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Förord 

 

Detta är ett examensarbete på C-nivå som har utförts på Geomatikprogrammet på 

Högskolan i Gävle, med inriktningen mot samhällsplanering. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till handledare Janne Margrethe Karlsson vid Högskolan i Gävle 

för allt stöd och engagemang, samt examinator Bo Malmström. 

 

Vi vill även rikta ett tack till Bashir Hajo som varit vår handledare på Sandvikens 

kommun, samt övrig personal som hjälpt oss på Stadsarkitektavdelningen i Sandviken för 

bakgrundsmaterial och viss handledning. 

 

Vidare vill vi utdela ett varmt tack till Eva Hofstrand på Turismenheten och Tomas 

Roslund VD på Resekompaniet AB i Sandviken för idéer och förslag. 

 

Vi vill också tacka Jesper Engman (Scandic Hotels AB), Karin Hjälm (Polisen, 

Sandviken) och Hans Reidemar (driftchef, Sandvikens Energi AB) för deras hjälpsamma 

och trevliga bemötande vid de intervjuer som skett över telefon. 

 

Anders Brandt och Ulrika Lindgren förtjänar också ett tack, för svar på diverse frågor. 

 

Sist men inte minst vill vi rikta ett stort tack till alla som ställt upp i de två 

enkätundersökningarna, ni har varit ovärderliga för arbetet. Dessa personer är: 

Cecilia Lundqvist, Receptionschef, Högbo Brukshotell. 

Anne-Liv Nilsson, Hotellchef, Stadshotellet Princess. 

Ulla Blomberg, VD/ägare, Alséns Hotell AB. 

Carina Rask, Centrumledare, Sandvikens Stadsutveckling. 

Carl Larsson, VP Global Real Estate Manager, Sandvik AB. 

Michael Norell, Näringslivschef, Sandvikens kommun. 

 

Förhoppningen är att detta examensarbete skall kunna bidra med något i den fortsatta 

planeringen av nytt hotell i Sandvikens tätort.  

 

Sandviken, juni 2008 

 

Daniel Andersson & David Johansson
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Abstract 

The municipality of Sandviken is in a state of strong growth. This affects the need for 

more hotel rooms in Sandviken, in a way that it’s profitable to invest in a new hotel. 

Sandvikens largest company, the steal industry Sandvik AB, grows just like Sandviken, 

and have great influence on the need of more hotel rooms. Today there are three hotels 

placed in Sandviken, and these hotels aren’t enough when the pressure of hotel guests is 

at its top.  

 

The purpose with the project was to analyse the criteria’s that are important for 

localization of a new hotel in the Sandviken, and to clarify what kind of hotel Sandviken 

is in need of. The need of hotel rooms in Sandviken where to be challenged during the 

investigation.  

 

To find the most appropriate locations, a multi-criteria analysis was used that was based 

on the weighting of criteria from a questionnaire study. The questionnaire study 

contained two parts. The first part where selecting which criteria’s the multi-criteria 

analysis would include. The other part was weighting the selected criteria’s to be able to 

input them in the multi-criteria analysis. The weighting where made by selected persons, 

chosen due to their skills in the particular area. The selected criteria’s in the multi-criteria 

analysis where: traffic noise, proximity to sports arena, proximity to park area, proximity 

to travel centre, proximity to restaurants, proximity to Sandbacka park and proximity to 

Sandvik AB. 

 

When the multi-criteria analysis was done, it presented which areas that had the highest 

values. The mean value for all the selected weightings gave the results of high values in 

the central parts of Sandviken. This analysis where then complimented with a visual 

stock-taking of selected areas around Sandviken that where considered free space for 

building new hotel. 

 

The investigation shows that there is a need for more hotel rooms in Sandviken at the 

moment. This need for hotel rooms will probably grow cause of the recruitment of new 

personnel by Sandvik AB, and the fact that three new sports arenas is planned to be built 

in Sandviken. The questionnaire studies shows that the category of hotels with the most 

need in Sandviken, is especially business hotels. The reason for this is mostly due to 

Sandvik AB. The areas that are most appropriate for hotel establishment in Sandviken, 

are located in the central parts of Sandviken. 

 

Keywords: Multi-criteria analysis, localization, hotel, Sandviken.



 III 



 IV

Sammanfattning 

Sandvikens kommun befinner sig i ett starkt växande tillstånd, det påverkar behovet av 

fler hotellrum på så sätt att ny etablering av hotell är aktuellt. Sandvikens största företag, 

stålindustrin Sandvik AB, växer precis som Sandviken, och det har stor påverkan på 

behovet av fler hotellrum. I Sandvikens tätort finns idag tre hotell, som inte klarar 

behovet av hotellgäster när antalet gäster är som mest. Dessa är Alséns hotell, 

Stadshotellet Princess och Högbo Brukshotell. 

 

Syftet med arbetet var att analysera vilka kriterier som är viktiga för lokalisering av ett 

nytt hotell i Sandvikens tätort, samt att klargöra vilken kategori av hotell Sandviken är i 

behov av. Behovet av fler hotellrum i Sandvikens tätort ifrågasattes även under utredning.  

 

För att hitta de platser som är lämpligast, användes en multikriterieanalys som grundade 

sig på viktade kriterier från en enkätundersökning. Enkätundersökningen bestod utav två 

delar. Den ena delen valde ut vilka kriterier som skulle ingå i multikriterieanalysen. Den 

andra delen viktade de utvalda kriterierna för att sedan matas in i multikriterieanalysen, 

viktningen skedde med hjälp utav utvalda personer som ansågs kunniga på området. De 

utvalda kriterierna till multikriterieanalysen var: närhet till större idrottsanläggning, buller 

(hur viktigt det är med låg nivå av buller), närhet till handel, närhet till parkområde, 

närhet till resecentrum, närhet till restauranger, närhet till Sandbacka park och närhet till 

Sandvik AB.  

 

Multikriterieanalysen visade sedan vilka områden som gav de högsta värdena. 

Medelvärdet för alla de utvaldas viktningar gav ett resultat av höga värden vid centrala 

delarna av Sandvikens tätort. Denna analys kompletterades sedan med en visuell 

inventering av utvalda områden som ansågs lediga platser för hotellbygge. 

 

Utredningen visar att det i dagsläget finns behov av fler hotellrum i Sandvikens tätort. 

Detta behov kommer med all sannolikhet att öka på grund av att Sandvik AB anställer ny 

personal, samt att tre nya idrottsarenor byggs i Sandvikens tätort. Enkätundersökningarna 

visar att den kategori av hotell som det finns störst behov av i Sandvikens tätort är 

framförallt företagshotell. Detta beror framförallt på storföretaget Sandvik AB. De 

områden som är lämpligast för etablering av hotell i Sandvikens tätort, enligt den 

multikriterieanalys som gjorts, är de centrala delarna av Sandvikens tätort.  

 

Nyckelord: Multikriterieanalys, lokalisering, hotell, Sandviken.
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Etablering av hotell är en ekonomisk fråga för hotellägaren. Enligt (Nicolau, 2002) 

innebär ett hotellbygge stora investeringar. Investeringar som hotellägaren vill betala 

tillbaka snarast möjligt. För att kunna göra det vill hotellägaren att hotellet skall gå med 

största möjliga vinst (Nicolau, 2002). Enligt Cheng och Li (2004) påverkar lokaliseringen 

av hotellet den ekonomiska utvecklingen för hotellet i stor utbredning. Det beror enligt 

Chou, et al. (2008) på att konkurrensen är hög inom hotellbranschen idag. Det är därför 

viktigt att förfina dagens lokaliseringsmetoder för att kunna ge ett så korrekt och 

realistiskt resultat som möjligt. Vid etablering av turisthotell är det enligt Chou, et al. 

(2008) som refererar till Pan (2002) viktigt med bland annat trafikbekvämlighet och vyer 

som uppfattas vackra. Affärshotell anses enligt Engman (2008) gynnas av större 

industrier, flygplatser, köpcentra.  

 

Idag används ofta metoder som grundar sig på politiker och planerares intuition (Kimes 

och Fitzsimmons, 1990). Andra metoder kan grunda sig på olika analyser, till exempel 

marknadsanalys (Scandic, 2008) eller multikriterieanalys (Chou, et al., 2008). I den här 

utredningen undersöks en mindre industristad på cirka 37 000 invånare med hjälp utav en 

multikriterieanalys och visuell inventering. 

 

Arbetet är ett examensarbete med inriktning mot samhällsplanering och grundar sig i ett 

uppdrag från Sandvikens kommun, att lokalisera lämpliga platser för eventuella nya 

hotell enligt det behov som finns i Sandviken (Hajo, 2008). Detta behov ifrågasattes 

dock, och en enklare undersökning gjordes. 

 

Behov av hotell i Sandviken 

Vid samtal via telefon med Bashir Hajo (2008), arkitekt på stadsbyggnadskontoret i 

Sandviken, framgick det att staden är i ett starkt växande tillstånd. Han säger dessutom att 

de har behov av att hitta lämpliga platser för etablering av ett nytt hotell på grund av det 

rådande behovet av flera hotellrum i Sandvikens tätort (Hajo, 2008).  

 

Förfrågan har framförts från ett lokalt byggföretag att hitta den lämpligaste platsen för 

etablering av ett nytt hotell i Sandviken (Hajo, 2008). Främsta anledning enligt han är den 

positiva utvecklingen på Sandvik AB, de har ett stort behov och kommer att anställa 

ytterligare 600 till 700 nya tjänstemän till sitt huvudkontor. Hajo (2008) menar också att 
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byggnationen av Göransson Arena i Sandviken kommer att öka behovet av fler 

hotellplatser. Göransson Arena är en ny inomhushall som kommer stå färdigbyggd 2008. 

Göranson Arena kommer att vara en multihall för olika slag av aktiviteter (Hajo, 2008). 

Han nämner även att en ny friidrottsarena vid namn BJ Arena snart är färdigbyggd. 

Roslund (2008) säger att det kommer att byggas en ny innebandyhall (Albahallen) i 

Sandvikens stadspark. Den kommer att byggas med över 2000 sittplatser och tre 

spelplaner. 

 

Linda Skiöldhamre Phil (2008), reporter på tidningen Annonsbladet skriver i en artikel 

vecka 12 att Sandvik AB kommer att börja bygga ett nytt hotell i början på sommaren 

2008, hotellet beräknas stå färdigt i december 2009. Byggnaden för hotellet är den gamla 

bruksgården på Kyrkåsen i Sandviken som kommer att byggas om med en ny tillbyggnad 

(Phil 2008). Kommunen och länsstyrelsen har givit sitt godkännande till projektet men 

bygglovet är ännu ej fastställt (Phil, 2008). Tillbyggnaden kommer att rymma 33 rum på 

två plan med ett handikappanpassat rum. Detta är endast tänkt att täcka ett basbehov av 

rum för besökande (Phil, 2008). I en artikel från Gefle Dagblad skriven av Jörgen Larsson 

(2008) säger Anders Wallin, informationsdirektör på Sandvik AB, att de på Sandvik AB 

egentligen skulle behöva 150 nya rum för deras gäster och besökare, men att de inleder 

med att bygga 42 rum. Förutom de elva rum som Sandvik AB har på Bruksgården, har de 

även tolv rum i gästgårdar längs Storgatan (Larsson, 2008). Dessa är dock planerade att 

bli framtida kontor (Larsson, 2008). När Sandvik AB har som mest gäster blir de tvungna 

att boka hotellrum i både Gävle och Falun (Larsson, 2008).  

 

Carl Larsson, VP Global Real Estate Manager på Sandvik AB är övertygad om att 

Göransson Arena kommer öka trycket ytterligare på hotellrum i Sandvikens tätort (Phil 

2008). Sandvik AB har i genomsnitt 40 000 besökare per år, 10 procent av dem 

inkvarteras på Bruksgården (Phil 2008).   

 

Historik och orientering över Sandviken  

Sandviken ligger i södra delen av Gävleborgs län, cirka två mil väster om Gävle. 

Sandviken är huvudtätort i Sandvikens kommun och idag bor ca 37 000 innevånare i 

kommunen (SCB 2007a). Kartan i figur 1 visar Sandvikens läge i Sverige och 

Gästrikland samt Sandvikens tätort som kommer att ingå i lokalisering av lämplig plats 

för etablering av nytt hotell. 

