en ökad efterfrågan med sin unika 

produkt.  

3. Redogör för hur de nyetablerade hotellen hanterar konkurrens 

Hotelldirektörerna håller möten varje månad som de lade stor vikt vid och det tyder på 

att hotellen inte enbart ser varandra som konkurrenter utan även som tillgångar. 

Samarbeten är en förutsättning för ett kluster och det kan ses tydligt i besöksnäringen i 

Umeå då Visit Umeå håller möten varje månad där alla aktörer inom besöksnäringen är 

välkomna och det bidrar till att de jobbar mot gemensamma mål och det uppmuntrar 

även företagande inom besöksnäringen. Kluster uppmuntrar etablering av liknande 

företag, något vi har kunnat se i hotellbranschen med de nya hotellen. Detta leder till att 

hotellmarknaden i Umeå höjer sin nivå och konkurrerar bättre med andra städer när de 

gör sina val av ort för kongresser, arrangemang eller etablering. Studien visar även att 

det är effektivt att vara annorlunda, vilket leder till produkter likt Stora Hotellet, som 

genom att vara så pass unika skapar en efterfrågan i sig självt, något Wright (2013, s. 2) 

kallar induced demand. Det gynnar ortens tillväxt, då ökad efterfrågan innebär att fler 

besöker Umeå, vilket i sin tur innebär att det skapas fler arbetstillfällen och då flyttar 

även fler människor in till orten då det finns en ökande sysselsättning som de kan ta del 

av. Alltså kan konkurrens dels leda till samarbeten, men även fungera som en 

inspirationskälla till att vara annorlunda.  

 

Dock kan det finnas risker för överetablering med fortsatt ökande konkurrens, något 

framför allt de privatdrivna såg en risk för. Vi kunde även uppfatta att de kände ett visst 

hot för egna verksamheten då de konstaterar att ytterligare etablering skulle leda till att 

efterfrågan inte hinner med det ökade utbudet, något Nelson (2013, s. 30) tog upp som 

en förutsättning i sin studie, att en marknad är flexibel men att den utökningen som sker 

måste vara inom ramarna för vad en marknad kan absorbera. Detta tyder på att de inte 

tror att marknaden klarar av den ytterligare förändringen samt att det kommer skapa ett 

priskrig hos aktörerna för att hotellen ska få högre beläggningsgrader, vilket Wright 

(2013, s. 4) kallar “Plummit-effekten”.  Det kom fram genom studien att det är viktigt 

att stora företag fortsätter sin verksamhet på orten, för att destinationen på så sätt ska ha 

en fortsatt hög efterfrågan gällande besöksanledningar i arbete.  

 

Skillnaden i syn på konkurrens mellan de privatdrivna hotellen och hotell tillhörande en 

kedja kan ha påverkats av de förutsättningar ägarformen ger hotellen. Det kan innebära 

att de kedjedrivna hotellen har större kundbaser och en större möjlighet att tillgå 
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marknadsföring om konkurrensen ökar, något som Enz et al. (2014, s. 148) menar är 

några av fördelarna med att tillhöra en kedja när hotellet ska etableras. 

 

Problemformuleringen i vår studie var: Hur reagerar hotellmarknaden på 

nyetableringar samt hur ser de nya hotellen på den rådande och framtida 

konkurrenssituationen? 

Nyetableringar av hotell i Umeå har påverkat marknaden genom att utbudet, efterfrågan 

och det genomsnittliga priset har ökat. Detta kan påvisa att ökat utbud leder till ökad 

efterfrågan men det går inte att utesluta att kulturhuvudstadsåret 2014 har haft en stor 

påverkan på hotellmarknadens resultat och utveckling. Vi kan bekräfta att de nya 

hotellen ser positivt på den rådande konkurrensen med de samarbeten som finns inom 

den och hur de kan ta hjälp av varandra. Det finns dock en viss tveksamhet inför ökande 

konkurrens i framtiden där de privatägda hotellen har en försiktigare syn och en rädsla 

