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Förord
I denna affärsplan kommer vi att beskriva vad
som för oss en gång var en dröm, men som med
detta arbete har utvecklats till att kunna bli en
verklighet. Vi vill påpeka att namnet Radical
Hotel är ett namn som vi har använt oss av i
arbetet, men som inte nödvändigtvis behöver
vara det namn vi använder i en realitet.
”Den som uppfattar framtiden som motvind går åt fel håll.”
(Martin Held)
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Sammanfattning
Titel:
Radical Hotel
– en affärsplan

Författare:
Mattias Thunholm och Marcus Boström

Handledare:
Bertil Hultén

Utbildning:
Ekonomistyrning C/Marknadsföring C

Syfte:
Vi åsyftar att undersöka möjligheterna att starta upp och driva det mindre hotellet. Vi vill med
denna affärsplan undersöka marknaden och upptäcka eventuella brister i idén före den blir
verklighet.

Frågeställning:
– Hur etableras och drivs det mindre hotellet på ett framgångsrikt sätt?

Metod:
Vi har gjort en kvalitativ fallstudie på tre hotellföretag och använts oss av semi-strukturerade
intervjuer med berörda personer på de tre olika hotellen. Teorin har insamlats genom relevant
litteratur inom ekonomi och marknadsföring samt via elektroniska källor.

Slutsats:
Vi har visat på att det finns goda möjligheter att skapa en hotellverksamhet i en stad som
Göteborg. Dock under vissa förutsättningar; att vi får tag i en lokal som passar våra behov
samt att vi får en omsättningsbaserad hyra så vi slipper tunga investeringskostnader.

Nyckelbegrepp:
Hotell • Beläggning • Turism • Resande • Affärsplan • Affärsidé • Visioner • Mål • Strategier •
Markandsföring • Varumärken • Kunder • Konkurrenter • Ekonomi • •Analyser • Koncept
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Abstract
Title:
Radical Hotel – a businessplan

Authors:
Mattias Thunholm and Marcus Boström

Tutor:
Bertil Hultén

Education:
Business economy C

Purpose:
Our mainpurpose is to look in to the possibilities of starting and operating a middle sized
hotel. The purpose of doing this busineessplan is to investigate the market and try to
determine possible flaws before it becomes a reality.

Question:
How to establish and operate a middle sized hotel in a successful way?

Method:
We have performed a case study of three hotels with their representatives and performed a
semi structured interview with each representative. The theory has been gathered through
relevant literature within the topics of economy, marketing and electronically sources.

Results:
We have proven that there are excellent possibilities to establish a hotel within the region of
Gothenburg. There are though a few conditions that has to be met to be able to go through
with the project, that we will find a hotel that suits our needs and that we can have a turnover
based rent so we are able to survive the necessary investments that we need to do in the
beginning.

