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Abstract 
 
Hotellbranschen har utvecklats till att fokuserar mer på att locka externa besökare utifrån, 
vilket förändrar dynamiken kring hur hotell ser på sig själva och dess omgivning. Denna 
uppsats syftar till att studerar hur hotellen använder sina publika utrymmen såsom lobby, bar 
och restaurang till att locka mer människor utifrån och vilka typer av rum som skapas. 
Uppsatsens empiriska material bygger på intervjuer med anställda på olika hotellkedjor i 
Stockholms län. Det teoretiska ramverket bygger främst på Ray Oldenburgs teori om den 
tredje platsen men även kring teorier om hotellens påverkan på städer, tjänstesamhällets 
utbredning och teorin om buzz. Resultatet av studien visar att hotellen har förutsättningar och 
möjligheter att fungera som mötesplatser som liknar den tredje platsen genom att de fått nya 
möjligheter genom att kombinera deras tillgång till ytor och ny teknik. Hotellens inställning 
till att vara en mötesplats varierar utifrån dess geografiska läge, då hotell i prime location 
lägen och i områden som ska eller har genomgått stadsomvandlingar var mer positiva än 
hotell med andra geografiska förutsättningar.  
 
Nyckelord: den tredje platsen, mötesplats, hotell, Stockholms län, samhällsplanering 
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1. Inledning     
	  
Hotell har en plats i det urbana rummet genom att de får in besökare till staden, som där 
tar del och blandas med stadens övriga befolkning. Hotell har på senare tid kommit att 
bli en arbetsplats för människor utifrån, att människor som varken bor eller arbetar på 
hotellet tar dess yta i besittning för att utföra sitt arbete eller på annat sätt nyttja dess 
utrymmen. Denna utveckling är något som vissa hotell strävar eftersom en lobby som är 
välbesökt skapar en känsla av popularitet kring hotellet (Hermelin, 2012). Hotellen är 
även en plats för konsumtion och nöjen genom att de finns bar och restaurang på många 
hotell. Dessa barer och restauranger är tillgängliga för fler än bara hotellgäster, tidigare 
var hotellen oaser som få andra hade tillträde till (Smas, 2012). Hotellbranschen har 
själva pekat ut några framtidstrender där bland annat ökade publika utrymmen och en 
levande lobby är en av dessa trender, men även att hotellet ska bli en öppen plats för 
människor som kommer utifrån för att besöka hotellens barer eller restauranger (Dagens 
industri, Hotelloperatörer ställer nya krav, 2014).   Hotellens ökade popularitet gör det 
intressant att studera dess plats i det urbana rummet och hur de kan involveras mer i 
staden än att endast fungerar som ett temporärt boende för besökare utifrån. Både staden 
och stadslivet påverkas av denna utveckling, då hotell påverkar och förändrar sin 
omgivning. Forskningsfältet inom hotell har tidigare fokuserat på teorier om 
lokalisering och maximering av vinst (se Shoval, 2006, Asworth, 1989, Egan & Nield, 
2000). Denna studie kommer att fokusera på att kritiskt granska begrepp såsom den 
tredje platsen av Ray Oldenburg i relation till hotellens mer öppna inställning till 
besökare utifrån.  

1.1 Syfte   och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är därför att studera hur hotell i Stockholms län förhåller sig 
till en mer öppen typ av hotellmiljö som lockar fler besökare utifrån. Uppsatsen ämnar 
även studera hur denna utveckling kan leda till en ökad mångfald i staden samt hur det 
påverkar själva hotellen och dess omgivning.  
  
Frågeställningar: 
Hur påverkas hotellen av trenden att bli mer öppna gentemot sin omgivning? 
Finns det möjlighet för hotellen att bli en mötesplats och vilken typ av mötesplatser 
skapas? 
 
1.2 Avgränsningar och studiens upplägg 
 
Studien bygger på intervjuer med tretton chefer inom hotellbranschen. Dessa intervjuer 
är den empiriska grunden i uppsatsen. Hotellen och dess publika utrymmen kommer att 
studeras utifrån teorin om den tredje platsen (Oldenburg, 1997). Det blir intressant rent 
forskningsmässigt att studera hotellmiljöer utifrån den tredje platsen eftersom det är en 
miljö i förändring och det blir en kontrast mellan ett publikt rum eller en plats som drivs 
av ekonomiska motiv. Andra teorier och begrepp som kommer att tas med i uppsatsen 
är följande: hotells påverkan på staden, tjänsteekonomins utbredning och buzz-teorin. 
En geografisk avgränsning är att det endast är Stockholms län som ska studeras. Det 
endast är hotell som kommer att studeras eftersom hotell finns mer utspritt i Stockholms 
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län än Campingplatser och stugbyar som inte finns i lika stor utsträckning 
(Hotellrapporten, 2014). De personer verksamma inom hotellbranschen som kommer att 
intervjuas arbetar på någon hotellkedja som är etablerade i Stockholm län. Denna 
avgränsning görs för att hotellkedjor tar upp en stor del av marknaden samt att de har 
möjlighet att kunna diskutera branschen i sin helhet men även ge ett perspektiv kring 
hur de större aktörerna på marknaden agerar. Denna avgränsning kan leda till att det är 
möjligt att säga något generellt kring hur hotell agerar i denna fråga. Avgränsningen 
görs även för att kunna fånga upp skillnader mellan hotell i olika prisklasser och 
geografiska lägen. Studien är även tidsmässigt avgränsad till nutid och ämnar inte att ge 
en större historiskt överblick. 
 
1.3 Disposition 
 
Uppsatsen är disponerad på följande vis, nedan följer en kortare bakgrund för att öka 
förståelse för hotellens förändrade roll i staden. Kapitel två tar upp de teorier som 
används och kritiskt granskar dem i relation till annan forskning. Kapitel tre och fyra 
handlar om de metoder som använts eventuella för- och nackdelar med dessa samt en 
fördjupning i hur det empiriska materialet har samlats in. Kapitel fem presenterar det 
empiriska materialet i olika teman såsom lobby/bar, historia, anledning, läge och teknik. 
Teman presenteras för att ge läsaren en ökad förståelse av det empiriska materialet som 
uppsatsen bygger på. Kapitel sex är fristående men handlar vilka för – och nackdelar  
det finns med att ha en mer öppen lobby där människor utifrån kan mötas. Kapitel sju är 
ett analys och diskussion kapitel där de teman som tidigare presenteras i kapitel fem 
kommer att analyseras och diskuteras i relation till  frågeställningarna, syfte och teorier. 
Kapitel åtta sammanfattar de slutsatser som uppsatsen givit upphov till och diskuterar 
framtida forskning inom ämnet.  

1.4 Bakgrund 
 
Förändringen till att hotell blivit en öppnare miljö har pågått under en längre tid. 
Tidigare fokuserade hotellen på att lyfta fram sin egen bekvämlighet och tekniska 
lösningar, exempelvis att hotell lyfte fram att de hade har tv och strykbräda på rummet. 
Denna utveckling bröts kring 1980-talet då hotellen började satsa mer på att skapa 
trevliga atmosfärer och designlösningar som är mer estetiskt tilltalande. Synen på vad 
ett hotell är har även ändrats genom att fler människor använder både lobbyn och 
hotellrummet som arbetsplats (Szilva Gyimòthy, 2007). Kraven på tekniska lösningarna 
som exempelvis Wi-fi och tillgänglighet till eluttag för att ladda egen teknikutrustning 
har   ökat, då det idag är något som förutsätts av besökare utifrån så väl som hotellgäster. 
Hotellbranschen har därmed många olika funktioner som är intressanta för en stad att ta 
tillvara på. Hotellbranschen ses som en värdefull marknad för Stockholm då branschen 
är personalintensiv vilket leder till att fler människor får arbete (Visita). 
Hotellbranschen skapar även många arbetstillfällen i andra branscher genom 
underleverantörer och andra tjänsteföretag likt taxibolag och andra kringverksamheter 
(Thyréns, 2013).     
 
Hotellverksamhet bygger på hotellgäster, det är dock inte bara utländska besökare som 
tar del utav Stockholm utan majoriteten av besökarna kommer från andra delar av 
Sverige (Hotellrapport, 2014).  De som besöker Stockholm kan delas upp i två olika 
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kategorier dels de som turistar i staden dels de som besöker staden i affärer, turisterna 
står för lite mer än hälften av alla besök (Hotellrapport, 2014). Besöksnäringen är den 
bransch hotellnäringen tillhör. Besöksnäringen som till skillnad från vissa andra 
branscher har en hög andel ungdomar och personer med utländsk bakgrund och blir 
därför en viktig bransch för att få in grupper som generellt har det svårt att ta sig in på 
arbetsmarknaden (Visita). Hotellbranschen går som bransch betraktat bra då efterfrågan 
på hotellrum har ökat med över 4 % under 2014 i hela Sverige (Hotellåret, 2014, s.3). 

2. Teori och tidigare forskning  
 
Den tidigare forskningen består bland annat av teorier som användas för att förklara hur 
den tredje platsen fungerar och vad för faktorer som anses väsentliga för att definierar 
en tredje plats. Flera teorier om hotellens inverkan på staden, tjänsteekomomins 
utbredning och buzz terorin används för att kunna fördjupa sammanhanget som den 
tredje platsen kommer att studeras i. Teorier om hotellens inverkan på staden är del av 
tidigare forskning och ger en förklaring kring hur hotell påverkan sin omgivning. 
Tjänsteekonomins utbredning är något som kommer att behandlas för att ge en tydligare 
bild kring hur det urbana rummet påverkas av att tjänstesektorn som hotell är en del av. 
Buzz-teorin försöker förklara hur människor inom bland annat kultursektorn använder 
olika platser och hur det påverkar platsers popularitet.  

2.1 Tidigare forskning  
 
Den tidigare forskningen om hotell har fokuserat på var hotell har lokaliserat sig och 
utvecklat rumsligamodeller utifrån detta. Den äldsta modellen bygger på att hotellen 
ligger nära det centrala affärsdistriktet. Modell skapades av Yokeno på 1960-talet och 
alla modeller som presenteras är en vidareutveckling på denna modell (Shoval, 2006). 
Yokeno´s modell bygger på att hotell ligger i närheten, eller i anslutning till 
innerstadens kärna och att ytterstaden inte har några hotell utan fokuserar på 
tillverkning, bostäder och jordbruk (Shoval, 2006). Noam Shoval (2006) har utvecklat 
Yokenos modellen och visar på ett förändrat lokaliseringsmönster, där turister och 
besökare generellt sett söker sig till centrum av städer. Detta gör att hotell i innerstaden 
har möjlighet att ta ut högre priser än de som är mindre centralt belägna. Noam Shoval 
(2006) har även sett att det finns hotell som ligger utanför staden men kan konkurrerar 
med innerstaden då de har goda kommunikationsmöjligheter och är billigare än hotell 
inne i staden. Forskare som Ashowrt (1989) och Egand & Nield (2000) har studerat hur 
hotellen sprider sig längre ut i staden och att hotell lokaliserar sig centralt i städer eller 
vid kommunikationsknytpunkter likt centralstationer och flygplatser. 