över att det kommer finnas för många hotellaktörer i relation till efterfrågan. Vi 

upplever att en anledning till att de är tveksamma inför framtiden är att det är så många 

faktorer som de inte kan påverka som påverkar hotellbranschen, exempelvis 

arrangemang staden lockar till sig, huruvida företag etablerar eller avvecklar 

verksamheten i orten och den allmänna konjunkturen. Detta är en anledning till att det 

hålls möten varje månad med aktörerna inom besöksnäringen. Under dessa möten kan 

de diskutera dessa faktorer och ständigt jobba mot hur de kan göra Umeå attraktivare 

som stad, både för besökare och företag.  

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
I vår studie har vi haft till avsikt att påvisa hur de nya hotellen som etablerat sig i Umeå 

ser på konkurrens med några utvalda teman vi har gjort samt hur marknaden reagerade i 

samband med att nya hotell etablerade sig på den. Det har lett till att vi enbart har 

intervjuat de nya hotellen i Umeå och detta leder även till att generaliserbarheten för 

marknaden försvinner. Vi ser alltså på situationen utifrån de nya hotellens perspektiv. 

För en mer omfattande studie hade det varit intressant att se hur samtliga hotell i Umeå 

ser på konkurrensen. Då hade det eventuellt kunnat dras mer generaliserbara slutsatser 

mellan privata och kedjedrivna hotell eller äldre hotell i jämförelse med de nya hotellen.  

 

En annan studie hade också kunnat ställa större fokus på ämnet kluster och hur 

exempelvis antalet kaféer, restauranger och barer förändrats vid etablering av nya hotell. 

Alltså fokus på hur klustret i övrigt växer när de kommer nya hotell, som har en stor 

inverkan på klustret. I vår studie kom vi fram till att genom att etablera en annorlunda 

produkt kan det skapa klara marknadsfördelar om det skapar en efterfrågan för den 

produkten på marknaden. Detta leder således till att befintliga hotell på marknaden kan 

göra ett val där de antingen låter det nya hotellet ta marknadsandelar av dem eller så kan 

de försöka förändra eller förbättra den egna produkten för att locka till sig kunder till sitt 

hotell. Vi upplever därför att en intressant studie hade varit att intervjua de redan 

etablerade hotellen och se om de gjorde några förändringar i deras produkt eller strategi 

när det kom nya hotell på marknaden. 
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8. Sanningskriterier 
I detta kapitel kommer vi inledningsvis diskutera studiens reliabilitet för att sedan 

diskutera dess validitet, access samt generaliserbarhet. Avslutningsvis kommer vi 

diskutera och problematisera studiens etiska och samhälleliga aspekter. 

8.1 Reliabilitet 
Under intervjuerna utgick vi från en intervjumall, men vi ställde även frågor utanför 

mallen för att följa upp intressanta resonemang. Detta kan ha lett till att vi då i stunden 

omedvetet har ställt ledande frågor. I kapitel 4 praktisk metod beskrev vi även Kvale & 

Brinkmanns (2014, s. 144) sju stadier i en intervjuundersökning, som vi genomgående 

har följt i studien och upplever bidrar till en ökad reliabilitet då om någon annan 

genomför samma studie har de dessa stadier att utgå ifrån och den praktiska metoden 

och dess genomförande kommer då likna denna studies. 

 

Vi har genomgåendet i vår studie försökt hålla en så god reliabilitet som möjligt, bland 

annat genom att uppföra en intervjumall har vi försökt se till att frågorna som har ställts 

