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ABSTRACT 
 
Hotels and the hotel sector is one of the most uprising sector on the market and 
individuals travels more and in Sweden the capacity of logy and hotels continue 
to grow. The development of the industry increases the need to more capacity of 
hotel room in Sweden and in the destination in this study area Örnsköldsvik. The 
effects of higher competition along actors is an important subject to study because 
it is one industry that seams to grow with time. The results lead to guidance for 
similar destinations to see the effect of a changed market. Hotels is important for 
a destination to offer the potential tourist somewhere to stay and that leads to 
higher finance for the local area. Recent studies have shown that hotels can be a 
sign for a destinations welfare and economic stability and is one way for 
municipality to increase the interested for  

This thesis aims to describe and analyze the effect of a change market and what 
this means for the existing actors. Also what+ higher capacity of rooms make for 
a destination to reach some types of events and conference. To get the results for 
this study statistic from different database has been collected and is supplemented 
with interview with the municipality of Örnsköldsvik. It is proven in this study 
that hotel is important for the development of tourism and is one key factor to 
attract different events.  

 

 
 
Keywords: Interactions, Competition, Changed market  

 
 
 
 
 

	
	



	

	 iv	

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	
1. INTRODUKTION	 1	

1.1 Syfte	 3	
1.2 Frågeställningar	 3	

2. BEGREPPSFÖRKLARING	 3	

3. BAKGRUND	 5	
3.1 Studieområde	 5	
3.2 Hotellkedjorna i Örnsköldsvik	 5	

4. Teoretisk förankring	 6	
4.1 Tidigare forskning	 6	
4.2 Litteraturgenomgång	 7	

4.2.1 Nyetablering	 7	
4.2.2 Interaktion	 7	
4.2.3 Tillförlitlighet	 7	
4.2.4 Ekonomisk geografi	 8	

4.3 Strategisk prissättning	 8	
4.4 Etablering på en ny marknad	 9	
4.5 Interaktion mellan besökare och lokalbefolkning	 11	
4.6 TALC en destinations livscykel	 12	
4.7 Expansion av existerande företag	 14	
4.8 Destinationens dynamik	 15	

5. METOD	 16	
5.1 Forskningsmetod	 16	
5.2 Självreflektion	 18	
5.3 Urval	 18	
5.4 Empiriinsamling	 19	
5.5 Litteraturstudie	 20	

6. Resultat	 21	
6.1 Effekten av förändrad hotellmarknad	 21	
6.2 Betydelsen av hotell för en kommun	 25	
6.4 Destinationens dynamik mellan offentlig och privata aktörer	 28	
6.5 Destinationens framtid	 29	

7. DISKUSSION	 30	
7.1 Framtida forskning	 33	

8. SAMMANFATTNING	 34	

9. REFERENSER	 35	
9.1 Figurförteckning	 38	



	

	 1	

1. INTRODUKTION 
 
Turismen i Sverige blivit en allt viktigare del av den svenska ekonomin. År 2014 
ökade Sveriges totala turism med 5 procent jämfört med närmast förgående år 
(Tillväxtverket 2016). Turism är svårdefinierad då den sträcker sig över flera 
branscher där transporter, boende, varuinköp, kultur och rekreation är några av 
dem. Det blir därför viktigt att avgränsa branschen för att få kunskap om de olika 
områdena. Inom branschen boende är hotell den dominerande sektorn som är en 
vital del inom turismen då det uppfyller det grundläggande behovet sömn hos en 
resenär. 
 
Ur ett historiskt perspektiv har människan alltid varit beroende av logi i olika 
former och tidigt 1800 tal var det vanligt att folk öppnade upp sina hem vid resor 
och erbjöd logi av olika slag(Teye, Timothy 2009). Detta har bytts ut mot stora 
hotellkoncerner. Turism pekas ut som en Sveriges snabbast växande industri och 
inkomsterna från de internationella besökarna har mer än dubblats de senaste fem 
åren och har ökat snabbare än Europa i genomsnitt (business-sweden 2015). 

Inom turismnäringen är konkurrensen om marknadsandelar hård där det hela 
tiden gäller att hitta nya attraktioner och diversifiera sig gentemot konkurrenter 
(Bohlin, Elbe 2011). Den stora expansionen inom resor har bidragit till nya behov 
hos resenärer och ett flertal nischer inom turism har skapats.  
Resenärer har även blivit mer medvetna om konsekvenserna och det avtryck de 
gör på platsen och lägger stor vikt i lokalhistoria och interaktion med 
lokalbefolkningen. Detta leder till större ansvar för en destination och de lokala 
aktörerna att anpassa sig efter marknadens förändringar för att tillgodose 
nuvarande och framtidens efterfråga (Bohlin, Elbe 2011).  

Hotellbranschen är en industri som alltjämt ökar och globaliseringen bidrar till att 
det är viktigt att en destination har den kapacitet som krävs för att möta den ökade 
efterfrågan. För att uppnå en bra utveckling i en destinations krävs det att de 
privata aktörerna kan samarbeta med varandra för att uppnå en positiv utveckling 
i hela destinationen som gynnar alla aktörer på marknaden (Bohlin, Elbe 2011). 
Ett starkt varumärke är något som i slutändan gynnar både de privata och 
offentliga aktörerna och det är viktigt att de båda förstår vikten av ett bra 
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samarbete. Avsaknad av eller bristfälliga hotell i en stad kan leda till negativa 
konsekvenser och det blir svårt att locka sig till nya ekonomiska verksamheter till 
staden eller kommunen. Hotell kan även vara ett sätt att stimulera den lokala 
ekonomin genom att skapa spektakulära byggnader så kallade ”flaggskepp” då 
det visar tecken på god ekonomisk tillväxt inom destinationen som kan locka 
investerare (Andersson 2012). Denna utveckling har också gjort avtryck i 
Örnsköldsvik där den nya hotellkoncernen Elite hotels öppnade i april 2013 med 
135 nya rum. Staden har en vision om att år 2020 kunna ha 60,000 invånare i 
kommunen vilket är en ökning på ungefär 5,000 från år 2016 (Örnsköldsvik 
2016).  

En stor aktör som kommer in på en lokal marknad skapar effekter för de befintliga 
hotellen och kan antingen bidra till ökad eller minskad beläggningsgrad för 
samtliga aktörer. Destinationer har förstått vikten av nätverk och samarbete 
mellan aktörer för att tillsammans öka efterfrågan och förutsättningarna för 
potentiella och aktuella resenärer (Bohlin och Elbe 2011). Med Elite hotels 
expansion till Örnsköldsvik har förutsättningarna förändrats och bidragit till ökad 
konkurrens i marknaden som kan få både positiva och negativa effekter för 
kommunen och de aktörer som verkar inom den.  

För en enskild aktör är turismen oftast något positivt då det leder till ökad 
omsättning för aktörerna och ny ekonomi i en kommun. Från ett lokalt perspektiv 
kan ökad turism även leda till negativa konsekvenser. Användandet av resurser 
på en plats kan leda till externaliteter (Bohlin, Elbe 2011) där ökad användning 
av en resurs kan bidra till negativa effekter för andra aktörer. Om Örnsköldsvik 
får ökad turism som effekt av ökad hotellkapacitet kan det exempelvis leda till att 
Paradiset som är ett äventyrsbad  i området får ökad beläggning som trycker 
undan lokalbefolkningen.  

Ekonomi och studier om intäktsoptimering har blivit en viktig del i 
hotellbranschens förmåga att bestämma ett pris. Även för att kunna läsa av en 
marknad och efterfråga för att få högst antal kunder till det högsta priset de är 
villiga att betala (Cross, Higbie, Cross 2009). RevPAR  (Revenue per available 
room) är en benämning som används för att mäta framgång och effektivitet i 
hotellnäringen. I denna studie kommer RevPAR att tas upp som en aspekt för att 
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kunna analysera hur Elite hotels har etablerat sig på Örnsköldsviks hotellmarknad 
och hur har de existerande hotellens intäkter har förändrats vid ökad konkurrens.  

Vad innebär det för en marknad med oförändrat tillstånd att en ny aktör 
expanderar sin verksamhet och konkurrerar med dem, samtidigt som en ökad 
kapacitet ger nya möjligheter till ökad destinationsutveckling? Ett samarbete 
mellan konkurrerande aktörer kan vara problematiskt då de i många fall inte kan 
se helheten och vad som gynnar hela destinationen på lång sikt. Ett ökat utbud är 
inte bara negativt för konkurrenter utan kan locka olika evenemang och besökare 
som tidigare inte var möjlig. Är denna utveckling enbart positiv för kommunen 
eller gynnar detta den lokala hotellmarknaden? Det finns tidigare forskning 
allmänt om tillväxt på en marknad men inget konkret om vilka effekter en till 
aktör har på en marknad statistiskt sett. Denna studie syftar till att belysa och 
analysera vilka effekter som tillkommit vid en expansion av hotellmarknaden i 
Örnsköldsvik.  