Keywords:
Hotel • Booking • Tourism • Travel • Business plan • Business idea • Vision • Goals •
Strategies • Marketing • Branding • Customers • Competitors • Economy • Analysis • Concept
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Kapitel 1
Inledning
Bakgrund
I dagens alltmer globaliserade värld växer sig turismen allt starkare vilket medför en större
efterfrågan på olika tjänsteprodukter. Med globaliseringen har ett friare resande möjliggjorts
både för fler människor men också till platser som tidigare inte var möjligt. Generellt har
människor i västvärlden idag både mer tid att disponera som de själva önskar, samtidigt som
de har större finansiella tillgångar än vad de har haft under tidigare decennier (Blom 2004).
Detta har varit en förutsättning för turismindustrin som vi ser den idag. Den teknologiska
utvecklingen är naturligtvis också något som går hand i hand med den globaliserade
turismutvecklingen. Har man bara tillgång till en dator med Internet- uppkoppling kan man
mycket snabbt på ett enkelt sätt ta del av ett i stort sett obegränsat utbud av olika typer av
resor och destinationer. De stora resebolagen har databaser där ett stort antal hotell, flygbolag,
destinationer och så vidare finns tillgängliga på en samlad plats för den individuella resenären
att ta del av (Castells 2000).
Enligt ”Nuteks rapport om svensk turism och turismnäring” (2007) så har turismen i Sverige
en positiv utvecklingskurva. 2006 omsatte svensk turism 190,9 miljarder kronor vilket är en
ökning från 2005 med 9,8 %, detta motsvarar 2,79 % av Sveriges totala BNP. Av dessa står
svenska fritidsresenärer för 46 %, affärsresenärer för 21 % och utländska resenärer står för 32
%. De totala gästnätterna (hotell, camping, vandrarhem och pensionat) ökade 2006 med 6,3
% till 47 762 609 gästnätter jämfört med 2005. Detta ger en mycket positiv syn på
turismutvecklingen då det sker en kraftig ökning inom dessa områden och denna ökning antas
fortsätta de kommande åren. Av de totala gästnätterna 2006 så består 22,9 % av utländska
besökare varav hälften av dessa har valt att bo på hotell (Nutek 2007:41).
Med hänsyn till turismutvecklingen så ökar också marknaden för hotellboende. Idag finns det
1917 stycken hotell i Sverige med totalt 93 000 rum. Detta gav en beläggningsgrad för 2006
på 49,2 %. Storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö hade dock en betydligt högre
beläggningsgrad. I Göteborg så hade man 2006 en genomsnittlig beläggning på 63 % inom
hotell (Restauratören nr 10, 2007). Av den totala turistkonsumtionen i Sverige så står boende
på hotell för drygt 28 miljarder vilket är ca: 15 %. För dessa 28 miljarder står
affärsresenärerna för 50 %, fritidsresenärerna för 31 % och utlandsbesökarna för 19 %
(Nutek, 2007:11).
Med stöd av föregående statistik vill vi visa att det finns en potential för utveckling av ett
hotell om man gör det på rätt sätt. Ovanstående siffror samt annan statistik visar att den
största andelen boende på hotell består av affärsresenärer (Restauratören nr 10, 2007). Detta
ger oss då en indikation på att det är denna grupp ett hotell i första hand bör satsa på, även om
man inte på något sätt glömmer bort fritidsresenären. Konferensmöjligheter och lokaler för
kundmöten samt avkoppling i en trevlig miljö kommer vara en viktig del i utvecklingen av ett
hotell.
Vi vill med denna affärsplan undersöka möjligheterna med att starta upp ett hotell i egen regi.
Genom att undersöka marknaden, ekonomiska möjligheter och prata med befintliga aktörer
hoppas vi kunna samla information och skaffa oss den kunskap som krävs för att bygga vidare
på tanken om att starta ett hotell.
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Problemdiskussion
En fråga vi bör ställa oss är om det finns något underlag för ännu ett hotell i
Göteborgsregionen? Nästa fråga är hur vi i så fall ska gå till väga och vilka strategier bör vi
använda? Hur ska vi utforma vårt koncept och vilka segment ska vi rikta oss mot samt vilka
segment väljer vi att undvika? En stor fråga är naturligtvis också finansiering, kommer vi
kunna skapa tillräckliga intäkter för att kunna täcka våra kostnader och generera en vinst? Hur
finansierar vi kapitalet vi behöver för en uppstart? Vilken genomsnittlig beläggning kan vi
kalkylera med?
Det är många frågor som behöver besvaras. Många problem behöver analyseras men vi
behöver inte nödvändigtvis komma fram till ett rätt svar, men frågorna behöver i alla fall
undersökas för att se om det över huvudtaget finns något underlag för att kunna genomföra
idén.
Vi kommer att se till hur konkurrenter jobbar för att komma fram till vad som är möjligt för
oss och vägar vi själva ska gå. Vi kommer att analysera marknaden för att genom bland annat
statistik komma fram till hur den ser och hur den har varit samt vilka trender som finns. Vi
måste också försöka utforma vårt eget koncept för att se vilka delar vi ska ha med.
I nästa steg måste vi ta i beaktning vilka möjligheter och risker som ligger framför oss. Vi är
medvetna om att vi i nuläget inte har all den nödvändiga kunskap som krävs, men avsikten
med denna affärsplan är att tillförskaffa oss nödvändig kunskap för att genomföra projektet.
Det är en pågående process där vi försöker skapa kontakter och träffa rätt människor som har
den nödvändiga kunskapen och som är villiga att dela med sig av den. Vilka risker tar vi?
Naturligtvis finns det finansiella risker, men vi försöker minimera dessa genom att vi driver
ett aktiebolag där vi inte är personligt ansvariga för mer än vårt satsade aktiekapital. Vad det
gäller tid och energi är detta något vi är mer än villiga att satsa då det som vi ser det är enda
sättet att komma framåt.
Vi ser också att vi har stora möjligheter till att utveckla detta projekt till någonting riktigt bra
där vi kan skapa en stor kundkrets samt ett gott resultat. Vi är två personer som törstar efter
kunskap och med ett snart uppbyggt nätverk av kontakter och personer som är intressanta för
projektet. Genom kalkyler som ligger så nära sanningen det är möjligt kommer vi också att
lyckas skapa en god avkastning.
En affärsplan är ett levande dokument som hela tiden kommer att fyllas på och förfinas. Nya
uppgifter och ny kunskap kommer att utveckla detta till ett projekt som i slutänden kommer
att sluta med en riktigt bra produkt. Detta är en övertygelse vi brinner för!

Problemanalys
Trots att turismens utveckling ser mycket positiv ut för Sverige och hotellbranschens framtid
ser ljus ut så finns det ändå många faktorer som man måste ta hänsyn till och fundera kring
vid en uppstart av ett hotell. Faktorer som vi måste ta hänsyn till är bland andra var man väljer
att starta upp sin verksamhet, alltså läget. Beroende på om hotellet ligger i stadskärnan eller i
anslutning till en eller kanske ute på landsbygden så varierar målgrupperna. Om hotellet
ligger inne i en större stad som till exempel Göteborg så finns det en större närhet till ett stort
antal företag och därmed finns det ett större underlag.
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Det öppnar upp helt andra möjligheter om man ligger i stadskärnan och väljer att ingå i ett
samarbete med större företag för att få dem att välja vårt hotell till sina affärskunder än om
man ligger ute på landsbygden där betydligt färre kundmöten sker. Om hotellet istället ligger
ute på landsbygden tror vi att det är fullt möjligt att fortfarande locka till sig affärskunder men
då får man troligen använda sig av en annan inriktning på konceptet och i marknadsföringen.
Till exempel kan det finnas konferenslokaler där man i anslutning till dessa erbjuder
kringaktiviteter som gör att hotellet och anläggningen blir mer attraktivt genom att man i
stället kan erbjuda en mer unik produkt.
Fortsättningsvis finns det dock andra faktorer som skiljer sig åt och speciellt då ekonomiska
faktorer, om hotellet har en säsongsbetoning, där verksamheten kanske bara har sex veckor
om året med en hög beläggning om vi jobbar med sommarsäsong. Det är då självklart att det
är helt avgörande för företagets överlevnad hur resultatet under denna korta period blir.
Vintersäsongen är ganska mycket längre med en säsong på upp till fem månader, men det
skiljer sig ändå åt från att driva en åretruntverksamhet även om man mycket väl kan jobba
med företaget året om trots att man har en säsongsbetoning. Detta har en stor betydelse för
planeringen av verksamheten och leder fram till frågor som; skall vi bara anställa
säsongspersonal, har vi råd med tillsvidareanställda, när vi skall lägga in
”marknadsföringsstötar” som passar vår säsong och så vidare.