överlag har lett till svar som vi inte upplever har varit svåra för oss att tolka. Vi 

upplever att vi genomgående inte har behövt lägga ner mycket tid på att tolka 

resonemangen de presenterade i intervjuerna då de intervjuade i de flesta fall förstod 

frågorna direkt. Detta innebär att vi upplever att reliabiliteten i vår studie är god men 

eftersom det till stora delar är intervjuer som står till grund för vår empiri blir det stor 

vikt vid vår tolkning materialet och det kan således skilja sig mot om någon annan 

genomför studien. Dock anser vi att det inte går att föra en semistrukturerad intervju där 

resultatet hade blivit detsamma oberoende av vem som utför den. Eftersom det finns 

utrymme för den intervjuade att svara fritt och att det finns utrymme som intervjuare att 

följa upp intressanta resonemang leder till att olika forskare hittar de intressanta 

resonemangen vid olika svar och följer intervjumallen i olika hög utsträckning. Vi 

använde intervjumallen som ett stöd och följde den alltså inte till fullo. När vi följer upp 

intressanta resonemang leder det till att reliabiliteten blir lidande men eftersom vi har en 

intervjumall finns det tydligt uppsatta riktlinjer och frågor som vi hade till avsikt att 

beröra med vår studie. 

8.2 Validitet 
Validitet behandlar huruvida vår praktiska metod med intervjuer undersöker det den har 

till avsikt att undersöka (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 296). Eftersom en intervju bidrar 

till resultat som inte går att se positivistiskt blir det svårt att mäta validiteten ur denna 

synvinkel, men vi kan dock ifrågasätta om de frågor som vi ställt under 

intervjustillfället har lett till svar som vi avsåg att söka med vår studie och även 

reflektera över om det finns någon anledning till att de intervjuade svarade som de 

gjorde. Under intervjuernas gång följde vi ibland upp resonemang som vi i stunden 

upplevde var intressanta men som sedan inte användes i empirin då de inte bidrog med 

något till studien. Vi upplever dock att även om en fråga som ställts inte sedan användes 

i empirin hjälpte det oss att föra samtalet vidare på ett naturligt sätt med den intervjuade 

vilket i sin tur kunde leda till intressanta svar senare i intervjun. 

 
Vi upplever även att hotellen hade ett personligt intresse de behövde förhålla sig till när vi 

genomförde intervjuerna med dem. Det kan ha lett till att de förskönar bilden av hotellen 

och försöker framställa sig i positiv anda, samt skönmålar bilden av samarbetena hotellen 
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emellan. Eftersom vi inte har tillgång till rapporter från de enskilda hotellen kan vi inte 

heller förkasta eller bekräfta deras synpunkter, när de exempelvis säger att Stora Hotellet 

hade ett bra första år på hotellmarknaden. Det går dock genom användandet av Visit Umeå 

och media fortfarande på ett någorlunda sätt bekräfta att Stora Hotellet hade en bra start.  

 
Angående den data vi har presenterat i empirin och som vi inhämtat från Visit Umeå har vi 

haft en god access vilket i sin tur ledde till att det var god validitet på datan. Vi frågade om 

tidigare statistik på beläggningsgrad, priser och antal rum och vi fick det vi frågade om av 

Visit Umeå.  
 

Som vi diskuterade i avsnitt 4.4 undersökte vi samtliga tre nya hotell i Umeå. Då 

populationen är så pass liten blir generaliserbarheten lidande om studien ska göras i ett 

större perspektiv. Men eftersom det på en liten ort sällan är många aktörer som etablerar 

sig samtidigt, anser vi att det  till viss mån går att dra generaliserbara slutsatser när det 

gäller mindre orter.  

8.3 Etiska aspekter 
Från en etisk synvinkel upplever vi att studien har genomförts med goda etiska grunder. 

Vid samtliga intervjuer informerades det om samtycke, i vilket samanhang intervjuerna 

skulle användas och att de även kunde ta del av studien efteråt samt poängterades att 

varje fråga var valfri att svara på. Vidare skickades transkriberade versioner av 

intervjuerna tillbaka till respondenterna där de fick möjlighet att kommentera innehållet, 

något som ingen av respondenterna gjorde. 