1.1 SYFTE  
Syftet med denna studie är att undersöka och analysera vilka effekter en 
hotelletablering får för redan befintliga aktörer i Örnsköldsvik.  

	
1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR 

• Hur har hotellmarknaden i Örnsköldsvik förändrats efter en nyetablering? 
• Förändras intäkterna för aktörerna vid förändrad konkurrenssituation? 
• Vad betyder ökad hotellkapacitet för en stad? 

 
2. BEGREPPSFÖRKLARING  
 
RevPAR  
 
Förkortningen betyder på engelska Revenue per available room som står för 
intäkt per tillgängligt rum. Detta mått beräknas genom att ta antal dagar, 
multiplicerat med antal rum dividerat i den totala intäkten. Detta mått är 
användbart vid mätning av olika tidsperioder där variablerna är densamma som 
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året innan. Bilden nedan visar en förenkling över stegen där ADR står för Average 
Daily Rate som är det genomsnittliga priset per rum. Det hela leder ut till RevPAR 
som är ett viktigt mått som analytiker inom hotellbranschen använder sig av för 
att jämföra intäkt med kapacitet (Cross, Higbie, Cross 2009). 

 
Destination  
 
Begreppet används i studien för att beskriva ett område och för att en plats skall 
benämnas som en destination krävs det attraktioner, infrastruktur och andra 
nödvändiga tjänster som möjliggör en vistelse (Bohlin, Elbe 2011). 

Beläggningsgrad  
 
Antal belagda rum delat med antal disponibla rum. 

  
Marknad  
 
Begreppet marknad används flitigt i denna studie och vad som definierar en 
marknad är hotellbranschen där marknaden syftar på de aktörer som finns inom 
området men även potentiella efterfrågan inom den bransch som undersöks.  
 

Revenue management  

Detta begrepp handlar om intäktsoptimering och i denna studie tar det upp 
branschen hotell och hur hotell kan genom pris och analysering av framtid 
maximera intäkten. 
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3. BAKGRUND  

3.1 STUDIEOMRÅDE 
Studien är avgränsad till Örnsköldsviks kommun. I staden har en ny hotellkedja 
etablerats 2013. Örnsköldsvik är en kommun med cirka 55,000 invånare år 2015 
och är lokaliserad i Västernorrlands län (SCB 2016) invid kusten cirka 11 mil 
söder om Umeå och 15 mil norr om Sundsvall. Innan etableringen av Elite hotel 
var det två större kedjor representerade i staden vilka är Scandic och First hotel 
som nu tillsammans med Elite utgör de största hotellen i staden. Utöver dessa 
hotellkedjor finns det 4 fristående hotell, hotell Sari, Park hotell, Strand hotell 
och hotell Focus. Nedan följer en närmare beskrivning av de tre största 
hotellkedjorna i Örnsköldsvik. 

		
3.2 HOTELLKEDJORNA I ÖRNSKÖLDSVIK 
 
Scandic 

Är den största hotellkedjan i norden och har totalt 221 hotell fördelat i sju länder. 
Kedjan grundades 1963 och bedriver sin verksamhet som ett mellanklasshotell. 
Deras största kundsegment är affärsresenärer vilket utgör cirka 70 procent av 
totalen och där inkluderas även konferenser, de övriga 30 procenten utgörs av 
privatresenärer. I Örnsköldsvik har Scandic totalt 103 rum och ligger cirka 2 
kilometer från centrum (Scandic hotel group 2016). 

 
First Hotel statt   

Är en hotellkedja med fler än 90 hotell placerade i Norge, Sverige, Danmark, 
Island och Spanien och har som koncept att alla deras hotell skall vara unika 
gällande stil, atmosfär och design. Hotellet i Örnsköldsvik är byggt 1913 och 
ligger centralt intill hamnen och har utöver rum även konferensanläggningar 
(First hotels 2016). 
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Elite hotels of Sweden 

Kedjan består av ett 30 tal hotell i Sverige där de flesta av hotellen återfinns i 
äldre byggnader med lång historia och speciell karaktär. Ambition är att förena 
klassisk stil med moderna trender för att skapa harmoni. Huvudsegmentet är 
affärsresenärer under veckorna som kompletteras med paketerbjudande för att 
locka privata resenärer under helgerna. Hotellet i Örnsköldsvik är 14 våningar 
högt och är en ny aktör i kommunen och finns beläget i centrala Örnsköldsvik 
precis intill hamnen. Hotellet har totalt 135 rum och ett flertal konferensrum både 
i hotellet och i fastigheten arken mitt emot hotellet (Elite 2016). 

Hotellcertificering  
 
Hotell har olika rang som kan vara ett underlag för att ha olika priser och är ett 
verktyg för gäster att jämföra olika hotellstandard med varandra. Visita är ett 
svenskt företag som ansvarar för klassificering i Sverige som arbetar under 
Hotelstars Union som är ett samarbete mellan europeiska länders 
branschorganisationer. Det är verksamt i 16 europeiska länder där hotellen 
bedöms efter 270 kriterier och kan få mellan en till fem stjärnor (Visita 2015). I 
Örnsköldsvik är endast två företag med i Visita och dessa är Elite Plaza hotels 
med 4 stjärnor och hotell Focus med 3 stjärnor.  

 

4. TEORETISK FÖRANKRING  
	
4.1 TIDIGARE FORSKNING  

Gretzel	et	al.	(2000)	har	studerat	ekonomi	ur	ett	turismperspektiv	där	de	lyfter	fram	värdet	
att	se	hållbarhet	från	de	lokala	aktörerna	perspektiv	genom	att	upplysa	en	destination	och	
denna	synpunkt.	Interaktionen	är	ett	viktigt	begrepp	som	även	kommer	att	studeras	i	denna	
studie	för	att	lyfta	olika	förutsättningar	och	de	komplikationer	som	kan	uppstå	genom	detta	
möte	inom	turism.		

Hsiao-Ping	och	Chun-Cheih	(2015)	har	även	studerat	hur	redan	etablerade	hotellaktörer	har	
stora	konkurrensfördelar	genom	gästernas	kunskap	om	varumärket.		
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4.2 LITTERATURGENOMGÅNG 

 
4.2.1 NYETABLERING 
 
Begreppet syftar till hur nya företag tar sig in på nya marknader och vad vilken 
effekt det innebär för redan befintliga företag. Detta möts ofta av svåra hinder där 
barriärerna är höga inom hotellbranschen, på grund av att redan existerande 
företag har stora fördelar i form av rutiner och kunskap om den aktuella 
destinationen (Enz et al. 2014). Men i detta fall eftersom hotell redan är en 
existerande produkt och dess målgrupp redan förstår behovet av produkten så 
finns det goda möjligheter då efterfrågan redan finns för den typen av produkt. 
En koppling till teknologiska produkter där kunden först måste upptäcka behovet 
och se värdet i produkten så kan det ta längre tid och vara mer krävande då den 
sorten av nyetablering måste skapa sin egen marknad (Enz et al. 2014). 

4.2.2 INTERAKTION 
 
Detta begrepp är ämnat till att se hur interaktionen mellan lokalbefolkning och 
resenärer utspelas där besökare oftast bor på hotell. Eftersom hotell till skillnad 
mot teknologi gör stora avtryck på geografiska platsen där de använder de lokala 
resurserna kan det mötas av kritik då resenärer och lokalbefolkningen interagera 
med varandra. Om de lokala aktörerna eller befolkningen ställer sig kritisk till en 
ökad turismnäring leder det till en negativ image av staden som leder till att flödet 
av besökare reduceras (Punzo, Bimonte 2016). Det är viktigt att dessa två 
populationer förstår varandra och att de värderar fördelar och nackdelar olika,  
men i slutändan är dessa i viss grad beroende av varandra för att de använder sig 
av samma resurser.  

	
4.2.3 TILLFÖRLITLIGHET 
 
Detta begrepp behandlar skillnaderna mellan enskilda företag som startar ett  nytt 
hotell i jämförelse med redan befintliga kedjor som expanderar sin verksamhet. 
Där korrelationen visar att nya företag har betydligt svårare att erövra 
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marknadsandelar än befintliga företag (Wiklund et al. 2010). Elite hotels är en 
befintlig kedja som expanderat till Örnsköldsvik och tagit sin plats på marknaden 
vilket kan vara bevis på ett redan välkänt varumärke. Elite har en stark kundgrupp 
med flera tusen medlemmar (Elite 2016) vilket är en stor fördel för denna aktör 
vid deras expansion. Andra hotell inom samma företag har redan byggt upp 
relationer med gäster inom Elite som Örnsköldsvik kan falla tillbaka på. Gästerna 
känner därmed förtroende till det nyetablerade hotellet. 