Huvudfrågan
Det finns många frågor som behöver besvaras i ett sådant här projekt och i nuläget är dessa
frågor problem som behöver lösas. Inledningsvis så diskuterar vi här eventuella möjligheter
och faktorer som vi behöver ha i åtanke under arbetets gång med denna affärsplan. Vi
presenterar också en del fakta och statistik genom stöd av bland annat Nutek och
Restauratören som ligger som en del av grunden för vidare tankeutveckling kring hotellet och
dess möjligheter. Detta leder oss fram till vår huvudfråga;
– Hur etableras och drivs det mindre hotellet på ett framgångsrikt sätt?
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Affärsplanens syfte
Det finns många olika syften till varför man ska göra en affärsplan. I det nystartade företaget
är det grundläggande syftet med en affärsplan att göra utredningar om företagets
förutsättningar för att lyckas. Vi vill med detta dokument skapa en handlingsplan för hur vi
kan komma att bedriva en hotellverksamhet. I affärsplanen kommer det att framgå hur
hotellets omvärld och affärsvärld ser ut, beskriva vilka visioner och mål som finns med
företaget samt hur man ska gå till väga för att nå dessa visioner och mål. En bättre överblick
skapas över vilka de ekonomiska konsekvenserna kommer att bli av det som planeras och
vilka krav på kapital som kommer att ställas. I och med att vi undersöker marknaden, får vi
reda på vilka investeringar och kapital som behövs och genom att analysera den tilltänkta
marknaden kommer det förhoppningsvis också att klargöras vilka risker och möjligheter som
finns (Arnander 2000:22).
Att göra en affärsplan är ett sätt att slippa göra de största misstagen i verkligheten och istället
komma fram till dem på papper för att kunna välja alternativa vägar. Vi får också en chans att
lära oss branschen och marknaden, få kontroll över företagets affärshändelser samt att bli
konkurrenskraftiga på marknaden (Arnander 2000:25).
Det är inte bara för vår egen del som vi gör denna affärsplan. Detta dokument skall också
attrahera investerare och intressenter till företaget. I vårt fall så kommer företaget att vara
nystartat och det kommer att krävas startkapital. För att banken och andra investerare skall
låna ut pengar så begär de någon form av dokumentation av idén, detta tillsammans med
kalkyler och budgetar. Allt detta presenteras i och med denna affärsplan, vi kommer också att
ha nytta för denna för att kunna presentera vår idé för övriga intressenter som till exempel
olika leverantörer, då kan vi använda affärsplanen för att beskriva vår verksamhet och från
detta förhandla om olika priser (Arnander 2000:25-26).
Genom att göra en affärsplan kommer vi att se tydligt vad det är vi vill skapa och i processen
med att skapa ett sådant dokument kommer det klarna om vad som är möjligt och inte möjligt
att göra. Att skaffa sig kunskap, skapa något att använda som beslutsunderlag och att ha en
analys för att undvika misstag är något som är oerhört viktigt för både ett nystartat företag och
en redan befintlig verksamhet (Arnander 2000:25).
Det krävs många timmars arbete med att skapa en så verklighetsbaserad affärsplan som
möjligt, för att lyckas med sin idé måste man vara realistisk och det krävs en väl gjord
undersökning av marknaden. Detta i form av intervjuer med befintliga hotell samt en
analytisk förmåga av oss som gör planen så att vi kan se vad vi kan tillföra till dagens
hotellmarknad (Arnander 2000:24-25).
Avslutningsvis så är en väl genomförd affärsplan en besparing i både tid och pengar. Skulle
man istället upptäcka att arbetet har brister i planering, brist på relevant information,
underfinansiering och så vidare först efter att idén är genomförd så finns det risk för att
verksamheten kommer att gå dåligt och en konkurs är så småningom kanske oundviklig och
detta innebär ett mindre bra anseende mot olika intressenter och man får ett mindre förtroende
för framtida verksamheter. Arbetet med en affärsplan skall inte ses som stort och jobbigt utan
något som kan ge nyttiga kunskaper och avslutningsvis är det helt enkelt en möjlighet inför
framtiden (Arnander 2000:24-25).
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Avgränsningar
Vi är väl medvetna om att vi måste avgränsa oss vad det gäller storlek på hotellet och antal
rum då de ekonomiska resurserna är begränsade. Det är dock viktigt att vi inte startar en
verksamhet med för få antal rum för att försöka smygstarta upp företaget. Det finns då en risk
att vi inte kan generera tillräckligt stor omsättning med en för liten volym för att klara av att
gå runt. Vi har en tanke om att vilja driva ett mindre hotell i storleksordningen ca 45 rum. Det
finns en medvetenhet om att det inte går att satsa för stort i början heller då vi inte besitter de
investeringsmöjligheterna.