2.2 Den tredje platsen 
  
Den tredje platsen är ett begrepp som är myntat av Ray Oldenburg som innebär att man 
ser den sociala närmiljön som viktig för att kunna ha välmående och fungerade 
grannskap (Oldenburg, 1997). Det är dock viktigt att påpeka att Ray Oldenburg talar om 
Communitys vilket det på svenska inte finns något fullgott ord för. Det finns ingen 
given översättning av innebörden men i denna studie har ordet grannskap använts i ett 
försök att kunna täcka in det som ryms i ordet Communitys.  
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Oldenburgs teori kommer även att granskas kritiskt utifrån den kritik som finns inom 
forskningsfältet. Ray Oldenburgs teorier har främst använts i forskning om socialt 
belastade bostadsområden där grannskapet varit i fokus. Teorin har applicerats för att 
studerar om den tredje platsen kan ha någon positiv effekt i områdena och öka 
grannskapets sociala liv (Hickman, 2013; Jeffers, et al. 2009). Den tredje platsen har 
även använts av Richard Florida (2005) där han beskriver framväxten av en ny kreativ 
klass. Den nya kreativa klassen tycker att bostadsområden som har livliga caféer likt 
den tredje platsen är attraktiva (Florida, 2005). Floridas användning av begreppet har 
ökas dess spridning utanför för den akademiska värden och även nått beslutsfattare och 
personer inom näringslivet. 
 
Huvuddragen i Ray Oldenburgs teori om den tredje platsen det är platser där socialt liv 
frodas, ett viktigt kriterium är att platsen varken är hem (första platsen) eller arbete 
(andra platsen) för besökarna vilket skapar en tredje plats som hela teorin utgår ifrån. 
Oldenburg (1997) har då tagit fram några kriterier och egenskaper som är viktiga för 
den tredje platsen. Det första är att platsen ska vara neutral för besökarna så att ingen av 
dem intar rollen som värd och måste ta ett ansvar utan att alla går in i rollen som gäst. 
Det andra är att den tredje platsen skall fungerar som en medlare mellan olika 
samhällsgrupper där personer kan mötas på lika grunder, det innebär att alla lämnar sin 
klasstillhörighet i dörren då man besöker platsen för att roa sig (Oldenburg, 1997). En 
tredje plats är även öppen för allmänheten på så sätt att den ska vara tillgänglig och inte 
alltför dyr att besöka, gratis är inget krav. Tillgänglighet innebär även långa öppettider 
och inte kräver något medlemskap, då tanken är att många besök sker spontant och 
oplanerat. Den tredje platsen är även ett rum där fokus ligger på att samtala och att det 
finns regler kring hur detta ska ske. Exempelvis så är en regel att det är vardagliga 
ämnen som skall behandlas och exempelvis inte politik eller andra ämnen som kan 
väcka anstöt. Den tredje platsens besökare är viktiga bland annat stamgäster som 
uppehåller sig ofta på platsen blir viktiga för dess dynamik och karaktär, utan 
stamgäster så har platsen svårt att få andra människor att återvända dit (Oldenburg, 
1997). Stamgäster är viktigt för att kunna få till den tredje platsen då skall kunna 
besökas själv eller i grupp, eftersom det ska vara möjligt att träffar någon bekant eller 
att bli inbegripen i samtal med främlingar. Oldenburg ser bland annat den engelska 
puben som en plats som är karakteristisk för den tredje platsen (Oldenburg, 1997).  
 
Tanken med den tredje platsen är att den ska främja demokrati och minska konflikter 
mellan grupper, då den ska föra människor samman så att de kan mötas och få en bild 
av varandra. Oldenburg anser att exempelvis barer, caféer, frisörsalonger har potentialen 
att kunna bli en tredje plats. Den tredje platsen blir inte bara viktigt som mötesplats utan 
för att den skapar möjligheter så att människor ur olika samhällsgrupper med olika 
bakgrund kan träffas i en jämställd miljö (Oldenburg, 1997). 
 
Den tredje platsen är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv då det är en plats där 
människor kan mötas som likar. Detta skapar även möjligheter att minska fördomar och 
öka toleransen för andra genom att det finns fler platser att mötas på. Tanken är att de 
mötesplatser som finns med ett öppet samtalsklimat ska minska ensamheten och få 
människor att ha ett rikare socialt liv (Oldenbrug, 1997). Oldenburg menar dock på att 
en tredje platsen aldrig kan skapas från grunden utan utvecklas kontinuerligt. Denna 
utveckling sker oftast på platser som från en början inte har varit tänkt att bli någon 
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tredje plats utan att den har vuxit fram succesivt, exempelvis att man öppnar ett café i en 
före detta skobutik (Oldenburg, 1997). Det är svårt att skapa en tredje plats från grunden 
utan det är något som kommer med tiden (Oldenburg, 1997). 
 
Oldenburg (1997) är kritiskt mot stora kedjor som fokuserar på ekonomiska resultat, då 
det är något som kan hindra utvecklingen av den tredje platsen. Genom att de stora 
företagen fokuserar på hur de ska maximera vinsten så negligeras människorna på 
platsen. Den största kritiken som Oldenburg riktar är mot det amerikanska stadsidealet 
som delvis är motoriserat. Oldenburg förespråkar närhet och gångavstånd till 
exempelvis barer, caféer och matbutiker. Eftersom det är väldigt svårt att bygga miljöer 
som ska fungera likt den tredje platsen så hävdar Oldenburg att det inte är bra att göra 
stadsomvandlingar då det tar bort den äkthet som vilar över de anspråkslösa men 
fungerande tredje platserna.  
 
Den tredje platsens miljöer är ofta manligt kodade rum som till exempel barer och 
caféer. Det finns även kvinnligt kodade miljöer som exempelvis skönhetssalonger 
(Oldenburg, 1997). Kvinnor använder även andra faciliteter som män använder på 
kvällar istället för på dagar som exempelvis tennisbanor (Oldenbur, 1997). 
Telefonpratande i hemmet blir även en kvinnlig tredje plats. Det är inte telefonen i sig 
som är en kvinnligt kodad miljö utan att telefonen då finns i hemmet som gör att den 
betraktas som en del av den kvinnligt kodade hemmiljön. Dock så har kvinnor fått större 
tillgång till både barer och caféer vilket leder till att de får ta mer plats i det offentliga 
rummet. Oldenburg (1997) känner då att den manliga umgängessfären krymper, vilket 
gör att männen inte längre har någon tillflyktsort och att den manlig gemenskap som 
anses viktig blir hotad. Oldenburg menar att det är viktigt att det finns platser där 
människor av samma kön kan träffas utan inblandning och att det då räcker att det finns 
en manlig tillflyktsort utanför hemmet som indirekt blir kvinnas domäner både som 
tillflyktsort och hem. Det är främst på det här planet som Oldenburg har fått kritik för 
att han ger kvinnor en förminskad plats i samhället samtidigt som han även förskönar 
barer för att vara platser likt tv-serien Cheers. Där män kan undfly sina problem och 
fruar i andra mäns goda sällskap under några timmar. Kvinnor har rent historiskt inte 
fått mycket tillträdde till nöjesliv men detta har öppnas upp mer och mer. Män har varit 
överrepresenterade i nattlivet medan kvinnor främst arbetar i sektorn, vilket leder till en 
sexualisering av kvinnliga arbetare (Grazian, 2009). 
 
Författaren Grazian (2009) menar att Oldenburg förskönar staden och dess nöjesliv med 
nattklubbar och barer. Oldenburg (1997) hävdar att nöjeslivet är en plats där stadsbor 
kan umgås med varandra skilt från hemmet, där invånare även kan vara anonym. 
Nöjeslivet i sig inte har fungerat som en social utjämnare (Grazian, 2009). Stadens 
nöjesliv har klassmässiga och raslig barriärer och att kvinnor blir trakasserade på grund 
av kön. Barer och andra inrättningar inte är så inkluderande som man tänkt sig, därmed 
är Oldenburg väldigt nostalgisk och romantisk i sin bild. Antalet barer har minskat i 
USA, framför allt på kvartersnivå men strukturen kring vilka barerna vänder sig till är 
alltjämt oförändrad. Exempelvis i Philadelphias nöjesdistrikt så finns det över 200 
restauranger och barer men merparten av utbudet riktar sig till vita pendlare från 
förorten, affärsresenärer, turister och collegestudenter (Grazian, 2009).  
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Arbetarklassens barer som Oldenburg indirekt hyllar är generellt sett en manlig miljö 
som marginaliserar kvinnor, de blir även homogena när det gäller klass och ras och blir 
inte de mötesplatser som Oldenburg förespråkar. Garzain (2009) menar att det inte 
skapas något socialt kapital eller tredje plats i stadens nöjesliv utan att det är mer likt 
kluster där vänner som besöker barer umgås inom grupper som sällan har någon 
interaktion med andra besökare. Om den sociala interaktionen handlar om att till 
exempel tävla inom gruppen om vem som får flest telefonnummer av främlingar, så 
hävdar Grazain att det inte går att tala om inkluderade uteliv på barer och nattklubbar 
om man inte kommer till rätta med de problemen som finns kring segregation av 
etnicitet, kön och socioekonomiska barriärer (Grazian, 2009). Trots denna kritik mot 
Oldenburg så har teorin många fördelar framför allt att den lägger ett värde på den så 
kallade natt ekonomin där barer, restauranger och caféer ingår. Oldenburg visar att 
dessa typer av platser är viktiga för en stad och kan bidra till en positiv utveckling.  
 
En teori som går att knyta till den tredje platsen och dess tankar om att det finns platser 
som främjar socialt liv är tankarna kring Buzz. Buzz är i sig ett svårdefinierat begrepp 
som innebär att människor inom en viss grupp samlas på en specifik plats och börja 
integrera med varandra så att nya möten och kontakter uppstår, det går att likna Buzz 
vid att mingla. Buzz handlar främst om att människor inom kulturproduktion så som 
konst, musik och design möts och att deras mötesplatser formas i kluster där andra 
platser i dess närhet kan dra nytta av deras lokalisering och därmed skapa populära 
områden i staden. Dock så är det överförbart på andra grupper och kan ge en 
förklaringsmodell kring varför olika platser blir mer populära än andra. Det handlar om 
att ”rätt” människor som syns på plats och att man då vill vara del av detta och att det 
bildas en gemensam identitet. Själva Buzzet skapas genom att det är ”rätt” människor 
på plats exempelvis är den populära konstnären, kritikern eller kändisen är på plats 
(Currid & Williams, 2010). Det är viktigt att pointera att teorin om Buzz även innefattar 
tankar om ekonomiskt utveckling. Buzz skapar kluster som stärker sig själva och skapar 
innovationer då människor inom samma grupp utbyter kunskaper på dessa platser 
(Currid & Williams, 2010). Denna uppsats kommer dock inte att behandla denna del av 
begreppet buzz utan fokuserar på att teorin visar på hur vissa platser blir mer populära 
än andra.  