8.4 Samhälleliga aspekter 
Den samhälleliga nyttan av nyetableringar av hotell är att det bidrar med arbetstillfällen 

till orten, inte bara direkt genom anställda på hotellen utan det skapar även 

synergieffekter där företag inom andra branscher drar nytta av det ökade hotellutbudet, 

exempelvis restauranger, kaféer och även för företag som vill genomföra evenemang 

underlättar ett större utbud av hotell. Vidare är det även positivt för kunderna som får 

fler hotell att välja mellan. Det finns dock en risk som i varje bransch att det blir för 

många aktörer och det kan leda till att ett hotell kommer behöva stänga vilket leder till 

ett motsatt effekt med färre arbetstillfällen på orten. Därför är det önskvärt för alla 

inblandande att det finns en balans på marknaden mellan utbud och efterfrågan, 

etablerar sig för många hotell på en kort tid skapar det en överetablering. Samtidigt om 

det byggs för få hotell, går staden miste om tillfälle att växa. Om en stad går miste om 

ett tillfälle till tillväxt kan det i sin tur vara avgörande i framtiden för stadens utveckling 

och kan leda till att staden stagnerar, något Visit Umeå poängterade vore farligt för 

staden. Vi anser även att om Umeå motverkar byggnationen av nya hotellet kan det leda 

till att det i sin tur blir en närliggande stad som tar till sig detta tillfälle istället. Om vi då 

ska se städer som konkurrenter leder detta till att den konkurrerande staden har 

förbättrat sina förutsättningar samtidigt som Umeå har försämrat sina. Vi upplever 

därför att detta leder till ett intressant dilemma, där staden måste aktivt val om de vill 

sätta stopp för nya hotell, bromsa utvecklingen eller om de låter marknaden avgöra hur 

den kommer utspela sig. Det sistnämnda kan dock leda till att staden och dess 

befolknings bästa inte hamnar i åtanke.  
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Appendix 1: Intervjumall 

Intervjumall till hotellen: 

 

Beskriv eran produkt? 

 

Pris 
Hur sätter ni priset på era hotellrum? 

 Om ni ändrar era priser, sker det stora förändringar? Eller håller ni en generell 

prisnivå? 

 Om nya hotell öppnar, tror ni priserna kommer förändras? 

 

Utbud och efterfrågan 
I alla branscher finns det ett utbud och en efterfrågan för en produkt. Hur ser ni på 

utbudet och efterfrågan som finns på hotell i Umeå? 

Ni är ett relativt nytt hotell här i Umeå, hur upplever ni att verksamheten har gått första 

tiden? 

 Har det gått enligt planerna? 

 Har mycket förändrats sen ni startade? 

 Fanns det några utmaningar tidigt i verksamheten? 

Hur ser ni på konkurrens? 

 Finns det någon risk att man ser för mycket på konkurrenter och vad de gör 

istället för att fokusera på den egna produkten? 

Varför valde ni att etablera er i Umeå? 

Hur ser er strategi ut för att locka gäster? 

Hur ser ni på säsongsvariationer i besöksnäringen i Umeå? 

Hur ser ni på att fler hotell är på väg att öppnas 

 

Kluster 
Nu när nya hotell har öppnat och fler är påväg upplever ni att det finns någon risk för 

överetablering? 

Hur såg ni på den rådande marknaden i Umeå innan ni etablera er? 

Hur ser ni på samarbeten med andra hotell? 

  Förs det några direkta samarbeten eller är de indirekt mellan hotellen? 

 Är det viktigt för er med dessa samarbeten (Om de säger att de har samarbeten) 

Hur ser ni på samarbeten med andra företag inom besöksnäringen? 

 I så fall, hur ser de ut? O vilket effekt har det givit åt företaget? 

 Har ni några samarbeten med andra företag i Umeå? Exempelvis Restauranger 

och Kaféer? 

Hur ser ni på kulturhuvudstadsåret 2014? 

 Påverkade det erat val för etablering 

 Stort tillströmning av människor till Umeå, har ni haft det i åtanke i samband 

med 2015, nya/annorlunda utmaningar? 
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Intervjumall till Visit Umeå: 

 

Kluster 
Har ni samarbeten med hotell? 