Målgrupper
De målgrupper vi har med denna affärsplan är banker och andra riskinvesterare som kan
tänkas låna ut pengar till oss, det är också potentiella hyresvärdar som kan tänka sig att hyra
ut en fastighet till oss, det är andra leverantörer och intressenter som vi kan komma att bli
inblandade i hotellet. En annan viktig målgrupp vi har är staden Göteborg, där vi med detta
dokument kan förklara vår verksamhet för olika berörda myndigheter. Sist men inte minst är
affärsplanen ett redskap för oss som ligger bakom dokumentet att använda vid start och drift
av det framtida hotellet.
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Kapitel 2
Metod
Val av undersökningsmetod
Vi har valt att använda oss utav en kvalitativ undersökningsmetod som handlar om att gå mer
på djupet med ett färre antal källor (Patel och Davidsson 2003). Vi har använts oss utav
djupgående intervjuer med tre aktuella hotellföretag, som kan ses som indirekta konkurrenter
eftersom de representerar tre viktiga segment i hotellbranschen. Vi tycker att denna
undersökningsmetod med personliga intervjuer tilltalar oss, eftersom de tillfrågade då får
reflektera fritt över sina svar samt att vi har möjlighet att ställa följdfrågor och därmed skapa
en diskussion som annars inte vore möjligt.

Datainsamling
När man befinner sig i datainsamlingsfasen så måste man ta ställning till både negativa som
positiva sidor med olika metoder som passar in för just ditt specifika mål och syfte (May
1997). Beslutet man tar om vilken metod som är mest lämplig kan grunda sig på författarnas
egna preferenser utan att ta hänsyn till om det verkligen är den mest lämpade metoden. Det
kan också vara så att författarna eller forskarna koncentrerar sig på en speciell grupp av
individer och undviker en annan grupp, vilket kan ha med fördomar som finns mot den
specifika grupp som väljs bort att göra. Vidare kan det också handla om praktiska skäl, en viss
grupp kanske helt enkelt är lättare att studera än en annan (May 1997).
Patel och Davidson (2003) beskriver att det finns olika sätt att få svar på de frågeställningar
man har. Exempel på sådana kan då vara att man använder sig av redan befintliga dokument,
attitydskalor, observationer eller enkäter och intervjuer. Ingen av dessa tekniker kan sägas
vara bättre eller sämre än någon annan. För att välja rätt teknik som är mest lämpad får man
se till vilka svar som besvarar de frågeställningar som finns. Vi har mestadels använt oss utav
befintliga dokument i form av elektroniska källor och tidskrifter som innehåller relevant
information för vår affärsplan samt intervjuer som beskrivs längre ner i texten.
Datainsamlingen består av primär och sekundär data och May (1997:217) beskriver
primärdata eller primära dokument som material som är nerskrivet eller insamlat av de som
var på plats och faktiskt medverkade då informationen samlades in, med andra ord oss som
var på plats och själva gjorde intervjuerna. Det nedskrivna materialet beskrivs som
förhållandevis exakta återgivningar av informationen då möjligheterna för feltolkningar av
vad som sades är begränsade. Detta genom att författarna har informationen i sitt minne och
genom den närhet som fanns av författarna när informationen samlades in.
En sekundär källa är dokument som skrivits ner efter att den ursprungliga informationen har
givits ut. Författarna har inte själva varit med och bevittnat själva händelsen vid det tillfälle
den primära informationen gavs ut. Detta leder då till att den som använder sig av sekundära
källor måste vara medvetna om de felmarginaler av informationen som måste tas hänsyn till
(May 1997:217). En annan nackdel som finns med den sekundära informationen är att det inte
finns någon möjlighet att ställa kompletterande frågor som ibland är nödvändigt för att kunna
utveckla sina argument och besvara sina frågeställningar fullt ut (Patel och Davidson
2003:65).
Patel och Davidson (2003) beskriver en fallstudie som en beteckning som innebär att man gör
en undersökning och samlar in information från en mindre avgränsad grupp, och ett fall kan
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vara en individ eller en grupp med individer, en situation eller en organisation. I vårt fall har
vi gjort en fallstudie av tre olika organisationer bestående av tre olika hotell i varierande
segment med varierande målgrupper. I den information som har använts hämtat från hotellen
har vi använt oss utav primärdata. Vi var båda på plats och vi medverkade då informationen
samlades in genom att vi själva genomförde intervjuerna. Informationen är nedskrivet från de
anteckningar vi själva förde och från våra egna minnen vilket då har begränsat möjligheterna
för feltolkningar av informationen.
Vi har också använt oss utav sekundära källor där vi då har hämtat information av vad andra
redan tidigare har samlat in och återgett i till exempel tidskrifter och Internet. Vi fanns då inte
själva på plats när informationen samlades in och har således inte haft någon möjlighet till att
ställa kompletterande följdfrågor. Vi har varit medvetna om att vissa citat kan vara tagna ur
sitt sammanhang som inte alltid nödvändigtvis stämmer helt överens. Med det menar vi att
om vi personligen hade sökt samma ursprungliga information direkt av personen som gav ut
den till tidskriften så skulle han kanske ha utvecklat sitt svar ytterligare eller på ett annorlunda
sätt.

