Av: Felicia Höjer, Anna Ljungdahl, Sara Ohlsén, Linda Persson, Linn Ödman
Födelsedata: 95-09-27, 95-06-25, 95-12-23, 96-06-23, 95-07-29

SLEEP N’ STUDY
-AFFÄRSPLAN

Av: Grupp 14
Författare: Felicia Höjer, Anna Ljungdahl,
Sara Ohlsén, Linda Persson, Linn Ödman
Kurs: FOA134
Handledare: Joacim Björkvall
Inlämningsdatum: 2016 - 01 – 04

1

Av: Felicia Höjer, Anna Ljungdahl, Sara Ohlsén, Linda Persson, Linn Ödman
Födelsedata: 95-09-27, 95-06-25, 95-12-23, 96-06-23, 95-07-29

SAMMANFATTNING
Sleep n’ Study är ett hotell kombinerat med studentboende mitt i centrala Uppsala. I och
med sitt unika koncept har verksamheten en enastående möjlighet att slå igenom på
hotellmarknaden i Uppsala. Verksamhetsplanen har sin utgångspunkt i Sleep n’ Study’s
koncept samt affärsidé för att sedan fördjupa sig inom marknadsmixen samt kort- och
långsiktiga mål för verksamheten.
Tillsammans med primär och sekundärdata har vi samlat information för att nå den bäst
lämpade affärsplanen. Med detta i åtanke har arbetet lagts upp utefter hur hotellet på bästa
sätt ska implementera sig på marknaden med sitt unika koncept med en fördjupning inom
de 7:pna som ofta tillämpas på tjänsteföretag: produkt, pris, plats, påverkan, personal,
“physical evidence” samt process.
Målen har formulerats med hjälp utav en marknadsföringsmodell. Det operativa målet är att
70% av hotellrummen ska vara uthyrda. Budgeten ska följas och i det taktiska målet är
förhoppningen att beläggningen ska höjas till 80–90 %. Ett av målen som arbetet redogör för
är målet att öppna upp ytterligare ett hotell i en annan studentstad. Därefter är planen på
längre sikt att expandera och utveckla organisationen till en kedja med ett flertal
studenthotell runt om i landet.
För att uppfylla målen har vi tagit hänsyn till några olika marknadsföringsmodeller. Med
hjälp av dessa modeller tar vi lärdom om vilka hot, styrkor, möjligheter och svagheter Hotell
Sleep n´ Study har. Verksamheten använder både sociala medier och digital marknadsföring
som kommunikationsmedel.
För att kontrollera att våra mål följs kommer vi upprätta budgetar och kalkyler för att se om
målen följts och om vi uppnått den beläggningsgrad och det resultatet vi önskar.
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1. INLEDNING
1.1 AFFÄRSIDÉ
Sleep n’ Study’s verksamhet handlar om att tillgodose små plånböcker med hotellnätter
samt erbjuda uthyrning av studentrum till studenter. Hotellet erbjuder en personlig och
hemtrevlig helhetsupplevelse och eftersträvar att gästen ska känna sig som hemma. Priserna
ska vara låga för att ge möjlighet för framförallt studenter att kunna bo hos oss.
Hotellet är beläget i centrala Uppsala med närhet till shopping, restauranger och nöjen samt
med ett cykelavstånd till universitetets huvudcampus på endast sex minuter. Detta gör det
möjligt för dig som gäst att vara flexibel och alltid ha nära till allt.
För studenter på Uppsala universitet erbjuder vi uthyrning av studentrum mot
studentvänliga priser. Det enda som krävs av dig som student är ett bevis på studier vid
lärosätet.
Sleep n’ Study erbjuder enklare tjänster såsom ett café med enklare måltider och
bokningsbara studierum. För hyresgäster finns även tillgång till gemensamt kök samt
tvättstuga. Utöver detta satsar vi på service och känsla, för oss är det viktigt att du känner
dig som hemma.