 

Historiskt sett har järnets ekonomiska betydelse haft stor inverkan på Sandviken och dess 

omnejd. Stålverksamheten har sitt ursprung vid en plats som kallas Högbo, 6 km från 
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Figur 1. Orienteringskartorna visar var 

Gävleborg befinner sig i Sverige och 

Sandvikens lokalisering i Gävleborg samt en 

översiktlig karta över Sandvikens tätort. 

(© Lantmäteriverket Gävle 2008. Medgivande 

I 2008/1210.) 

Sandviken. Sandvikens stad växte genom stålindustrin upp vid Storsjön på grund av 

bättre geografiska förutsättningar än vad Högbo kunde erbjuda för en fortsatt utveckling 

av stålverksamheten. Enligt översiktsplanen över centrala Sandviken (2003), blev 

Sandviken köping 1927 och fick stadsrättigheter 1943. År 1971 blev Sandviken centralort 

när kommunerna Järbo, Ovansjö, Årsunda, Österfärnebo, Storviks köping och 

Sandvikens stad förenades till en kommun (Sandvikens kommun, 2008). Sandviken är 

idag en modern stålindustristad med företaget Sandvik AB som har stor betydelse för 

stadens överlevnad (Sandvikens kommun, 2008). 

 

Det vanligaste yrket år 2005 hos männen i Sandviken var maskinoperatörer, metall- och 

mineralbehandling. Dessa utgjorde (35 %) 3281 män av totalt 9286 män. På andra plats 

kommer ingenjörer och tekniker m.fl. med (6 %) 524 män. Kvinnorna jobbar framförallt 

inom vård- och omsorgspersonal med (24 %) 1766 personer av totalt 7305 personer (SCB 

2007b). Sandvik-koncernen har 47000 anställda totalt och har en omsättning på ungefär 

86 miljarder kronor (Sandvik AB, 2008). Sandviken har haft en negativ trend i 

befolkningsförändring mellan åren 1996-2006 med en minskning från 38700 till 36748 

personer (SCB 2007b).  

 

Hotellklassificering i Sverige 

I Sverige används i dagsläget en hotellklassificering framtagen av Sveriges Hotell & 

Restaurangföretagare (SHR) där hotellen tilldelas 1-5 stjärnor, beroende på hur många 

och vilka kriterier de uppfyller enligt SHR:s årliga inspektioner (SHR 2008). Denna 

klassificering är frivillig och i dagsläget har 600 hotell låtit sig klassificeras genom SHR 

(SHR 2008).    

 

 

 

 

 

 



 5 Figur 3. Alséns Hotell 

 

 

 

Befintliga hotell i Sandviken 

Här nedan kommer en kort beskrivning av de tre befintliga hotellen i Sandviken, se deras 

lokalisering i orienteringskartan (figur 2). 

 

Alséns Hotell 

Alséns hotell (2008) har som 

mål att vara ett hotell där 

gästerna får mycket för 

pengarna. Hotellet har 34 

bäddar uppdelat på 25 rum, är 

handikappanpassat med hiss 

och har 10 egna 

parkeringsplatser med fri 

Högbo Brukshotell 

Alséns hotell 

Stadshotell Princess 

Figur 2. Orienteringskarta för hotellen i Sandvikens tätort. (© Lantmäteriverket 

Gävle 2008. Medgivande I 2008/1210.) 
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Figur 4. Högbo Brukshotell 

 

Figur 5. Stadshotellet Princess 

 

parkering. Alséns hotell har en även bussparkering (Alséns 2008). Klassificering enligt 

SHR är 3-stjärnigt se bilaga 1 och hotellet har öppet på vardagar och stängt på helgerna. 

Avståndet till Resecentrum är ca 500 meter längs med Fredriksgatan i östlig riktning. 

Bilden nedan visar entrén på Alséns hotell som befinner sig på den norra kortsidan 

(Alséns 2008).  

 

Högbo Brukshotell 

Högbo Brukshotell (2008) 

tillhör Winn Hotels AB som 

har 10 hotell i Sverige och de 

är ett konferens- och 

relaxhotell. Hotellet har 242 

bäddar uppdelat på 116 rum, 

se bilaga 2, och har 

parkeringsplatser med fri 

parkering (Högbo 

Brukshotell, 2008). 

Klassificering enligt SHR är 

4-stjärnigt, se bilaga 1, och dess öppettider är vardagar och helger. Avståndet mellan 

Högbo Brukshotell och Resecentrum är 6 km. Restaurangen på hotellet har ett bra rykte 

som flera gånger har blivit prisbelönt. De har ett stort utbud av aktiviteter i anknytning till 

hotellet såsom: golf, spa, äventyr, hantverk och längdskidåkning (Högbo Brukshotell, 

2008).  

 

Stadshotellet Princess 

Stadshotellet Princess 

(2008) satsar på att ge 

besökande en unik 

upplevelse av hög klass och 

med bra gästförmåner. Hela 

hotellet är även rökfritt 

(Stadshotellet Princess, 

2008). Hotellet har 160 

bäddar uppdelat på 84 rum, 

se bilaga 3, och avståndet 

till resecentrum är 550 
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meter. Klassificering enligt SHR är 4-stjärnigt, se bilaga 1. Deras öppettider är vardagar 

och helger (Stadshotellet Princess, 2008). 

 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att genomföra en lokaliseringsutredning och undersöka var 

lämpliga platser kan finnas för nybyggnation av hotell i Sandviken. Detta skall ge ett 

underlag för planeringen av ett eventuellt nytt hotell i Sandviken. 

 

Granskning av olika kriterier som påverkar människors val av hotell kommer att 

analyseras och användas för att förstå vilken metod som är bäst anpassad till den 

nuvarande och framtida situationen i Sandvikens tätort. 

 

1.3 Frågeställning 

Uppsatsen kommer att ställa sig följande frågor: 

• Finns ett behov av fler hotellrum i Sandvikens tätort? 
• Vilka kriterier är viktiga för lokalisering för hotell i Sandvikens tätort? 
• Vilken kategori av hotell finns det störst behov av i Sandvikens tätort? 
• Vilka områden i Sandvikens tätort är lämpligast till etablering av hotell? 

 

1.4 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa det geografiska området för examensarbetet till Sandvikens tätort 

med dess direkta närhet. Som underlag för multikriterieanalysen valde vi att begränsa oss 

till två enkäter, varav en enkät skickades till samtliga tre hotell i Sandviken och den andra 

enkäten till tre nyckelpersoner i Sandviken. Nyckelpersoner är det här fallet personer som 

anses ha kunskap om vilka kriterier som är viktiga för etablering av nytt hotell. 

Kriterierna i enkätundersökning avgränsades till att inga psykologiska faktorer ingick 

utan endast fysiska faktorer. Inför enkätundersökning del 2 har kriminalitet tagits bort 

som kriterium eftersom inget område har någon högre brottslighet i Sandviken enligt 

Hjälm (2008).  

 

Avgränsning för inventering begränsades till en visuell inventering. 
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1.5 Tidigare studier 

 

Varför GIS som analysverktyg 

Geografiska informationssystem (GIS) används för att insamla, bearbeta, analysera och 

presentera geografiska data med hjälp av ett datoriserat informationssystem (Olsson, 

2005, s.12ff). Geografisk informationsteknologi ger möjlighet att förena stora mängder av 

data från flera källor (Olsson, 2005, s.12ff). Det som krävs är att koordinatsystem är 

densamma i de olika datasiktena (Olsson, 2005, s.12ff). GIS är ett bra verktyg för att 

överlagra komplexa lager med mycket information med varandra och har stor potential att 

användas som stöd i beslutsfattningen (Liu et al., 2007). Det lämpar sig bra att användas i 

analyser för hur olika sorters mark kan användas på bästa sätt i framtiden (Liu et al., 

2007).  

 

Lokaliseringteorins ursprung och utveckling 

Barnes (2003) refererar till Dempsey (1960) som beskriver Von Thünen (1783-1850) som 

en erkänd föregångare av lokaliseringsteorin. Han studerade på universitet och 

jordbrukshögskola i Tyskland, innan en egendom köptes utanför Mecklenburg. Där 

utfördes jordbruksexperiment som dokumenterades grundligt med statistik. Detta 

sammanställde Von Thünen sedan i en bok (The Isolated state) 1826 som senare skapade 

hans anseende i lokaliseringsanalyser (Barnes 2003).  

       

Enligt Owen och Daskin (1998) började formellt forskning av lokaliseringsteori 1909 av 

Alfred Weber (1869-1958). Alfred Weber försökte att finna vilken plats som var 

lämpligaste för att minska avståndet för flera kunder till en affär. Webers första bok 

”Alfred Weber´s theory of location of industries” utgavs 1909, den gjorde honom till en 

”ekonomisk geografisk ikon” (Barnes 2003). Weber använde sig av mycket matematik 

och geometri för att härleda den bästa lösningen, framställda med hans välkända 

lokaliserings trianglar (Barnes 2003). 

 

Barnes (2003) refererar till Ponsard (1983) som skriver att August Lönsch (1906-1945) 

var den första lokaliseringsanalytikern vilken integrerade olika tidigare 

lokaliseringsmetoder till en homogen analytisk struktur. Lönsch uppfann en förenande 

allmän jämnviktsteori av ”space economy” där han använder ett matematiskt hexagonnät 

som läggs över landskapet för att finna lämpligaste plats för industrier (Barnes 2003). 
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Lokaliseringsteorin fick ett förnyat intresse när S.L Hakimi 1964 publicerade artikeln 

Optimum locations of switching centers and the absolute centers and medians of graph 

(Daskin 1998). Den största pådrivaren för det senaste förslaget för lokaliseringsanalyser 

är ekonomen Paul Krugman, som döpt det till ”The new economic geography” som 

skiljer sig från traditionell lokaliseringsteori. Han säger att underliggande parametrar kan 

förändras med tiden vilket leder till osammanhängande förändringar i den rumsliga 

strukturen. Detta leder till historiska missöden gällande lokaliseringsval (Krugman 1998).  

 

Framtagning av lokaliseringsmetod 

Kimes och Fitzsimmons (1990) beskiver i deras artikel hur de försökt att hitta lönsamma 

lokaliseringar för hotellkedjan La Quinta Motor Inns, som är en hotellkedja med en 

medelhög prisnivå. De tycker att lokaliseringen är otroligt viktig, och har fått i uppdrag 

att hitta en metod som passar La Quinta Motor Inns framtida lokaliseringsutredningar. De 

beskriver hur orginalmetoden var att utvalda personer inom organisationen, mest högt 

uppsatta chefer, valde ut hotellplatser med hjälp utav deras egna erfarenheter, deras 

”magkänsla” och tidigare resultat. Sista ordet hade företagets grundare och president Sam 

Barshop. Den metod de kom att utveckla gjorde att Sam Barshop, utan att vara orolig, 

kunde strunta i att lägga sista ordet på lokaliseringsutredningen. För att skapa metoden 

gick de igenom sju stycken steg:  

1. Välja och definiera variabler  

2. Utföra utforskning av dataanalys 

3. Utföra en korrelationanalys 

4. Göra en t-testanalys  

5. Göra en regressionsanalys  

6. Utveckla beslutsmodell 

7. Kontrollera hur pass bra den fungerar 

 

Undersökningar som Kimes och Fitzsimmons (1990) gjort över nio hotell visade att 80 

procent av gästerna besökte områden inom fyra miles (ca 6.5 km) från hotellet. Andra 

undersökningar de gjorde visade att hotell tenderade gå bättre i områden där samma 

hotellkedja var bra marknadsfört. Högre andel sjukhusplatser, högre befolkningsmängd 

och låg arbetslöshet kan även ha en positiv inverkan på lönsamheten (Kimes och 

Fitzsimmons, 1990).  Att åtkomligheten var bra till hotellet hade också positiv inverkan. 