 2.3 Teorier om hotellens påverkan på staden 
 
Hotellen i sig kan betyda mycket för sitt närområde genom att de får fler människor till 
området som andra branscher kan dra nytta av, exempelvis så kan ett hotell genom sina 
gäster skapa en marknad för andra näringar såsom caféer och restauranger (Chang & 
Teo, 2009). Andra studier visar på att hotell som ligger centralt belägget ofta i eller i 
närheten av städers affärsdistrikt är mer konjunkturkänsliga och har möjlighet att ta ut 
ett högre pris under högsäsong men måste samtidigt rea ut rum till lägre pris under 
lågsäsong, då centrala hotell i regel utsatta för mer konkurrens än de som ligger i mer 
perifera lägen (Lee & Jang, 2012). Många hotell lokaliserar sig centralt trots större 
konkurrens och högre hyror. Anledningen kan vara att hotellet vill dra nytta 
konkurrensen genom att andra hotell är i närheten och kan där igenom få gäster men det 
är även en risk då det finns flera hotell som konkurrerar om samma gäst (Yang, Luo, 
Law, 2014). 
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En viktig faktor som inte får glömmas av är att hotell drivs av ekonomiska motiv. Hotell 
behöver vara lönsamma för att fortsätta existera, alla hotell gör en avvägning mellan var 
de är lokaliserade, vilka priser de tar ut och den service de tillhandahåller. Dessa tre 
faktorer: läge, pris och service är avgörande för hur lönsamt ett hotell kan vara (Yang, 
Luo, Law, 2014). En annan faktor som kan tänkas vara självklar, men som bör nämnas 
är att hotellbranschen behöver importerar sina gäster från andra platser för att kunna 
bedriva sin verksamhet och måste därmed lyckas locka till sig sina gäster oavsett om det 
kommer från staden eller ej.  
 
Hotell har en möjlighet likt få andra branscher i staden att kunna påverka folklivet i dess 
omgivning då det finns en koppling mellan hotellens möjlighet att visa upp sig för sin 
omgivning och dess popularitet (McNeill & McNamara, 2009). McNeill & McNamara 
använder Hilton Sidney som exempel i deras fallstudie och studerar hotellets popularitet 
över tid. Hotellet som vid invigning var populärt men sedan i takt med ökad konkurrens 
och en mindre tilltalande design som skapade barriärer mot omgivning. Vilket ledde till 
att Hilton Sidney tappade i popularitet. Det som gjorde att Hilton Sidney åter kunde bli 
ett populärt hotell enligt McNeill & McNamara (2009) är att de öppnade upp sig mot 
gatan och världen utanför. Den förändrade designen gjorde att människor som 
promenerade förbi hotellet kunde blicka in och därmed se och ta del av vad som händer 
på insidan. 
 
 Food and Bevrege är ett begrepp som handlar om mat och dryck i försäljningssyfte 
samt att hotell har en egen avdelning för detta som syftar till att bibehålla och utveckla 
kvalitén på upplevelsen kring mat och dryck (McNeill & McNamara, 2009). Hilton 
Sidney satsade även mycket på Food and Bevrege för att på så sätt locka besökare till 
hotellet exempelvis hade de ett samarbete med en känd stjärnkock från Australien för att 
öka intresset ännu mer och skapa en hype kring hotellet (McNeill & McNamara, 2009). 
Hela konceptet kring Food and Bevrege förändrades men allt byttes inte ut, utan hotellet 
använde de historiska delarna för att kunna locka till sig besökare utifrån genom olika 
koncept i samma byggnad. Bevarandet av de äldre delar visar på att hotell kan bli 
institutioner i staden som de verkar i och därmed bli en mötesplats (McNeill & 
McNamara, 2009).  
 
En konsekvens av en ökad tjänstesektor kan vara att arbetsmarknaden blir mer 
polariserad. Utvecklingen med att allt fler människor i Sverige arbetar med tjänster 
snarare än traditionell tillverkning inom exempelvis industri, detta visar på 
tjänstesamhällets ökade inverkan (Hermelin, 2011). Tjänsteekomomins starka 
utveckling kan ha negativa konsekvenser och skapa en tudelad stad. En tudelad stad ger 
i sin tur en tudelad arbetsmarknad. De traditionella medelklassjobben försvinner och 
ersätts i större uträckning av höginkomst- arbeten eller låginkomstarbeten Där de 
högavlönade på arbetsmarknaden har en löneutveckling som går uppåt medan de mindre 
kunskapsintensiva servicejobben också ökar i antal, men där är löneutvecklingen inte 
lika god utan ibland negativ (Borén & Koch, 2009). Detta gör att det blir större 
skillnader mellan hög och låginkomsttagare vilket skapar en tudelad stad. Den tudelade 
staden är problematisk då det skapas två grupper av människor; de med höginkomst 
som servas av de med lägre inkomster genom till exempel städning, tvättning och 
barnpassning. Staden blir då uppdelad i de som kan betala för sig och därmed kan 
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använda den service som finns medan de som inte har möjligheten att konsumera 
utestängs ur staden (Johansson, 2003).  

3. Metodval 
  
Det forskningsteoretiska grundantagandet har varit abduktivt vilket innebär att fokus har 
skiftat mellan empiri och teori (Gren & Hallin, 2003). Teorin har givit en bakgrund till 
det empiriska materialet som samlats in. Det empiriska materialet har förändrats synen 
på den teoretiska bakgrunden vilket i sin tur har lett fram till nya frågeställningar och 
intervjufrågor under insamlingens gång. Materialet som är insamlat i fält har därmed 
haft stor påverkan och förändrat synen på vilka teorier och frågeställningar som använts. 
Min förförståelse har även påverkats av att jag själv är anställd inom hotellbranschen 
och därmed har förförståelse kring hur en hotellverksamhet fungerar, denna 
förförståelse fördjupas genom mina egna upplevelser och samtal med kollegor.  
 
Den vetenskapliga metoden som har använts till denna uppsats är intervjuer då det är 
den metod som lämpar sig bäst i förhållande till vad studien syftar till att undersöka. 
Intervju som metod är fördelaktigt då intervjun tar sig in bakom det som är osynligt och 
göra det som inte kan observeras synligt genom att få människor att tala om det 
(Fägerborg, 2011). Observationer skulle kunna vara en alternativ metod. Det finns dock 
brister med att enbart använda observationer, men skulle vara bra för att kunna studera 
hur människor rör sig i hotellmiljöer och hur hotellens publika miljöer används. 
Observationer görs med blotta blicken och hörseln men då går miste om möjligheten att 
ställa frågor (Pripp & Öhlander, 2011). Det går att argumentera kring att det skulle vara 
möjligt att göra en studie som bygger på både observationer och intervjuer. Valet kring 
att endast använda intervjuer som insamlingsmetod är försvarbart eftersom det är 
tankarna kring utvecklingen av vilka typer av miljöer som man vill skapa eller tillåta. 
Studien fokuserar därmed mer på strukturerna bakom en viss typ av miljö än att 
observerar en viss typ av miljö och dess struktur.  

3.1 Empirisk metod 
 
Intervju valdes som metod då den enklare fångar upp den efterfrågade informationen då 
det exempelvis inte går att observera eller läsa sig till den. Intervju blir ett sätt att kunna 
gå på djupet och komplettera med följdfrågor vilket inte tillåts i samma utsträckning om 
man använder andra metoder såsom frågeformulär (Fägerborg, 2011). Intervju bygger 
på ett samförstånd där bägge parter är införstådda både vad intervjun ska handla om 
men även i vilket syfte materialet ska användas. Därmed blir inte intervjuer som vilket 
samtal som helst då det finns ett tydligt syfte och något som kommer att användas på ett 
specifikt sätt (Gustavsson, 2003/2004). 
 
Svaren från de medverkande informanterna har erhållits genom intervjuer, mail och 
telefonintervjuer. Alla informanter har medverkat i form av sin yrkesroll och inte som 
privatpersoner. De tretton intervjuerna var med tretton olika personer och på tretton 
olika hotell, Intervjuerna varade mellan trettio minuter och en timme och totalt så 
omfattar materialet fjorton intervjuer (Se källförteckning, muntliga källor för mer 
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information). Dock så används endast tretton av intervjuer då en intervju inte passade in 
i det förändrade syftet och frågeställningarna som växte fram i takt med att uppsatsen 
tog form. Samtliga informanter har blivit anonymiserade för att inte kunna utsätta 
informanterna för fara eller obehag. De intervjuer som gjorts med anställda på hotellen 
är anonymiserad så det inte framkommer på vilket hotell respondenten arbetar på, så att 
ingen utomstående kan identifiera informanten. Anonymiseringen gör att informanterna 
kan utrycka åsikter som till exempel kan innehålla kritik mot både företaget de arbetar 
för men även mot branschen i sin helhet (Dalen, 2007). Denna anonymisering har ökat 
möjligheten att prata fritt i ämnet så att de har kunnat uttrycka åsikter som varit mer 
personliga men som fortfarande bygger på den erfarenhet som de samlat på sig genom 
många år i branschen. De anställda på hotell som medverkar i studien är 
hotelldirektörer, hotellchefer eller andra i chefsroller, så att de besitter stor 
ämneskompetens och sitter i ställning att kunna beslutat om exempelvis lobbyns 
utformning.  
 
Urvalet kring intervjuerna bygger på utskick via e-post till hotell som tillhör en 
hotellkedja eftersom de då har möjlighet att uttala sig om det enskilda hotellet men även 
om branschen eller den egna kedjan i stort. Urvalet bygger på att kontakta hotell via e-
post och fråga om dem är intresserade att medverkar i studien. Hotellen valdes ut på 
grund av de tillhör en hotellkedja, ligger i Stockholms län och är lokaliserade på en 
plats där det är möjligt att kunna interagera med sitt närområde. Hotell som exempelvis 
ligger avskilt och fungerar som konferensanläggningar är inte med i studien. Hotell som 
är en del av Hotellkedja innebär att hotellen är en del av en kedja som finns på flera 
orter eller att kedjan har flera hotell på samma ort. Hotell som ingår i en hotellkedja har 
även kontakt med ett huvudkontor som stödjer hotellen i exempelvis marknadsföring 
eller andra frågor, det finns en organisation bakom själva hotellet. Hotellkedjorna 
behöver inte vara rikstäckande utan det räcker exempelvis att ett bolag har ett hotell i 
Sverige men tre i Norge för att de ska räknas som en hotellkedja. Det behöver inte 
finnas fler än ett hotell i Sverige då kedjan kan vara internationell och ha en större 
kundbas utanför Sverige. Det finns hotellkedjor som blivit intervjuade i arbetet som har 
fåtal hotell i Sverige men som är större internationellt och därmed är det möjligt att ta 
del av deras tankar i ett vidare perspektiv. Ett problem som kan uppstå om bara de stora 
kedjorna studeras är att de oftast ligger i samma segment gällande pris och att man 
därmed inte kan få någon större spridning kring exempelvis pris och storlek på hotellen. 
Detta problem har motverkats genom att få med flera olika kedjor som har olika 
kundgrupper, exempelvis både fyrstjärniga hotell men även tvåstjärniga hotell. Det 
empiriska materialet har även samlats in med hänsyn till de olika geografiska 
förutsättningar som finns så att materialet ska bli mer mångfacetterat och inte bara 
avspegla situationen i innerstaden och de mest gynnsamma förutsättningarna utan att få 
en spridning mellan ytterstad, innerstad och prime location lägena. De mest gynnsamma 
läget kallas för prime location och finns i innerstaden exempelvis Vasagatan är ett prime 
location som rymmer 21 % av Stockholms innerstads hotellrum (Hotellrapporten, 2014, 
s.5). I denna fråga så avspeglar materialet denna önskade spridning då fyra av tretton 
hotell ligger utanför tullarna och fem av hotellen ligger i så kallat ”prime location”. När 
det gäller spridning kring i pris och standard så är spridningen inte lika god då det finns 
färre hotell med exempelvis två stjärnor. Vilket även avspeglas i Hotellrapporten från 
2014 som tar upp detta som ett problem, det nämns även att 60 % av Stockholms hotell 
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bedöms ha en fyrstjärnig standard (Hotellrapporten, 2014, s.5). Samtliga informanter 
som deltagit arbetar på hotell som ligger i Stockholms län. 
 