4.2.4 EKONOMISK GEOGRAFI 
 
Det finns många utmaningar ur ett teoretiskt perspektiv att förklara olika 
kopplingar och teorier mellan inom turism men detta har bidragit till stora 
forskningar för att ta fram relevanta teorier. Men enligt Brouder och Eriksson 
(2013) har kopplingen mellan turism och ekonomisk geografi ökat och bidragit 
till ett höjt intresse inom forskningen. Ekonomisk geografi fokuserar mest på den 
nya ekonomins process och fokuserar på förändring och påverkan av lokala 
företag och privatpersoner. Ekonomin som tillkommer i en stad används av 
forskare som studerar utveckling av turism på lokal och regional nivå. I denna 
breda kontext tas även TALC (Tourism Area Life Cycle) upp för att förklara en 
destinations livscykel 

 
4.3 STRATEGISK PRISSÄTTNING   
 
Ledande företag inom hotellbranschen utvecklar många analytiska strategier för 
att optimera intäkten hos företag och de tillägnar stora resurser för att göra det så 
bra som möjligt (Cross, Higbie, Cross 2009). En person som arbetar med 
inkomstoptimering kan ha stor inverkan på hur framgångsrikt företaget är, där de 
inte bara övervakar utan även mäter effektiviteten av olika prissättningar. Det är 
svårt att utvärdera en roll hos revenue management på grund av att en budget som 
ett företag sätter är bara uppskattningar av framtiden. Om ett företag överträffar 
budgeteten så kan det vara att hela marknaden har uppgång. Ett mått för att mäta 
intäkt är RevPAR som är det bästa måttet för att mäta inkomstoptimering (Cross, 
Higbie, Cross 2009). 
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Begreppet har stor användbarhet men kan vid vissa fall snedvridas vid extrema 
marknader med lyxfastigheter som har betydligt högre genomsnitt än standard. 
Det kan bidra till att måtten vid dessa fall kan vara svår att jämföra med andra 
platser. Det är viktigt att jämföra med liknande konkurrenter på samma marknad 
för om exempelvis en aktör ökar med 5 kronor är inte den en god utveckling om 
konkurrenterna ökar med 10 kronor. Det är en uppgång men fortfarande sämre än 
marknaden, därför är jämförelse mellan aktörer en viktig aspekt att ta med (Cross, 
Higbie, Cross 2009).  

En effekt som går att mäta är att se hur väl ett företag har optimerat inkomsten 
med hur väl skulle företagets inkomst varit utan intäktsoptimerade beslut. Denna 
metod fungerar på gästernas efterfråga men har en svag koppling till hur 
marknaden i stort förändras. Att beräkna och jämföra intäkter är en viktigt 
komponent för att se hur en aktör står sig. Men vad som skall tilläggas i denna 
modell är att den inte beaktar hur kvalitén på hotellet eller de förutsättningar som 
finns hos oss olika aktörer. Vid en förändring på marknaden med antingen fler 
eller färre aktörer kan det leda till förändrad intäkt. Om exempelvis en aktör 
tillkommer så kan utbudet bli högre än efterfrågan vilket i sin tur kan leda till att 
aktörerna blir tvingade att pressa ned priserna. Prissättning handlar om att läsa av 
marknaden och hitta en jämvikt mellan utbud och efterfråga och förstå 
efterfrågans preferenser (Cross, Higbie, Cross 2009).  

	
4.4 ETABLERING PÅ EN NY MARKNAD   
 
Ett nytt hotell har ofta svårt att slå sig in på en existerande marknad på grund av 
tillförlitligheten i något nytt där de existerande aktörerna har fördel i rutiner att 
ständigt leverera en bra produkt och service. Forskning visar att marknader med 
hög konkurrens kan skapa hinder för nya aktörer. Det är då vanligt att hotellkedjor 
tar hjälp av franchise verksamhet då det kan luta sig tillbaka på ett redan välkänt 
koncept (Enz et al. 2014). En aktör som går in i en för dem ny marknad har inget 
känt eller starkt varumärke. De nya aktörerna måste därför ta tid att bygga upp 
kunskap vilket medför att tiden för enskilda aktörer har längre startsträcka än 
kedjor eller franchise. 
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Risken att misslyckas som en ny aktör skiljer sig mellan branscher där det bland 
teknologiska innovationer råder högre risk att misslyckas än exempelvis 
servicebranschen och hotell. Hotell är en redan känd produkt och det ändamålet 
skiljer sig inte mellan aktörerna som en helt obeprövad tekniskt produkt som 
kunder först måste ta till sig för att sedan se ett värde med produkten (Enz et al. 
2014). Enz et al. (2014) menar även att brist på kunskap bidrar till högre risk för 
misslyckande men inom hotellindustrin där kunskapen redan finns är 
sannolikheten lägre för just detta. 

 Som ny aktör inom hotellbranschen går det relativt snabbt att samla information 
och kunskap om deras potentiella kunder eftersom informationen är lättåtkomlig 
genom resebyråer och distributionssystem. Enz et al. (2014) har gjort studier som 
visar att nyetableringar av hotell med redan existerande varumärke uppvisade 
marknadskonkurrerande priser två år snabbare än oberoende hotell. Detta belyser 
vikten av distributionskanaler och ett starkt varumärke kan vara ett sätt för företag 
att slå sig genom barriärerna som finns i existerande marknader. Figur 1 (Enz et 
al. 2014) visar utvecklingen av RevPAR i nyetablerade hotel där den gröna grafen 
visar oberoende hotell som ligger under de båda andra och visar hur det ligger 
lägre i intäkterna per ledigt rum. Där franchisekurvan och hotell inom kedjor har 
en snabbare utveckling på marknaden och i slutet när etableringen stabiliserats 
visar högre procentuellt resultat.  

 



	

	 11	

Figur 1; Utveckling av RevPAR i ny marknad. Källa: Hospitality quarterly 

 
 
4.5 INTERAKTION MELLAN BESÖKARE OCH LOKALBEFOLKNING 
	

Turism är en stor global industri och skapar ett flertal arbetstillfällen och är 
komponenter för att fördela välstånd och utveckla det lokala samhället. Möten är 
viktigt för att skapa sociala relationer och utveckla kunskap samt erfarenheter, 
detta medför att branschen är välkänd för ekonomisk tillväxt och utveckling 
(Punzo, Bimonte 2016).  Men denna roll har också blivit ifrågasatt och har 
bidragit till stora sidoeffekter på grund av den snabba utvecklingen av antal 
resenärer. Det har bidragit till ett utvecklingens dilemma som är en balansgång 
mellan fördelar och kostnader, om kostnaderna skulle bli högre än förtjänsterna 
skulle många städer reducera supporten för turism (Punzo, Bimonte 2016, 128). 
Dessa effekter kan leda till att lokalinvånarna får en negativ syn på de inresande. 
Lokalbefolkningen ses som en viktig framgång för att uppnå hållbarhet för en 
destinations utveckling. 

Turism innebär ett möte mellan två olika populationer, besökare och 
lokalbefolkning. Denna interaktion kommer att påverka de båda i attityder, 
åsikter och olika livsstilar och de båda måste känna att detta byte gynnar båda 
parter. Om det inte blir ett ömsesidigt utbyte så leder detta till konflikter om de 
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lokala resurserna så det ökar betydelsen att relationerna fungerar för att 
upprätthålla eller bygga en bra turistdestination (Punzo, Bimonte 2016). För att 
få en bättre förståelse har Enz et al. (2014) forskning byggt upp en modell som 
bearbetar utbytet mellan turister och invånare samt deras respons till 
turismutveckling. Denna modell utgår från tre antaganden: 

 
1. Turism innebär ett möte mellan minst två populationer, invånare och resenärer 
 
2. Båda har har sina egna behov, intressen och förväntningar och värderar fördelar 
och nackdelar olika 

3. I mötet måste de båda vara överens i användandet av de lokala resurserna och 
hur mycket de kan använda dem. 

Punzo och Bimonte (2016) har utvecklat en process för att reducera effekterna 
och kostnaderna av turism och bygga en kunskap om detta utbyte. En kunskap 
har utvecklats om vad lokalbefolkningen är villiga att acceptera för att godkänna 
en utveckling av turism. Samtidigt som resenärerna uppger vad de är beredda att 
betala för olika turistaktiviteter. Genom att analysera detta går det att balansera 
de olika preferenserna för att göra båda parter nöjda och fortgå en fortsatt stabil 
turismutveckling. 

Hotellbranschen skiljer sig från andra marknader i det anseende att hotell oftast 
är placerade i de centrala delarna i staden. Det innebär en interaktion med 
lokalbefolkningen där hotellets gäster använder samma resurser som 
lokalbefolkningen. I Örnsköldsvik öppnade Elite hotell i de centralaste delarna i 
staden precis vid hamnen vilket innebär att det finns risk för stora 
meningsskiljaktigheter över byggnadens existens och de effekter som medförs 
med ökad turism på platsen.  