En annan viktig upptäckt de gjorde var att kriterier ibland kunde vara gynnsamma för 

hotell, men ändras med tiden till det motsatta, exempelvis hade de undersökta hotellen år 

1983, bättre lönsamhet i områden med mindre konkurrens och mindre turism, medan det 

var helt omvänt år 1986. 
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Ekonomiska faktorer som påverkar 

Nicolau (2002) refererar till Kamakura (1995) och Mestres (1999) som anser att ett 

verktyg behövs som kan värdera vilka investeringar som är värda att satsa på, inte bara i 

dagsläget utan för en framtida stabil utveckling. När en hotellkedja bestämmer sig för att 

öppna ett nytt hotell på en bestämd geografisk plats, eftersträvas faktorer som behåller 

eller ökar andelarna på hotellmarknaden, och som skapar en positiv bild av hotellkedjan, 

alternativt hotellet (Nicolau, 2002). Detta kräver stora ekonomiska investeringar där 

banksektorn oftast är involverad, vilket kan få konsekvenser för ytterligare utgifter och 

lån (Nicolau, 2002). Han refererar även till Turkel och Stewart (1996) som anser att det är 

viktigt att känna igen vilka krafter som påverkar hotellets värde, utifrån denna 

information kan en säkrare investering genomföras.  

 

Cheng och Li (2004) skriver att många populära metoder, för lokalisering av lämplig 

plats för nya anläggningar, baseras på intuition som bygger på tidigare erfarenheter, 

elementära undersökningar eller en kombination av dessa. Han fortsätter med att betona 

hur viktigt beslutet av potentiell plats är för den framtida ekonomin för den som utför 

investeringen. Även valet av plats påverkar lönsamheten samt hur snabbt det investerade 

kapitalet tjänas tillbaka enligt (Cheng och Li, 2004). En dåligt vald plats kan i sämsta fall 

innebära att företagets överlevande kommer att sättas på spel och samtidigt kan också 

säkerhetsfrågor påverka lönsamheten (Cheng och Li, 2004). Studier i 

lokaliseringsutredning funnits länge, och att de omfattar många forskningsområden 

såsom: förvaltningskunskap, produktionsteknik, geografi, ekonomi, datavetenskap, 

matematik, marknadsföring, el-teknik och stadsplanering (Cheng och Li, 2004). 

 

Analytic Hierarchy Process (AHP) 

Chou, et al. (2008) refererar till Tzeng (2002) skriver att de flesta evalueringsmetoderna 

har sina styrkor och svagheter, men att den vanligaste och populäraste metoden vid denna 

typ av analys är AHP (analytic hierarchy process). Chou, et al. (2008) menar att en 

lokaliseringsutredning kan bestå utav både kvalitativa och kvantitativa data, och att det 

kan innebära problem i räkneprocessen. Enligt Chou, et al. (2008) kan AHP användas 

som metod för att räkna med både kvalitativa och kvantitativa data samtidigt. 

 

Enligt Saaty (1994) handlar AHP om att bryta ned ett problem och sedan slå ihop 

lösningarna från delar av problemet till en slutsats. Han säger även att AHP är en metod 

som baseras på att låta människan lösa mindre problem (som till exempel att låta 
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människan vikta olika kriterier mot varandra grundat på intuition). Han nämner också att 

metoden har applicerats i 20 länder i olika planeringssituationer. 

 

Drake (1998) beskriver AHP som en urvalsprocess vilken består av fyra steg: 

1. Välj ett urval bland kriterier. 

2. Gradera den relativa viktning av kriterier med hjälp av parvis jämförelse. 

3. Gradera varje möjligt val relativt mot varandra på bas av varje val av kriterier, 

detta uppnås genom att utföra parvis jämförelse av valen. 

4. Kombinera de graderade uträkningarna i steg 2 och 3 för att få en total relativ 

gradering för varje möjligt val. 

    

Fuzzy multikriterie beslutsfattande 

Tsung-Yu Chou, Chia-Lun Hsu och Mei-Chyi Chen (2008) är tre forskare på National 

Chin-Yi University of Technology (Taichung, Taiwan), Ling Tung University (Taichung, 

Taiwan) och Ling Tung College (Taichung, Taiwan) som har tagit fram en metod för att 

på ett enkelt sätt få fram lämpligaste plats för att bygga ett nytt internationellt turisthotell. 

De skriver i sin artikel ”A fuzzy multi-criteria decision model for international tourist 

hotels location selection”om hur de gör en fuzzy multi-criteria decision making 

(FMCDM) modell för att hitta platsen för ett nytt internationellt turisthotell. Modellen 

skapas av 4 perspektiv, 8 faktorer och 21 kriterier som ges olika viktning för att hitta 

lämpligaste plats för ett nytt turisthotell. De 21 kriterierna som skapades av forskarna 

kom från kunskap ur litteratur och praktiska undersökningar, dessa är (egen översättning): 

1. Närhet till allmänna fastigheter (t.ex. teater, en stor park) 

2. Avstånd till konkurrenter (regional konkurrenskraft) 

3. Offentlig säkerhet (om den offentligt regionala säkerheten är god eller inte) 

4. Naturliga resurser (t.ex. varma källor eller ett gynnsamt landskap) 

5. Närhet till anläggningar där möjlighet att vila finns (tillgång av anläggningar att 

vila) 

6. Avstånd till flygplats och motorväg (tid som går åt) 

7. Avstånd till centrum (är området framgångsrikt eller inte) 

8. Avstånd till natursköna turistplatser (Avstånd till nära platser) 

9. Parkeringsplatser (lätt att parkera eller inte) 

10. Bekvämliga kommunikationer till flygplats och motorväg (lättillgänglighet)  

11. Omfattning av alternativa färdvägar (perfekt planerade färdvägar) 

12. Alternativ kommunikationer till natursköna turistplatser (hur många alternativ 

finns) 

13. Inomhus fritidsanläggning (t.ex. gym och lekplats) 
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14. Mångfalden av olika alternativ av restauranger i hotellet   

15. Blandning med lokal kultur (låta lokala karaktärsdrag ingå i hotelldesignen) 

16. Utomhus fritidsanläggningsområde (såsom golfanläggning och bassäng) 

17. Expansionsmöjlighet (möjlighet till etablering eller utöka verksamheten) 

18. Tillräckligt med människor på platsen (arbetar på hotellet) 

19. Kvalitet på arbetskraft (utbildningsnivå) 

20. Markkostnad 

21. Lagar och regler 

 

I deras arbete beskriver de hur olika metoder för lokalisering har använts i tidigare 

studier. Alla metoder för lokalisering har sina fördelar och nackdelar enligt Chou, et al. 

(2008). Ett annat problem som uppstår är att värdera hur tungt ett kriterium väger jämfört 

med andra (Chou, et al., 2008).  

 

Enligt Chou, et al. (2008) är det viktigt att analysera och välja ut en lämplig plats och 

placering av turisthotell. Detta har blivit en av de mest kritiska frågorna för 

hotellindustrin på senare tid, orsaken är att konkurrensen är hög inom hotellbranschen 

(Chou, et al., 2008). Etablering på en lämplig plats kommer korta ner avbetalningstiden 

för låst kapital som är investerat i ett nytt hotell (Chou, et al., 2008). 

 

Gray och Liguori (1998) har gjort en genomförbarhetsstudie för byggnation av hotell 

enligt Chou, et al. (2007), Gray och Liguori (1998) anser att följande kriterier bör ses 

över: 

• lokal ekonomisk miljö  

• regional- eller zonreglering 

• gräns för höjd av byggnader  

• parkeringsmöjligheter 

• offentliga anläggningar 

• trafikbekvämlighet och trafiktillgänglighet 

• geografiska faktorer  

• naturresurser  

• storleken på området 

 

Chou, et al. (2008) refererar även till Pan (2002) som anser att följande faktorer är att 

tänka på vid urval av plats för turisthotell:  

• trafikbekvämlighet 
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• vyer som uppfattas vackra 

• offentliga anläggningar och övriga typer av service  

• tillämpning av regler   

• förändringsbar yta 

 

Lee (2000) och, Hsieh och Huang (1998) säger enligt Chou, et al. (2008) att låga 

kostnader för passagerare som söker logi samt att gästerna trivs och kommer tillbaka är 

viktiga faktorer för hotellverksamhet. Enligt Chou, et al. (2008) menar Lee (2000) att ur 

hänseende till den omgivande miljön är risken för rån, brand och stöld viktiga faktorer 

vid val av plats för hotell. Chou, et al. (2008) anser att tillgången till 

nöjeslivsverksamheter och restauranger med mat och dryck är en huvudfaktor vid val av 

plats. De anser att ett behov finns för att utveckla ett enkelt system för att integrera val av 

lämpliga platser för hotell där en jämförelse kan göras med lämplighet mot de viktigaste 

faktorerna. Detta för att erhålla en förbättrad konkurrenskraft gentemot konkurrerande 

företag (Chou, et al., 2008).  
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2. Metod 

 

2.1 Bakgrund 

Målet var att hitta lämpliga platser för hotell i Sandvikens tätort på uppdrag av 

Sandvikens kommun. För att få en inblick i problemet hölls ett samtal med Anna-Maria 

Häggblom, stadsarkitekt i Sandviken, och Bashir Hajo, arkitekt i Sandviken. Häggblom 

och Hajo berättade att det fanns intresse av att etablera nytt hotell i Sandviken. Detta 

berodde bland annat på grund utav det stora trycket på hotellplatser från stålföretaget 

Sandvik AB, som har sitt huvudkontor i Sandviken. Sandvik AB drar till sig 40 000 

hotellgäster per år, (Hajo, 2008). 

 

I litteraturstudien inför denna uppsats skapades en bild av flera metoder som finns för att 

göra en lokaliseringsutredning. Under tiden litteraturstudien utfördes bestämdes det att en 

multikriterieanalys skulle ingå i metoden. Under litteraturstudien utfördes en intervju per 

telefon med Scandic Hotels AB för att få kunskap om hur de går till väga när de ska hitta 

lämpligaste plats för att bygga ett nytt hotell. 

 

När det var klart att det skulle göras en multikriterieanalys behövdes mer information om 

hur situationen för de befintliga hotellen i Sandviken såg ut. Därför kontaktades Eva 

Hofstrand turistchef på Sandvikens kommun.  

 

Samtalet med Hofstrand gav information om kontaktuppgifter till hotellen och personer 

som möjligtvis hade kompetens inom området. Det gav också grundläggande uppgifter 

om hur situationen såg ut för de befintliga hotellen i Sandviken. Hofstrand (2008) 

rekommenderade att ta kontakt med Tomas Roslund (2008), VD Resekompaniet AB, för 

ytterligare hjälp. 

 

Samtalet med Roslund gav information om fler kontaktuppgifter vilket gav en bättre bild 

av vilka som skulle kunna fungera som nyckelpersoner till kriterieviktningen. Han 

uppmärksammade också om att en ny innebandyarena skulle byggas inom kort, vilket 

hade påverkan på hur vi skulle utveckla vår kommande analys. Han ansåg att arenan var 

av betydelse, för att den ökar behovet av övernattningsmöjligheter i Sandviken. Därför 

lades innebandyarenan till i lagret för arenor.  

 

Slutligen fördes samtal med Eva Hofstrand där valet av nyckelpersoner gjordes i samråd 

med henne.    
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2.2 Intervju 

En öppen riktad intervju genomfördes över telefon med Jesper Engman (2008), Director 

of business Development på Scandic Hotels AB för att få kunskap hur de går till väga när 

de ska hitta lämpligaste plats att bygga nytt hotell. I intervjun ställdes frågan om de 

använder sig utav en multikriterieanalys som metod för lokaliseringsutredning eller någon 

annan metod. Det frågades även vilken typ av hotell de brukar bygga.   

 

Samma typ av intervju fördes även med Karin Hjälm (2008), polis assistent på Polisen i 

Sandviken för att få information om vilka områden som eventuellt har hög kriminalitet i 

Sandviken.  

 

En öppen riktad intervju utfördes per telefon med Hans Reidemar (2008), driftchef på 

Sandvikens energi. Detta gjordes för att få klarhet i vilka avstånd som gäller olika 

spänning i kraftledningar. 

 

2.3 Enkäter 

Två enkätundersökningar genomfördes via e-post till alla tre hotellen, Stadshotell 

Princess, Alséns Hotell och Högbo Brukshotell, och tre nyckelpersoner i Sandviken. 

Enkäterna delades in i del 1 och del 2, där del 1 skickades till de tre hotellen och del 2 

skickades till tre nyckelpersoner. Nyckelpersonerna valdes utifrån samtal med Roslund 

(2008) och Hofstrand (2008), samt samråd vid ett senare tillfälle med Hofstrand (2008). 