1.2 VISION
Vår vision är att leverera en hemtrevlig och fräsch hotell- och uthyrningsverksamhet med
grym service och personlig känsla som ska vara tillgängligt för alla.
Sleep n’ study ska ständigt arbeta för att vara så inbjudande och personligt som möjligt.
Hotellet ska alltid kännas hemtrevligt för gästerna samt vara städat och fräscht. Vår personal
ska alltid motiveras att jobba med ett leende på läpparna och tycka om att gå till jobbet
vilket resulterar i toppservice. Sleep n’ Study hotellgäster ska alltid känna att de har pengar
kvar i plånboken när de lämnar oss.
I framtiden ser Sleep n’ Study sig växa och etablera sig på marknaden samt expandera till en
kedja och öppna fler Sleep n’ Study’s i studenttäta orter runt om i Sverige.
Sleep n’ Study har hotellet för dig som vill ha ett enkelt, fräscht boende centralt I Uppsala
samt en unik lösning för dig som är student, i staden där invånarna och studenterna är
många men bostäderna för få
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2.0 METOD
Arbetet har sin utgångspunkt i att skapa en säljande affärsplan för ett fiktivt hotell. För att
framställa affärsplanen har given kurslitteratur till största del legat till grund för de
sekundära källorna i arbetet. Som komplement har även en primär källa använts i form av en
intervju med ett hotell som har liknande koncept som det fiktiva hotellet Sleep n’ Study. För
att strukturera arbetet har boken Företagsekonomiska forskningsmetoder använts skriven
av Alan Bryman och Emma Bell (2013).
Genom att använda både primärdata samt sekundärdata skapas enligt Bryman & Bell (2013)
större trovärdighet för arbetet. Parments bok “Marknadsföring kort och gott” (2015) har till
största del använts. Där återfinns teorier och relevant fakta för hur en affärsplan kan byggas.
Även intervjun med Natti Natti hotell tillför information om hur ett verkligt hotell bygger sin
organisation. Genom detta har arbetet utgått från teorier samt empiri som tillsammans tagit
arbetet fram till en affärsplan genom olika strategier. Boken “Digital marknadsföring” (2015)
har kompletterat boken “Marknadsföring kort och gott” (2015) med fakta om modern
marknadsföring samt kommunikation.
En intervju har genomförts med Natti Natti hotell som är ett kombinerat hotell och
studentboende. Intervjun genomfördes via mail efter att telefonkontakt skett med den
driftansvariga. Intervjun utfördes med ett kvalitativt förhållningssätt, vilket är relaterat med
öppna och generella frågor där vikt läggs på intervjupersonens uppfattningar. En kvalitativ
intervju är således flexibel och eftersträvar detaljerade svar (Bryman & Bell, 2013). Intervjun
har utformats utifrån ett semistrukturerat perspektiv vilket innebär att intervjufrågorna har
formulerats utefter ett tema, alltså organisation. Vid semistrukturerade intervjuer skapas en
intervjuguide med frågor som ställs till en intervjuperson i taget som i sin tur får möjlighet
att utforma sina egna svar (Bryman & Bell, 2013).

2.1 PRIMÄR KÄLLA
Vår primära källa är en Intervju med Natti Natti hotell som är ett hotell kombinerat med
studentboende. Tio månader om året drivs verksamheten som studentboende och
resterande månader drivs det som hotell. Dagen inleds med personalmöte där förändringar
och information meddelas. Driftchefen Jessica menar på att det är morgonmötet som gör att
personalen får mer inflytande över verksamheten. Där får de möjlighet att påverka. Natti
Natti hotell har en verksamhetschef som tar de stora besluten. Jessica menar på att de har
en flexibel verksamhet eftersom personalen har liknande arbetsuppgifter. Skillnaden på
organisationen när hotellverksamheten börjar är att de är fler i personalen. Det är tio
anställda som städar hotellrummen och det bor max 64 stycken på hotellet samtidigt per
natt. När verksamheten blir till studentboende är det endast två städare på plats,
tillsammans med driftchefen Jessica som jobbar på Natti Natti hotell året om.
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3.0 OMVÄRLDSANALYS
3.1 MIKROMILJÖN
Mikromiljön är enligt Parment (2015) av yttersta vikt när en affärsplan ska utformas då
den innefattar alla de aktörer och individer som företaget har en relation till. Mikromiljön
observeras både internt samt genom externa relationer. “Mikron” är något som
organisationen kommer i kontakt med varje dag och därför är det enklare att ta hänsyn till
händelserna i mikromiljön än den mer komplexa makromiljön som redogörs för senare.
3.1.1 FÖRETAGET
Den interna mikromiljön finns inom Sleep n’ Study’s organisation (Parment, 2015). Alla de
olika enheterna skapar tillsammans vad som utgör stommen för hotellet. Här har Sleep n’
Study möjlighet att differentiera sig och ta plats på marknaden som det första kombinerade
hotell och studentboendet i Uppsala och genom detta skapa konkurrenskraft och ta en stark
position på marknaden. Uppsala är en av Sveriges största studentstäder och det råder i
dagsläget en stor bostadsbrist bland framförallt studenterna i Uppsala. Det är över 45.000
registrerade studenter på Uppsala Universitet men det finns endast runt 13.000
studentbostäder (SVT, 2016).
3.1.2 LEVERANTÖRER & MELLANHÄNDER
För Sleep n’ Study är det viktigt att ta god hand om sina leverantörer och samarbetspartners
då verksamheten inte kan bedrivas utan dem. Det krävs därför ett smärtfritt samarbete. Enligt
Parment (2015) är det av yttersta vikt att göra allt i sin makt gentemot leverantörer och
mellanhänder, för att dem i sin tur ska gör allt för att leverera till Sleep n’ Study så att
verksamheten ska kunna skötas utan några störningar.
3.1.3 INTRESSENTER
Allmänheten hör till hotellets intressenter, eftersom de har egna uppfattningar om hotellet och
därmed kommer påverka verksamheten. Det är viktigt att Sleep n’ Study strävar efter att
bygga en bra relation med intressenter, i och med att de kan komma att bli våra framtida
gäster på hotellet. Bland intressenterna ingår även medier och även de är viktiga att skapa en
god relation med. Det kommer ge oss möjlighet att få en rättvis bild av hotellet, då medier har
en stor påverkan på allmänheten (Parment, 2015). Det lokala samhället, det vill säga Uppsala
kommun har en stor påverkan hur intressenterna ser på Sleep n’ Study. Beroende på hur vi
behandlar och samverkar med andra företag i området kommer det att påverka ryktet på
marknaden (Parment, 2015).
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3.1.4 KUNDER
För Sleep n’ Study är det viktigt att skapa en kundkrets då vi är ett nystartat hotell. För att inte
bli utkonkurrerade av andra hotell i området är det viktigt att hitta ett segment som passar för
hotellets koncept. Att tänka ur ett kundperspektiv och skapa kundnöjdhet är nu viktigare än
någonsin eftersom att kunder idag är mycket påverkbara av vad omvärlden tycker och gör
(Parment, 2015). Sleep n´ Study riktar sig främst till studenter och dessa finns det rikligt av i
Uppsala (Uppsala kommun, 2016).
3.1.5 SOCIALA MEDIER
Vid användning av sociala medier ska det som publiceras granskas noggrant. Det bör även tas
i beaktning att allt kanske inte når ut på tänkt sätt på grund av brus. Brus kan vara störningar i
tekniken, som förhindrar information att publiceras (Ström, R. & Vendel, M.) Därför
använder Sleep n´ Study sig av olika sociala medier för att marknadsföra sitt koncept. Om
marknadsföring görs på ett flertal sociala medier minskar risken för brus. Sleep n´ study vill
även nå ut till en så stor marknad som möjligt, det görs också lättast om företaget
marknadsför sig på många olika plattformar.
3.1.6 KONKURRENTER
För att lyckas med ett företag är det viktigt att se över vilka konkurrenter som finns på
marknaden. Detta för att få en inblick i vad andra företag gör bra, vilket Sleep n’ Study sedan
kan tillämpa, men även undvika det som bidrar till en negativ effekt. Det är även viktigt för
att kunna hitta sitt sätt att särskilja sig från konkurrenterna och sticka ut på marknaden
(Parment, 2015). Uppsala City Hostel är en konkurrent då dem i likhet med Sleep n´ Study
differentierar sig som ett lågprishotell (Uppsala city hostel, U.å.). Hotellkedjan Scandic kan
också ses som en konkurrent till Sleep n´ Study då dem erbjuder hotellrum inom mellanklasssegmentet, men eftersträvar precis som Sleep n´ Study en hög service (Scandic, 2016). Det är
dock av hög relevans att se till konkurrenter som finns även utanför Uppsala, då ett billigare
bostadsalternativ ihop med pendling kan vara ett alternativ till boende i centrala Uppsala.
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3.2 MAKROMILJÖN
Makromiljön är den globala affärsmiljö som organisationen verkar i. I den
ingår geografisk, ekologisk, politisk, demografisk, ekonomisk, teknologisk och kulturell
omvärld. Organisationen kan inte påverka detta, utan måste förhålla sig till dessa yttre
faktorer (Parment, 2015).
3.2.1 GEOGRAFISK OMVÄRLD
Hotell Sleep n' Study ska bedrivas centralt i Uppsala där Hotell Svava tidigare låg. Sedan
tidigare har Hotell Svava gått i konkurs och därmed tar vi över dess geografiska position och
öppnar upp på samma placering.
3.2.2 EKOLOGISK OMVÄRLD
Uppsala är en kommun som värnar om miljön. I kommunens miljö- och klimatprogram för
2014–2023 står det att kommunen bedriver ett brett arbete kring dess miljö- och klimat.
Uppsala har ett uttalat mål kring kommunens ekologiska omvärld, det lyder: ”Uppsala
kommun är år 2023 en av de bästa kommunerna i Sverige på miljö- och klimatdriven affärsoch verksamhetsutveckling genom effektiv samverkan mellan det lokala närings- och
samhällslivet” (Uppsala kommun, 2014).