 
4.6 TALC EN DESTINATIONS LIVSCYKEL 
 
För att applicera en modell i en destination beskriver Butler (2012) att 
destinationer kan jämföras med produkter, eftersom en turistdestination också 
kan brytas ned i utbud och efterfrågan för att bemöta resenärernas intresse. Detta 
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innebär att destinationer kan följa ett generellt mönster som fungerar på flera olika 
platser och blir starten till turismens livscykel. En produkt har oftast en ganska 
långsam start för att sedan växa ordentligt som slutligen leder till stagnation där 
produkten måste utvecklas eller byta ut mot en ny (Butler 2012). En destination 
är det svårare att få kontroll över på grund av att det är flera olika aktörer och  det 
går inte går att lagra en resa. En destination är beroende av att resenären tar sig 
tid och besöker platsen, de olika aktörerna i en stad har inte heller något 
gemensamt mål eller strategi för att kunna sälja en produkt som ett enskild 
företag. När platser och destinationer når sin höjdpunkt och efterfrågan är hög så 
kommer nya investerare att söka sig till andra platser där det är billigare 
uppstartkostnad. Miljön som blir exploaterad vid hög turism får negativa 
konsekvenser på platsen vilket gör att nya aktörer söker orörda marker med större 
möjlighet för expansion (Butler 2012).  

 

 
Figur 2; Utveckling av turistdestination. Källa: Tourism intelligence 2012 

 

Figur 2 visar en modell för hur en destination ser ut. Det första steget handlar om 
en utforskning av en plats och för att aktörerna sedan skall se en potential i 
platsen. Sedan investerar aktörer och utvecklar området som bidrar till en ökad 
efterfråga. När sedan maxkapaciteten närmar sig inom de streckade linjerna 
börjar intresset att avta vilket gör att destinationen står för en rad möjligheter. 
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Antingen gör de något som förnyar destinationen för att locka till sig fler 
besökare. Det kan medföra att kurvan fortsätter uppåt men om inget händer så 
stagnerar efterfrågan och intresset sjunker för platsen. Det finns tydliga 
kopplingar med denna teori och studieområdet där en ny aktör tillkommer som 
bidrar till att platsen får ett ökat utbud. Om en destination inte förnyar sig kan det 
leda till en nedgång som figur 2 visar.  

Örnsköldsvik går att koppla in i denna teori där det var liknande kurva att vid 
ytterligare en aktör tillkommer så ökar intresset och fler resenärer väljer att 
spendera sin tid i staden. 

	
 
 
4.7 EXPANSION AV EXISTERANDE FÖRETAG  
 
Wiklund et al. (2010) visar att redan befintliga företag i större grad har bättre 
chans att ta sig in på en marknad till skillnad från nystartade företag. Ett nystartat 
företag har högre benägenhet att inte ta sig in på befintlig marknad och det påvisas 
i en korrelation mellan ålder och misslyckande för dessa företag (Wiklund et al. 
2010). Elite är en välkänd organisation i Sverige och har således större chanser 
att lyckas på Örnsköldsviks hotellmarknad. Vid en nyetablering är det viktigt att 
de potentiella besökare har någon koppling till företaget för att snabbare vinna 
mark bland konkurrenterna. Men även de praktiska delarna kan medföra stora 
utgifter där alltifrån bristfälliga rutiner till att förutspå framtiden eller marknaden 
(Wiklund et al. 2010). Även externa effekter påverkar företag där information om 
omgivningen och konkurrensanalys är viktig för att hitta sin plats. Likaså 
personalresurser och förståelse för efterfrågan på marknaden där Elite hotel har 
påvisat tydliga tecken på det där de har sett en potential i staden och kunnat 
förutspå en ökad efterfråga som presenteras i resultatet . 

 

 
 



	

	 15	

4.8 DESTINATIONENS DYNAMIK  
 
Inom en destination samspelar både offentliga och privata aktörer för att utveckla 
destinationen. De har ofta olika värderingar när det gäller deras sätt att leda sitt 
företag där det privata har högre benägenhet att prioritera finansiella resultat och 
de offentliga mer långsiktiga mål att arbeta mot. Kommunen vill oftast få många 
olika aktörer, för att öka skatten och locka till sig fler invånare. Aktörer är ofta 
beroende av varandra där exempel hotellbranschen vill ha god infrastruktur och 
att bra transportnätverk som gör det möjligt för deras gäster att komma och 
besöka dem. Nätverket mellan olika aktörer har väckt stort intresse inom 
forskningen och bygger på att aktörerna inom destinationen träffar varandra. Där 
sker ett utbyte av exempelvis kunskap, information, varor med mera. Dessa 
nätverk kan tillsammans få stort inflytande på de politiska organen som styr och 
kan påverkar vilka intressen som skall prioriteras (Bohlin, Elbe 2011).  

Örnsköldsvik har nyligen avslutat världsklass 2015 som var ett samarbete mellan 
näringslivet, universitetet och olika föreningar i staden. Målet med arbetet var att 
kommunen skulle vara världsklass att arbeta, leva och besöka. Världsklass 2015 
var en utveckling snarare än ett projekt och det bestod av en styrelse och 
ledningsgrupp där Örnsköldsviks kommun fanns tillsammans med offentlig 
verksamhet, näringsliv och universitetet (Örnsköldsvik 2016).   

 Det är tydligt att Örnsköldsvik har arbetat utifrån detta koncept då de har ett 
nätverk mellan olika aktörer för att tillsammans nå ett resultat som gynnar 
destinationen. Detta var visserligen ett arbete som slutade 2015 men visar ändå 
prov på att aktörerna samarbetar och de håller på att utveckla nya strategier för 
världsklass 2020 (Örnsköldsvik 2016). Ett sådant arbete är ett sätt att fördela olika 
resurser på ett enklare sätt där ett exempel från Åre är att de tillsammans har 
finansierat olika projekt (Bohlin, Elbe 2011).  
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5. METOD 
 

5.1 FORSKNINGSMETOD 
 
Denna studie utgår från sekundärdata där forskningsmetoden är vald på grund av 
syftet att se en effekt över hur en marknad förändrats. All data i denna studie är 
sekundärdata från SCB och kommer att användas som intervallskalenivå. Denna 
metod gör det lätt att jämföra olika årtal med varandra för att se vilka skillnader 
som uppstått mellan olika värden (Denscombe 2009). Intervallskalenivå innebär 
att avståndet eller tid är en känd faktor och utgår inte bara från mer än eller mindre 
än. Statistiken från SCB bryts sedan ned och presenteras i form av stapel och 
linjediagram. Stapeldiagram är ett bra sätt att presentera statistik från småskaliga 
forskningsobjekt och de är tydlig för läsaren att förstå vad forskaren vill 
presentera (Denscombe 2009).  

 Linjediagram har en styrka i att de presenterar data i form av en tidslinje på ett 
effektivt sätt (Denscombe 2009). Vid användning av kvalitativ data finns det risk 
för personliga misstag vid överföring av data manuellt. Men i denna studie har all 
data hämtats direkt från statistiska centralbyrån vilket har reducerat dessa risker. 
Slumpmässiga värden har även kontrollerats i studien för att se om något värde 
avviker från det hämtade data för att minska dessa risker och öka validiteten i 
resultatet.   

Fördelar 
 
All statistik är grundat från matematik och sannolikhet, och informationen tolkas 
objektivt och reducerar forskarens värderingar i resultatet. All information kan 
även tolkas av andra på ett lätt sätt, en uppställning i form av olika diagram ger 
läsaren en god insyn i det deskriptiva materialet som studien använts sig av. Stor 
mängd statistik kan presenteras på ett tydligt sätt och genom en figur kan läsaren 
själv se olika värden och jämföra som i denna rapport olika årtal med varandra 
för att se att forskaren har tolkat resultatet på ett bra sätt (Denscombe 2009). 
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Nackdelar 

Det är forskaren själv som bestämmer vad som skall presenteras och kan därför 
välja att utesluta vissa delar som kan vara relevanta i sammanhanget och det 
kräver att insamlingsmetoden är välgjord. Det finns även risk för att forskaren 
fördjupar sig för mycket i data och missar andra relevanta frågor som kan vara 
nödvändig i forskningen. För många formler eller variabler kan leda till att 
resultatet blir för svårt att tolka och det blir en komplex framställning 
(Denscombe 2009).  

Informant Lars Söderlind  

För att komplettera det inhämtade data i studien och få en djupare förståelse har 
en semistrukurerad intervju genomförts med Örnsköldsviks näringslivsutvecklare 
med fokus mot evenemang. Lars arbetsuppgifter är att analysera betydelsen av 
turistflöden och arbeta mot evenemangsaktörer för att underlätta och utveckla 
staden positivt gällande tillväxt. Metoden har valts för att respondenten skall 
kunna utveckla och prata under friare former och för att som forskare kunna 
utveckla vissa områden och ställa frågor efter intervjuns gång (Denscombe 2009). 
Tidigare undersökningar gällande forskarens roll har genomförts där 
respondenter kan variera sina svar beroende på vem som frågor där olika 
demografiska aspekter spelar in. För att reducera en påverkan på respondenten 
har det genomgående under intervjun strävats efter en neutral hållning. Intervjun 
spelades in med hjälp av en bandspelare för att i efterhand kunna spela upp och 
lyssna igenom ord för ord för att få en djupare sammanställning av informationen. 
Med hjälp av kodning har resultatet kunnat bearbetas och presenterats i resultatet 
med de mest centrala och återkommande delarna från intervjun. 