 Hur ser de samarbetena ut? 

 Deltar alla hotell i detta samarbete? 

Hur ser du på konkurrens mellan företagen i Umeå, exempelvis Hotell. 

 Är de enbart konkurrenter eller har du uppfattat att de även finns samarbeten 

mellan dem? 

Umeå Stad har som vision och mål att vara Norrlands självklara huvudstad, jobbar ni 

mot detta mål och hur då? 

 Tror du det påverkar företag när de väljer att etablera sig i Umeå (Tydliga mål 

från statligt håll) 

 Tror du det leder till att även företag strävar mot denna vision? 

Hur ser du på nyetableringen av hotell som har varit i Umeå senaste åren? 

 Upplever du att de påverkar övriga staden i någon större utsträckning? 

 När nya hotell har etablerat sig, ser du någon påverkan det har haft på andra 

företag eller branscher? 

För Visit Umeå en aktiv roll i besöksnärningen i Umeå eller är det en mer passiv roll 

där marknaden naturligt får utveckla sig? 

 

Supply and Demand 
I och med den nya etableringen av hotell, upplever du någon risk för överetablering? 

 

Vi har nu haft kulturhuvudstadsåret 2014 i Umeå, hur har det påverkat Umeå och hur 

ser besöknärningen ut fortsättningsvis nu efteråt? 

 Var det bra resultatet en engångsföreteelse eller kommer detta ha boostat 

besöksnärningen i Umeå och fortsätter på denna höga nivå? 

Hur ser fördelningen ut av affärsresenärer och nöjesresenärer till Umeå? 

 Hur har det sett ut senaste åren? Någon del som ökar mer än den andra? 

 Har Umeå någon strategi för att locka till sig gäster och hur ser den i så fall ut? 

 Fokuserar strategin på affärsresenärer eller nöjesresenärer? 

Hur ser fördelningen ut mellan utrikes och inrikes resenärer? 

 Ökar båda dessa, och ökar någon av dem mer än den andra? 
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Appendix 2: Typer av intervjufrågor 
 

Inledande frågor - Beskriv eran produkt?Berätta om Visit Umeå? Hur ser ni på 

utbudet och efterfrågan som finns på hotell i Umeå? Hur sätter ni priset på era 

hotellrum? Ni är ett relativt nytt hotell här i Umeå, hur upplever ni att verksamheten 

har gått första tiden?Hur ser ni på konkurrens? Hur ser er strategi ut för att locka 

kunder? Hur ser ni på säsongsvariationer i besöksnäringen i Umeå? Hur ser ni på att 

fler hotell är på väg att öppnas? Hur såg ni på den rådande marknaden i Umeå innan 

ni etablera er? Hur ser ni på samarbeten med andra hotell? Hur ser ni på samarbeten 

med andra företag inom besöksnäringen? Hur ser ni på kulturhuvudstadsåret 2014? 

Hur ser du på konkurrens mellan företagen i Umeå, exempelvis Hotell, Hur ser du på 

nyetableringen av hotell som har varit i Umeå senaste åren? I och med den nya 

etableringen av hotell, upplever du någon risk för överetablering? Vi har nu haft 

kulturhuvudstadsåret 2014 i Umeå, hur har det påverkat Umeå och hur ser 

besöknärningen ut fortsättningsvis nu efteråt? Hur ser fördelningen ut mellan utrikes 

och inrikes resenärer? 