3.2.3 DEMOGRAFISK OMVÄRLD
I Uppsala kommun är ”unga vuxna”, personer mellan 25–44 år den till antalet största
generationen år 2016 (Uppsala kommun, 2016). Uppsalas invånare ökar varje år med cirka
3000 personer/år (Uppsala Kommun, u.å.). I staden utgör en stor del av befolkningen
studenter. På Uppsala Universitet studerar drygt 40 000 personer (Uppsala Universitet,
2015).
3.2.4 POLITISK OMVÄRLD
Under nuvarande mandatperiod styrs Uppsala kommun till störst del utav
socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. Dessa partier utgör tillsammans 42 av
de 81 mandaten i fullmäktige (Uppsala kommun, 2014). Svenska rikets regering består idag
av socialdemokraterna och miljöpartiet (Regeringskansliet, 2016). Det är dessa politiska
ställningstagande som främst kommer att påverka Sleep n' Study.
3.2.5 EKONOMISK OMVÄRLD
Beroende på hur ekonomin i landet ser ut, så kommer det att påverka hotellverksamheten
och dess affärer samt framgångar. Idag är det högkonjunktur i Sverige, det vill säga att
många människor har jobb, vilket leder till att fler konsumerar. För butikerna betyder det
bättre försäljning samt att arbetslösheten är låg (Ekonomifakta.se, 2016). Vilket är bra för
Sleep n' Study eftersom kunder vid högkonjunktur är mer villiga att spendera pengar.
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3.2.6 TEKNOLOGISK OMVÄRLD
Teknologi är väldigt viktigt och avgörande för oss i organisationen. Vi behöver fungerande
teknologi för att verksamheten ska fungera genom exempelvis bokande av hotellrum. Delvis
för att Sleep n' Study ska kunna gå runt, men även för gästernas bekvämlighet (Lundblad,
2003). Som Jessica på Natti Natti antydde är det viktigt med daglig kommunikation, såsom
deras morgonmöten. Sleep n’ Study kombinerar möten med ett chattsystem över nätet för
att på ett enkelt sätt få kommunikationen att flyta på smärtfritt. Det är därför av stor vikt för
Sleep n’ Study att teknologin med internet fungerar utan problem.
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4.0 SLEEP N’ STUDY’S ORGANISATION
4.1 ORGANISATIONSSTRUKTUR
För att Sleep n´ Study ska fungera måste det finnas en väl svetsad organisationsstruktur som
samspelar med affärsplanen. För att skapa den mest gynnsamma organisationsdesignen för
Sleep n’ Study behöver organisationen strukturera sig efter en enkel struktur, vilket innebär
att mycket ansvar läggs på högsta ledningen (Forslund, 2013). Valet av struktur beror på att
de är en liten organisation som strävar efter att ha så få anställda som möjligt för att kunna
hålla nere kostnaderna. Enheterna i organisationen delas upp efter funktioner. Genom att
Sleep n' study är en så pass liten organisation är det till stor fördel att personalen kan lite av
allt. Därav stämmer det även överens med Hotell Natti Natti som menar på att det är ett
effektivt sätt att spara in pengar, genom få anställda som kan många delar av verksamheten.
Organisationsdesignen har tagit hänsyn till situationsfaktorer som spelar an för situationen
verksamheten står framför. Dessa är dels för att de är en liten och nystartad organisation.
För att upprätthålla en god arbetsmiljö har de anställda motiverats med icke-monetära
belöningar (Forslund, 2013). En god kommunikation mellan anställda och driftansvariga är
viktigt för arbetsmiljön. Natti Natti Hotell menar på att de anställda ska känna sig delaktiga
och olika synpunkter uppskattas. Arbetsmiljön för de anställda blir därmed bättre och de
anställda känner sig motiverade av detta utan att det monetära belöningssystemet måste
användas.
Sammanfattningsvis kommer Sleep n' Study bestå av en styrande enhet med sex enheter
under sig uppdelade efter funktioner, under dessa finns de anställda på hotellet. Totalt
jobbar 20 stycken på hotellet. En VD/hotellchef, en personalchef, en marknadschef, en
ekonomichef, fyra receptionister, en caféansvarig, fyra cafébiträden, en drifttekniker, fem
städare och en inköpsansvarig.