De tre personer som valdes till nyckelpersoner var Carl Larsson (VP Global Real Estate 

Manager, Sandvik AB), Michael Norell (Näringslivschef, Sandvikens Kommun), Carina 

Rask (Centrumledare, Sandvikens Stadsutveckling), på grund av deras erfarenheter och 

sakkunskaper inom området. 

 

Enkätundersökning del 1 

Målet med del 1 var att få fram mer information om hotellens dagssituation och 

framtidsutsikt, samt att skapa en grund till valet av kriterier till den kommande 

multikriterieanalysen. I enkätundersökning del 1 ombads hotellets representant att svara 

på frågor samt välja ut de tio viktigaste kriterierna ur en lista som framställts i samråd 

med (Hofstrand, 2008). Meningen var att kriterierna rangordnades från 1 till 10 där 1 var 

bäst och 10 sämst. Dessa tillsammans med litteraturstudien låg som grund för frågorna.  
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Frågor som ställdes i del 1 var slutna frågor och var följande: 

 

1. Vilka kategorier av gäster har ni som besökare på hotellet? 

2. Hur stor andel av besökarna ingår i varje kategori?   

3. Ungefär hur stor andel av rummen (procentuellt) är bokade generellt varje dag? 

4. Hur många bäddar har ni totalt? 

5. Hur många rum har ni totalt? 

6. Anser ni att ni har möjlighet att bygga ut den befintliga hotellverksamheten i 

Sandviken? 

7. Har ni planer på att bygga ut den befintliga hotellverksamheten? 

8. Om ja, hur ser planerna ut (hur många rum, antal bäddar m.m.)? 

 

Tabell 1. lista på kriterier i enkätundersökning del 1 

 Kriterier  

1 Parkeringsmöjlighet 

2 Närhet till resecentrum 

3 Närhet till centrum 

4 Närhet till Sandvik AB (industriområde, inklusive huvudkontor) 

5 Närhet till Sandbacka park 

6 Närhet till R-80 

7 Närhet till Storsjön 

8 Närhet till större idrottsanläggning (nya Albahallen, Jernvallen(Göransson Arena)) 

9 Kriminalitet (Avlägset från kriminellt område(där brottsnivån är hög)) 

10 Buller (hur viktigt det är med låg nivå av buller) 

11 Närhet till restauranger 

12 Närhet till nöjesliv 

13 Närhet till träningsanläggning  

14 Närhet till Jernvallen 

15 Närhet till handel (livsmedels affär, övrig handel(för shoppingändamål)) 

16 Närhet till parkområde 

17 Närhet till underhållningsanläggning (teater, bio, m.m.) 

18 Markkostnad 

19 Avstånd till konkurrerande hotell (längre bort bättre) 

 

För att få fram uppgifter om hur många rum som generellt var uppbokade per kategori 

varje dag, gjordes en egen hopräkning. Detta genom att ta andelen rum (fråga 5) 

multiplicerat med andelen besökare i varje kategori (fråga 3) multiplicerat med 

medelvärdet av andelen bokade rum varje dag (fråga 4).  

 

Efter att ha fått svaren från del 1 gjordes en utsortering för att få de 10 viktigaste 

kriterierna. På grund av missuppfattning av frågan angående viktning i del 1 krävdes 
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improvisation i utsorteringen. Därför granskades de kriterier som var lågt rankade i 

Stadshotell Princess viktning, och jämfördes sedan med de kriterier som inte fanns med 

bland topp tio i Stadshotell Princess viktning men låg i topp på totala viktningen mellan 

Alséns Hotell och Högbo brukshotell. Det stod emellan närhet till Riks-80 och närhet till 

handel, det kriterium som ansågs ha värderats högst var närhet till handel. Kriteriet 

parkeringsmöjlighet valdes bort från viktningsprocessen på grund av att inte ge fördel till 

platser med liten yta med tillgång till befintlig parkering i förhållande till platser med stor 

yta och möjlighet att bygga ny parkering. Däremot har hänsyn till parkeringsmöjlighet 

berörts i den visuella inventeringen. Kriteriet kriminalitet valdes också bort bland de 

slutliga kriterierna på grund av att inget område i Sandviken ansågs ha en hög nivå av 

brottslighet (Hjälm, 2008). För att inte göra multikriterieanalysen för komplex var målet 

att sluta på mellan 6-10 kriterier, till slut valdes 8 kriterier. 

 

Tabell 2. lista på de 8  kriterier som valdes samt de som sorterades bort. De som togs 

bort markeras med två stjärnor i tabellen. 

 Kriterier  

1 Närhet till större idrottsanläggning (nya Albahallen, Jernvallen(Göransson Arena)) 

2 Buller (hur viktigt det är med låg nivå av buller) 

3 Närhet till handel (livsmedels affär, övrig handel(för shoppingändamål)) 

4 Närhet till parkområde 

5 Närhet till resecentrum 

6 Närhet till restauranger 

7 Närhet till Sandbacka park 

8 Närhet till Sandvik AB (industriområde, inklusive huvudkontor) 

9 Parkeringsmöjlighet** 

10 Närhet till R-80** 

11 Kriminalitet (Avlägset från kriminellt område(där brottsnivån är hög))** 

 

Närhet till större idrottsanläggningar är den befintliga större idrottsanläggningen 

Jernvallen, samt de tre nya anläggningar som byggs eller planeras (Albahallen, BJ Arena 

och Göransson Arena).  

 

Till kriteriet buller räknades de större vägarna och järnvägen i Sandvikens tätort. Dessa är 

länsväg 272, Gävlevägen och Järbovägen samt R-80. 

 

Till kriteriet handel räknades de livsmedelsaffärer som är placerade runt om i Sandviken 

samt det centrala köpcentret Gallaxen. 

 

Parkområde begränsades till de större parkerna, samt de mest centrala i Sandviken. Detta 

för att sätta en gräns för datainsamling. 
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Resecentrum är där all kollektivtrafik i Sandviken möts. 

 

De restauranger som räknats med i kriteriet restauranger har avgränsats till finare 

restauranger plus någon pizzeria som anses vara nära att klassas som restaurang. 

Restaurang Napoleon, Bistro Oden, Mulligans pub, Klaras krog/Österns pärla och 

Vallonen är de restauranger som är med i analysen. 

 

Sandbacka park är en teknikpark och samlingsplats för företag och utbildning. Det finns 

idag ungefär ett 50-tal företag vid Sandbacka park. 

 

Sandvik AB är det största företaget i Sandviken, och är enligt många den största 

dragkraften för hotellgäster. I multikriterieanalysen är tre områden medräknade till 

Sandvik AB, huvudkontoret, centralporten och vägporten. 

 

Enkätundersökning del 2 

Målet med enkätundersökning del 2 var att vikta de kriterier som ansågs vara viktigast i 

del 1.  

 

Enkätundersökning del 2 skickades via e-post till de tre nyckelpersonerna Carl Larsson 

(VP Global Real Estate Manager, Sandvik AB), Michael Norell (Näringslivschef, 

Sandvikens Kommun), Carina Rask (Centrumledare, Sandvikens Stadsutveckling). 

 

För att vikta kriterierna i del 2, fick nyckelpersonerna i uppdrag att betygsätta varje 

kriterium på en skala mellan 0-40, se bilaga 5-7. Detta för att på ett enkelt sätt vikta varje 

kriterium mot varandra med hjälp av en AHP-kalkylator. 

  

2.4 Multikriterieanalys 

För att hitta lämpliga platser för hotell användes en multikriterieanalys som metod. För att 

kunna få värden att mata in i en multikriterieanalys användes en AHP-kalkylator, se 

definition. På det sättet kunde de åtta utvalda kriterierna som viktats få ett numeriskt 

värde, för att sedan matas in i en GIS application (ArcMap 9.2). 

 

Den GIS-applikation som användes för analysen var ArcMap 9.2. De ursprungliga lagren 

som användes var ett vägnätslager över Sandvikens tätort hämtat från Lantmäteriet, samt 

lokaliseringslager över kriterier, se flödesschema i figur 6. Alla lokaliseringslager hade 

exakta placeringar i vägnätet förutom parkområdeslagret som var tvunget att anpassas till 
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vägnätet med flera punkter för den största parken, stadsparken. Detta för att parken skulle 

få lika stark påverkan av dess viktning vid parkens gränser se figur 19. 

Lokaliseringslagret för kriteriet ”buller” skapades i linjeformat, till skillnad från de andra 

lagren som skapades i punktformat. Detta eftersom en omfattande bulleranalys behöver 

genomföras för att göra en rättvis bedömning av dess påverkan längs med vägar och 

järnväg. Buffertzoner skapades för buller längs motorvägen R-80, järnvägen samt de 

större genomfartslederna som sträcker sig genom Sandviken längs väg-272, Järbovägen 

och Gävlevägen. Dessa buffertzoner skapades med fem intervall på 30 m (0-150)för 

motorvägen och järnvägen, samt 20 m för väg-272 (0-100), se figur 17. 

 

Kraftledningar var inte med i multikriterieanalysen på grund av oklarheter kring hur långt 

avstånd de kommer att ha en negativ inflytande på omgivning med tanke på magnetfält 

och visuell negativ påverkan (Reidemar 2008).  

 

Från vägnätet gjordes en nätverksanalys (network dataset) med ett kostnadsattribut 

baserat på vektorlinjernas längd. Genom att använda funktionen ”new service area” 

skapades ett område som formades efter avståndet längs bilvägarna utifrån de punkter 

som ingick i lagret. Denna process utfördes för varje enskilt kriterielager se figur 16 -23.  

 

Eftersom kriterierna baserades på närhet till en plats behövdes en faktor för att minska 

viktningsvärdet när avståndet till ett kriterium ökar. Först skapades fem intervall på 300 

m, 0-1500 m, sedan lades faktorvärdet 1,0 in på det närmaste intervallet, 0,8 till näst 

närmaste 0,6 på tredje närmaste osv.. I denna fas skapas polygoner för varje intervall, och 

det är viktigt att låta polygoner sammanfalla till en polygon vid lika värde med 

funktionen ”merge by break value”. Detta för att hålla nere antalet polygoner. 

 

De lager som skapats genom funktionen ”new service area” exporterades till shapefiler 

för att därefter kunna läggas ihop med funktionen ”union” till en shapefil. Innan alla lager 

slogs samman lades viktningsvärden in i alla åtta kriteriers lager, ett värde för varje 

nyckelperson. Värdet för buller gavs ett negativt värde för att verka som ett negativt 

kriterium i uträkningen. 
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Figur 6. Flödesschema över förloppet i multikriterieanalysen. 
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2.5 Visuell inventering av föreslagna och lediga platser 

En visuell inventering genomfördes över föreslagna och lediga platser i de centrala 

delarna av Sandviken den 21 maj 2008. Inventeringen utfördes på plats och fotografier 

togs vid samtliga platser. Målet med inventeringen var att den skulle fungera som 

komplettering till multikriterieanalysen, för att täcka de eventuella brister den för med 

sig. Anledningen till inventeringen var att kunna bedöma vilka fördelar och nackdelar 

platserna har. Inventeringen är kortfattad och går inte in på djupet i att analysera 

platserna. En tabell med fördelar och nackdelar över platserna arbetades fram, se kapitlet 

3.3. De kriterier som användes vid bedömningen av föreslagna och lediga platser var 

följande: 

• Parkeringsmöjligheter 

• Närhet till vatten  

• Nuvarande markanvändning 

• Naturvärden 

• Kulturvärden 

• Centralt 

• Storlek på området 

• Säkerhet 

• Störningar 

• Kommunikationer/Tillgänglighet 

• Nuvarande skick på området 

• Hur lämplig är marken att bebygga 

• Närhet till Sandvik AB  

• Närhet till Sandbacka park 

 

3. Resultat 

3.1 Intervjuer 

Enligt Engman (2008) på Scandic Hotels använder de sig utav marknadsanalyser när de 

tar fram lämpligaste plats för nytt hotell. På frågan om de använder sig av 

multikriterieanalyser, svarade Engman nej. Enligt honom är de faktorer som är viktigast 

för placering av hotell om det i närheten av någon flygplats, stor industri, köpcentrum 

eller andra faktorer som drar till sig mycket resande folk. På frågan om vilken typ av 

hotell de bygger, svarade Engman (2008) att de framförallt bygger affärshotell när de 

bygger nya hotell (Engman 2008). 
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Karin Hjälm (2008), polis assistent på Polisen i Sandviken, svarade på frågan om vilka 

områden som eventuellt har hög kriminalitet i Sandviken, hennes svar var att det inte 

finns något utpräglat område med hög kriminalitet i Sandviken. 