Under intervjusituationen bör man tänka på att informanten i sina svar kan tänka att det 
finns en osynligpublik som kommer att ta del av materialet och därmed anpassa sina 
svar genom att tona ned eller framhäva vissa saker som får informanten att framstå i 
bättre dager. Informanten anpassar därmed sina svar för en tredjepublik som inte är 
närvarande men som kan tänkas ta del av det slutgiltiga materialet (Fägerborg, 2011). 
Detta är något som man i sin forskarroll måste reservera sig för att informanterna har 
undanhållit eller vinklat sina svar för att framstå som bättre, men det finns inget i studie 
som pekar på att informanterna har gjort något sådant. Informanterna har även fått välja 
plats för intervjun för att de ska känna sig så bekväma som möjligt och i detta fall har 
intervjuerna genomförts på informanternas arbetsplats, dels för att få dem att känna sig 
bekväma samt att göra det så enkelt som möjligt för informanterna att delta och ta så lite 
tid i anspråk för exempelvis transporter och dylikt. 
 Allt material har spelats in och transkriberat för att då enklare kunna arbeta med 
materialet, inspelningen är fördelaktigt då går att arbeta med intervjumaterialet i 
efterhand. Det är även enklare att kunna fokusera på samtalet och kunna ställa 
följdfrågor än om man antecknar svaren samtidigt under intervjun. 
Transkriberingsarbetet fokuserar på sakinnehållet och inte de olika språkliga och 
muntliga detaljer som finns i ett samtal, så det viktiga i detta fall blir vad som sägs mer 
än hur det sägs (Fägerborg, 2011). 
 
Intervjuerna har följt de etiska riktlinjer som finns som innefattar att alla intervjuer ska 
ske i samtycke med informanten, krav på att informanten ska bli informerad om 
studiens syfte och insamlingsmetoder. Genom att alla informanter har blivit kontaktade 
via mail för att delta i studie så är det ett samtycke i sig då de som valt att återkom med 
svar och tidpunkt för intervjun. Det mail som skickades beskrev bland annat studiens 
syfte och att studien genomfördes på Stockholms Universitet, kulturgeografiska 
institutionen i samband med en kandidatuppsats på samhällsplanerarprogrammet. Vid 
intervjutillfället pointerades det att är frivillig att delta och att informanten kan avbryta 
sitt deltagande när som helst utan att nämna några skäl för det (Dalen, 2007). 
Intervjuerna bygger på semisstrukturerad grund, där frågor finns nedskrivna innan 
intervjun och bygger på centrala teman. Själva tanken med en semisstrukturerad 
intervju är att man har frågor med sig in i intervjusituationen men att det samtidigt 
lämnas utrymme för följdfrågor och att behandla andra teman som dyker upp (Dalen, 
2007). Intervjuguiden är utformad efter områdesprincipen att man börjar med frågor 
som ligger i områdets periferi för att sedan allt eftersom ha frågor som rör områdets 
centrala kärna och kan förväntas vara av mer känslig karaktär (Dalen, 2007).  
Intervjuguiden är även tänkt att vara utformad så att frågorna som ställs är så öppna som 
möjligt men samtidigt så pass tydliga att risken frågan ska missuppfatta minimeras. 
Öppna frågor är att föredra då det finns flera svarsalternativ och att man då inte hindrar 
informanten att prata fritt i ämnet. Det är även viktigt att frågan inte blir ledande så att 
informanten känner sig tvingad att svara på ett visst sätt. Frågorna bör även vara av en 
sådan karaktär att de inte kräver någon typ av specialkunskap som informanten kanske 
saknar (Dalen, 2007). Intervjuguiden var tänkt att användas i alla intervjuer men det 
förekom intervjuer där intervjuguiden var sekundär och intervjun utan styrning berörde 
de teman som var tänkt att behandla.  
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Det empiriska materialet har kodats i olika teman för att det ska underlätta vid analysen 
av materialet. Kodning är ett sätt att strukturera upp ostrukturerat material som måste 
kategoriseras, kodningen är uppbyggd kring teman som är tänk att överlappa varandra 
och kodningen är gjord i efterhand då svarsalternativen under intervjuerna varit öppna 
(Bryman, 2011). Kodningen är öppen vilket är en fördel då det är möjligt att kunna 
bryta ner och studera sitt material för att sedan formatera om det i grupper och 
kategorier. Självklart finns det inslag av selektiv kodning då det som kodas ligger i linje 
med studiens syfte och frågeställning och därför kodas inte alla element då vissa 
kategorier lämnas utanför eftersom alla element och kategorier inte är möjliga att koda 
då all information inte är relevant (Bryman, 2011). Kodningen av det transkriberade 
materialet påbörjades så tidigt som möjligt efter att transkriberingen av materialet 
avslutades. För att kunna ha materialet i färskt minne och kunna öka förståelsen mellan 
material och den teorier som används. Det är även viktigt att omarbeta sitt material 
genom att läsa igenom det transkriberade materialet flera gånger för att kunna utröna 
sina teman men även kunna kritiskt granska dem (Bryman, 2011).  

4. Källkritik 
 
Det som är viktigt att förhålla sig till i en studie som bygger på intervjumaterial är att 
informanterna kan undanhålla väsentlig information eller missuppfattar frågan och 
därmed get ett felaktigt svar. I denna studie så känns det inte så troligt, då informanterna 
själv valt att ställa upp samt att de är helt anonymiserade vilket gör att de har möjlighet 
att tala friare i ämnet (Dalen, 2007). Självklart så måste författaren ställa sig kritiskt till 
sin insats och reservera sig mot att informanten kan ha givit ett felaktigt svar. Som 
författare och intervjuare måste man även ställa sig kritiskt till om ens frågor varit 
tillräckligt bra utformade och tydliga så att informanten har uppfattat dem korrekt och 
därmed har möjlighet att svara på frågan. I sådana fall brukar den akademiska världen 
tala om reliabilitet och validitet. Reliabilitet innebär att det går att replikera studien och 
att den är tillförlitligt gjord, medan validitet innebär att man mäter det som studien 
avsåg att mäta från början och inte något annat (Thurén, 2007). Reliabiliteten bör anses 
som god då det genom hela arbetet blir tydligt vilken metod som används och vilka 
teorier som används så att det är möjligt att göra om en likadan studie. Eftersom det är 
personer som intervjuas så går det inte med säkerhet att säga att resultatet blir likadant, 
svaren kan bero på en lokal kontext men resultaten bör dock gå att generalisera till viss 
mån då det är en trend som studeras. Validiteten i detta fall handlar om att intervjuaren i 
samspråk med informanten klargör att båda talar om samma begrepp. Validiteten som 
inte handlar om begrepp är något svårare att faktiskt svara på om den är hög eller ej 
eftersom varje undersökningssituationen i sig är unik. Material och metod är 
växelverkande, genom att metod och teori är något som skapar en ökad förståelse. Detta 
är gör att validitet ändå är hög genom att materialet och teorin samspelar på ett sätt som 
leder till att det framkommer nya frågor och ny forskning tar vid. Resultatet stärks om 
flera informanter oberoende av varandra säger samma sak då flera källor som stärker 
varandra (Gustavsson, 2003/2004).  
 
De tretton intervjuer som är det empiriska materialet i studien gör att inte alla 
hotellkedjor som finns i Stockholms län är representerade. Det finns elva olika 
hotellkedjor i Stockholms län och sju av dem finns representerade i någon av dem 
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tretton intervjuer som genomfördes (Hotellstockholm.com). Spridningen bör därmed 
anses som god. Urvalet är bra och ger möjlighet att studerar studera den trend som syns 
i materialet. Eftersom studien studerar en trend inom hotellbranschen så är tretton 
intervjuer ett gott material då trenden bör finns på andra hotell än de som representeras i 
studien. Det är möjligt att resultatet av undersökningen kan appliceras i andra länder då 
denna trend verkar finnas utomland då många informanter talade om att de fick 
inspiration från utlandet. Det empiriska materialet var i sin helhet fjorton intervjuer men 
en intervju valdes bort då den inte passade in i uppsatsen förändrade frågeställning och 
syfte. Detta kan ha påverkat resultat till viss del men intervjun valdes bort då den inte 
tillförde något kring till materialet.  

5. Empiri 
 
Det empiriska materialet består som tidigare nämnts av tretton intervjuer som är en 
blandning av intervjuer, telefonintervjuer och frågor via e-post. Intervjuerna kommer att 
referats som exempelvis intervju 1, 2, 3 och så vidare för att då kunna göra skillnad på 
intervjuerna och samtidigt kunna anonymisera dem på ett strukturerat sätt. Den 
empiriska delen av arbetet är till för att skapa en förståelse för det insamlade 
intervjumaterialet och för att synliggöra vad som framkommit under insamlingen av 
materialet. Analysdelen kommer vara mer analytisk medan det empiriska avsnittet 
kommer vara mer informativt och inte analyserande.  