 En semistrukurerad intervju är lämplig för att det ger en bredare bild av ämnet 
och det kan bidra till att respondenten pratar öppnare och är en friare form av 
intervju. Det är viktigt att kunna känna av respondenten och låta den prata men 
ändå vid behov kunna styra in på rätt riktning eller avgränsa frågor utanför 
studien. En risk som förekommer är att forskaren ställer ledande frågor i 
följdfrågorna och blir för delaktig i intervjun och påverkar respondenten så att 
svaren avviker från verkligheten. 
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5.2 SJÄLVREFLEKTION 
 
 För att kunna uppnå goda analyser är det viktigt för forskaren att han eller hon är 
medveten om de subjektiva preferenserna Även om det finns en medveten tanke 
och kunskap om sina brister är det svårt att helt hålla dem utanför studien vid 
inhämtning av information och bearbetning av det empiriska materialet. 
Personligen finns det kopplingar mellan mig som forskare och studieområdet då 
det är min hemort, men den risken har genom kunskap om den minimerats.  

Jag har också goda kunskaper eftersom jag arbetar inom hotell, och mina insikter 
i hotellbranschen kan vara både positivt och negativt. Positivt i den bemärkelse 
att jag har sett vilka aktörer som finns på platsen och tagit del av åsikter och 
intryck från resenärer i Örnsköldsvik. Det har även ökat min förståelse för hur en 
hotellmarknad fungerar och tagit del av de nätverk som skapats inom 
destinationen och hur konkurrensen mellan aktörerna ser ut. Den negativa 
aspekten är att det finns risk för egna antaganden innan studien om vissa utfall. 
Men dessa risker minimeras genom kunskapen om dessa och där fokus genom 
studien har haft det i beaktande för att utesluta dem. 

 5.3 URVAL 
 
Örnsköldsvik valdes eftersom det är en relativ liten stad där en stor hotellkedja 
nyligen etablerat sin verksamhet. Effekterna bedömdes därför som potentiellt 
stora och till skillnad mot större kommuner kan ett hotell ha betydelse för 
marknaden. Jag har goda insikter i hotellbranschen i Örnsköldsvik och vid samråd 
med Elite hotell var deras intresse stort över hur marknaden förändras och vilka 
effekter det medför. Studieområdet ligger geografiskt nära min studieort vilket 
innebär att jag lätt kan besöka området och se hur marknaden är och få kontakt 
med intressanta personer som underlättar för studien.  

Val av respondent gjordes i samtycke med min kontaktperson på företaget Höga 
Kusten Destinationsutveckling där målet var att fördjupa kunskaper från en 
person med goda insikter vid analysering om Örnsköldsviks marknad. Det för att 
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få en förståelse om hur kommunen ser på ökad konkurrens i staden och vad det 
betyder för olika event och turismflöden för destinationen.   

	
5.4 EMPIRIINSAMLING 
 
All insamling av statistisk har skett genom inhämtning av data från statistiska 
centralbyrån. All data har sammanställts för att först räkna ut RevPAR över hela 
marknaden i Örnsköldsvik sedan har beläggningsgrad och antal utländska gäster 
hämtats och presenteras i form av grafer och figurer. För att besvara den sista 
frågeställningen har en semistrukurerad intervju genomförts för att få en bättre 
insikt från ett evenemangs perspektiv och att analysera vilken betydelse ökad 
hotellkapacitet har för staden. 

Stöd från tidigare forskning och teorier har hämtats från Umeå Universitets 
databaser där strategisk prissättning kopplas mot RevPAR och hur hotell kan 
mäta effekterna av inkomst. Inkomster är ett bra sätt på att räkna ut hur hotell står 
sig mot varandra och som i detta fall vilka förändringar som skett i en förändrad 
hotellmarknad i Örnsköldsvik (Cross, Higbie, Cross 2009). För att sedan se hur 
snabbt en ny aktör kan ta sig in i en befintlig marknad så valdes teorin om 
skillnaden mellan olika branscher där hotell jämförs med teknologiska 
innovationer (Ens et al. 2014). Vilka likheter finns och vad är det som präglar 
hotell och vilka svårigheter finns för en ny aktör? 

Hotellmarknaden skiljer sig från många andra branscher då deras utgångspunkt 
oftast finns i de centrala delarna av staden, där även många lokalinvånare befinner 
sig. Där har Punzo och Bimonte (2016) studerat interaktionen mellan 
lokalbefolkningen och invånarna, eftersom Elite var med och byggde upp en ny 
byggnad i stadens centrum innebär detta ett större flöde av turister som påverkar 
platsen. Detta medför till ett möte mellan två olika populationer med olika 
preferenser (Punzo, Bimonte 2016).  För att därefter se hur en aktör kan ta 
marknadsandelar i hotellbranschen har kopplingar gjorts till tidigare forskning av 
Wiklund et al. (2010) om betydelsen av ett välkänt varumärke. Det finns betydligt 
större hinder för en enskild aktör att konkurrera med andra hotell om det inte har 
något starkt varumärke. Det beror på att de inte har några medlemmar inom 
kedjan eller återkommande gäster som de kan förlita sig på i början. Att skapa 
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något nytt tar tid och det är viktigt att gäster skall kunna lita på en produkt. I 
studien är det en hotellkedja som förändrar konkurrenssituationen vilket betyder 
att de har lättare att ta sig in på marknaden än oberoende fristående hotell 
(Wiklund et al 2010). 

Dynamiken inom en destination är viktig i förutsättningarna att lyckas som 
bransch, där alla aktörer bör ha en helhetsbild (Bohlin, Elbe 2011). Bohlin och 
Elbe (2011) har genom tidigare studier visat på att nätverk mellan offentliga och 
privata aktörer hjälper en destination att nå framgång där de kompromissar med 
varandra för att nå långsiktiga lösningar. I Örnsköldsvik finns visioner om tillväxt 
som de privata är med och skapar för att gemensamt nå dit tillsammans..   
 
Statistik ur kommunnivå är inte gratis från Statistiska centralbyrån utan den 
offentliga informationen där är på regional nivå. Men Höga kusten destination 
som ägare av data som använts i denna studie har gett tillstånd vid tillgivningen 
av statistiken att användas i rapporten.   

5.5 LITTERATURSTUDIE 
 
Vid inhämtning av studier och teorier har olika ord använts vid sökning för den 
relevanta forskning som har koppling till denna studie. De mest återkommande 
begreppen är; Ekonomisk geografi, Interaktion, nyetablering och tillförlitlighet. 
Studierna har sedan bearbetas och analyserats mot tidigare forskning och teorier 
som hämtats från Umeå Universitets bibliotek samt Google Scholar.  

Ytterligare information har hämtats från relevanta kurser inom 
turismprogrammet. Kursen hotellbranschens struktur och dynamik med koppling 
till denna studie varit applicerbar för att få ökad förståelse inom generellt inom 
hotellbranschen. Den mesta relevanta ingången har varit nyetablering där det 
finns många tidigare studier i hur ny ekonomi påverkar en redan existerande 
marknad. Detta behöver inte enbart gälla inom hotell utan det går att placera in 
andra marknader inom samma teori och hotellmarknaden över hur en ny aktör 
kan vinna marknadsandelar i hård konkurrens. Dessa är generella studier som är 
användbara inom flera olika områden och har kopplingar till det ämne som 
undersöks.  
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6. RESULTAT  

6.1 EFFEKTEN AV FÖRÄNDRAD HOTELLMARKNAD		
	

Örnsköldsvik har en växande hotellmarknad där beläggningsgraden mellan år 
2012 till 2015 ökat 8 procent (figur 3). I figuren sjunker värdet år 2013 vilket är 
samma år som Elite hotels öppnade sitt hotell i april månad. Så det finns ett tydligt  
samband mellan etableringen av det nya hotellet och de sjunkande siffrorna under 
samma år. Men redan nästkommande år är beläggningen tillbaka i 48 procent med 
ett tillägg på 135 rum i staden vilket innebär att den totala beläggningen har ökat. 
År 2015 visar Örnsköldsvik den bästa beläggningsgraden med 56 procent som är 
en ökning från tidigare år med 8 procent. En bidragande faktor till den stora 
ökningen från 2014 till 2015 är ombyggnationen av fabriken Metsä Board. Det 
innebar en investering på cirka 1.6 miljarder kronor (Packnews 2016) fabriken 
ligger i Husum cirka 3 mil norr om Örnsköldsvik med ytterst begränsad 
logikapacitet. 