Enligt Hans Reidemar (2008), driftchef på Sandvikens energi, skulle han inte vilja bo 

närmare än 100 meter till en kraftledning på grund av magnetfältet runt den. Han svarade 

även på vilken spänning kraftledningarna har i Sandviken, samt vilka avstånd som gäller 

för olika spänningar i kraftledningar. Enligt lag får byggnader inte uppföras närmare än 

10 meter från kraftledningar med 70 och 130 kV som är de ända kategorier som finns i 

Sandviken. Slutligen berättade han att kommunernas normer för hur nära det får byggas 

ifrån en kraftledning skiljer sig från lagen, där kommunernas normer brukar vara mellan 

50 till 100meter för 70-130kV och enligt lag 10m (Reidemar, 2008).  

 

3.2 Redovisning av resultat från enkätundersökningar 

De två enkätundersökningarna del 1 och 2 kommer att redovisas i turordning och frågorna 

i enkäterna kommer att redovisas i den ordning de hade i enkäterna med hjälp av tabeller 

och diagram som gör att de är lätta att överblicka. Svaren från enkäterna redovisas i sitt 

ursprungsformat i bilagorna 2-7.    

 

Redovisning av enkätundersökning del 1 

På den inledande frågan ”Vad har ni för hotellklassificering (hur många stjärnor 1-5, 

enligt SHR (Sveriges hotell och restaurangföretagare)?” svarade Högbo Brukshotell och 

Stadshotellet Princess att de har 4-stjärnigt och Alséns Hotell 3-stjärnigt.  

 

På fråga två, ”Vilken kategori av gäster har ni som besökare på hotellet?”, gav hotellens 

olika svar en bild av vilka kategorier av besökare de har. Fråga tre, ”Hur stor andel av 

besökarna ingår i varje kategori?”, gav svar på hur de kategorier av gäster som bodde på 

hotellet var fördelade, se figur 7. Högbo Brukshotell har 60 % företagsgäster och 40 % i 

övriga kategorier och skiljer sig något från de andra två hotellen som är mer renodlade 

företagshotell. Det vi kan utläsa om Alséns hotell är att de endast har företagsgäster, 

framförallt från Sandvik AB med 60 % av totala antalet gäster, och resterande 40 % 

kommer ifrån övriga företag. Slutligen har Stadshotellet Princess 80 % av samtliga gäster 

från Sandvik AB och 10 % till övriga företag och 10 % till turister. Alltså har majoriteten 

av gästerna på Stadshotellet Princess anknytning till Sandvik AB (Figur 7).    
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Figur 7. Andel besökare som ingår i varje kategori på de tre hotellen. 
 

Figur 8 nedan visar hur många rum som generellt är uppbokade varje dag fördelat över de 

olika kategorierna. Uppgifterna till resultatet är tagit från fråga 5 (hur många bäddar har 

ni totalt?) och fråga 3 (Hur stor andel av besökarna ingår i varje kategori?) samt fråga 4 

(Ungefär hur stor andel av rummen(procentuellt) är bokade generellt varje dag). Med 

utgångspunkt från max antal rum som multipliceras med andel besökare i kategorierna, 

multiplicerat med medelvärdet av andelen bokade rum varje dag, se figur 8.  

 
Figur 8. Antal rum som är uppbokade i varje kategori per dag, om max antal rum 

multipliceras med hur många procent besökare hotellen får i varje kategori, multiplicerat 

med medelvärdet av bokade rum varje dag på hotellen. 
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Fråga 4 var ”Ungefär hur stor andel av rummen (procentuellt) är bokade generellt varje 

dag?” Se svar i figur 9. Här måste dock sägas att Alséns hotell har helgstängt eftersom de 

endast är intresserade av företagskunder. Anmärkningsvärt är att de endast har 60 % 

bokningar från tisdag natt till fredag natt när det är som mest uthyrda rum. En förklaring 

kan vara att de endast är ett 3-stjärningt hotell och att Sandvik AB önskar en bättre 

standard för sina gäster. I figur 8 kan det utläsas att Stadshotellet Princess har högre antal 

bokningar av rum procentuellt av deras totala antal rum, jämfört med de andra två 

hotellen. Högbo Brukshotell har färre bokningar på vardagarna men har högst antal 

bokningar av rum procentuellt natten mellan lördag och söndag. En förklaring är att 

hotellet ligger 5 km från Sandviken centrum och satsar på andra grupper av besökare.  
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Figur 9. Procent av rummen som är bokade generellt utav max antal rum på de tre hotellen 

för varje dag i veckan. 

Den femte frågan i enkäten var ”Hur 

många bäddar har ni totalt?”. Figur 9 

visar att Högbo Brukshotell har mer än 

hälften av de totala hotellplatserna, 

Stadshotellet Princess strax under 40 % 

och Alséns mindre än 10 %. Även om 

Högbo har flest antal rum, har de minst 

uppbokade rum procentuellt varje dag, se 

figur 9. Alséns hotell hade 34 bäddar, Högbo 

Brukshotell 242 bäddar och Stadshotell 

Princess 160 bäddar, se figur 11.  

Figur 9. Totalt antal bäddar hos varje 

hotell i förhållande till varandra.   
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På fråga 6 som var ”Hur många rum har ni 

totalt?” svarade Alséns hotell att de har 25 

rum, Högbo Brukshotell 116 rum, och 

Stadshotell Princess 84 rum, se figur 11. 

Procentuellt sett har hotellen likartad 

fördelning på antal rum och antal bäddar, 

vilket tyder på att de har en likartad fördelning 

på antalet bäddar per rum, se figur 9 och 10. 

Dock syns en väldigt liten skillnad på Alséns 

hotell och Högbo Brukshotell.  

   

En sammanfattning av fråga 5 (hur många bäddar har ni totalt?) och fråga 6 (hur många 

rum har ni totalt?) ses i figur 11, och i figur 12 ser vi antalet rum och bäddar efter de 

planerade utbyggnaderna. Det totala värdet före utbyggnad blir 436 bäddar fördelade på 

225 rum för alla hotell i Sandvikens tätort (figur 11). 

Alséns hotell
Högbo 

Brukshotell

Stadshotellet 

Princess
Totalt

Antal rum 25 116 84 225

Antal bäddar 34 242 160 436

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

Antal rum/bäddar fördelade på hotellen

 

Figur 11. Antal rum och bäddar på de tre hotellen samt den totala summan av rum och 

bäddar på hotellen tillsammans.  

Om den planerade utbyggnaden från varje hotell läggs ihop blir det totalt 580 bäddar 

fördelat på 297 rum (figur 12). Alséns hotell planerar att bygga ut 40 bäddar fördelat på 

20 rum, Högbo Brukshotell 72 bäddar fördelat på 36 rum och Stadshotell Princess 32 

bäddar fördelat på 16 rum. Det betyder att antalet rum skulle öka med 94 % och antalet 

bäddar med 33 %. Viktigt att notera är att Högbo Brukshotell vill bygga ut, men har fått 

avslag från kommunen.  

Figur 10. Totalt antal rum hos varje 

hotell i förhållande till varandra.   
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Alséns hotell
Högbo 

Brukshotell
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Figur 12. Andel rum och bäddar på hotellen om de skulle bygga ut som de svarade i 

enkätundersökning del 1 samt hur många rum och bäddar de skulle ha totalt.  

 

Alla hotellen svarade ja på frågan om ”Anser ni att ni har möjlighet att bygga ut den 

befintliga hotellverksamheten i Sandviken?(Ja/Nej).” Däremot på frågan om ”Har ni 

planer på att bygga ut den befintliga hotellverksamheten?(Ja/Nej)” svarade hotellen 

Alséns och Stadshotellet Princess ja. Emellertid svarade Högbo Brukshotell nej på grund 

av avslag från kommunen till att bygga ut verksamheten. Någon orsak till avslag 

presenterade inte hotellet i sitt svar.  

 

På frågan”Om ja, hur ser planerna ut(hur många rum, antal bäddar m.m.)?” svarade 

Alséns hotell att deras vision är 20 rum och 40 bäddar. Stadshotellet Princess har en 

önskan att expandera med 16 rum och 32 bäddar. Slutligen svarade Högbo Brukshotell att 

de vill bygga ut med 36 rum och 72 bäddar. Om utbyggnad skulle bli aktuell för hotellen 

kommer det att ske på nuvarande verksamhets plats. 

 

I sista frågan i enkät del 1 fick hotellen svara på frågan ”Fyll i från 1 till 10 inom 

hakparenteserna på de 10 viktigaste kriterierna, där 1 är det viktigaste och 10 är minst 

viktigaste kriteriet. Meningen med del 1 är att sålla bort de oväsentliga och mindre 

väsentliga kriterierna. I del 2 kommer de viktigare kriterierna genomgå en grundligare 

viktning.”. Svaren på frågan presenteras i figur 13 och 14 se även bilagorna 2-4. 
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Vi lämnade även utrymme för egna förslag på kriterier med frågan ”Plats för att 

eventuellt lägga till fler förslag till kriterier” men hotellen hade inga egna förslag till 

kriterier.  

 

Alséns hotell och Högbo Brukshotell svarade genom att vikta alla 19 kriterierna med 1 

som viktigast, och 10 som minst viktigast, se bilaga 4 och 2 samt sammanställningen i 

figur 13. Stadshotellet Princess svarade med att enbart vikta de 10 viktigaste kriterierna, 

se figur 14. 

 

För att få en överskådlig blick över hur viktningen sorterades, inverterades resultatet för 

att kunna ses i poängform mellan 1-10 (figur 13). 
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Figur 13. Högbo Brukshotell och Alséns hotell har rangordnat  

och viktat de 10 viktigaste kriterierna samt den totala summan för dem. 
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Figur 14. Stadshotell Princess rangordnar de 10 viktigaste  

kriterierna från 1 till 10 där 10 är viktigast och 1 minst viktigast.  

 

Valet av bortplockning i utsorteringen grundades i tron om att Stadshotell Princess skulle 

ha satt höga poäng på sina tio högst rankade, eftersom det var fallet för de andra två 

hotellen där de åtta bästa har fått minst en tvåa, se bilagorna 2 och 4. 

 

Resultatet av utsorteringen av kriterier blev följande 8 kriterier: 

 

• Närhet till resecentrum 

• Närhet till Sandvik AB (industriområde, inklusive huvudkontor) 

• Närhet till större idrottsanläggning (nya Albahallen, Jernvallen(Göransson 

Arena)) 

• Närhet till restauranger 

• Närhet till handel (livsmedelsaffär, övrig handel(för shoppingändamål)) 

• Närhet till Sandbacka park 

• Buller (hur viktigt det är med låg nivå av buller) 

• Närhet till parkområde 
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Redovisning av enkätundersökning del 2 

Med hjälp av resultatet i enkätundersökning del 1 valdes de 8 kriterier som ansågs vara 

bäst rangordnade av hotellen ut se punktlistan under rubriken 2.3.2 Enkätundersökning 

del 2. De tre utvalda nyckelpersonerna viktade sedan dessa kriterier mot varandra. De 

utvalda och viktade kriterierna användes sedan som underlag i multikriterieanalysen.  

  

Denna enkätundersökning hade bara en fråga som de tre nyckelpersonerna behövde 

besvara. Frågan de svarade på var ”Betygsätt sedan hur pass viktigt varje kriterium är i 

förhållande till varandra, markera med ett kryss på skallinjen, använd din magkänsla. 

Målet med viktningen är att få kontrast mellan kriterierna till examensarbetets 

multikriterieanalys. Anledningen till att vi har valt en betygskala mellan 0-40 beror på att 

vi vill ge möjligheten att skapa större skillnad mellan kriterierna om det behövs.”, se 

bilaga 5-7. Stapeldiagrammet i Figur 15 är en sammanställning av de tre 

nyckelpersonernas viktning.  

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

B
e

ty
gs

sk
al

a

Kriterier

Enkätundersökning del 2, vikting av kriterier

Carl Larsson, Sandvik 

Michael Norell, Sandvikens kommun

Carina Rask, Sandvikens Stadsutveckling

Totalt medelvärde

 

Figur 15. tre nyckelpersoners 8 utvalda viktade kriterier, där 40 är bäst och 0 sämst.  