5. 1 Teman 
 
De teman som kommer att presenteras nedan bygger på det kodade materialet. Det finns 
andra teman som uppkom under kodningen av materialet men som inte kommer att tas 
upp då det som presenteras är de mest väsentliga, då de bygger på de som teman som 
tog störst utrymme i de flesta intervjuerna. De teman som kommer att presenteras nedan 
är: lobby/bar, anledning, historia, läge och teknik. De olika temana är tänkt att kunna 
fånga upp olika delar av intervjuerna och ge en bredare och djupare bild av materialet. 
Temat lobby/bar handlar om om hur hotellen använder eller vill skapa en lobby eller bar 
som lockar till sig människor utifrån och vilka faktorer som kan bidra till detta. 
Anledning är ett tema som försöker sätta fingret på varför hotellen vill ha flera besökare 
än bara de gäster som bor där. Detta då marknadsföring i sig inte blir ett tillräckligt stort 
tema utan att det hamnar under temat anledningar. Temat historia är ett försöka att få 
ihop en bild av hur den här utvecklingen har skett och hur hotellen tidigare såg på 
besökare som inte var hotellgäster. Ett ytterligare tema är teknik som berör hur 
teknikutvecklingen kan ha påverkat hur människor i dess sätt att använda hotellens 
publika utrymmen. Läge är ett tema som är tänkt att kunna väva in hur de bland annat 
de geografiska förutsättningarna ser ur på de platser som informanterna verkar.   

5.2 Lobby/ bar  
 
Det blir viktigt för hotellen att sticka ut då det råder stor konkurrens. Detta gör man 
genom att de inriktar sig mot någon typ av marknad, då det är svårt att vara en plats som 
alla gillar. Därför vänder sig många hotell mot något mindre kundgrupp och blir därmed 
inte ett hotell för alla (Intervju 11, 2015). Många hotell vill ha människor som sitter i 
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deras hotell lobby/ bar något som syns tydligt då många hotell var i färd med att 
renovera sin bar och restaurang (Intervju 4,7,11,14, 2015).  
För att på så sätt kunna öka konkurrensen mot andra aktörer i sitt närområde dels för att 
locka gäster utifrån men även för att få hotellgästerna att stannar kvar på hotellet 
(Intervju 11, 2015).  
 
Ett av hotellen hade tidigare inte fokuserat på att framhäva sin restaurang men planerar 
att göra det betydligt mer efter att restaurangen är färdigställd då den i dagsläget skulle 
renoveras. Hotellet siktar på att bli en konkurrent till andra välkända koncept som till 
exempel Urban Deli som är ett restaurangkoncept som bygger på ekologiska varor som 
även går att handla i restaurangens butiker (Intervju 4, 2015). Många av hotellen som 
deltog i studien tyckte att det var viktigt att ha en bra lobby, restaurang och bar. Det är 
betydelsefullt för att kunna locka människor till hotellet. En populär bar eller restaurang 
kan användas som en inkörsport för att locka till sig människor från närområdet. Ett 
hotell använde sin populära lunch för att få in besökare på hotellet som sedermera 
stannade kvar i lobbyn för att arbeta (Intervju 10, 2015). Det fanns även ambitioner på 
andra hotell att fungera som en mellanstation för resenärer som inte bodde centralt i 
Stockholm att kunna använda hotellet som komplement till kontor i city (Intervju 2, 
2015). 
  
De flesta hotellen i studien hade ambitioner med sin lobby och bar. Det är dock att 
vanligt att man använder externa företag som via entreprenad driver och sköter bar eller 
restaurang för att säkerställa hög kvalité. Hotellen kan då fokusera på 
hotellverksamheten som trots allt är grunden i själva verksamheten (Intervju 5, 13, 
2015). Ett exempel är att flera olika hotell har tagit in eller hyrt ut sina lokaler till andra 
kända varumärken och lockar gäster genom detta (Intervju 4, 13, 2015). Att hyra ut sina 
lokaler till olika restauranger är vanligt men det är också vanligt att de stora kedjorna 
skapa egna restaurangkoncept som är tänkt att locka besökare. Exempelvis så har två av 
Sveriges största hotellkedjor tagit in stjärnkockar för att skapa egna koncept på deras 
hotell. Detta ska locka människor att besöka hotellet på grund av den kulinariska 
upplevelsen (Intervju 5,8, 2015). Detta blir även en trygghet för de enskilda hotellet 
inom de stora kedjorna då de har möjlighet att använda sig av ett välkänt koncept för att 
locka besökare till hotellet (Intervju 3, 2015). Flera hotell har förfinat tanken kring hur 
en bar och lobby ska vara och själva stått för genomförandet. Många av dem har lyckats 
bli väldigt populära bland besökare utifrån, ett hotell uppskattar att baren som hotellet 
driver i egen regi har upp till 90 – 95 % besökarna som inte bor på hotellet (Intervju 4, 
2015). Ett av hotellen i innerstaden driver sin bar själva och har skapat ett helt eget 
koncept som lockar människor att besöka hotellet för lunch, after work och barhäng. De 
har varit väldigt konsekventa i tänket med att forma en upplevelse som ska kännas lite 
spännande och rikta sig till en något yngre och trendkänsligare publik (Intervju 5, 
2015).  
 
Termer som lobby och bar som två åtskilda enheter börjar att lösas upp på mer 
nybyggda hotell då det blir mer och mer flexibelt i hur man har utformat de publika 
utrymmen så det ska vara enkelt att förändra rummet utifrån vilka behov som finns för 
dagen (Intervju 7, 11, 2015). Ett sätt att kunna göra lobbyn mer flexibel är att ta bort 
den traditionella lobby möbleringen med många sittplatser för sig och ersätta dem med 
en bar eller café som får tjäna samma funktion vilket gör att gästerna från hotellet kan 
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sitta i den miljön utan att känna sig tvingade att köpa något då de bor på hotellet. Medan 
personer utifrån hamnar i en annorlunda typ av miljö som kan ses som mer inbjudande 
(Intervju 11, 2015).  Det har även skett en förändring kring hur man använder de 
publika ytorna på hotellen då det idag inte är konstigt om man har gäster utifrån som 
sitter och arbetar i en hotellbar som är stängd. Eftersom ytan annars bara står tom. Man 
använder olika typer av avspärrningar som till exempel dörrar för att flexibelt kunna 
styra besökare men öppenhet mellan olika delar är mer och mer önskvärt (Intervju 1, 3,7 
2015). Själva utformningen av de publika utrymmena på hotell har förändrats då många 
har inspirerats av caféer och dess utformning med låga och långsmala bord (Intervju 11, 
2015). Detta görs för att kunna få in fler människor och få dem att interagera med 
varandra vilket skapar möjligheter för möten. Ett sätt är att använda långsmala bord som 
skapar en möjlighet till diskussion och en närhet mellan besökarna som inte kan uppnås 
med traditionell möblering (Intervju 11, 2015). 
 
Sammanfattningsvis så ser hotellen sin lobby och bar delen som en viktig del av 
verksamhet som kan locka in externa besökare till hotellet. Hotellen har antingen 
utvecklat sitt eget bar och restaurang koncept eller väljer att hyra ut sina lokaler till 
andra. Den miljö som hotellen har skapat är optimerad för att få in så många sittplatser 
som möjligt men fortfarande vara lockande och inbjuda till samtal. 

5.3 Historia  
 
Trenden att människor vill använda hotellens publika utrymmen för att umgås och 
arbeta är runt ett decennium gammalt i Sverige (Intervju 7,9, 2015). Det var även vid 
denna tidpunkt som hotellen började inse att de måste få med sig närområdet för att 
lyckas ha ett framgångsrikt hotell (Intervju 9, 11, 2015). Ett exempel på detta är när 
Victoria Tower öppnade i Kista, då talade hotellet mycket om hur de skulle öppna upp 
sig för allmänheten. Detta gjorde Victoria Tower genom att öka tillgängligheten i 
lobbyn då hotellet uppmanade människor att sitta där och arbeta. Hotellet öppnade även 
en skybar som allmänheten hade tillträde till (Intervju 9, 2015). Utvecklingen med att 
öppna upp hotell för externa besökare har även funnits i Stockholms innerstad, där man 
tidigare såg hotell som en privatsfär för de hotellgäster som bor där. Det fanns få hotell 
som hade restaurang som var öppna för allmänheten och de som fanns hade då separata 
ingångar till restaurangen för att separera besökare från hotellgäster. Hotellen strävade 
inte efter att locka in människor utifrån, hotellen såg det på sin höjd som en bonus men 
inte direkt som en tillgång som de vill utnyttja mer (Intervju 7, 13, 10, 2015).  
 
De hotell som var tidiga med att ändra om sin lobby till ett mer publikt rum för att locka 
gäster utifrån låg på centrala platser nära stadens nöjesdistrikt. De lyckades locka till sig 
kändisar i form av bloggare och andra nöjesprofiler tack vare sitt läge vilket gjorde att 
de fick extra gäster då kändisar drar publik (Intervju 7, 2015). Den nya typen av lobbys 
användes som en typ av mötesplats som inte riktigt funnits tidigare. Det inte var som ett 
café eller liknande, då de innehåller allt man kan tänkas behöva. Hotellen serverar både 
mat, dryck och även alkohol så hotellobbyn tillgodoser alla behov som annars täcks av 
caféer och barer separat. Lobbyn fungerar som en plats både för Afterwork och 
kvällsnöjen men även för möten, studier och arbete under dagtid (Intervju 4, 7,11 2015). 
Hotellobbys stora popularitet är något som sågs som otänkbart för 10 - 15 år sedan. Då 
var det exempelvis bara hotell med stora namn likt Grand Hotell som kunde locka 
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personer utifrån men det har skett en attitydförändring. Där har olika hotell varit väldigt 
skickliga på att utveckla sina koncept för att locka till sig besökare utifrån (Intervju 11, 
2015). 
 
Sammanfattningsvis så var trenden med att människor arbetar och umgås i hotellens 
publika utrymmen otänkbar för 10-15 år sedan. De hotell som hade restauranger öppna 
för allmänheten hade då separata ingångar. De hotell som bröt mot denna norm låg ofta 
centralt belägna och skapade en lobby som täckte behoven av att vara både restaurang, 
bar och café samtidigt. En anledning som bidrog till att hotellen som valt att satsa på 
den nya typen av lobbys var att de lyckades attrahera kända människor i form av bland 
annat bloggare som i sin tur drog fler människor.  

5.4 Anledning  
 
En anledning till att hotell tycker att det är intressant att ha människor i lobbyn som inte 
bor där är på grund av att det finns stora ytor som annars står öde, förutom vid in - och 
ut checkning av gäster. Om ett hotell exempelvis har 300 rum så behövs det en stor 
lobby för att kunna ta hand om en stor mängd hotellgäster (Intervju 2, 2015). Det är 
bättre att fylla utrymmet med besökare utifrån än att låta det stå tomt. Hotellen får även 
en möjlighet att kunna tjäna pengar på sidointäkter utöver den ursprungliga 
hotellverksamheten (Intervju 7,9,11,13, 2015). Det är dock så att intäkterna inte är det 
enda skälet att vilja ha externa besökare, då det inte är säkert att de genererar intäkter 
eftersom det är svårt att se vilka som köper något utan att besökarna utifrån bidrar med 
liv och puls till hotellet.  
 