Tillvägagångssätt för analys och slutsatser
Som grund för våra analyser och slutsatser ligger bland annat information hämtat från de
intervjuer vi gjort med personer i den aktuella branschen. Till detta material har vi kopplat an
relevant teori och kompletterat dessa delar med tidskrifter, webbaserad information och
rapporter. När vi sedan sammanfogat detta material så har det givit oss en god grund att stå på
för att påbörja våra analyser.
En viktig aspekt för oss i våra analyser har varit att hitta material som vi har kunnat granska
kritiskt för att skapa oss en så sanningsenlig bild av verkligheten som möjligt. Eftersom vi gör
en affärsplan som ska fungera i en realitet, och som kan få stora konsekvenser för oss om den
skulle vara alltför positivt missvisande, så är det oerhört viktigt att materialet är väl
genomarbetat och återspeglar ett resultat som motsvarar verkligheten.
Reflektion och noggrann övervägning är något som hela tiden varit av hög prioritet innan
några slutsatser har gjorts. Vi har som sagt använt både vår teori och empiri och analyserat
detta med största noggrannhet för att sedan lägga till våra egna tolkningar i våra slutsatser.
Det är genom analys och diskussion som vi har kunnat tillgodose oss en stund av reflektion
över den process som affärsplanen har genomgått.
För att tolka ett material och sedan komma fram till ett resultat har det krävts ett stort
grundunderlag där vi har fått göra ett urval av vad som är väsentligt som information vid en
start av ett hotell i Göteborg. Vi anser att vi har lyckats få med de aspekter som är nödvändiga
utan att ha utelämnat viktiga detaljer eller områden. Våra egna tolkningar i det väl
genomarbetade materialet är grunden till våra slutsatser.

Intervjumetod
May (2001) beskriver tre olika strukturer av intervjuer: strukturerade, semi-strukturerade och
ostrukturerade. En strukturerad intervju görs oftast i samband med enkätundersökningar och
det ges här inte utrymme för egna tolkningar eller synpunkter. Ostrukturerade intervjuer är
väldigt öppna där respondenten kan tala fritt och tolkar själv frågorna efter eget tycke. Semistrukturerade intervjuer är den form av intervju vi själva använt oss utav och denna typ av
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intervju handlar om att man presenterar ett ämne och styr frågorna till viss del. Det finns
fortfarande en stor frihet för respondenten att tolka och svara på frågorna.
Vi har valt att använda oss utav semi-strukturerade intervjuer eftersom vi tror att det är vad
som passade oss bäst i vårt syfte med intervjuerna, och det var att få sitta ner en längre stund
med respondenten och få en helhetsbild över hur hotellen fungerar samt att få tips och idéer
om hur vi kan skapa vårat hotell. Vi spelade in samtliga intervjuer samt förde anteckningar.
Vi har använt oss utav en så kallad panelintervju (Kylén 2004:23) där vi båda som har skrivit
denna affärsplan har varit med vid de tre olika intervjuerna. På detta sätt hjälpte vi varandra
med att komma ihåg informationen och vi kunde på ett gemensamt analysera vad som hade
blivit sagt under intervjutillfällena.

Praktiskt tillvägagångssätt vid intervju
Vår tanke med intervjuerna var att få en inblick i hur det går till i praktiken på de tre olika
hotellen som vi har besökt. Vi valde tre olika hotell inom tre olika segment, lågpris,
mellanklass och ett hotell i det övre skiktet. Anledningen till att vi har valt att titta på dessa tre
segment är på grund av att vi ville se hur tankarna går kring att bedriva en hotellverksamhet
beroende på vilken klass det är på hotellet. Från dessa möten har vi tagit med olika delar som
vi sedan har implementerat i vår affärsplan.
Vårt första möte skedde tisdag den 4 december, 2007 med Mikael Åhrberg som arbetar som
VD för två Scandic-hotell i Norrköping, Scandic City och Scandic Nord. Intervjun varade i
cirka två timmar och kan beskrivas mer som ett samtal än en renodlad intervju, vi spelade in
samtalet samtidigt som Mikael berättade om sina hotell och erfarenheter, vi fyllde i och
ställde frågor som vi ansåg nödvändiga och intressanta att ställa.
Dagen efter, den 5 december, 2007 träffade vi Emelie Bergsten som arbetar på Hotel Nordic
Light i Stockholm. Emelie arbetar som marknadsassistent på hotellet. Intervjun varade i drygt
en timme och skedde på ett lite annorlunda sätt än mötet med Mikael. Vi skickade den här
gången frågorna innan själva mötet till Emelie, detta efter önskemål från hotellet. Denna gång
blev det en ren genomgång av frågorna som vi hade skickat sedan innan, men det fanns
självklart även utrymme för oss att ställa följdfrågor på hennes svar.
Onsdagen den 12 december 2007 träffade vi Hanna Lindell på hotell Svanen i Kalmar. Hanna
arbetar som verksamhetschef. Hon är för tillfället barnledig men hon tog sig ändå tid för att
träffa oss. Vi ställde de frågor vi hade förberett oss på och Hanna utvecklade gärna sina svar
för att ge oss bästa möjliga information.
Vi tycker att alla tre intervjuer har gått bra, dock märker vi att det skiljer sig i svar beroende
på vilken position intervjupersonen innefattar. En person i en mer ledande position utvecklar
och berättar mer detaljrikt än vad en person som inte har en lika hög position i företaget. Detta
har vi varit väl medvetna om och vi ser inte det som någon nackdel utan vi ser det bara som
olika sätt att ge ut information.
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Metodkritik
Validitet
Patel & Davidsson (2003:99-101) skriver att validitet handlar om att veta att det forskarna
undersöker är vad som planeras att undersökas. Med andra ord handlar det om att hålla rätt
spår och att inte sväva ut och undersöka saker som inte faller i linje med syfte och
frågeställning. Vidare skriver författarna om två olika sorters validitet, innehållsvaliditet och
den samtida validiteten. Innehållsvaliditet handlar i stora drag om att den teoretiska delen i
arbetet skall ligga i linje med vad som undersöks, det vill säga att de begrepp som är
beskrivna i teoridelen även behandlas i delen med empiri. Med den samtida validiteten menas
att data som har blivit insamlat jämförs med någon annan data. Till exempel så kan
sekundärdata jämföras med primärdata för att kolla validiteten på informationen.
Vi tycker oss ha lyckats att undersöka vad som är beskrivet i syftet med affärsplanen samt i
frågeställningen. Detta styrker vi med att de delar vi har valt att ta med i teoridelen också
behandlas i själva affärsplanen samt att det sekundärdata vi har använt oss utav bekräftas av
primärdata.