Figur 1, egen bild
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4.2 LEVERANTÖRER
Triller Mat & Bröd är ett bageri och en cateringfirma belägen i Uppsala och är en leverantör
till Sleep & Study. De erbjuder catering inom cafébeställningar, smörgåsar och fikabröd
(Triller Mat & Bröd, u.å.) och därifrån görs beställningar till caféet beläget på hotellet.
Ytterligare en leverantör till Sleep & Study är Tingstad vilken förser företaget med
städartiklar, arbetskläder, papper och engångsartiklar till caféet (Tingstad, 2013) för att
nämna några. Leverantörer innebär stora kostnader för företaget och det är av stor vikt att
välja pålitliga och kompetenta leverantörer som kan kompletterar verksamheten (Parment,
2015).
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5.0 SWOT - ANALYS
En SWOT-analys är en matris över en organisations eller ett företags styrkor, svagheter,
möjligheter och hot. En SWOT analys görs för att få kontroll över nuläget samt bereda sig
på vad som kan komma att hända (Parment, 2015). Genom att se till mikro- och
makromiljön kan en SWOT-analys skapas.

Styrkor

Svagheter

Möjligheter

Hot

Kombinerat hotell &
studentboende
Lågt pris
Tilläggstjänster

Nya på marknaden
Inte stereotypisk
hotellupplevelse
Okända

Samarbeten
Expandera
Top-of-mind

Lågkonjunktur
Konkurrenter

Styrkor
En styrka är att vi har ett unikt koncept där det både erbjuds vanliga hotellrum och uthyrning
av studentrum. Konceptet gör att vi sticker ut på marknaden i Uppsala. En annan styrka är
alla de tilläggstjänster vi erbjuder på vårt hotell som studierum och café. Ytterligare en
styrka är det låga pris vi erbjuder till gästerna. Detta gör Sleep n’ Study konkurrenskraftiga
gentemot hotell som erbjuder likvärdiga rum till ett högre pris.
Svagheter
Fortsättningsvis har en analys gjorts som visade att Sleep n’ Study’s främsta svagheter är att
hotellet är nytt på marknaden. Att ingen sedan tidigare känner till konceptet och hotellet är
en svaghet. Ytterligare en svaghet är att vi inte erbjuder en typisk hotellupplevelse. För de
konsumenter som vill ha en typisk hotellfrukost är inte Sleep n´ Study det självklara valet,
vilket gör att en kundgrupp försvinner.
Möjligheter
Möjligheterna för Sleep n’ Study att utvecklas genom samarbeten samt expansion är stora
om verksamheten tar tillvara på sin position som nya på marknaden och lyckas slå igenom.
Att bli stora på marknaden och utvidga verksamheten är väldigt viktigt, eftersom vi på lång
sikt vill utvecklas till en kedja. Att vara det självklara valet hos gästerna är en fördel och även
att ses som det bästa alternativet för studenterna.
Hot
Sleep n’ Studys hot är huruvida makromiljön ser ut för tillfället. Ekonomin kan vara ett hot
beroende på hur den ser ut, idag är det dock inget hot då högkonjunktur råder i Sverige. Om
en eventuell lågkonjunktur uppstår kommer det att påverka hotellet negativt i och med att
efterfrågan kan komma att sjunka kraftigt. Även Sleep n’ Studys konkurrenter är ett hot om
deras verksamhet visar sig gå bättre än vår samt om nya liknande koncept öppnas i
framtiden är även de ett hot.
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6. MÅLSÄTTNINGAR
Målen har skapats efter SMURT-modellen. Modellen består av fem delar som alla ska
beaktas vid målsättning. S står för specifikt, M för mätbart, U för uppnåeligt, R för
relevant och T för tidsbestämd. Det är viktigt att ha flera mål som sträcker sig under olika
tidsintervall. Detta i sin tur kallas för delmål på kort sikt och mål på lång sikt (Forslund,
2013).