  

 

3.3 Multikriterieanalys 

I multikriterieanalysen skapades åttas tycken lager, ett för varje kriterium. Dessa står 

presenterade var för sig i detta avsnitt. Dessa lager tilldelades de värden som 

införskaffades från viktningsresultaten av nyckelpersonerna (enkätundersökning del 2). 

Därefter lades de ihop för att skapa ett resultat som visade de områden som hade högst 

värden. 
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Arenor 

Resultat för nätverksanalys för arenor med utgångspunkt efter vägnätet med 300 meters 

avstånd för varje nivå upp till 1500 meter ses i figur 16. De tre arenorna på kartan är 

markerade med gröna punkter. De tre arenorna är Albahallen (norr), Göransson Arena 

(sydöst) och BJ Arena (väst). Arenor begränsades i multikriterieanalysen till större arenor 

som byggs eller kommer att byggas i framtiden. Jernvallens arena ligger alldeles intill det 

ställe som Göranson Arena byggs på därför får de ingå i samma punkt. 

 

Figur 16. Resultat för nätverksanalys av arenor.  
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Buller 

Buller är det enda kriteriet som har en negativ inverkan på dess omgivning. En buffert på 

150 meter har skapats för järnväg och riksväg 80 med 30 meters intervaller, se figur 17. 

De större genomfartslederna är länsväg 272, Gävlevägen och Järbovägen i Sandviken 

gavs en buffert på 100 meter med 20 meters intervaller. 

 

Figur 17. Resultat för nätverksanalys av buller. 
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Handel 

Figuren nedan visar resultatet av nätverksanalysen för handel med utgångspunkt efter 

vägnätet med 300 meters avstånd för varje nivå upp till 1500 meter. Handel är markerade 

med lila punkter på kartan och är följande från vänster: Coop Extra, Ica Björksätra, Lidl, 

Konsum Enen, Ica Maxi och Gallerian.  

 

 

Figur 18. Resultat för nätverksanalys av Handel. 
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Parkområde 

Parkområden är markerat med blå punkter och visar resultat för nätverksanalys över 

Parkområde (figur 19). Eftersom Stadsparken är en större park behövs flera punkter för 

att täcka området. Nätverksanalysen skapades med utgångspunkt efter vägnätet med 300 

meters avstånd för varje nivå upp till 1500 meter.  

 

Figur 19. Resultat för nätverksanalys för parkområde. 

Stadsparken 
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Resecentrum 

Resecentrum är ett av de högst rankade kriterierna bland nyckelpersonerna. Figur 20 visar 

en nätverksanalys för platsen av Sandvikens resecentrum med utgångspunkt efter 

vägnätet med 300 meters avstånd för varje nivå upp till 1500 meter. 

 

Figur 20. Resultat för nätverksanalys av resecentrum. 
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Restauranger 

Nätverksanalysens resultat för restauranger med vägnätet som grund och med 300 meters 

avstånd för varje nivå upp till 1500 meter. Restauranger har avgränsats till finare 

restauranger plus någon pizzeria som anses vara nära att klassas som restaurang. De 

restauranger som användes i analysen var (från vänster): Restaurang Napoleon, Bistro 

Oden, Mulligans pub, Klaras krog/Österns pärla och Vallonen.  

 

Figur 21. Resultat för nätverksanalys av resturanger. 
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Sandbacka park 

Sandbacka park är en teknikpark och samlingsplats för företag och utbildning. Det finns 

idag ungefär ett 50-tal företag vid Sandbacka park. Figur 22 visar resultatet för en 

nätverksanalys med vägnätet grund och med 300 meters avstånd för varje nivå upp till 

1500 meter. 

 

Figur 22. Resultat för nätverksanalys av Sandbacka. 
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Sandvik AB 

Den största källan för hotellgäster är storföretaget Sandvik AB som är ett av världens 

ledande företag inom ståltillverkning. Sandvik AB är inräknat i analysen som tre 

områden, huvudkontoret(i mitten), centralporten(söder) och vägporten(öst). 

Nätverksanalysen baseras på vägnätet som grund och med 300 meters avstånd för varje 

nivå upp till 1500 meter. 

 

Figur 23. Resultat för nätverksanalys av Sandvik AB. 

 

Resultat av viktning 

Viktningsresultatet som nyckelpersonerna hade lämnat kalkylerades med en AHP-

kalkylator. Viktningarna som visas i figur 24, 27 och 30 resulterade i olika 

viktningsvärden som ses i figur 25, 28 och 31. Kriteriernas totala viktningsvärde blir 

tillsammans 1. 
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Nyckelpersonen Carina Rask (Centrumledare, Sandvikens Stadsutveckling), hade en 

jämn viktning på alla kriterier förutom ”Buller” och ”Närhet till parkområde” som hade 

ett värde på 5 och 0. ”Närhet till resecentrum/Sandvik AB/restauranger” delade på 

förstaplatsen på ett värde av 30 (figur 24). 
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Figur 24. Stapeldiagram över Carina Rasks viktning 0-40. 

  
Figur 25. Resultatet av AHP-kalkylatorn för Carina Rasks viktning där vi i tabellen ser hur 

starkt varje kriterium är jämfört med de andra. 
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Med alla lager av kriterier sammanslagna får vi resultatet av Carina Rasks 

viktningsresultat. Den vita randen som går genom det blåa området på kartan är kanalen 

som flyter genom Sandvikens tätort. De högre värdena, representeras av blåa färger och 

är lokaliserade i centrala Sandviken, se figur 26. Klassningen är gjord i lika intervall med 

10 % mellan varje klass, den första klassen börjar på 10 %. Denna klassning är gällande 

för samtliga nyckelpersoner.  

 

 

Figur 26. Carina Rasks viktningsresultat i multikriterieanalysen, Desto högre värde, desto 

lämpligare anses platsen vara enligt multikriterieanalysen. 
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Carl Larsson (VP Global Real Estate Manager, Sandvik AB), viktade ”Närhet till 

resecentrum” som överlägset högst på ett värde av 40, medan ”Närhet till Sandvik AB” 

viktades som femte viktigast på ett värde av 25. ”Närhet till Sandbacka park” ansågs av 

Larsson som minst viktigast av de åtta kriterierna med ett värde på 10 (figur 27). 
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Figur 27. Stapeldiagram över Carl Larssons viktning 0-40. 

  

Figur 28. Resultatet av AHP-kalkylatorn för Carl Larssons viktning där vi i tabellen ser hur 

starkt varje kriterium är jämfört med de andra. 
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Med alla lager av kriterier sammanslagna får vi resultatet av Carl Larssons 

viktningsresultat (figur 29). Det visar att de högsta värdena, alltså lämpligaste för 

etablering av nytt hotell enligt viktning, är i de centrala delarna av Sandviken. 

 

Figur 29. Carl Larssons viktningsresultat i multikriterieanalysen, Desto högre värde, desto 

lämpligare anses platsen vara enligt multikriterieanalysen. 
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Michael Norell (Näringslivschef, Sandvikens Kommun), tyckte att ”Närhet till Sandvik 

AB” var det absolut viktigaste med ett värde på 40, medan kriterierna minskade i jämn 

takt från ett värde på 25 för ”Närhet till restauranger” till ett värde på 5 för ”Buller”. 

”Närhet till resecentrum” som Larsson viktat högst viktades till ett värde av 10 av Norell 

(figur 30). 
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Figur 30. Stapeldiagram över Michael Norell viktning 0-40. 

 

Figur 31. Resultatet av AHP-kalkylatorn för Michael Norells viktning där vi i tabellen ser 

hur starkt varje kriterium är jämfört med de andra. 
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Michael Norell gav högsta värdena till ”närhet till Sandvik AB”. Detta kan ses i 

resultatet, där de högre värdena drar sig emot områden nära Sandvik AB (figur 32).  

 

Figur 32. Michael Norells viktningsresultat i multikriterieanalysen, Desto högre värde, desto 

lämpligare anses platsen vara enligt multikriterieanalysen.
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När alla nyckelpersoners värden räknas ihop till ett medelvärde, påträffas de högsta 

värdena i de centrala delarna av Sandvikens tätort . Områden där kriterier som handel och 

restauranger finns, och där närheten sammanfaller till resecentrum, Sandvik AB och 

Sandbacka park. Eftersom inga större barriärer finns mellan de högre viktade kriterierna 

blir de högsta värdena någonstans mitt emellan dem. Det högsta värdet vid en ledig plats 

för hotell hittades på plats nummer 5, som idag är Hammargymnasiet som i dagsläget är 

en av tre gymnasieskolor i Sandviken. Den kommer att flyttas (figur 33). Platserna 7 och 

8 ligger längst ifrån området på figur 33 och 34. 

 

Figur 33. Översiktlig karta över resultatet av multikriterieanalysen, nyckelpersonernas 

medelvärde för viktningen. Desto högre värde, desto bättre anses platsen vara lämpad enligt 

multikriterieanalysen. 
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Att inte stadsparken hamnar inom området med högre värden på figur 34 beror på att 

vägar inte är framdragna till platsen, och därför sjunker värdet snabbt just där. För att 

avläsa resultatet rätt skall värdet på närmaste vägen avläsas. Viktigt att notera är att värdet 

näst intill en högre klassad viktnings kategori oftast är ganska lika det närliggande värdet 

som är högre klassat. Viktigt att notera är att, bara för att en plats inte är utmärkt som 

ledig, betyder det inte att lokaliseringen är sämre.  

Figur 34. Viktningsmedelvärde mellan de tre nyckelpersonerna visat över de centrala 

delarna i Sandviken.  Viktningsvärden under 0,401 har sorterats bort och resterande värden 

har klassats med lika intervall upp till 0,650, med en topp till 0,662. Kartan visar även de 

platser som hittats som ledig plats. 
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3.4 Visuell inventering 

En visuell inventering gjordes över de platser som enligt uppgifter från Hajo (2008) är 

lediga platser att kunna bygga hotell på. Endast plats nummer 7 är inte tagen från Hajo 

(2008), plats nummer 7 är tagen ur en utredning av bostadsförsörjning från Sandvikens 

kommun Bostadsförsörjning (2007). Alla platser har fått ett nummer som refererar till 

vart i Sandviken de ligger, se figur 34 på föregående sida.  

 

1. Stadsparken 

 
Figur 35. Grusplätt i Stadsparken med Parkbadet i 

bakgrunden, vy mot söder. 

Platsen är en öppen grusyta i Stadsparken 

omgiven av träd och parkmiljö. Längs 

med områdets östra del rinner kanalen 

som rinner genom Sandviken. Parkbadet 

(Sandvikens badhus) befinner sig längs 

platsens södra gräns.  

 

   

  

Fördelar Nackdelar 

Värdefull parkmiljö Ingen angränsande parkering 

Närhet till badhus/träningsanläggning/relax Ökad trafik mot parkområde 

Närhet till kanal Oexploaterad mark försvinner - Hot mot  

Tom yta värdefull parkmiljö 

Närhet till kanalen Område för evenemang (tivoli m.m.)  

Ökad rörelse av personer i närområdet kan gynna   måste flyttas 

 tryggheten och säkerheten i stadsparken  

Möjlighet till expansion  

  

Avstånd  

Resecentrum: 1200 m 

Sandvik AB huvudkontoret: 1300 m 

Sandbacka park: 1500 m 

Centrum (Krysset): 550 m 
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2. Torggatan 

 

Figur 36. Grönyta intill Torggatan, foto taget i 

sydvästlig riktning .    

Området är en öppen gräsyta med några 

få björkar och en grusparkering i östra 

delarna samt en parkering längs med 

Torggatan. Längs med områdets västra 

del rinner kanalen som rinner genom 

Sandviken. Stadsparken finns nära i nära 

förbindelse. Parkeringsmöjligheterna är 

mycket goda med en stor parkeringsplats 

mot öst, utöver parkeringen på området. 

 

   

  

Fördelar Nackdelar 

Närhet till befintlig parkering Centralt grönområde försvinner 

Närhet till kanalen Oexploaterad mark försvinner -Hot mot  

Tom yta värdefull parkmiljö 

Möjlighet till expansion Hot mot äldre lövträd 

Centralt område Sluter den befintliga öppna korridoren  

 mot kanalen från stadstorget 

  

Avstånd  

Resecentrum: 1050 m 

Sandvik AB huvudkontoret: 1200 m 

Sandbacka park: 1400 m 

Centrum (Krysset): 400 m 
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3. Björkgatan 

 

Figur 37. Grönyta bredvid korsningen Björkgatan 

och Torggatan med utblick i östlig riktning. 