Reliabilitet
God reliabilitet handlar enligt Patel & Davidsson (2003:99-101) om att det som skall
undersökas undersökts på ett trovärdigt sätt. Reliabiliteten kan handla om att informationen
som samlas in, till exempel att en intervju uppfattas på ett korrekt sätt. Detta kan göras på
olika sätt, bland annat genom att ”spara” verkligheten och detta görs genom att spela in
intervjun så att forskaren kan gå tillbaka så många gånger som behövs för att få en korrekt
bild av verkligheten (Patel & Davidsson 2003:99-101).
Vi anser att vi har klarat av att skapa en god reliabilitet i denna affärsplan. Vi har använt
sekundärdata från bland annat vad som i branschen är ansedda tidningar och rapporter samt
att vi under de intervjuer vi har gjort varit med båda två för att efteråt kunna skapa en så
sanningsenlig bild som möjligt av intervjuerna. Vi har även använt oss utav
inspelningsutrustning för att gå tillbaka till intervjuerna när vi känt oss osäkra på vad som har
berättats.
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Kapitel 3
Referensram
Vi kommer att klargöra olika områden som vi anser väsentliga att analysera i detta kapitel när
vi ska försöka tydliggöra hur vi ska gå till väga när en verksamhet ska startas. Vi kommer
utifrån detta att behandla vad teorin säger om hur man skapar en affärsplan och hur man kan
gå till väga från att skapa en ny kund till en långsiktig relation, förklara begreppet ”feasibility
study” (Swarbrooke, 2001:123) och motivera varför det är vikigt för att nå framgång och
undvika misstag. Vi kommer också att behandla betydelsen av att ha ett starkt varumärke och
vilka värden det kan tillföra. Vidare kommer vi att behandla olika sätt att finansiera
verksamheten samt hur budgetering kan vara ett hjälpmedel i arbetet med att driva ett hotell.

Affärsidé
Affärsidén beskriver både inriktning och utformning av verksamheten. Denna del är självklart
väsentlig eftersom den beskriver vad företaget skall göra och det är detta som är huvuddelen i
vad som skall presenteras för eventuella investerare och banker. Den är även viktig för
personerna bakom företaget så att de får en klar bild över vad de egentligen skall syssla med.
Affärsidén skall beskriva följande; vilken marknad företaget skall agera på. Det skall framgå
vilka problem som produkten eller tjänsten löser på marknaden, alltså vilken kundnytta som
produkten/tjänsten har. Det skall också framgå på vilket sätt företaget skall lyckas stilla
kundnyttan. En tredje fråga företaget måste ställa sig är varför just vi skall lyckas bättre än
eventuella konkurrenter, vad företaget har för unika egenskaper som gör att just de lyckas?
Företaget måste också ta reda på hur den nuvarande marknaden ser ut och ha koll på
eventuella konkurrenter. Företagets konkurrensfördelar måste också analyseras, vilka faktorer
kommer att göra just detta företag lyckosamt. Avslutningsvis är det viktigt att ta reda på hur
affärsidén skapar intäkter och vinster, vad och hur skall företaget ta betalt (Arnander, 2000).

Visioner och mål
Ett företags visioner handlar om framtidsmöjligheter, dessa är ganska fantasifulla men ändå
realistiska sett till marknaden och konkurrensen. Visionerna är inga tydliga mål, utan mer en
inriktning om hur företaget skall bete sig och agera i en framtid. Visionerna ligger i botten för
hur de olika strategiska planerna utformas i företaget. Visionen som ett företag har bör få stöd
av de människor som arbetar i organisationen. Det är av den enkla anledningen att de inte kan
stimulera människor i företaget om de inte är med på visionen. På samma sätt skall inte
företagets visioner enbart vara ägarnas eller ledningens, det är också viktigt att de anställda får
ta del av visionen så att de kan känna sig delaktiga och på det viset göra ett bättre arbete. För
att få ut mest av en vision bör visionen se inåt istället för utåt. Med det menas att företaget
sätter upp en vision för till exempel hur de skall bete sig mot sina egna kunder, och inte se
utåt, till exempel att företaget skall bete sig bättre mot sina kunder än konkurrenterna beter sig
mot sina. Genom att se inåt istället för utåt blir motivationen högre i företaget och det leder
förhoppningsvis till att företaget blir bättre än konkurrenten ändå. Viktiga frågor företaget
måste ställa sig vid arbetet med visionen är; vad skall göras? Varför skall det göras? Hur skall
det göras (Arnander, 2000:47-49).
Mål är definierat enligt följande; ”ett framtida resultat eller tillstånd, angivet i mätbara
kvalitativa eller kvantitativa termer, som man önskar åstadkomma eller uppnå vid en viss
fastlagd tidpunkt” (Arnander, 2000:134).
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Mål är alltså tydligt formulerade, detta till skillnad mot visionen. Det är viktigt att målen är
hanterbara och att de kan mätas, annars går det aldrig att följa upp målet och det blir därmed
ett dåligt mål. Mål kan formuleras i tre olika dimensioner, ekonomiska mål, kvantitativa mål
och kvalitativa mål (Arnander, 2000:48).
”Det finns ingen gynnsam vind för den som inte vet vart han ska segla.”(okänd)