6.1 OPERATIVA MÅL
Sleep n’ Study’s operativa mål är att på ett år lyckats etablera oss och bli stadiga på
marknaden. Studentrummen ska vara uppbokade till minst 70% under det första året, för att
sedan stegvis öka. Detta är ett rimligt mål då bostadsbristen är hög. Samarbetet med
Uppsala universitet ska även flyta på och vi ska erbjuda nya studenter i staden boende hos
oss i utbyte mot att universitetet marknadsför oss.

6.2 TAKTISKA MÅL
Vårt taktiska mål är att följa budgeten för angiven period, tanken är att öka beläggningen till
någonstans mellan 80–90%. Budgeten är en del av den taktiska planen, således är
målsättningen att fullfölja denna plan. Ett annat taktiskt mål vi strävar efter är att
likviditeten skall ligga på plus.

6.3 STRATEGISKA MÅL
På lång sikt är planen för Sleep n’ Study att expandera och utvecklas till en kedja med ett
flertal studenthotell runt om i landet. Hotellen ska vara placerade i liknande städer som
Uppsala där bostadsbristen är hög och studenterna många. Inom fem år vill vi ha öppnat
ytterligare ett hotell och till följd av denna expansion kommer förändringar ske i
organisationen då ny personal kommer behöva anställas. Förhoppning är att kunna skapa
samarbeten med högskolor även i andra städer samt öka vår marknadsföring genom sociala
kanaler. Övriga strategiska mål sett till de ekonomiska aspekterna är att hålla den uppsatta
budgeten för att möjliggöra en expansion men även öka omsättning.

13

Av: Felicia Höjer, Anna Ljungdahl, Sara Ohlsén, Linda Persson, Linn Ödman
Födelsedata: 95-09-27, 95-06-25, 95-12-23, 96-06-23, 95-07-29

7.0 STRATEGI
7.1 MARKNADSUTVECKLING
För att Sleep n’ Study ska kunna växa på sikt och nå det strategiska målet med att öppna upp
ytterligare ett hotell i någon av Sveriges attraktivaste studentstäder krävs det att en tydlig
tillväxtstrategi tillämpas. Tillväxt kan ske på ett flertal vis och ett av dessa är
marknadsutveckling, det innebär att man går in på en ny marknad (Parment, 2015). För
Sleep n’ Study innebär det att vi öppnar ett nytt hotell på en ny marknad alltså i en ny stad
och således tillämpar vi en tillväxtstrategi i form av marknadsutveckling.

7.2 STP-PROCESSEN: SEGMENTERING, TARGETING OCH POSITIONERING
Segmentering, targeting och positionering (STP) är två viktiga begrepp inom
marknadsföring och är av stor vikt vid både skapandet av en strategisk plan och en taktisk
plan för Sleep n’ Study. STP-processen handlar enligt Parment (2015) om att använda sina
resurser effektivt och hitta nya möjligheter till att växa attraktivt. För Sleep n’ Study vars
vision är att expandera och utöka sin verksamhet i framtiden är det viktigt att applicera
denna process.
7.2.1 SEGMENTERING
Vid segmentering delar man in konsumenter i olika grupper, så kallade målgrupper. Dessa
målgrupper delas in utifrån behov, önskemål och köpbeteende, för att en relevant
marknadsföringsstrategi samt marknadskommunikation ska kunna tas fram (Parment, 2015).
Vi har tagit fram två målgrupper för Sleep n’ Study vilka är studenter och föräldrar till
studenter. Den primära målgruppen är studenter vid Uppsala universitet i åldrarna 19–25 år.
Som en av Sveriges största studentstäder med omkring 40 000 studenter (Uppsala
Universitet, 2015) lider Uppsala brist på studentbostäder och det kan generellt sett ta mellan
ett till två år att få tag i en studentbostad (Svenska Dagbladet, 2011). På grund av detta
underskott av boenden finns det varje år ett stort antal studenter som är i behov av ett
boende. Den sekundära målgruppen blir således föräldrar till studenter vid Uppsala
universitet. Målgruppen befinner sig i åldrarna 40–60 år, de är turister i Uppsala och är på
jakt efter ett prisvänligt boende under sin vistelse.
7.2.2 TARGETING
Utifrån en analys av olika målgrupper som sker i segmenteringen kan man välja rätt
målmarknader. Att välja “rätt” målmarknad ökar effektiviteten i marknadsföringen, för att
välja rätt tas en rad olika faktorer i åtanke. De faktorer som bör återfinnas i målmarknaden
är att de ska vara distinkta, tillgängliga, lönsamma och mätbara (Parment, 2015). De
segment vi valt är som ovan nämnt primärt studenter och sekundärt föräldrar till studenter
och de har valts utifrån dessa fyra faktorer. Målgrupperna är distinkta i det avseendet att de
inte är allt för lika eller överlappar andra segment på marknaden. Segmenten är tillgängliga
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genom att det är möjligt att nå ut till dem främst genom den marknadskommunikation vi
tillämpar. Studenter och föräldrar till studenter anser vi vara tillräckligt stora segment för att
kunna generera en lönsamhet då det finns mer än 40 000 studerande i Uppsala (Uppsala
Universitet, 2015) och minst lika många föräldrar. Målgrupperna är mätbara utifrån den
aspekt att man kan hålla koll på hur många studentrum och vanliga hotellrum som hyrs ut
och eventuellt “föra statistik” under året och utifrån det mäta kostnader och intäkter
förknippade med de två segmenten (Parment, 2015).
7.2.3 POSITIONERING
När målgrupperna tagits fram och analyserats tillämpas positionering. Som Parment (2015)
nämner är det i detta steg som lämpliga marknadsföringsverktyg tillämpas för att
positionera företaget på marknaden gentemot sina konkurrenter. Utifrån dessa
marknadsföringsverktyg kan man i sin tur ta fram den taktiska planen som nämns nedan.
Positioneringen handlar om hur tjänsten kommuniceras, prissättas och hur varumärket
uppfattas (Parment, 2015). För Sleep n’ Study innebär det hur vi utvecklar vår taktiska plan
utifrån dessa aspekter, det är av stor vikt att vi tillämpar rätt marknadsföringsverktyg och
jobbar med vårt varumärke.
7.2.3.1 POSITIONERINGSKARTA