En annan anledning till att hotell har satsat mycket på att utveckla sina publika 
utrymmen såsom barer, restauranger och lobbyområden är för att hotellrum är en 
generellt sett likartad produkt speciellt när det kommer till stora hotellkedjorna. Om 
man till exempel drar för gardinen i valfritt hotellrum så är det otroligt svårt att kunna 
lokalisera sig till stad, land eller till och med världsdel (Intervju 4, 201). Hotellen 
använder därför de publika utrymmena för att kunna locka både lokala och mer 
långväga besökare till hotellet och samtidigt göra hotellet mer unikt (Intervju 4, 201). 
De publika utrymmena blir även intressanta genom att det går att bygga fler hotellrum 
om gäster och andra trivs att umgås i lobbyn. Rummens storlek kan då minskas vilket 
gör att man kan få in fler rum på hotellet och därmed ha möjlighet att hyra ut fler rum 
och tjäna mer pengar (Intervju 11, 2015). 
   
Hotell har använt olika strategier för att försöka skapa profit på de som sitter i lobbyn. 
Ett hotell har försökt att sälja in konferanspaket till sina besökare som hade möten i 
lobbyn men det fanns inget intresse för detta. Hotellet avbröt då sin satsning på att få 
besökare till lobbyn att köpa mer än bara kaffe och lunch (Intervju 7, 2015).  Andra 
hotell har planer på att utveckla sitt möteskoncpet för att få fler besökare att välja det 
alternativet för att kunna locka in fler människor till både lobby och möten (Intervju 5, 
11, 2015). En tanke är att alla försäljning som görs inte behöver vara vinstdrivande utan 
det är en del i att bygga upp en relation. De som regelbundet besöker lobbyn på hotellet 
kan till och med få rabatt på exempelvis lunch eftersom att de är välkända stamgäster i 
lobbyn (Intervju 7, 2015). De små affärerna som ska leda fram till en något som är mer 
vinstgivande än att sälja kaffe, exempelvis att sälja hotellrum, konferenser med 
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middagar och dylikt. Att låta människor umgås och arbeta i lobbyn kan vara ett sätt att 
få igång en sublim marknadsföring.  
 
Den sublima marknadsföringen går ut på att de människor som ofta sitter i hotellobbyn 
ska rekommenderar hotellet när det är dags för deras företag att ha konferens eller när 
deras släktingar och vänner kommer på besök till staden (Intervju 2, 7, 2015). Tanken 
om att de små affärerna som eventuellt ska leda fram till en större affär är väldigt svårt 
att mäta då det ofta är olika avdelningar på hotellet som tar hand om de olika 
bokningarna. Hotellgäster kanske inte heller nämner att de bor på just det här hotellet 
för att en vän tipsade dem. Allt det gör det väldigt svårt att på ett effektivt sätt mäta hur 
mycket pengar man drar in på att ha människor som använder lobbyn. (Intervju 7, 11, 
2015).  
Hotellen får dock en extrainkomst genom externa besökare, vilket är positivt då det 
finns tidpunkter på året då beläggningen på rummen inte är lika stor. Vilket gör att de 
sidoinkomster som finns inom exempelvis bar och restaurang är viktiga (Intervju 9, 10, 
2015). Ett ytterligare motiv kring att få in fler besökare till främst bar och restaurang är 
att man då lockar hotellgästerna att inte behöver lämna hotellet för att besöka några 
andra spektakulära barer och restauranger, detta leder i sin tur att hotellen får ta del av 
mer pengar som gästen i annat fall skulle spenderat någon annanstans (Intervju 11, 
2015). 
 
Det finns dock en annan vinst för hotellen med externa besökare, eftersom de i sin tur 
lockar människor som kan tänkas vilja spendera pengar men även att de bidrar med en 
stämning som hotellen gärna vill ha. Således en stämning av liv och rörelse så att de 
stora områdena som ofta finns vid receptionen på större hotell inte ser ödslig och tom 
ut. Det är ett värde som i sig inte generar pengar men likväl skapar en förutsättning för 
att kunna få in fler gäster och fylla hotellet (Intervju 2, 7, 11, 2015). Själva känslan i en 
lobby eller en hotellbar är något som används som förklaring till att det blir populärt för 
människor utifrån. Det som gör en hotellbar populär är att den har gäster som dels bor 
på hotellet vilket kan vara både nationella eller internationella gäster men även att 
lokalbefolkningen är där, vilket gör att det skapas en väldigt intressant blandning som 
lockar många människor (Intervju 14, 2015). Miljön som hotellen har att erbjuda brukar 
upplevas som städade och mest lämpade för mindre sällskap som går ut för att umgås 
(Intervju 9, 2015). Det fanns inte heller någon tydlig uppdelning mellan könen då de 
hotellen är öppna för båda grupperna och inte ser något värde att skapa miljöer som 
enbart riktar sig till män eller kvinnor.  
 
Sammanfattningsvis så är största anledningar för hotell att öppna upp sina publika 
utrymmen till externa besökare att lobby som behövs vid in- och ut checkning annars 
står öde. Externa besökare kan genera intäkter i form av försäljning i lobby och bar men 
även möjlighet att bygga relationer som kan ge större intäkter på sikt. Även om externa 
besökare inte alltid generar några intäkter så skapar de liv och rörelse som ger hotellet 
ett mer attraktivt intryck.  

5.5 Läge  
 
Det finns olika typer av geografiska lägen som ger lite olika förutsättningar för att 
kunna locka människor till ett hotell. Både för att locka hotellgäster men även att kunna 



 20 

få dit besökare från staden. Hotellen i denna studie har pratat som sig själva i fyra olika 
kategorier av läge som är relativt avgörande kring hur de väljer att sköta sin verksamhet. 
De fyra olika lägena är: Prime location, Innerstad, semi-city och ytterstad.  
 
Prime Location som tidigare nämnts är hotell som ligger på de mest attraktiva 
adresserna i innerstaden och där har hotellen ett väldigt stort fokus på de publika 
utrymmena som exempelvis barer, lobby och restaurang (Intervju 4, 5, 7, 2015). 
Innerstaden som läge är inte fullt lika centralt som prime location men ändå i 
stadskärnan. Hotell som ligger i innerstaden känner av en stor konkurrens från hotell 
som ligger i prime location. De hotell som ligger i innerstaden får en tuff konkurrens då 
de kan erbjuda ett centralt läge men till exempel utan faciliteter som garage eller 
absoluta topp adresser som till exempel Vasagatan (Intervju 6, 11, 2015).  
 
Läget i innerstaden blir kännbart eftersom att det finns mycket fler aktörer att dela 
marknaden med exempelvis så konkurrerar hotellen på Vasagatan med varandra både 
när det gäller att hyra ut rum men även kring att locka in människor till deras barer.  
Semi-city är ett annat typ av läge där hotellen ligger precis utan för stadskärnan eller i 
gränszonen där staden börjar och sluta. Ett optimalt semi-city läge är att ligga nära både 
kollektivtrafik och stora motorvägsnoder, för att kunna bli ett så attraktivt val som 
möjligt. Semi-city lägen konkurrera med enkelheten att ta sig dit med bil och 
kollektivtrafik men även med ett lägre pris än vad konkurrenterna inne i stadskärnan 
kan erbjuda (Intervju 2, 3, 10, 12,14, 2015). Det fjärde läget är ytterstadsläget där 
hotellet ligger något längre ut men i anslutning till stora vägar och närmare andra noder 
än innerstaden, exempelvis att hotellet är lokaliserat nära stora arbetsplatsområden som 
gör att det är möjligt att locka gäster med fri parkering och lägre pris. (Intervju 9, 2015). 
 
Många av hotellen har arbeta med närområdet eftersom det är en viktig del. Hotell som 
lyckas få in närområdet oavsett om det är företag eller privatpersoner får då en större 
kundgrupp och enklare att bedriva sin verksamhet. Exempelvis genom att man har en 
dialog med sina närboende om störande ljud som när gäster anländer till hotellet mitt i 
natten (Intervju 2, 2015). Hotell har haft olika strategier för att uppnå detta, vissa har till 
exempel arbetat med att dela ut lunchkuponger (Intervju, 2, 2015) medan andra satsat på 
att attrahera företag att ha sin After work, konferenser eller affärsgäster på hotellet 
(Intervju, 7, 2015). De flesta hotellen arbetade på något sätt med att involverar 
närområdet oavsett läge.  
 
Det finns hotell som förändrat sitt läge genom att de har lokaliserat sig i områden som 
senare förändrat karaktär och exempelvis blivit mer stadslika (intervju, 2, 12, 2015). I 
dessa områden har hotellen blivit en samlingspunkt och nya verksamheter som caféer 
och restauranger etablerar sig runt omkring hotellen. Hotellen har kunnat utveckla sig 
till samlingspunkter då de varit lokaliserade på platsen en längre tid och arbetat aktivt 
med att ha en dialog med närområdet. Exempelvis att ha kontakt med nyinflyttade dels i 
form av boende men även företag för att kunna bli en viktig del i området (intervju 3, 
2015). Läget är en påverkande faktor kring hur hotellen agerar i olika frågor men det är 
även viktigt att hotellen skapar sig en plats och inte allt för ihärdigt presenterar sig som 
en möjlighet att ta sig någon annanstans. Exempelvis när hotell marknadsföras med att 
de bara ligger tre minuter bort från T-centralen, som en informant uttryckte sig ” har 
man lätt att ta sig därifrån missar man vart man är” (Intervju 1, 2015)  
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Sammanfattningsvis så finns det fyra olika typer av lägen primelocation, innerstad, 
semi-city och ytterstad. Hotellen arbetar oftast med närområdet oavsett läge. De hotell 
som är lokaliserade i områden som har förändrat karaktär genom stadsomvandlingar har 
en möjlighet att kunna bli en samlingspunkt i området då de ofta funnits där en längre 
tid.  

5.6 Teknik 
  
Att tekniken är en bidragande faktor i denna omvandling är något som många 
informanter ställer sig bakom, då det idag är väldigt viktigt för hotell att ha ett 
fungerande trådlöst nätverk (Intervju, 4, 7, 8, 10). Detta eftersom att det inte skulle 
blivit populärt att sitta i hotellobbys om det inte funnits möjligheter att som idag kunna 
sköta sitt arbete på ett mer mobilt sätt än tidigare. I och med att det finns trådlöst 
internet, smarta telefoner och laptops, vilket gör att människor kan vara mer flexibla i 
vilken plats de väljer att arbeta ifrån (Intervju 7, 10, 2015). Tekniken har även flyttat in 
på hotellen genom att de måste erbjuda tekniska lösningar inte bara på hotellrummen 
utan även utforma lobbyn på ett sådant sätt att det är enkelt att komma åt eluttag för att 
ladda mobiler och datorer (Intervju 6, 10, 2015). Sammanfattningsvis så har den 
tekniska utvecklingen varit en viktig del i omvandlingen av hotellens publika utrymmen 
och skapat förutsättningar för att hotellen ska kunna fungera som arbetsplats för externa 
besökare.  