Ekonomiska mål
Används ofta inom olika områden inom räkenskapsanalysen. Vanligt förekommande
ekonomiska mål är bland annat lönsamhetsmål och finansiella mål. Några exempel på
ekonomiska mål är;
• Tillväxtmål
• Kapitalmål
• Lönsamhetsmål
• Likviditetsmål
• Finansiellamål
(Arnander, 2000:48)

Kvantitativa mål
Detta
är;
•
•
•

är mål som går att mäta i kvantitativa enheter eller procenttal. Några exempel på detta
Marknadsmål - till exempel antalet marknadsandelar
Kundrelaterade mål - till exempel kundnöjdhet
Personalpolitiska mål - till exempel mått av personalomsättning.
(Arnander, 2000:49)

Kvalitativa mål
Kan handla om allt som har ett samband med kvalitén på produkten eller tjänsten. Dock kan
det vara svårt att hitta mätbara termer för dessa typer av mål. Företagen får ofta kombinera
kvalitativa mål med till exempel antal reklamationer som är ett kvantitativt mål. Ett kvalitativt
mål kan till exempel vara;
• Kundrelaterade mål – till exempel kvalitén på produkten eller tjänsten.
• Personalpolitiska mål – till exempel personalens inställning till organisationen.
• Miljömål – till exempel hur företaget påverkar miljön
• Organisatoriska mål – till exempel hur företaget lyckas implementera sina tankar till
sina anställda
(Arnander, 2000:49)

Strategier
Företag och organisationer väljer olika strategier för att nå sina mål. Strategierna är därmed en
förlängning av målen och innebär att företaget får reda på vad företaget vill med målen och
hur de kommer dit är med hjälp av strategierna. Strategierna är således en operativ del av
målen och det finns en mängd olika strategier för att nå målen, på nästa sida följer några
exempel (Arnander, 2000).
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Marknadseffektivitet
Denna strategi baseras på att företaget vet mycket om kunderna och att det har klargjorts vad
kunderna vill ha och sedan att företaget anpassar sina produkter/tjänster efter detta.
Effektiviteten kan bland annat höjas genom att utforma en Unique Selling Proposition (Kotler
et al 1999:457) och genom att hitta rätt marknad för företaget (Arnander, 2000:50).

Konkurrensöverlägsenhet
Denna strategi förutsätter att företaget i sitt arbete försöker att komma ifatt eller övervinna
sina konkurrenter. I denna strategi blir det då viktigt att ha en bra analys av sina konkurrenter
så att företaget hela tiden vet vad konkurrenten har för sig. Konkurrenter kan analyseras
genom konsumentvärdet, det vill säga vad kunderna tycker om olika företag i samma bransch.
En analys kan också ske genom att titta på konkurrentvärden, med detta menas att ett företag
tittar och bedömer olika faktorer hos en konkurrent (Arnander, 2000:50).

Resurseffektivitet
Denna strategi innebär att företaget tittar på sina resurser och försöker använda dessa på ett
bättre sätt. Detta kan bland annat gälla maskiner och kostnader men personalen är också en
viktig resurs, speciellt i tjänsteföretag där personalen ofta är den viktigaste resursen. Även fast
företaget är marknadsledande så är det viktigt att titta ytterliggare på hur företaget skulle
kunna effektivisera, detta för att företaget inte skall vakna upp en dag och upptäcka man har
halkat efter (Arnander, 2000:50).

Prissättning i ett tjänsteföretag
Normann (2000) skriver att det ofta kan var svårare med prissättning i ett tjänsteföretag
jämfört med ett tillverkande företag. En av anledningarna till detta är att det ofta är lättare att
hitta ett samband mellan tillverkningskostnader och pris i ett tillverkande företag. Eftersom
tjänster inte går att ta på är det svårare att få en uppfattning av vad tjänster egentligen består
av och därmed blir det svårare att sätta ett pris. Prissättningen i ett tjänsteföretag påverkas av
vad kunden upplever för värde på tjänsten. Ett tjänsteföretag vill självklart täcka sina
kostnader för tjänsten, men frågan är vilket pålägg som är accepterat av marknaden. Har ett
företag ett högre pris för en tjänst än vad ett annat tjänsteföretag har för en liknande tjänst så
måste företaget fråga sig, varför kunden skall köpa den dyrare tjänsten när den ändå får
samma huvudsakliga produkt för pengarna vid det billigare alternativet (Normann, 2000).
Olika hotell står för olika värden och kunden har olika förväntningar på olika hotell. Besöker
han ett Hilton hotell i Beverly Hills har han troligen höga förväntningar på både komfort och
service, men om han besöker ett lågpris hotell i Kalmar finns helt andra förväntningar. Dessa
hotell står för helt olika värden, både vad det gäller kvalitet, pris, service och status. Man bor
troligen inte på ett femstjärnigt hotell i Beverly Hills bara för att man vill ha tak över huvudet
och en säng att sova i, utan det är andra värden man eftersöker. Ofta när det gäller mer
exklusiva varumärken så är det prestige många är ute efter, de vill att det ska synas att de har
betalat mycket för en viss vara eller tjänst (Grönroos, 2002).