Figur 3, egen bild
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7.2.3.2 ANALYS AV POSITIONERINGSKARTAN
Vid analys av positionering kan en positioneringskarta skapas för att ge en övergripande blick
av konkurrenter. Ovan är en positioneringskarta över Sleep n’ Study och konkurrenterna,
positioneringen i kartan sker utifrån kundernas uppfattning av hotellen. När
positioneringskartan skapas tas även en del andra faktorer i åtanke, som styrkor, svagheter
och framtiden. För att ha möjlighet att positionera sina konkurrensfördelar är det av stor vikt
att välja en position som är ledig och sticker ut. Positioneringskartan utgår utifrån olika
dimensioner som är relevanta för marknaden företaget verkar inom (Parment, 2015). För oss
som vill vara ett kostnadseffektivt hotell med hög standard var det av stor vikt att utgå från
“pris” och “kvalité” och utifrån dessa två dimensioner placera ut oss själva och våra främsta
konkurrenter på kartan. Grand Hotel Hörnan, Scandic Upplandia och Uppsala City Hostel
befinner sig i Uppsala medan Natti Natti Hotell är placerat i Halmstad. Vi har valt att lägga
oss snarlikt med Natti Natti hotell i Halmstad då våra koncept är liknande, eftersom hotellen
är belägna i två helt olika städer går detta bra.
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8. TAKTISK PLAN
Kombinationen av olika konkurrensmedel som en organisation använder sig av kallas för
marknadsmix eller även kallad “marknadsföringsmix". Begreppet marknadsmix används
för att definiera de strategiska positionerna på marknaden, det vill säga hur vi förhåller
oss till de fyra p:na: produkt, pris, påverkan och plats. Det finns även andra varianter av
denna modell om man bortser från de 4:pna, som 7p-modellen eller de 4 c:na. 4cmodellen: Consumer, Cost, Communication, och Convenience är mer inriktad på kunderna
och passar bättre in på en mer nischad marknadsföring (Parment, 2015).