Platsen är en liten öppen gräsyta med två 

träd. Kontakt till bilväg sträcker längs 

norra och västra sidan av området. Utmed 

östra gränsen av området är det bebyggt 

med bostadshus. 

 

   

  

Fördelar Nackdelar 

Tom yta Liten yta 

Liten påverkan på nuvarande omgivning Ingen möjlighet för expansion 

Centralt område Kan skapa trång bebyggelse 

  

Avstånd  

Resecentrum: 1050 m 

Sandvik AB, huvudkontoret: 1200 m 

Sandbacka park: 1400 m 

Centrum (Krysset): 400 m 
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4. Åhlenshuset 

 
Figur 38.  Åhlenshuset intill Gävlevägen med foto 

taget i sydvästlig riktning. 

Större delen av området är bebyggt av 

gamla Åhlenshuset, dessutom finns 

gamla kundparkeringar längs med 

Gävlevägen och områdets västra del. 

 

   

  

Fördelar Nackdelar 

Bra parkeringsmöjligheter Buller från större väg (272) 

Stor yta Etableringen begränsas av befintlig 

Möjlighet att nyttja befintlig byggnad  bebyggelse 

Centralt område Markytan utnyttjas ineffektivt 

 Befintlig byggnad är utformad efter 

  handel, inte efter hotell 

  

Avstånd  

Resecentrum: 950 m 

Sandvik AB, huvudkontoret: 1050 m 

Sandbacka park: 1050 m 

Centrum (Krysset): 300 m 
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5. Hammargymnasiet 

 
Figur 39. Baksidan av Hammargymnasiet med bild 

tagen i nordlig riktning. 

Området innefattar skolbyggnaden 

Hammargymnasiet som planeras flytta 

verksamheten till Bessemergymnasiet. 

Området angränsar till riksintressant 

kulturområde (gamla bruket) längs den 

södra delen av området, samtidigt som 

det gränsar till stadsbebyggelse längs 

norra delen. 

 

   

  

Fördelar Nackdelar 

Nära till resecentrum Begränsning av utformning av hotell 

Parkeringsmöjlighet Närliggande riksintressant område för  

Möjlighet att nyttja befintlig byggnad kulturminnesvården 

Möjlighet till expansion  

Centralt område  

Närhet till Sandvik AB  

  

Avstånd  

Resecentrum: 900 m 

Sandvik AB, huvudkontoret: 500 m 

Sandbacka park: 1050 m 

Centrum (Krysset): 250 m 
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6. Galaxen 

 
Figur 40.  Parkeringsplats invid Storgatan och 

Bryggargatan, foto taget i nordöstlig riktning. 

Området består i nuläget av en asfalterad 

parkeringsplats och ett flerbostadshus 

med handelslokaler på bottenvåningen. 

Platsen omgärdas av stadsbebyggelse och 

angränsar till Sandvikens polishus på 

områdets nordvästra del.  

 

   

  

Fördelar Nackdelar 

Nära resecentrum Brist på grönytor 

Centralt område Byggs på befintlig parkering 

Närhet till Sandvik AB  

  

Avstånd  

Resecentrum: 950 m  

Sandvik AB, huvudkontoret: 600 m 

Sandbacka park: 1000 m 

Centrum (Krysset): 300 m 
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7. Trädgårdsmästaren 

 
Figur 41.  Parkeringsplats vid Baldersgatan. Foto 

taget i sydlig riktning.  

Området består idag utav en 

grusparkering, med framdragen 

motorvärmare. Det är en relativt stor 

öppen yta som omgärdas av främst 

flerbostadshus och någon 

kontorsbyggnad. 

   

  

Fördelar Nackdelar 

Centralt område Byggs på befintlig parkering 

Tillräcklig yta för anläggning av parkering,  Stänger öppen yta, 

beroende på hotellstorlek  

Öppen yta med starkt behov av upprustning   

bebyggs  

  

Avstånd  

Resecentrum: 1100 m 

Sandvik AB, huvudkontoret: 1000 m 

Sandbacka park: 900 m 

Centrum (Krysset): 450 m 
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8. Sanderängsgatan 

 
Figur 42. Liten skogsdunge längs med Gävlevägen, 

Mossvägen och Sanderängsgatan som avgränsning, 

bild tagen i nordlig riktning. 

Området består av en skogsdunge som 

sluttar i östlig riktning. I östlig riktning 

finns även en kraftledning på ca 100 

meters avstånd. Infartsvägen från R-80 

passerar områdets norra del. Runt 

området finns villabebyggelse. 

 

   

  

Fördelar Nackdelar 

Närhet till Sandbacka park Lutande terräng 

Närhet till R-80 Buller från större bilväg 

Stor yta Närhet till kraftledning (130kV) 

Expansionsmöjlighet Ingen befintlig parkering 

 Hot mot äldre lövträd 

  

Avstånd  

Resecentrum: 1500 m 

Sandvik AB, huvudkontoret: 1050 m 

Sandbacka park: 850 m 

Centrum (Krysset): 1050 m 
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9. Mossvägen 

 
Figur 43. Stor ledig yta längs Mossvägen, bilden 

tagen i nordlig riktning. 

Stor tom gräsyta söder om R-80. 130kV 

kraftledning sträcker sig längs områdets 

östra del och villa bebyggelse längs 

nordvästra delen av området. Norra delen 

gränsas av skog. 

   

  

Fördelar Nackdelar 

Närhet till Sandbacka park Buller från större bilväg 

Närhet till R-80 Närhet till kraftledning (130kV) 

Stor yta Ingen befintlig parkering 

Expansionsmöjlighet Långt ifrån centrum 

  

Avstånd  

Resecentrum: 1750 m 

Sandvik AB, huvudkontoret: 1300 m 

Sandbacka park: 600 m 

Centrum (Krysset): 1300 m 
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4. Diskussion 

 

4.1 Metoddiskussion 

Intervjuerna i uppsatsen var öppen riktade och korta, de hade kunnat förberedas 

grundligare med mer frågor i en sluten intervju, vilket antagligen hade gett mer 

information att använda som grund i uppsatsen.   

 

För att få en mer nyanserad bild över viktiga kriterier i enkätundersökning del 1 hade 

hotell som inte finns i Sandviken kunnat tillfrågas som exempelvis hotell i Gävle och 

Falun. Dessa hotell utanför Sandvikens kommun är troligtvis mindre påverkade av olika 

faktorer som inverkar på vad hotellen anser är viktiga kriterier. Även i enkätundersökning 

del 2 hade det varit bra med en nyckelperson utanför Sandvikens kommun som har 

möjlighet att vara mer neutral i sin viktning av kriterierna. Detta hade gett uppsatsen ännu 

mer trovärdighet.     

 

Alséns hotell och Högbo Brukshotell missuppfattade frågan när de svarade. De viktade 

alla kriterier på skalan 1-10 istället för att rangordna kriterierna mellan 1-10. De 

förmodans ha missat att läsa i förklaringen om del 1 där det står följande:  

”Del 1: 

1. Välj ut de tio viktigaste kriterierna nedanstående lista. 

2. Rangordna de tio kriterierna från 1-10 med den viktigaste som 1, och minst 

viktigaste som 10.” 

 

Detta var emellertid inte negativt, utan snarare värdefullt för multikriterieanalysen. En 

enkel rangordning hade troligtvis gett oss ett helt annat resultat, och troligtvis inte lika 

korrekt. Vi inser att frågan har kunna förklarats bättre och tydligare med ett exempel på 

hur frågorna i enkäterna ska fyllas i. Även andra frågor har kunnat förtydligas, 

tillexempel hur vi delar på kategorierna Sandvik AB och övriga företag. Det finns en 

chans att en del företag är gäster till Sandvik AB, men att de inte registreras som gäster 

till Sandvik AB. 

 

I processen där 8 kriterier blir utvalda att sorteras bort inser vi i efterhand att närhet till R-

80 inte behövts sorterats bort eftersom parkeringsmöjlighet och kriminalitet föll bort av 

olika anledningar. Däremot har R-80 endast en positiv inverkan för de gäster som 

använder bil, och de har ingen större fördel av närhet till R-80 eftersom avståndet är 

marginellt. Samtidigt har R-80 kunnat ändra förhållandena mellan kriterierna därför att 

den var högt viktad av Högbo Brukshotell och Alséns hotell. Detta hade troligen ändrat 
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slutresultatet och möjligtvis fått tyngdpunkten av det bästa området att förflytta sig 

närmare Sandbacka park.    

 

En fråga som vi ställde oss är hur pass djupgående analysen bör vara för att få ett 

tillräckligt underlag för ett kommande planeringsarbete. En djupare analys har kunnat 

genomföras genom att intervjua fler personer (både utanför Sandviken och innanför), 

gjort en mer detaljerad analys (med till exempel vägars hastighetsbegränsning, alla 

gångvägar, höjddata m.m.).  

 

I multikriterieanalysen valde vi att begränsa oss till ett bestämt intervall som alla kriterier 

rättade sig efter, med undantag ifrån kriteriet buller som var i linjeformat medan de andra 

kriterierna var i punktformat. En vidare fördjupning i denna fråga har kunnat resultera i 

en grundligare utredning om hur långt gäster är redo att förflytta sig för att nå ett visst 

kriterium. Detta har kunna skett genom att till exempel göra en enkätundersökning till 

hotellgäster i Sandviken, där de som utför enkätundersökningen frågar gästerna vilken 

kategori av gäst de tillhör, med möjligheter till flera svarsalternativ samt vilka kriterier de 

anser är viktigast för lokalisering av ett hotell. Även vad de anser är rimliga avstånd för 

dessa kriterier och vilka tillvägagångssätt de använder sig av för att förflytta sig mellan 

olika platser. 

 

Den visuella inventeringens metod innefattar bara de fysiska faktorers inverkan på de 

föreslagna och lediga platserna. Skulle även de psykologiska faktorerna vara invägda i 

analysen skulle en mer realistisk och fullständig bild förmodligen återges.  

   

4.2 Resultatdiskussion 

Det vi frågar oss är varför Scandic hotells inte bygger hotell i Sandviken när Engman 

(2008) säger att de etablerar nya hotell där exempelvis en stor industri finns. Sandvik AB 

är ett stort företag med 47000 anställda och en betydande del av dessa arbetar i Sandviken 

(SCB 2007b). Sandviken borde vara ett högintressant ställe för Scandic Hotells att 

etablera ett nytt hotell på. 

 

Eftersom Karin Hjälm (2008) gav ett något otydligt svar, anser vi att kriminaliteten bör 

undersökas grundligare för att om möjligt få fram bättre information om olika områden i 

Sandviken. 

 

Efter intervju med Reidemar (2008) visade sig att regler och lagar är ganska vaga jämfört 

med de normer som används i planering i kommunerna. Enligt lagen skall 70 kV och 130 
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kV inneha ett säkerhetsavstånd på 10 meter. Detta kan jämföras med Kommunernas 

normer som brukar vara 50 till 100 meter. 

 

Figur 7. visar att den kategori av besökare som framförallt bor på Sandvikens hotell är 

företagsgäster från Sandvik AB och övriga företag. I tätorten är det ännu mer tydligt att 

besökarna kommer från Sandvik AB och övriga företag. Detta visar klart och tydligt att 

den kategori av hotell som det är störst behov av är företagshotell.   

 

De tio viktigaste kriterierna enligt nyckelpersonerna som deltagit i enkätundersökning del 

2 var följande: närhet till större idrottsanläggning (nya Albahallen, Jernvallen(Göransson 

Arena)), buller (hur viktigt det är med låg nivå av buller), närhet till handel (livsmedels 

affär, övrig handel(för shoppingändamål)), närhet till parkområde, närhet till resecentrum, 

närhet till restauranger, närhet till Sandbacka park, närhet till Sandvik AB 

(industriområde, inklusive huvudkontor), parkeringsmöjlighet, kriminalitet (Avlägset från 

kriminellt område(där brottsnivån är hög)).  