Uppföljningsfråga - Finns det någon risk att man ser för mycket på konkurrenter och 

vad de gör istället för att fokusera på den egna produkten? Nu när nya hotell har 

öppnat och fler är påväg upplever ni att det finns någon risk för överetablering? Förs 

det några direkta samarbeten eller är de indirekt mellan hotellen? I så fall, hur ser de 

ut? O vilket effekt har det givit åt företaget? Påverkade det erat val för etablering? Hur 

ser de samarbetena ut? Deltar alla hotell i detta samarbete? Är de enbart konkurrenter 

eller har du uppfattat att de även finns samarbeten mellan dem? Upplever du att de 

påverkar övriga staden i någon större utsträckning? När nya hotell har etablerat sig, 

ser du någon påverkan det har haft på andra företag eller branscher? Var det bra 

resultatet en engångsföreteelse eller kommer detta ha boostat besöksnärningen i Umeå 

och fortsätter på denna höga nivå? Hur har det sett ut senaste åren? Någon del som 

ökar mer än den andra? Fokuserar strategin på affärsresenärer eller nöjesresenärer? 

Ökar båda dessa, och ökar någon av dem mer än den andra? 

 

Direkta frågor - Har det gått enligt planerna? Har mycket förändrats sen ni startade? 

Varför valde ni att etablera er i Umeå? Har ni samarbeten med hotell? Umeå Stad har 

som vision och mål att vara Norrlands självklara huvudstad, jobbar ni mot detta mål 

och hur då? För Visit Umeå en aktiv roll i besöksnärningen i Umeå eller är det en mer 

passiv roll där marknaden naturligt får utveckla sig? Hur ser fördelningen ut av 

affärsresenärer och nöjesresenärer till Umeå? Har Umeå någon strategi för att locka 

till sig gäster och hur ser den i så fall ut? 

 

Sonderande frågor - Om ni ändrar era priser, sker det stora förändringar? Eller 

håller ni en generell prisnivå? Stort tillströmning av människor till Umeå, har ni haft 

det i åtanke i samband med 2015, nya/annorlunda utmaningar? 

 

Specificerande frågor - Om nya hotell öppnar, tror ni priserna kommer förändras? 

Fanns det några utmaningar tidigt i verksamheten? Är det viktigt för er med dessa 

samarbeten (Om de säger att de har samarbeten) Har ni några samarbeten med andra 

företag i Umeå? Exempelvis Restauranger och Kaféer? 
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Indireka frågor - Tror du det påverkar företag när de väljer att etablera sig i Umeå 

(Tydliga mål från statligt håll) Tror du det leder till att även företag strävar mot denna 

vision?  
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Appendix 3: Introduktionsbrev till respondenter 

  
Hotellen: 

Hej, 

 

Vi är två elever från Hotelmanagementprogrammet 180 hp, Oscar Nilson och Daniel 

Vestman som just nu skriver vår kandidatuppsats med inriktning mot företagsekonomi 

vid Umeå Universitet. 

 

Vår uppsats handlar om hur nyetablering av hotell i Umeå genomfördes, utmaningar 

och hur dessa aktörer ser på framtiden samt den rådande konkurrenssituationen.  

 

Om det är möjligt vill vi gärna genomföra en intervju i början av maj, gärna med en 

person med god kunskap om verksamheten, förslagsvis hotellchefen. Efter genomförd 

intervju skickar vi tillbaka en transkriberad version för ert godkännande. Ni får 

självklart vara anonyma och även ta del av studien när den är genomförd. 

 

Tack på förhand, 

Oscar & Daniel 

 

Visit Umeå: 

 

Hej, 

Vi är två studenter vid Umeå universitet som läser hotelmanagementprogrammet och 

ska skriva en c-uppsats om hotellnärningen i Umeå, hur etableringen av nya hotell har 

påverkat branschen. Vi har varit i kontakt med en person från Stora Hotellet som sa  att 

ni på Visit Umeå har väldigt mycket statistik om gästnätter, beläggning, priser och så 

vidare. 

Skulle vi kunna komma förbi någon dag och få tillgång till denna information och 

eventuellt träffa någon från Visit Umeå? 

Tack på förhand! 