 

 
Figur 3; Beläggningsgrad Riket och Örnsköldsvik. (Statistiska centralbyrån ) 

 
Med jämförelse med beläggningen med riket följer inte staden den generella 
utvecklingen. Figur 3 visar att det sker en ökning varje år i beläggning inom riket 
där 2013 inte visar någon nedgång som i exemplet med Örnsköldsvik. Rikets 
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beläggningsgrad fortsätter att öka och det minimerar relationen till en försämrad 
hotellmarknad i Sverige utan det är specifikt i Örnsköldsvik i samband med 
öppningen av Elite. Sverige har en konstant ökning från 2012 till 2015 och följer 
inte mönstret som Örnsköldsvik har med dess nedgång.   

På en månadsbasis finns det tydliga tecken på vilka tidpunkter på året som har 
hög respektive låg beläggning som finns presenterad i figur 4. I April varje år 
förutom 2015 är det en tydlig nedgång från tidigare månad och det var samma 
månad som Elite hotels öppnade. Där går det att dra slutsatsen att 
beläggningsgraden inte har ändrat något mönster i beläggning per månad utan de 
följer bortsett från 2015 mönstret för ned och uppgång. Hösten 2015 har en 
kraftigare uppgång än de tidigare tre åren vilket kan vara ett led av tidigare nämnd 
ombyggnationen av Metsä Board. År 2015 avviker från mönstret från tidigare år 
där beläggningen ligger nästan konstant över år 2012  - 2014.  

  

 
Figur 4; Beläggningsgrad Örnsköldsvik månad. (Statistiska centralbyrån)  
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kommunen haft en nedgång år 2013 som presenteras i figur 5. Det nästkommande 
år visar även de lägsta antalet för kommunen med totalt 9037 gästnätter i 
Örnsköldsviks samtliga hotell. 2015 däremot visar en en tydlig ökning med totalt 
en ökning på totalt 7,313 utländska gästnätter vilket är en markant ökning från de 
tre tidigare åren. Denna ökning av utländska gäster har ett stort samband med den 
tidigare nämnda ökningen av beläggningsgrad i staden. När antalet totala gäster 
ökar i kommunen så antas det att ökningen av utländska gäster är en av faktorerna.  

 

 
Figur 5; Antal utländska gästnätter Örnsköldsvik. (Statistiska centralbyrån) 

Det finns inget samband till marknaden i riket som ses i figur 6 med nedgångarna 
mellan 2013 och 2014. Figur 6 visar en kontinuerlig ökning av internationella 
gäster till landet överlag där den tydligaste ökningen finns mellan år 2014 och 
2015. Ökningen är relativt jämn mellan de tre tidigare åren men som avskiljer sig 
med en kraftigare ökning år 2015. Relationen mellan Örnsköldsviks nedgång 
påvisar därför inte ha något synligt samband med utvecklingen till marknaden i 
Sverige. Det enda samband mellan dem är att det finns en tydlig uppgång år 2015 
hos både riket och  Örnsköldsvik. 
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Figur 6; Antal utländska gästnätter Riket (Statistiska centralbyrån)  

 
För att se effekterna från ur ett ekonomiskt perspektiv presenterar figur 7 ett 
genomsnitt per årsbasis för intäkterna som hotellen har per disponibelt rum i 
Örnsköldsvik. Intäkterna är grundat utifrån RevPAR med uträkning antal dagar 
multiplicerat med antal rum dividerat med total intäkt. Det för att kunna se vilken 
intäkt hotellen har i snitt per rum under ett år.  År 2013 sjunker genomsnittet från 
457 kronor till 417 kronor där det även där kan finnas ett samband med öppningen 
av Elite hotels men som sedan ökar till nästkommande år där nivån ligger nära 
basåret 2012. Sedan sker det en markant ökning av intäkterna år 2015 där det ökar 
med nästan 70 kronor per rum i staden. Uppgången följer samma mönster som i 
figur 1 med beläggningsgraden som är en av faktorerna för RevPAR. Snittet i 
riket år 2015 låg på 437 kronor (Visita 2015) så genomsnittet i Örnsköldsvik 
ligger på betydligt högre än riket vilket tyder på att konkurrens inte leder till 
nedgång i intäkt för de olika hotellen i staden. Det går inte dra några kopplingar 
till någon nedgång på den totala marknaden. Tecken tyder på att ökad efterfrågan 
pressar upp priserna på marknaden som går att styra med intäktsoptimering.  
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Figur 7; RevPAR Örnsköldsvik (Statistiska centralbyrån)  

 
6.2 BETYDELSEN AV HOTELL FÖR EN KOMMUN   
 
Örnsköldsvik har i nuläget en intressant situation med expansionen av 
hotellkedjan Elite till staden och det var enligt Örnsköldsviks kommunen och 
Lars “otroligt välbehövligt eller rättare sagt så var det en nödvändighet”. I staden 
finns en blandning av gamla och ett nytt hotell men där de flesta är relativt gamla 
som inte håller någon högre kvalité. Under vanliga arbetsveckor finns det gott 
med kapacitet i staden men det finns en avsaknad av buffert vid evenemang som 
har en ökande utveckling i kommunen.  

 
-  ”Ett ökat tryck av evenemang skapar ett högre tryck på boendesektorn så      
       utifrån ett sådant perspektiv är det en stor flaskhals för staden när de   
       arrangeras evenemang” Lars Söderlind 2016 

 
Boendesektorn är en av de viktigaste faktorerna för en stad på grund av deras 
betydelse att kunna hantera potentiella besökare till staden. Hotell har också en 
stor betydelse för utvecklingen för att det ger förutsättningar för kommuner att 
vara kapabel att arrangera större evenemang. 
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Målet för en stad är att genom evenemang kunna locka potentiella besökare att 
komma en dag tidigare och stanna en dag extra. Detta bidrar till att resenären 
spenderar pengar i den lokala kommunen vilket medför till ökade 
turistekonomiska intäkter. Det bidrar indirekt till ökade intäkter för 
lokalbefolkningen och de lokala aktörerna. Om inte hotellen har kapacitet att 
tillgodose den ökade efterfrågan vid exempelvis evenemang väljer resenären att 
antingen resa hem alternativt bo i närliggande kommuner. En del evenemang från 
kommunens sida syftar till att locka besökare utifrån och därigenom skapa ny 
ekonomi på den lokala marknaden där logi och hotell är en vital del för att det 
skall fungera. Söderlind valde att nämna melodifestivalen som exempel på ett 
stort evenemang där hotellsektorn i Örnsköldsvik blir en flaskhals för 
arrangörerna för att kunna möta en ökad efterfråga där det blir ett högt tryck på 
logi.   
	
6.3 Effekter av förändrad konkurrens på marknaden  

Men ökad konkurrens i en redan existerande marknad ställs det krav på de 
befintliga aktörerna möter konkurrens med en ny byggnad. Önskemål finns hos 
de existerande att kunna rusta upp sina byggnader för att vara med och konkurrera 
mot Elite och förfrågan finns ute men där det inte finns något konkreta beslut än 
så länge. Innan 2013 när Elite öppnade fanns ett stort behov i staden att öka 
hotellkapaciteten men 
 
-  ” det som har hänt nu tre år efter öppningen så är kommunen tillbaka på        
       samma behov och egentligen har det ätits upp av efterfrågan så att det 
       finns mer behov att skapa mer boende i Örnsköldsvik” Lars Söderlind 2016 

    
När den ökade efterfrågan nu återigen uppstår så finns det fortfarande en önskan 
från kommunens sida att fortsätta att expandera hotellmarknaden. Den nuvarande 
ökningen som Elite bidrog med var inte tillräckligt stor för att kunna locka de 
allra största evenemangen i Sverige. Men det har förbättrat situationen för 
näringslivet i Örnsköldsvik där de menar att det var en nödvändighet. Det som 
också tillkom var ett hotell med hög kvalité. Så i det anseende har Elite en 
betydande roll då de bidrar till en ökad segmentering av besökare som därmed 
kan locka fler gästsegment. Det finns kopplingar till hotell och resenärer där den 
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största andelen av hotellgäster kommer från andra kommuner och när de besöker 
en stad så konsumerar de hos de lokala aktörerna i exempelvis restauranger eller 
olika butiker. Elite har också ett samarbete med Paradiset (Elite 2016) som är en 
av attraktionerna i Örnsköldsvik vilket styrker tidigare påstående. Ökad 
hotellkapacitet är med och skapar ett mervärde för destinationen i helhet i och 
med att de ofta konsumerar i de lokala företagen och inte bara inom hotellet.  

Kommunen har inte märkt av någon större negativ inställning från 
lokalbefolkningen med ökade turismflöden och målet för framtiden är en fortsatt 
ökning av turister till området. Där Lars i rollen som näringslivsutvecklare menar 
att evenemang är en stor del i att locka folk till kommunen men även Höga kusten 
och naturen i sig är ett stort dragplåster.  