 

De tre hotellen rangordnade de 10 viktigaste kriterierna som sedan analyserades av oss 

där vi tog ut de kriterier som enligt oss var bäst viktade, se figur 15. I figuren ser vi att det 

totala medelvärdet har rangordnat de 8 viktigaste kriterierna. Det högsta värdet är till 

vänster i diagrammet med neråtgående lägre viktade kriterier åt höger.     

     

I figur 9. ser vi att Stadshotell Princess har överlägset flest antal rum uppbokade av gäster 

till Sandvik AB. Detta tyder på att Stadshotell Princess är det populäraste hotellet för 

Sandvik AB. Detta kan ha en koppling till att Stadshotell Princess har bästa läget för 

hotell, vilket stämmer bra överens med resultatet av multikriterieanalysen. 

Fortsättningsvis visar figur 9. att bokade rum på hotellen Alséns hotell och Stadshotellet 

Princess tillsammans inte lämnar stora marginaler för eventuella ökningar av gäster som 

vill bo på hotell i Sandvikens tätort. Enligt Hajo (2008) kommer det framtida behovet av 

att öka när Sandvik AB anställer 600 till 700 nya tjänstemän. Även de 3 nya arenorna i 

Sandviken kommer att bidra med ett ökat behov av hotellrum enligt Hajo (2008) och 

Roslund (2008). När Sandvik AB har som flest besökare hänvisas dessa till Falun och 

Gävle (Larsson 2008). Med denna information blir det ganska självklart att det finns ett 

behov av fler hotellrum i Sandviken, anser vi. Underlag finns för de befintliga hotellen i 

Sandvikens tätort att expandera men frågan är om det skulle räcka för att täcka det 

framtida behovet.      
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De centrala delarna av Sandvikens tätort är det område som, enligt multikriterieanalysen, 

ansågs vara det bäst lämpade området för etablering av hotell. 

 

4.3 Tidigare studier 

För att inte låta planerare och beslutsfattare göra deras beslut om lokalisering grundat 

endast på deras intuition, anser vi att det är lämpligt att göra en analys för lokalisering (i 

vårt fall en multikriterieanalys), för att skapa bättre förutsättningar ekonomiskt, detta 

menar även Kimes och Fitzimmons (1990). Den ekonomiska faktorn är en av de större 

faktorerna om inte den största enligt oss och det bekräftas av Cheng och Li (2004) som 

betonar hur viktigt ett beslut är, för val av plats. Multikriterieanalys är ett perfekt verktyg 

att använda som stöd i ekonomiskplanering, eftersom den komplexa informationen och 

uträkningarna kan hanteras utan misstag av datorn förutsatt att informationen är rätt 

insamlad, bearbetad, analyserad och presenterad. Sätts även tidsfaktorn in och de 

förändringar den för med sig i beräkningarna blir det i högsta grad aktuellt med någon 

form av multikriterieanalys som stöd i planeringen. De verktyg som Kamakura (1995) 

och Mestres (1999) menar behövs är enligt vår mening någon form av multikriterieanalys 

där tidsfaktorn kan läggas till för att kunna utvärdera vilka investeringar som är värda att 

satsa på. Detta stämmer bra in på Paul Krugmans (1998) lokaliseringsteori, där 

underliggande parametrar av olika slag ständigt förändras, vilket gör att resultatet i 

lokaliseringsanalyser blir komplexa och ständigt förändrar sig. 

 

Huvudproblemet med en multikriterieanalys anser vi precis som Chou et al. (2008) 

beskriver, är att vikta kriterier mot varandra, eftersom detta steg påverkar analysen 

väldigt mycket. I vår analys, resulterade valet av kriterier i platser runt centrala Sandviken 

och inom centrala Sandviken. Detta påverkade slutresultatet med påföljd av att 

lämpligaste platsen (enligt multikriterieanalysen) hamnade i det område som var mitt 

emellan alla kriterierna. Där alla kriterier påverkade på något sätt, alltså i centrum 

någonstans, se figur 33 och 34. Detta berodde på att viktningen var ganska jämn och att 

det inte fanns en överlägset viktad kriterium. Hade ett kriterium varit väldigt högt viktat 

hade bilden sett helt annorlunda ut. 

 

Sandvikens tätort är en relativt liten stad. I en mindre stad som Sandviken, som har ett 

relativt litet centrumområde, tror vi att det är möjligt att ibland kunna förutspå resultatet. 

Vår uppfattning är att det blir mycket svårare att göra detta i större städer. Detta på grund 

av att det blir mera komplext vid användning över större områden. 
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Flera av lokaliseringsmetoderna i litteraturstudien behandlar lokalisering över regioner, vi 

är dock avgränsade till en tätort. De flesta referenser som pratar om hotell är även 

inriktade på turisthotell, och med Sandvikens tätort som område handlar det inte om 

turisthotell, utan arbetarhotell. Engman (2008) på Scandic Hotels AB säger att de anser 

att flygplatser, stora industrier, köpcentrum eller andra faktorer som drar till sig mycket 

resande folk, är de viktigaste faktorerna för lokalisering av hotell. Alltså rör det sig inte 

om turisthotell som Scandic Hotels AB satsar på. 

 

4.4 Multikriterieanalys – Inventering 

1. Stadsparken är ett intressant område, det har en väldigt attraktiv grönmiljö och ligger 

ganska centralt. Består idag utav en grusplan som ofta används till evenemang som till 

exempel tivoli. Är antagligen en mycket bra plats för hotell, men samtidigt kan det vara 

en bra plats för andra verksamheter också eftersom det är en attraktiv plats. Frågan som 

måste ställas vid vidare utvärdering är, vad kan man annars göra utav platsen, bör den 

bevaras? Att bygga anläggning som drar till sig folk även kvällstid kan hjälpa till att öka 

trygghetskänslan i närområdet genom att fler människor rör sig i området. Den viktiga 

frågan enligt enkätundersökningen är att se hur parkeringsmöjligheterna är i området. I 

stadsparken finns möjligtvis plats för att bygga ny parkering, men däremot kan en ny 

parkering vara negativt inverkande på den gröna miljön. 

 

2. Området längs Torggatan består utav en större gräsyta med en intilliggande 

grusparkering. Parkeringsmöjligheterna är mycket goda med en stor parkeringsplats mot 

öst. Området fungerar idag som en grön kil in mot centrum från kanalen. 

 

3. Ett litet outnyttjat område finns i närheten av område nummer 2 (Torggatan). Det är 

centralt beläget med 400 m till Krysset. Området är väldigt litet och begränsar med sin 

lilla yta, byggnation av eventuella uteplatser till hotellet. 

 

4. Åhlenshuset område består utav en byggnad med stor yta och stora ytor av parkering. 

Idag är området ett gammalt handelshus i ett plan. Ombyggnation för att passa hotell bör 

kunna ske, men det är ett dyrare alternativ än att utnyttja befintlig byggnad som den är. 

Kan anläggningen användas till handeländamål bör detta ske anser vi. 

 

5. Planen är att gymnasieskolan Hammargymnasiet ska läggas ner och flyttas till 

Bessemergymnasiet. Vilket leder till att en stor fastighet kommer att stå ledig i ett bra 

centralt område. Området hade väldigt höga värden i multikriterieanalysen och har i 

frågan om parkeringsmöjligheter god tillgänglighet.  
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6. Ett närliggande område till Hammargymnasiet är den parkeringsplats som tidigare har 

varit kundparkering till handelshuset Galaxen. Området består utav en asfalterad 

parkering och är en stor yta för nybyggnad av hotell. Stadsbebyggelse omger området. En 

undersökning om hur borttagandet av parkeringen påverkar framtida parkeringsmöjlighet 

bör göras. 

 

7. Längs Baldersgatan finns en befintlig grusparkering med framdragna motorvärmare, 

området kallas Trädgårdsmästaren.  Parkeringen ser ut att användas och en undersökning 

om hur borttagandet av parkeringen påverkar framtida parkeringsmöjlighet bör göras. 

Området skapar en öppen yta bland flerbostads hus och kontorsbyggnader. Vi anser att 

ytan är tillräckligt stor för att bygga hotell plus parkering, utan att skapa en trång 

bebyggelse. 

 

8. Längs Sanderängsgatan finns ett markområde bestående av en skogsdunge med lätt 

sluttning. Området är litet, och har dåliga parkeringsmöjligheter. Däremot finns ledig 

plats för byggnation av parkering på närliggande, markområde. På detta markområde 

sträcker sig dock en 130kV ledning med ett avstånd på 100m till det eventuella 

byggnadsomrdådet. 

 

9. Området längs Mossvägen ligger 50-100 m ifrån området vid Sanderängsgatan har 

därför samma typ av parkeringsmöjligheter. Det finns dock väldigt stor yta att bygga på 

beroende på hur nära man kan tänkas bygga mot den kraftledning som sträcker sig förbi 

områdets Östra del. 
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5. Slutsatser 

 

• Behov av fler hotellrum finns i Sandviken redan i dagsläget och kommer att öka 

när Sandvik AB anställer ny personal och arenorna har byggts färdigt. 

• Enkätundersökningarna visar att den kategori av hotell som det finns störst behov 

av i Sandvikens tätort är framförallt företagshotell. Detta beror framförallt på 

företaget Sandvik AB. 

• Enligt nyckelpersonerna som deltagit i enkätundersökningen är de 10 viktigaste 

kriterierna följande: 

o Närhet till större idrottsanläggning (nya Albahallen, 

Jernvallen(Göransson Arena)) 

o Buller (hur viktigt det är med låg nivå av buller) 

o Närhet till handel (livsmedels affär, övrig handel(för shoppingändamål)) 

o Närhet till parkområde 

o Närhet till resecentrum 

o Närhet till restauranger 

o Närhet till Sandbacka park 

o Närhet till Sandvik AB (industriområde, inklusive huvudkontor) 

o Parkeringsmöjlighet 

o Kriminalitet (Avlägset från kriminellt område(där brottsnivån är hög)) 

 

• De tre högst rankade kriterierna var närhet till Sandvik AB, närhet till 

restauranger och närhet till resecentrum.  

• För att inte låta planerare och beslutsfattare göra deras beslut om lokalisering 

grundat endast på deras intuition, anser vi att det är lämpligt att göra en analys för 

lokalisering (i vårt fall en multikriterieanalys), för att skapa bättre förutsättningar 

ekonomiskt. 

• De områden som är lämpligast för etablering av hotell i Sandvikens tätort, enligt 

den multikriterieanalys som gjorts, är de centrala delarna av Sandvikens tätort.  
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7. Bilagor 

 

Bilaga 1. 

Här är en förkortad lista över vad som erfordras för att erhålla respektive gradering från 1 

till 5 stjärnor från SHR (2008b).  

Kriterierna för vad som krävs för respektive stjärna: 

 

För en stjärna gäller: Gemensamma toaletter och bad/dusch motsvarande 10% av 

rummen, handfat med varmt och kallt vatten på rummet, centralvärme, frukostservering, 

tillträde dygnet runt. Rimlig rengöringsstandard. Underhållsstandard i relation till stjärna. 

 

För två stjärnor, måste minst 30% av rummen ha privat toalett och bad/dusch. Möjlighet 

att köpa förfriskningar. Tillfredställande rengöringsstandard. Underhållsstandard i 

relation till antal stjärnor. 

 

För tre stjärnor: Privat toalett, badrum, telefon och TV på samtliga rum, tillgång till gäst-

PC, bemannad reception dagtid, hiss samt rökfria rum. Tillfredställande 

rengöringsstandard. Underhållsstandard i relation till antal stjärnor. 

 

För att erhålla fyra stjärnor krävs à la carte-restaurang, roomservice, bemannad reception 

dygnet runt, internationella TV-kanaler, minst 25% av rummen är nätuppkopplade, 

fotokopiering, tvättservice, inredningskomfort. Mycket hög rengöringsstandard. 

Underhållsstandard i relation till antal stjärnor. 

 

Maximalt fem stjärnor får det hotell som har pool och/eller bemannat gym, och/eller 

bemannad bastu-relaxavdelning, luftkonditionering, 100% nätuppkopplade rum, safebox 

på rum, generellt lyxig inredning, sviter. Mycket hög rengöringsstandard. 

Underhållsstandard i relation till antal stjärnor. 
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Bilaga 2. 
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Bilaga 3. 
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Bilaga 4. 
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Bilaga 5. 
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Bilaga 6. 
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Bilaga 7. 
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