8.1 MARKNADSMIX
8.1.1 PRODUKT
Beroende på om produkten är en ren tjänst eller en ren vara kommer det att påverka
definitionen av vår produkt. Hotellets koncept är en kombination av tjänster och varor,
därför går det ej att klassificera som en enstaka produkt. I och med detta blir Sleep n’ Study
liksom många andra företag en blandning av varor samt tjänster. Kärnprodukten för hotellet
är övernattning (tjänst), den verkliga produkten är rummen med den simpla, smarta
inredningen. Den utvidgade produkten motsvarar studierummen och cafeterian. När den
huvudsakliga produkten är en tjänst ligger fokus på servicen, det vill säga hur vår personal
bemöter personalen (Parment, 2015). Tjänsterna är bland annat att du har tillgång till ett
gemensamt kök samt tvättstuga. Ett café kommer finnas på plats med försäljning av varor
som enklare frukost, maträtter och fika till förmånliga priser. Ytterligare tjänst som finns
tillgänglig på hotellet är bokningsbara studierum, detta med tanke på att våra studentrum
inte rymmer enskild studieplats som skrivbord.
8.1.2 PRIS
Sleep n´ Study är verksamma inom segmentet studenter, därav kommer prisbilden för
hotellet vara lågpris. Priset kommer att påverkas av konkurrenterna, som är andra
lågprishotell och hyresföreningar. Sleep n´ Study kan prismässigt konkurrera med dessa då
hotellet inte har några höga interna kostnader.
8.1.3 PLATS
Platsen kopplas direkt ihop med distributionskanaler och vilka system som används för
distributionskanalerna. Platsen används som ett medel för att göra produkten tillgänglig för
slutkonsumenten (Parment. 2015). Dels är hotellets position i centrala Uppsala den plats
som verksamheten syns på men de olika plattformar som hotellet distribueras på ses också
som en plats. De platser Sleep n´ Study har valt att marknadsföra sig på är således på
ungdomliga sociala medier, såsom Instagram och Facebook. Detta då den primära
målgruppen är studenter, som flitigt använder sig utav dessa medier. Hotellet marknadsförs
även på Uppsala Universitet då detta också är ett sätt att fånga in den primära målgruppen.
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Ytterligare en distributionskanal som används är hotellets egen webbsida samt olika
bokningssajter. Dessa kanaler är främst effektiva för att fånga in vår sekundära målgrupp.
8.1.4 PÅVERKAN
Att kommunicera med målmarknaden är av hög relevans, på Sleep n´ Study används
säljande kommunikation i form utav sociala medier och faktiskt bemötande.
Sleep n´ Study vill leverera information om sitt koncept på många olika plattformar för att
fånga in så många kunder som möjligt så kostnadseffektivt som möjligt. Genom att synas på
sociala medier i olika former nås en bredd av människor och det är samtidigt
kostnadseffektivt. Att vara på plats på Uppsala Universitet och bedriva marknadsföring
direkt till vår målmarknad på så vis är också ett kostnadseffektivt alternativ. Sleep n´ Study
vill även att kommunikation till framtida kunder sker via ”word-of-mouth” i hög mån.
Hotellet strävar efter att hålla sina gäster nöjda i högsta mån och ser gärna att detta sprider
sig utav gästerna.
8.1.5 PERSONAL
Personalpolicyn och kundservice går hand i hand. I empirin nämns det att personal som får
variera sitt arbete och växla mellan arbetsuppgifter genererar en förhöjd upplevd kvalitét
både hos de anställda och hos gästerna. Att personalen ska känna sig delaktiga och trivas är
en viktig del i organisationen. På så vis värnar vi om de anställda. Att se sambandet mellan
trivsam personal och nöjda gäster är viktigt för att skapa en bra arbetsmiljö (Parment, 2015).
Från den primära källan ser vi även där att personal som har liknande arbetsuppgifter
effektiviserar verksamheten och gör den mer flexibel. Intervjun med Natti Natti hotell
antyder att de värdesätter personalens inflytande i organisationen. Därmed är balansen
viktig mellan personalens sätt att påverka och ett varierat arbete. Genom regelbundna
möten uppdateras personalen och det blir mindre missförstånd kring verksamheten.
8.1.6 PROCESS & FYSISKA BEVIS
Processen beskriver hur vi väljer att leverera vår tjänst och vilka rutiner vi har. Att hantera
kunder på bästa effektivaste sätt. Genom att det går att boka vårt hotell via både vår
hemsida, bokningssajter och telefon gör det att vår tjänst är tillgänglig dygnet runt. Att
behandla kunder likadant och låta de utvärdera sin upplevelse av hotell Sleep ´n Study är
viktigt för ständig förbättring av verksamheten. Det fysiska beviset handlar om hur vi valt att
etablera vår miljö på ett så tilltalande sätt som möjligt och att påverka kunden innan han
eller hon bestämmer sig. Genom att ha en tydlig och smidig hemsida kan man få kunden att
bli uppmärksam på hotellet. Med tanke på att studenter är i fokus av vår verksamhet gör att
potentiella kunder som studerar kan tilltalas av vår affärsidé.
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8.2 HUR VI NÅR UT MED VÅR MARKNADSKOMMUNIKATION
Facebook och Instagram gör det möjligt att interagera socialt genom att chatta och lägga
upp bilder. Genom att kommunicera genom signaler som identitet, närvaro och rykte
hamnar dessa under kategorin sociala medier (Ström & Vendel, 2015, s.22). Facebook
kommer till största del användas som ett verktyg för att förmedla information om kampanjer
i form av korta informativa texter med kompletterande bild. Instagram kommer fungera mer
som en uppvisningskanal. Där kommer bilder postas på vad som händer på hotellet samt
tillfälliga kampanjer. Mer målande än Facebook men mindre informativt. Viktigt är det
Parment (2015, s.43) benämner om att de kontaktytor som finns måste spegla varandra och
föra ut samma signaler och information till gästerna. Vilket de olika kanalerna kommer att
göra genom att de kommer förmedla samma information fast på olika sätt.
Ytterligare ett kommunikationsmedel är Sleep n’ Studys webbsida. Webbplatsen finns till
och fungerar som ett komplement till de sociala kanalerna. Där kommer den bärande
informationen att samlas samt praktiska funktioner såsom rumsbokning. På hemsidan
återfinns all information om hotellet och dess verksamhet. Det positiva med en webbsida är
att de är interaktiva och innehåller multimedia jämfört med de sociala kanalerna som har
färre funktioner men oftast är mer lättillgänglig för konsumenten (Ström m.fl., 2015, s.21).
Tanken är också att vi ska synas hos vår samarbetspartner Uppsala universitet och via deras
Facebook-sida förmedla våra kampanjer till studenterna.
Att digitala kanaler är ett billigt kommunikationsmedel är ett ytterligare skäl till att satsning
valts att göra på detta. Då tanken är att hotellet ska vara ett budgethotell behöver alla
kostnader som är möjliga hållas nere. Digital marknadsföring känns för oss rätt i tiden, det är
modernt och med dagens samhälle då vi går mot en mer digital värld. I och med detta tänker
vi även lägga ner lite extra pengar på att finnas med hos olika bokningssajter. Sleep n’ Study
kommer använda sig av Booking.com, där kan våra gäster läsa mer om hotellet och boka sina
hotellrum eller ansöka om uthyrning av studentlägenheter. Detta ger även Sleep n' Study
möjlighet att interagera med samarbetspartner på deras medier (Ström & Vendel, 2015). Vi
är konkurrenskraftiga på booking.com pga. av vårt unika hotellkoncept med möjlighet att
boka även studentrum. För att nå ut till övriga konsumenter kan även PR vara något vi kan
tänka oss. Att exempelvis försöka ordna en intervju med lokaltidning kan hjälpa oss att få en
startskjuts in på marknaden. Då når vi en blandad målgrupp och folk i staden får upp ögonen
för oss. Att skapa en allmän kännedom i staden är alltid bra.
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9. BUDGET
En budget är ett medel som används för att förutspå framtiden. Budgeten utgår ifrån
specifika villkor och innehåller antagande om hur saker och ting kommer att utvecklas. En
budget kan även ses som ett redskap för att mäta graden av måluppfyllelse. Ett exempel
på detta är att med enkelhet kolla huruvida budgeten har följts eller inte (Greve, 2011).