6. Kan ett hotell bli för öppet? 
 
Det är en balansgång mellan att ha många externa gäster och att ha nöjda hotellgäster. 
Många hotell har upplevt att det kan vara för mycket externa besökare som tar upp yta 
för hotellgäster eller att besökare som inte handlar något tar upp plats för andra 
betalande gäster. Detta innebär exempelvis att någon har köpt en kaffe men inte har 
någon plats att sitta då andra människor sitter och arbetar eller har möten. Hotellen 
tycker att det är en svår balansgång mellan att ha många människor i lobbyn kontra att 
de konsumerar något. ”Men att man sitter och suger på en kopp kaffe, en person på sju 
stycken som har ett möte hela dagen det blir ju liksom ingen försäljning i det, så det är 
en balansgång för oss som driver hotell, försäljningsyta vs människor som sitter och 
hänger” (Intervju 7, 2015). Det är dock relativt svårt för hotellen att ta tag i detta då det 
endast vid ett fåtal tillfällen skapar ett problem och de publika utrymmena blir 
överbelastade. Det är två sidor av samma mynt som visas då hotellen vill ha externa 
besökare men att de inte ska ta upp onödig yta för hotellgäster. Problemet kan avhjälpas 
genom att instruera personalen att vara uppmärksamma på vem som befinner sig i 
lobbyn eller låta servitören vara väldigt observant. Vilket blir ett sätt att få människor att 
beställa mer eftersom, det då inte skapar en miljö där besökare kan sitta länge utan att 
konsumera (Intervju 11, 13, 2015).  
Det är dock bara ett fåtal hotell som upplever att det är ett bestående problem som är 
utan att det är något som hotellen får arbeta vidare med (Intervju, 12, 2015). Hotellen 
behöver bara se till att det inte slå över och blir för mycket människor som tar upp yta 
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och förhindrar möjligheten att bedriva en hotellverksamhet på ett bra sätt (Intervju, 13, 
20115). Detta problem är varierande från dag till dag om det inte mycket hotellgäster så 
är det positivt att ha många externa besökare. Hotellen kan inte riktigt peka ut någon, då 
det är väldigt svårt att skilja hotellgäster från övriga gäster. Det är inte möjligt eller 
önskvärt att övervaka så pass mycket att man exempelvis vet vad människors olika 
möten handlar om. Exempelvis så kan hela lobbyn vara fylld med människor i 
träningskläder, en outfit som inte alls förknippas med ett fyrstjärnigt hotell men om alla 
är betalande gäster så finns det inget att anmärka på (Intervju 13, 2015). Hotellen ser sig 
själva som en semi-offentlig plats med reservationer, att de har rätt att avisa människor 
som inte uppvisar ett önskvärt beteende men att det en plats öppen för människor att 
vistas på. 
 Detta kan medföra vissa negativa konsekvenser då hotellen inte vet vilka som använder 
deras lobby i någon större utsträckning. De negativa konsekvenserna kan vara att 
oseriösa företag bedriva sin verksamhet i lobbyn eller att hotellgäster och andra 
betalande besökare inte får plats då det är fullt med människor (Intervju 7, 13, 2015). 
 
Alla hotell är inte intresserade av att öppna upp sig för omvärlden på det sättet som 
ovan beskrivits. De kan ha flera olika anledningar då de vill rikta sig mot en annan 
publik eller att det inte känner att det har möjligheterna att konkurrera om att locka 
besökare på grund av att det saknas förutsättningar i form av geografiskt läge eller 
fysiska förutsättningar i form av själva byggnadens struktur (Intervju 3, 6, 9, 11, 2015).  

7. Analys och diskussion 
 
Innan det går att analysera den tredje platsen av Ray Oldenburg (1997) så måste läsaren 
ha i åtanke att teorin har några år på nacken och bygger på ett samhälle som är något 
olikt det som finns idag. Till exempelvis är något teknikutveckling som Oldenburg själv 
inte tar upp eftersom som boken skrevs innan IT utvecklingen tagit fart och blivit en del 
av vardagen med exempelvis mobiltelefoner, bärbara datorer och trådlöst internet 
(Hermelin, 2007). Detta har förändrat människor sätt att arbeta och umgås. Oldenburgs 
tankar och teorier måste ses genom den amerikansk kontext som den skriven i. Detta 
gör att vissa delar av Oldenburgs analys blir svårt att applicerar på europeiska 
förhållandena. 
 
Hotellen har skapat sig en grogrund för att bli en typ av tredje platsen genom att de har 
relativt stora ytor i form av lobby och exempelvis andra ytor som restaurang och bar. 
Detta i kombination med ny teknik som gör människor mer mobila. Teknik är något 
hotell använder för att locka både hotellgäster och andra besökare. Genom detta har 
hotellen fått två nya förutsättningar; att människor efterfrågar teknik och tillgång till 
ytor. Det är dessa två faktorer som gör hotell lobbys attraktiva i kombination med att de 
är utrustade med bekväma stolar och bord samt försäljning av bland annat mat och 
alkohol. Utan kombinationen teknik och stora ytor så skulle hotellen inte kunna bli den 
mötesplats som de är idag. Hotell skiljer sig från den tredje platsen då hotellen också är 
en arbetsplats för externa besökare. Denna utveckling är en del av en 
samhällsförändring där staden och det urbana rummet blivit flytande då fasta strukturer 
som avskiljer arbetet, hem och fritid i tre distinkta kategorier inte tydligt som tidigare. 
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Hotellens publika utrymmen har skiftat användningsområden då de tidigare var så att 
lobbyn och hotellens restaurang riktade sig till hotellets egna gäster. Idag är 
utvecklingen annorlunda och hotellen är mer öppna mot sin omvärld för att få 
människor att trivas. Det empiriska materialet och McNeill och McNamara (2009) visar 
att mat och dryck är något som tagit större plats i hotellbranschen för att kunna locka 
besökare utifrån för att kunna bli en mötesplats. Detta stöds av att flera hotell var i färd 
med att förändra sin restaurang eller bar, delvis för att göra den mer attraktiv för 
hotellgäster men även för att kunna konkurrera med andra aktörer i närområdet.  
Denna utveckling tar även stöd i Oldenburgs teori eftersom den utgår från barer och 
caféer. Oldenburg (1997) hävdar att platser som har fått ett förändrat 
användningsområde har större chans att lyckas vilket gör att hotellens nya lobby och 
restaurang satsningar ses som positiva. 
 
Hotellens möjligheter att fungera som en tredje plats bygger på att de likt Oldenburg 
förespråkar har långa öppettider som gör att olika grupper av människor kan befolka 
hotellet på olika tidpunkter under dygnet. Exempelvis så kan människor ha möten och 
arbetar under dagen medan kvällen är mer nöjesorienterad. Det är förenat med låg eller 
ingen kostnad att vistas i hotellens publika utrymmen. Dock så är det något som 
omförhandlas allt eftersom då det är en balansgång då externa besökare kan vara både 
en tillgång och belastning. Externa besökare kan spendera mycket tid i en hotell lobby 
utan att konsumerar något eftersom hotellens publika utrymmen är en typ av semi-
publikt rum, där många kan uppehålla sig utan någon större kontroll över deras vistelse. 
Detta visade sig bland informanterna genom att de inte hade någon större inblick i vad 
människor gjorde på plats hos dem och att det är en sida av att ha ett öppet hotell 
(Intervju, 4, 7, 13, 2015). Denna öppenhet är som tidigare nämnts relativt villkorad 
eftersom att hotellen ser en potentiell konflikt mellan att vara en öppen plats där 
människor utifrån är välkomna att kunna tillbringa sin tid utan något större köptvång 
och att de tar upp plats för andra som är mer benägna att konsumera. Det är dock väldigt 
svårt att utröna om hotellens mer öppna attityd gentemot externa besökare har lett till 
någon form av demokratiutveckling som är Oldenburgs vision med den tredje platsen. 
Hotellen i sig är bara en arena som kan fyllas med olika grupper av människor men det 
är inte självklart att de börjar interagera med varandra. Hotellen synliggör olika grupper 
för varandra, då hotellen har en mix av besökare och anställda som bidrar till 
möjligheten för människor att kunna mötas och skapa en större förståelse för vad man 
kan beteckna som den andre och därmed ett öppnare samhällsklimat. Detta är positivt 
för hotellen då de har möjlighet att generar större intäkter. Det finns även 
positivaspekter för staden som helhet då det skapas fler platser som är tillgängliga för 
större delen av befolkningen, då hotellobbys tidigare varit stängda för allmänheten men 
är idag tillgängliga för en större grupp av människor. En välfylld lobby eller bar ger en 
aura av att hotellet är livfullt och därmed lockar med någonting utöver en plats för 
tillfälligt boende. Fördelarna är inte bara ökade intäkter utan det som informanterna 
beskrivit som en känsla av liv och rörelse som då kan liknas vid ett Buzz. Vissa hotell 
har lyckats locka till sig exempelvis kändisar och bloggare till sin lobby och därmed 
kunna skapa ett Buzz. Hotell har då lyckats skapa något som är en kombination av en 
tredje platsen och ett Buzz, där hotellen använder känslan av liv och rörelse men även 
kändisar för att locka dit människor kombinerat med en öppen atmosfär där det finns 
möjligheter att mötas då både främlingar och stamgäster.  
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En kritik är att utvecklingen skapar en tudelad stad i form av en klyfta mellan de 
välbeställda och de med mindre kapital. Det blir som två världar som möts i och med att 
krävs visst kapital att besöka hotell. Det blir tydligast på mer exklusiva hotell där den 
högavlönade delen av tjänstesamhället möter den lågavlönade delen av tjänstesamhället 
i form av att de högavlönade anländer som gäster och att de lågavlönade arbetar på 
hotellet. Den lågavlönade delen av tjänsteekonmin osynliggörs till viss del i processen, 
då de bara ska se till att allt fungerar. Detta kan liknas med Johansson (2003) och 
Boréns (2009) tankar om en tudelad stad där den låg avlönade delen av tjänsteekonmin 
fungerar som en servicepool åt de som har råd att köpa tjänster. Denna tanke är delvis 
korrekt i tanken om hur hotell fungerar då det är en väg in på arbetsmarknaden för 
många unga och människor med utländskbakgrund, vilket resulterar i flera lågavlönade 
arbete än högavlönade. Dock så motsäger hotellens mer öppna attityd tanken på att 
hotellen skulle bidra till en tudelad stad genom att de öppnar upp sig får fler människor 
möjligheten att använda deras ytor till ett lägre pris än tidigare då det krävdes en 
hotellnatt för att kunna använda hotellens publika utrymmen.   
 
Grazians (2009) kritik mot Oldenburg(1997) är att han förskönat hela tanken om den 
tredje platsen och att den blir till för vissa grupper av människor med rätt kapital som då 
kan nyttja platserna. De som inte har rätt utseende eller kapital förpassas till att göra 
något annat än att besöka dessa platser. Det är dock svårt att hävda att de platser som 
beskrivs av Oldenburg och de som finns i studien skulle vara lika öppna som 
exempelvis ett torg eller ett bibliotek, då hotell och barer har större möjligheter att 
utesluta någon som passa in i normen eller inte har råd att uppehålla sig på platsen. 
Människor i samhällets marginaler är lika utstötta på hotellen som i Oldenburgs teori 
som tar plats på barer eller caféer. Detta problem är något som är på en mer 
övergripande och större nivå än själva hotellen och blir då del av en struktur vilket gör 
att de enskilda aktörerna inte kan belastas för något. Varken Oldenburg eller hotellen är 
lösningen för mindre bemedlare grupper. Hotell är med andra ord inte något som är 
öppet för alla utan de riktar sig mot det stora flertalet som har råd med någon typ av 
konsumtion.  
 