 

-       “En ökad turism är något som är positivt för destination men vad som är    
          viktigt i bemötandet är att det finns en god förberedelse, ett gott värdskap   
          och att det finns en fungerande mottagningsapparat” Lars Söderlind 2016  
 
 
Det fanns många diskussioner kring placeringen av den nya byggnaden som är 
13 våningar hög placerad i hamnen om att den skulle förstöra utsikten för andra 
byggnader. Men trycket från investerarna gör att kommunen var tvungen att 
kompromissa om lokalisering där deras krav var att det skulle vara i närhet till 
vattnen. Så konflikterna fanns det men syftades mer på hur byggnaden står och 
inte mycket om att turister använder sig av samma resurser och attraktioner som 
lokalbefolkningen.  

Örnsköldsviks kommun var beroende av en ökad hotellkapacitet i staden men för 
att kunna locka till sig Elite var kommunen tvungen att ingå i diskussion med 
företaget. Det för att komma på en lösning för båda parter (Lars Söderlind 2016) 
Enligt Söderlind fanns det inget spelrum där han säger  

 
-       “ville vi ha ett hotell i den storleken i den klassen var det 

          den platsen som var aktuell” Lars Söderlind 2016 
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 Men utöver åsikterna om placering så ser kommunen inte något negativt med 
ökningen utan belyser istället att de kan ta emot mång många fler.  

6.4 DESTINATIONENS DYNAMIK MELLAN OFFENTLIG OCH PRIVATA 

AKTÖRER  
 
För att kunna kunna lyfta en destination framåt och öka attraktionen för området 
är det viktigt med samarbetet mellan kommun och de privata aktörerna. Där 
Örnsköldsvik i dagsläget arbetar med en vision med namn världsklass 2020 där 
det sker tillsammans med bland annat hotellbranschen (Söderlind 2016). Om 
organisationer eller aktörer har idéer som de vill genomföra skall kommunen vara 
med och kunna tillgodose dessa och tillsammans komma fram till en gemensam 
lösning. Söderlind (2016) framhäver att det är oerhört viktigt med hur detta 
projekt har blivit permanent där kommunen och näringslivet tillsammans arbetar 
för en starkt utvecklingen i destinationen och platsvarumärket Örnsköldsvik. 

I detta samarbete har Elite hotel sedan deras etablering varit med och deltagit där 
hotell har en viktigt roll och betydelse för sammanhanget. När en kommun 
ansöker eller när en aktör planerar ett evenemang ser de över alternativa platser 
och utgör inspektioner. Då  för kommunen en dialog med de berörda aktörerna 
som oftast är hotell när och hur det skall ske (Söderlind 2016). Vid inspektion har  
kapacitet en viktig roll men även kvalité som Elite har varit med och bidragit till. 
Under inspektionerna är det sedan den enskilda aktören som bestämmer hur de 
vill presentera sin produkt där kommunen inte lägger sig i utan det är upp till 
hotellet att sälja in sin produkt.  

Hotellens lokalisering är även av betydelse för kommunen. Örnsköldsvik arbetar 
med begreppet “nära till allt” som är en viktig pusselbit att kunna dra nytta av vid 
beskrivning av destinationen (Söderlind 2016). Det är en viktig aspekt för ett 
evenemang att logimöjligheter ligger centralt placerade i staden och med 
gångavstånd till en given arena. Om ett hotell ligger utanför staden skapar det mer 
kostnader för besökaren i form av transporter och medför till att helhetsintrycket 
för besökaren sjunker och där säljpunkten “nära till allt” inte uppnås. 
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6.5 DESTINATIONENS FRAMTID 
 
Örnsköldsvik är tillsammans med Härnösand, Kramfors och Sollefteå en del av 
området Höga kusten (HK Dest 2016) som år 2000 blev ett av Sveriges 15 
världsarv (Unesco 2016). Genom intresset för Höga Kusten har kommunen god 
potential för framtiden och kunna fortsätta sin positiva utveckling av 
beläggningsgrad. Örnsköldsvik arrangerar 2018 den stora orienteringstävlingen 
O-ringen som kommer att placeras i de centrala delarna av staden. Det är ett unikt 
för Örnsköldsvik då tävlingen oftast befinner sig utanför urbana områden. Under 
detta evenemang förväntas en fördubbling av befolkningen under 8-10 dagar i 
centralorten Örnsköldsvik som kommer att ge effekter på logisektorn (Söderlind 
2016)   

Att Umeå går starkt i befolkningsökning och med publicitet från kultur 
huvudstadsåret ger positiva effekter för Örnsköldsvik eftersom det finns goda 
transportmöjligheter mellan de två kommunerna. Det skapas en attraktion till 
området i Norrland som kommer leder till positiv utveckling även för 
Örnsköldsvik. Det finns en tydlig vision i och med världsklass 2020 om att 
kommunen skall fortsätta att öka där Söderlind gör tydligt att “Vi är i behov av 
mer boende utan tvekan” och där det skulle var positivt för området om det 
tillkommer ytterligare ett hotell som komplement till de redan existerande. Det är 
ett dilemma som finns för framtiden där det skapas denna flaskhals i logisektorn 
och som måste utvecklas för att klara av en ökad inströmning av turister. 
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7. DISKUSSION   
 
Utgångspunkten för denna studie var att välja ett studieområde och analysera 
vilken effekt en etablering av hotell har på Örnsköldsviks marknad och hur viktigt 
det är med ökad hotellkapacitet för en stad. Hotellmarknaden i staden förändrades 
på ett liknande sätt inom de flesta områden där det var en tydlig nedgång 2013 i 
alla faktorer vilket var året då Elite öppnade. Efter analysering och bearbetning 
av det presenterade materialet går det att se tydliga tecken på att en ökad 
konkurrenssituation får effekter på den lokala marknaden. Att beläggningsgraden 
sjunker i samband med etablering av Elite hotels var inte speciellt oväntat på 
grund av att det tillkom 135 nya rum. Men som statistiken visar är det på lång sikt 
inte nödvändigtvis negativt för andra aktörer att konkurrensen hårdnar. 
Beläggningsgraden ökar efter nedgången 2013 och återgår till en högre 
procentuell andel nästkommande år där syns det att marknaden snabbt anpassar 
sig till ökad utbud.  Att Elite hotels lyckas ta slå sig in snabbt och vinna 
marknadsandelar kan kopplas tillbaka på teorin om att redan befintlig kedja har 
större chans att ta sig in än oberoende aktörer (Enz et al. 2014). Det går inte med 
säkerhet föra direkta kopplingar med att Elite har ökat enbart för att marknaden i 
staden har gjort det men det visar på indikationer att expanderingen har varit 
lyckad då hela området ökat sin beläggningsgrad.. Något som var överraskande i 
resultatet var Örnsköldsviks förmåga att återhämta sig i beläggningsgrad så pass 
fort där effekten egentligen bara påverkade år 2013 för att sedan öka i beläggning 
2014 och 2015. Att Elite redan har existerande gäster inom olika former av 
gästprogram kan varit en av anledningarna till den starka anpassningen till 
stadens utbud.  

Att hotell som redan har en känd produkt har lätt att ackommodera sig snabbare 
än andra produkter exempelvis teknologi är en redan känd faktor. Gästerna som 
söker sig till ett hotell vet ganska säkert vad de får och grunden är densamma hos 
de olika aktörerna (Enz et al. 2014). Söderlind (2016) med rollen 
näringslivsutvecklare förklarade att Elite tagit en stark plats i kommunen och har 
bidragit till ökad tillväxt i staden. Hotellkedjan har redan ett flertal hotell runt om 
i Sverige vilket medför till ökad kunskap och ett starkt varumärket som kan varit 
en av nycklarna till deras framgång. Att effekten var negativ i beläggningsgrad 
var ett förväntat utfall på grund av att de siffrorna grundas på en procentuell 
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beläggning som förändras när det blir fler aktörer. Även RevPAR grundas på 
antal hotellrum i området vilket medför till en förväntad effekt att värdena 
sjunker. Vad som däremot inte går att förklara är antalet utländska gäster som 
grundas på relativa tal men ändå sjunker det år 2013 - 2014 som i denna studie 
inte har någon logisk förklaring. Med ett nytt hotell borden grafen på förhand 
framförallt öka på grund av att den nya aktören kan vara med och locka till att 
fler gäster väljer att stanna i kommunen. Sverige har inte någon nedgång i samma 
kategori utan visar istället en ganska kraftig ökning av internationella gästnätter 
så det finns heller inte samband med utvecklingen i sin helhet som går att besvara 
den negativa utvecklingen.  