9.1 SLEEP N’ STUDY’S EKONOMISKA UTVECKLING
För att få en övergripande förståelse om Sleep n’ Study affärsplan är genomförbar har en
grov resultatbudget gjorts med fokus på att hitta en lösning för att få så låga
personalkostnader som möjligt. Med den budget och förkalkyl som nu har lagts finns
möjlighet för hotellets verksamhet att endast uppnå 70% beläggning och ändå gå plus, vilket
går att se i tabellerna under. Det är viktigt att det finns en säkerhetsmarginal, speciellt i ett
nystartat företag eftersom vi är nykomlingar på marknaden och först inom vår nisch i staden.
Tanken är att desto fler år Sleep n’ Study varit verksamma desto högre ska beläggningen bli
och desto mer kommer företaget generera vinst. I tabellerna följer sammanfattning av
personalkostnader, totala schablonkostnader, intäkter samt två resultatbudgetar en vid 90%
beläggning och en vid 70% beläggning. Om tre år är förhoppningen att vi ska närma oss 85–
90% beläggning och därmed generera en god avkastning på företaget.

9.2 PRISER

Rumspriser
Studentrum

Per månad
5 010,00 kr

Per Natt
167,00 kr

Enkelrum

500,00 kr

Dubbelrum

750,00 kr
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9.3 ÖVERSIKT UNGEFÄRLIGA KOSTNADER OCH INTÄKTER
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10. KONTROLL OCH UPPFÖLJNING
För att försöka hålla vår tänkta budget är det viktigt att vi i början av varje år upprättar
förkalkyler för våra olika kostnadsslag för att få överblick över om ett beslut ska fattas eller
inte. Det är även viktigt att komplettera detta med att upprätta budgetar i början av året för
att sen återkoppla och kontrollera ifall dessa har följts. För Sleep n’ Study är det viktigt att till
en början hålla sig till en hård budgetstyrning, vilket enligt Greve (2011) innebär att både
upprättande och uppföljande av budget är viktigt. Helst ska inte budget heller avvika från
det tänkta i början av året. Detta är viktigt i ett nystartat företag för att kunna upprätthålla
någon typ av struktur i början (Greve, 2011).
För att få verksamheten att under tidens gång fortlöpa är även chattsystemet som kommer
fungera som ett kommunikationsmedel inom företaget samt alla möten som sker viktiga
stunder för att följa upp hur budget följs samt hur det går. Genom att ofta ha kontroller och
följa upp hur det går leder det till att på enklare sätt upptäcka om budget håller på att
avvikas från och i god tid ta till åtgärder och se på lösningar för att kunna följa den
upprättade budgeten vid början av året.
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BILAGA

Intervjufrågor, - Mimer AB & Natti Natti hotell
1. Hur många anställda har ni i ert företag idag? (Alla som verkar i organisationen, så de som
verkligt verkar på hotellet, samt de högre uppsatta som VD, hotellchef mm.)
1.1 Hur har ni valt att organisera personalen? (Har ni VD, städare, receptionist?)
1.2 Något ni uteslutit eller lagt till?
2 Vilka är de som bestämmer stora beslut på hotellet?
2.1 Hur kan de anställda vara med och påverka organisationen?
3.Hur ser en vanlig dag ut på hotellet? Hur många arbetar tillsammans? (hur många gäster
har ni boende på hotellet samtidigt?)
3.1 Hur kommunicerar de olika avdelningarna med varandra?
4. Har ni stött på några problem under organisationens verkan? “Exempel: Missnöjd personal
eller gäster?” Och hur gick ni tillväga för att lösa dem?
4.1 Hur hanterar ni sjukdomar på jobbet? Om någon blir sjuk, hur löser ni det?
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