Vänligen, 

Daniel och Oscar  
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Appendix 4: Data från Visit Umeå 
 

Antal tillgängliga rum Vardagar Veckoslut Totalt 

2011              264 600                    205 952            466 240     

2012              240 605                    194 204            432 790     

2013              241 533                    194 674            436 606     

2014              273 251                    217 322            491 631     

        

Antal sålda rum  Vardagar   Veckoslut   Totalt  

2011              198 450                      90 619            289 069     

2012              185 266                      87 392            272 658     

2013              183 565                      91 497            275 062     

2014              202 206                    117 354            319 560     

        

Beläggning  Vardagar   Veckoslut   Totalt  

2011 75 44 62 

2012 77 45 63 

2013 76 47 63 

2014 74 54 65 

 

 

 

Antal sålda rum 

2012 Vardagar Veckoslut Totalt Logiinträkt/rum Logiintäkt/totalt 

Januari            14 855              5 500              20 355     811 kr 16 507 905 kr 

Februari            17 383              5 582              22 965     837 kr 19 221 705 kr 

Mars            16 019              8 235              24 254     791 kr 19 184 914 kr 

April            13 870              7 002              20 872     796 kr 16 614 112 kr 

Maj            17 731              7 553              25 284     843 kr 21 314 412 kr 

Juni            13 004              8 223              21 227     763 kr 16 196 201 kr 

Juli            12 857              8 535              21 392     659 kr 14 097 328 kr 

Augusti            14 501              6 644              21 145     742 kr 15 689 590 kr 

September            17 380              8 694              26 074     863 kr 22 501 862 kr 

Oktober            19 630              7 377              27 007     840 kr 22 685 880 kr 

November            17 530              7 785              25 315     843 kr 21 340 545 kr 

December            10 506              6 262              16 768     761 kr 12 760 448 kr 

             15 439              7 283              22 722     796 kr 218 114 902 kr 
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Antal sålda rum 

2013 Vardagar Veckoslut Totalt Logiinträkt/rum Logiintäkt/totalt 

Januari            16 134              6 258              22 392     806 kr 18 047 952 kr 

Februari            16 089              6 943              23 032     859 kr 19 784 488 kr 

Mars            13 772              7 577              21 349     821 kr 17 527 529 kr 

April            15 186              7 199              22 385     838 kr 18 758 630 kr 

Maj            15 439              7 322              22 761     833 kr 18 959 913 kr 

Juni            13 103              8 133              21 236     799 kr 16 967 564 kr 

Juli            13 340              7 573              20 913     682 kr 14 262 666 kr 

Augusti            14 840              9 257              24 097     790 kr 19 036 630 kr 

September            17 666              7 587              25 253     871 kr 21 995 363 kr 

Oktober            20 242              7 321              27 563     882 kr 24 310 566 kr 

November            16 839              9 468              26 307     964 kr 25 359 948 kr 

December            10 915              6 859              17 774     865 kr 15 374 510 kr 

             15 297              7 625              22 922     834 kr 230 385 759 kr 

 

Antal sålda rum 

2014 Vardagar Veckoslut Totalt Logiinträkt/rum Logiintäkt/totalt 

Januari            14 296            10 119              24 415     794 kr 19 385 510 kr 

Februari            16 861              8 966              25 827     989 kr 25 542 903 kr 

Mars            18 057            10 244              28 301     987 kr 27 933 087 kr 

April            14 592              7 198              21 790     922 kr 20 090 380 kr 

Maj            17 322            10 867              28 189     984 kr 27 737 976 kr 

Juni            17 294              9 501              26 795     895 kr 23 981 525 kr 

Juli            14 386              9 081              23 467     690 kr 16 192 230 kr 

Augusti            13 947            11 614              25 561     783 kr 20 014 263 kr 

September            21 133              9 625              30 758     970 kr 29 835 260 kr 

Oktober            21 713            11 374              33 087     953 kr 31 531 911 kr 

November            20 021            11 174              31 195     943 kr 29 416 885 kr 

December            12 584              7 591              20 175     842 kr 16 987 350 kr 

             16 851              9 780              26 630     896 kr 288 649 280 kr 
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Appendix 5: De nyetablerade hotellens placering i centrala 

Umeå 
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