Beläggningsgraden på månadsbasis har väldigt liknande mönster under alla år, 
där det tydligt går att utläsa var på året kommunen har en svag respektive stark 
beläggning. Det enda avvikande värdet är år 2015 som inte följer de tidigare års 
dalar utan har en stark utveckling under hela året. Något som kan ha  samband till 
tidigare nämnd Metsä Boards ombyggnation där de använde sig av internationell 
arbetskraft. Det som är intressant är att ett företag kan ha stor påverkan på andra 
aktörer där det har skapat en stor “spill over” effekt och att en aktör påverkar ett 
flertal andra. Det går inte att med bestämdhet avgöra att det är enda orsaken men 
helt klart en stor del med koppling till att året 2015 inte har några större dalar. 
Antalet utländska gäster nästan fördubblas åren 2014 till 2015 vilket stärker detta 
påstående ytterligare då det krävdes internationell kompetens och arbetskraft för 
att slutföra ombyggnationen av Metsä Board.  

Vad som framkommer i studien är att hotell har en betydande roll för en kommun 
i den aspekten att turism bidrar till den lokala ekonomin. Utan hotell blir det 
väldigt svårt att kunna locka turister till staden för det är ett av de basbehov som 
behöver täckas. En resenär bidrar med mer än bara kapital till hotellet, gäster går 
och spenderar ekonomi och använder de lokala faciliteterna på platsen. En 
förvånande sak vara att kommunen inte mött så mycket motstånd eller negativa 
åsikter från lokalbefolkningen. Ett hotell ligger som sagt till skillnad från andra 
industrier i de centrala delarna och blir en del av där lokalbefolkningen befinner 
sig. Nu när detta hotell byggts kunde effekter blivit stor av att det tar plats och 
skymmer stora delar för andra aktörer och bostäder. Men detta var enligt Lars inte 
fallet, där han uttrycker att det endast var ett fåtal som misstyckte om placeringen 
av hotellet. Interaktionen mellan lokalbefolkningen är viktig att ha kunskap om 
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(Punzo, Bimonte 2016) där det är olika behov mellan två populationer som möts. 
Att lokaliseringens bidrog till negativa effekter var inte något som Lars upplevde 
som något problem utan var en kompromiss de var tvungna att ta för att kunna 
locka Elite till expandering i Örnsköldsvik. Det som är intressant är hotellet ligger 
mitt i kärnan av staden i hamnen där ett flertal lokalinvånare befinner sig och där 
utfallet av missnöje innan studien förväntades vara betydligt högre än vad som 
framkom. Men något att ta med sig i denna studie är att resultatet kommer från 
kommunens sida och inte från lokalbefolkningen, risken är att problemet tonas 
ned. Något som skulle utökat studiens trovärdhet skulle varit att få in en vinkel 
med åsikter från de boende i Örnsköldsvik för att kunna jämföra de olika åsikterna 
och öka tillförlitligheten i studien.  

Hotell är en av de branscher där intäkterna styrs varje dag och där en produkt inte 
kan sparas utan de rum som inte säljs ena dagen går inte att ta igen den nästa. 
Därför är intäktsoptimering viktigt för att öka vinster hos aktörerna. Att RevPAR 
skulle sjunka var ett ganska förväntat utfall på grund av att när utbudet ökar så 
pressas priserna oftast nedåt. Att hotellen var tvungna att sänka sina priser vid 
ökad konkurrens är en effekt som är en logisk för att utbudet ska möta efterfrågan 
och få en jämvikt på marknaden. Syftet med att mäta intäkterna var för att se 
vilken påverkan ur ett ekonomiskt perspektiv  samt hur aktörerna förändrar sina 
priser och får mindre betalt per rum de första åren Elite öppnar. Men det som är 
intressant i studien är att utfallet sker under en ganska kort period och 
hotellmarknaden i Örnsköldsvik återhämtade sig relativt snabbt där det 
förändrade utbudet inte gav några större effekter under en längre tid. Det kan 
diskuteras om inte Elite öppnat hade beläggningsgraden fortfarande ökat på 
samma sätt eller har den nya kedjan bidragit till en nytt segment i staden som inte 
hade kommit om inte Elite öppnade? 

 Örnsköldsvik har haft ett flertal projekt där de arbetar för att stärka sitt varumärke 
där det finns kopplingar till Butler (2012) om att förändra något för att inte tappa 
marknadsandelar och popularitet till andra kommuner. I figur 2 med utveckling 
av en turistdestination kan Örnsköldsvik kopplas till stadiet utveckling med tanke 
på Elite etablering på marknaden. Om kommunen sedan hamnar i avveckling eller 
genom förnyelse kunna fortsätta den positiva utvecklingen av turister är svårt att 
bestämma.  
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Genom Örnsköldsviks lokalisering finns det goda möjligheter att genom Höga 
Kusten skapa flera och utveckla attraktionerna till naturen. Lars trycker på hur 
området runt om kommunen kan tas till vara på ett bättre sätt och skulle kunna 
bli ett stort dragplåster för framtiden. Höga kusten är också en av de områden i 
Sverige med bäst förutsättningar att kunna öka turismen. Kommunen förstår att 
de måste fortsätta sin utveckling och inte nöja sig med ett nytt hotell utan det 
måste regelbundet utveckla för att inte stå framför en nedgång inom turismen.  
 
Denna studie är unik i form av att det finns ingen tidigare forskning som 
behandlar ämnet i det geografiska området. De teorier som tagits med i studien 
kan bekräftas som generella då de var applicerbara i denna studie med en 
förändrar hotellmarknad. Det finns ett flertal kommuner i liknade storlek som 
kommunen i studien vilket kommer att bidra till att hjälpa en kommun att se vilka 
effekter det har på destinationen och hur det kommer att förändra marknaden för 
de existerande aktörerna. Men även användbart för privata aktörer då de kan se 
hur stor effekten blir med ett ökat utbud för att hjälpa till vid lokalisering och 
expandering av nya byggnader.  

De problem i denna studie är att det inte finns någon analys i hur Elite hotel har 
kommit in på marknaden. Det är generella siffror för hela kommunen vilket gör 
att det inte går att fastställa att Elite visar samma positiva utveckling som 
kommunen i helhet. Statistik för varje enskild aktör är data som inte finns 
offentligt på grund av den rådande konkurrensen bland dem. En ytterligare aspekt 
som kunde stärkt studien är intervjuer med de största hotellaktörerna i staden för 
att se  hur och vilka åtgärder de vidtagit för att möta det förändrade utbudet med 
en konkurrerande hotellkedja.  

7.1 FRAMTIDA FORSKNING 
 En till studie på ett liknande område skulle varit ett bra komplement för att se om 
det finns något samband mellan studieområdena eller om det i detta fall var ett 
slumpmässigt utfall i statistiken. Som tidigare diskuteras skulle en kvalitativ 
studie utöka kunskapen om området för att få en djupare förståelse om vad som 
ligger bakom dessa förändringar och hur de agerar för att möta dem. Det går även 
att lyfta interaktionen mellan lokalbefolkningen och hotellkedjorna för att se hur 
mötet mellan populationer sker och vilka åsikter som finns mellan dem. Även där 
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skulle en kvalitativ studie med fokusgrupper från lokalbefolkningen vara en 
intressant vinkling av problemet.  

	
8. SAMMANFATTNING		
	
Det finns tydliga samband att när utbudet ökar sjunker priserna och även 
beläggningsgraden som har stora kopplingar till hotellkapaciteten. Men 
beläggningsgraden sjönk under en kort period för att sedan stabilisera sig och öka 
mot tidigare år. Ett behov av ett hotell var tydligt i Örnsköldsvik och det fanns en 
stor efterfrågan att ta tillvara på till 2015 där det visar en ökning inom alla de 
presenterade kategorier i studien. Hotell är också något som en destination är 
beroende av för att det är en av de viktigaste delarna för att öka turistekonomiska 
intäkterna. För att kunna locka evenemang i en stad så krävs det att det finns de 
rätta förutsättningarna för att arrangörerna skall se platsen som ett bra val för 
deras evenemang. Bristfälliga eller avsaknad av hotell leder till flaskhalsar som 
gör det problematiskt att tillgodose en besökares behov. Det kan leda till att 
besökaren av exempelvis ett evenemang väljer att resa hem eller stanna i 
närliggande kommuner. För en kommun är det viktigt att en besökare stannar 
inom kommunen och målet är att de skall stanna någon dag innan och någon dag 
efter ett evenemang. Detta för att gynna den lokala ekonomin och skapa intäkter 
till kommunen. Där utgör hotell en viktig del i att de skall ske och om det finns 
god kvalité på logi så kan det vara en faktor till att en turist stannar längre inom 
kommunen. Att privata och offentliga aktörer samarbetar är något som är viktigt 
för en destination. Det för att en ökad attraktivitet i staden gynnar både 
kommunen och de privata för att de leder till ökade intäkter för dem båda. I 
Örnsköldsvik arbetar de tillsammans genom nätverk för att stärka det 
gemensamma varumärket där hotell bidrar till kommunen i form ökad finansiell 
aktivitet och kommunen hjälper till med marknadsföring och underlättande för 
evenemang som bidrar till gäster till hotellen.  
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