Kritiken mot att Oldenburg ger kvinnor en förminskad roll på den tredje platsen är 
något som det empiriska materialet motsäger då hotellen riktar sig till alla oavsett kön 
då bristen av kapital snarare en större barriär idag. Ingen av informanterna nämnde att 
de ville skapa miljöer som favoriserade något av könen, de var måna om att människor 
skulle känna sig välkomna och inte exkluderade (Intervju 4, 2015). Det är möjligt att 
Oldenburgs tankar om att könen ska ha separat umgänges platser är föråldrar och 
därmed inte lika aktuella i dagens samhälle som tidigare. Idag så umgås människor mer 
över de tidigare könsgränserna vilket även avspeglas på hotellen som exempelvis inte 
har några utrymmen som är tydligt markerade till fördel för ett specifikt kön.  
 
McNeill & McNamara (2009) visar att ombyggnationer och upprustning av områden 
kan göra att hotell blir populärt för besökare utifrån genom att hotellen öppnar upp sig 
rent estetiskt och visar upp att det pågår ett liv på insidan. McNeill & McNamara visar 
på en utveckling där hotell som ligger på platser där det skett någon form av 
omvandling har ökat i popularitet. Detta gör att hotellen har möjlighet att kunna dra 
nytta av ett levande grannskap som tar form och därmed kunna bli en typ av mötesplats. 
Även Oldenburg (1997) ser närområdet som en viktig resurs då det är närheten till 



 25 

tredje platsen som skapar stabila och fungerade grannskap. De hotell som då lyckas 
involvera sitt närområde har större möjlighet att lyckas som både hotell och mötesplats. 
Detta leder till att hotellet blir mer besökt och det blir en del av närmiljön snarare än ett 
främmande inslag. Hotellen arbetar på olika sätt med att bli en mötesplats för invånare i 
staden genom att locka med publika utrymmen som lobby och bar. Det som 
kännetecknar de hotell som vill och kan locka till sig externa besökare är att det 
antingen ligger i ett prime location i Stockholms innerstad eller i ett semi-city. Prime 
lociton läget har klara fördelar när det gäller möjligheter att locka andra människor då 
det centrala läget ger konkurrens fördelar att locka personer utifrån. De andra typen av 
hotellen som arbetade med att locka externa gäster ligger i områden som betraktas som 
semi-city. Den gemensamma nämnaren för dessa hotell är att de låg i områden där det 
har pågått eller pågår stadsomvandlingsprojekt vilket leder till att hotellen blivit mer 
integrerade i sin närmiljö. Ett exempel på en stadsomvandling är att man planerar eller 
bygger nya kommunikationsleder eller arbetsplatser till området där hotellen befinner 
sig i. Hotellen ser möjligheter att kunna locka till sig fler människor från det ökande 
närområdet i form av exempelvis lunch- och bargäster. Hotellen som lyckats i områdena 
som förändrats motstrider Oldenburgs teori om att den tredje platsen inte kan skapas i 
miljöer som förändrats av stadsomvandling. Kring denna fråga så motsäger det 
empiriska materialet Oldenburgs teori men det är möjligt att hävda att hotellen fått 
förändrat användningsområde och där med har större förutsättningar att lyckas som en 
tredje plats. Detta stärks av att hotellen fanns innan stadsomvandlingen började och 
därför får förändrade förutsättningar.  
 
Hotellen blir i symbios med utvecklingen av stadsrummet likt Chang & Teo (2009) 
visar att hotell i sin tur kan bidra till att öka ett områdes attraktionskraft genom dess 
närvaro som i sin tur lockar andra butiker och restauranger till området. Detta är något 
som det empiriska materialet stöder genom att hotell kan fungera som aktör som lockar 
andra företag till platsen och därmed ökar dess dragningskraft. 
 
Det geografiska läget visar på att det är viktigare att ha ett levande närområde än att ha 
ett centralt läge. De hotell som var minst positiva till att kunna attrahera besökare 
utifrån var hotell i innerstaden utanför prime location och hotell i ytterstaden. Det 
centrala läget beskrivs som en nackdel för att bli en samlingspunkt då de ligger i 
innerstaden men inte på toppadress. Detta skapar en känsla av att ligga lite avsides men 
att det fysiska avståndet egentligen inte är långt, då det fysiska avståndet till stadens 
mest fördelaktiga adress för hotell kan vara runt 500 meter. Det mentala avståndet 
upplevs som stort så att det lika gärna kan vara fem kilometer därifrån. Detta stämmer 
väl överens med tidigare forskning som visar på att konkurrens bland hotell är högre i 
innerstaden och att det i innerstaden blir svårt att konkurrera på alla punkter (Yang, 
Luo, Law, 2014). De hotellen som ligger i innerstaden men inte på prime location väljer 
att inte försöka konkurrerar med att ha attraktiva publika utrymmen likt lobby och bar. 
Detta beror på att konkurrensens med andra barer och restauranger i innerstaden är stor. 
De fysiska förutsättningar som exempelvis utrymmesbrist kan gör att man väljer att 
urskilja sig på andra sätt och skapa utrymmen som endast är avsedda för hotellgäster 
och därmed nischa sig mot endast hotellgäster. Ytterstadens hotell har problemet att de 
oftast ligger avskilda från närområdet och ligger vid trafikleder som skapar barriärer 
mot närliggande områden. 
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8. Slutsatser 
 
De slutsatser som kan utrönas genom denna studie är att hotell i viss mån har drag av en 
mötesplats likt den tredje platsen, men det finns även element av ett buzz, som kan 
förklara varför vissa hotell blir mer populära än andra. Den tredje platsen i sig är inte 
något som går att tillämpa fullt ut men att hotellen generellt har öppnat upp sig mer mot 
omvärlden. Hotellens möjlighet att kunna fungerar som en tredje plats bygger på att de 
har kombinerat två faktorer. De två faktorerna består av teknik exempelvis trådlöst 
internet och att de har tillgång till stora ytor i bland annat vid lobbyn. Dessa två faktorer 
har tillsammans med satsningar på bland annat bar och restaurang skapat möjligheter 
för hotellen att fungera som en tredje plats.  Hotellen blir dock inte en tredje plats fullt 
ut då arbete har en plats på hotellet då människor utifrån söker sig till hotellens publika 
miljöer för att arbeta. Vilket gör att de inte blir en plats som ligger mellan det första 
hemmet och arbetet utan en mix av att vara både arbete och nöje.  
 
Hotellens mer öppna inställning till externa gäster gör att staden i sin tur kan dra nytta 
av detta då det finns fler platser för människor. Det öppnar upp möjligheter för 
människor att träffa varandra och indirekt göra staden till en mer öppen plats att vistas 
på. Hotellen tjänar även på utvecklingen mot ett mer publikt rum då de får möjligheter 
till sidoinkomster utöver själva hotellnäringen. Hotellen främjar rum som har likheter 
med den tredjeplatsen då de vill skapa en känsla som lockar människor att både besöka 
och stannar kvar på hotellet. Känslan som hotell eftersträvar i sina publika utrymmen är 
en mix av både den tredjeplatsen och ett buzz. Detta bygger på att hotellen vill skapa en 
känsla av tillhörighet och gemenskap vilket liknar de som Oldenburg förespråkar i sin 
teori om den tredje platsen. De vill även addera en känsla av popularitet som kan liknas 
vid ett buzz. Människor som samlas på hotell och skapar en stämning genom att de 
förlägger sitt arbete eller fritid på dessa platser och kommer därmed i kontakt med andra 
ur samma grupp och därmed skapar känslan av ett buzz.  
 
Hotellens geografiska position påverkar deras val att öppna upp sig mot omvärlden och 
följa trenden eller ej. Det skiljer sig dock i hur olika hotell väljer att satsa på att bli 
öppna mot omvärlden och aktivt söker externa besökare. Det finns två olika typer av 
hotell som gör det: den första gruppen är de som ligger i de absolut mest gynnsamma 
city (pime location) lägena där strömmen av människor är ganska stor dag som natt 
vilket gör det relativt enkelt att bedriva både hotell och restaurang. Den andra gruppen 
är hotell som ligger i områden där det pågår eller precis pågått omvandlingar med till 
exempel infrastrukturen vilket gör att hotellen har möjlighet att knyta an till sitt 
närområde och bli en samlingspunkt. De som inte väljer att arbeta mot att få en öppnare 
atmosfär mot besökare utifrån ligger oftast i innerstaden eller i ytterstaden avskilt från 
annan bebyggelse. Hotellen i innerstaden ligger därmed utanför de så kallade prime 
location lägena och känner att konkurrens från andra hotell men även från andra barer 
och restauranger är för stor. Denna typ av hotell väljer i större utsträckning att inte 
öppna upp sina hotell till besökare utifrån då de inte visar upp sig som ett alternativ.  

8.1 framtida forskning 
 
Denna studie har behandlat hur hotell har använt sina publika utrymmen för att kunna 
attrahera fler människor. Därav är det intressant för framtida studier att koncentrera sig 
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på de som använder hotellobbys för att arbeta och kunna studera hur det påverkar 
resmönster och hur människor använder andra platser än de traditionella 
kontorsmiljöerna. Det skulle även vara intressant att gör en liknande studie om några år 
då det byggs flera nya hotell i Stockholmsområdet och studerar om de nybyggda 
hotellen blir mer eller mindre öppet mot omvärlden. Framtida studier skulle även kunna 
vara intressanta ur ett genusperspektiv om de fokuserade ytterligare på vilken specifik 
grupp av människor som är mest intresserade att använda hotellens publika utrymmen 
och om det kan vara så att det skiljer sig över dygnets olika timmar.  
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9.2	  Muntliga Källor   
 
Intervju (1) med hotelldirektör den 14/4 2015 
 
Intervju (2) med hotelldirektör den 15/4 2015  
 
Intervju (3) med hotelldirektör den 17/4 2015 
 
Intervju (4) med hotelldirektör den 21/4 2015 
 
Intervju (5) med hotelldirektör den 21/4 2015  
 
Intervju (6) med hotellchef den 21/4 2015 
 
Intervju (8) med anställd på hotell svar via mail, mailkorrespondens mellan den 21/4-25 
-2015 
 
Intervju (9) med hotelldirektör den 23/4 2015 
 
Intervju (10) med hotelldirektör den 29/4 2015 
 
Intervju (11) med hotelldirektör den 29/4 2015 
 
Intervju (12) med hotelldirektör den 29/4 2015 
 
Intervju (13) med hotelldirektör den 30/4 2015 