Marknad
Framgångsfaktorer
För att lyckas med att vara framgångsrik eller i alla fall öka chanserna till att vara
framgångsrik när man startar ett nytt företag eller lanserar ett nytt koncept finns det många
faktorer man behöver ta hänsyn till. Det är svårt eller näst intill omöjligt att säga några
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generella faktorer som fungerar i alla typer av uppstarter av företag men det finns olika
teoretiska strategier som man kan anpassa och dra nytta av till det specifika företaget. En av
dessa som Swarbrooke (2001:123) beskriver är ”the feasibility study” där målet med denna
förundersökning är att studera hållbarheten av projektet som ska genomföras så verkligt som
möjligt, innan man tar ett beslut om man ska genomföra projektet eller inte.
Detta mål är ett generellt mål och inom detta mål finns delar som att man måste ta hänsyn till
den finansiella hållbarheten, man måste kalkylera intäkter och kostnader för projektet och
jämföra detta med förväntat antal besökare. Du använder dig här av kalkylen breakeven där
du kan räkna ut hur många besökare till exempel ditt hotell måste ha för att du ska kunna
täcka dina fasta och rörliga kostnader. Du kan också använda dig av denna kalkyl för att räkna
fram pris för en hotellnatt, jämföra detta med hur övriga marknaden ser ut för att på så vis
vara konkurrenskraftig. Det kanske är så att du måste ändra på vissa delar av ditt koncept för
att det ska vara hållbart ekonomiskt. Andra delar att undersöka i en feasibility study kan vara
var man väljer att öppna sitt hotell och vad man grundar det på, så att företaget som ska
etablera vet att det finns en marknad och ett underlag för att genomföra sin idé. Hur stor
konkurrensen är och hur den ser ut är också faktorer som kan vara avgörande för hur
framgångsrikt företaget kommer att bli. Vidare är marknadsföringens kostnader och
möjligheterna för den väldigt viktigt att ta reda på, liksom vilket underlag för arbetskraft som
finns inom närområdet. En motiverad och kompetent personal är inte självklart att det går att
finna på alla orter (Swarbrooke, 2001).
Likaså när du ska vända dig till en bank för ett eventuellt banklån eller när du är på jakt och
ska försöka motivera externa finansiärer kan det vara nödvändigt att ha gjort en undersökning
där du har sett till förutsättningarna och möjligheterna att genomföra ditt projekt för att
finansiärerna ska känna sig motiverade att satsa några pengar i ditt projekt samt att de litar på
att de kommer att få avkastning på satsat kapital. I vissa fall kan det vara nödvändigt att jobba
tillsammans med sponsorer för att få projektet att gå ihop och då gäller det att du kan visa upp
att du är påläst och vet vad du pratar om. Deras rykte likväl som ditt eget står på spel och de
vill självklart inte ge sig in i ett projekt där det finns risk att negativ marknadsföring kommer
genereras för det sponsrade företaget eller för deras aktieägare (Swarbrooke, 2001).
Förutom att använda sig av feasibility studies så kan benchmarking (Arnander, 2000:77) vara
en strategi som är bra och ibland nödvändig att använda sig av för att veta vad man ska
fokusera på för att nå framgång med ditt företag. Denna strategi går ut på att man ser till hur
andra befintliga företag jobbar och vilka strategier de använder sig av. Detta då för att söka
kunskap om en marknad man själv har lite erfarenhet om, men som andra kanske har befunnit
sig på under flera år och är väl insatta i hur den fungerar. När detta väl har undersökts finns en
kunskap som man kan välja att använda sig av och utnyttja till sin egen fördel. Att undersöka
vilka möjligheter och hot som finns på den potentiella marknaden är något som är nödvändigt
och detta kan då göras genom att använda sig av benchmarking (Arnander, 2000:77.
Detta är bara några strategier i mängden bland många andra som kan leda till att fungera som
framgångsfaktorer och som eventuellt är nyttiga eller nödvändiga att använda sig av när man
ska etablera ett nytt företag på en tidigare okänd marknad.

Marknadsföring
Marknadsföring är ett brett begrepp som kan te sig i väldigt många olika former. Man skulle
kunna se det som att marknadsföring går att dela in i två stora huvudgrupper, dels den

20/65

traditionella marknadsföringen där man använder sig av en marknadskommunikations mix
som innehåller tio olika delar. Den handlar till stor del om reklam i olika former och genom
olika marknadsföringskanaler som TV, radio, tidningar, direktreklam, utomhusannonsering
och så vidare. Den traditionella marknadsföringen handlar mycket om att sända ut ett budskap
om en produkt eller tjänst för att locka en bred målgrupp till att köpa varan. Den definieras av
Grönroos (2002:266) som: ”Marknadsföring är den process där man planerar och genomför
arbetet med att tänka ut, prissätta, göra reklam för och distribuera idéer, varor och tjänster
för att åstadkomma handel och tillgodose individers och organisationers målsättningar”.
Den andra av de två huvudgrupperna är en interaktiv marknadsföring som har ett mer
postmodernt synsätt. Med detta synsätt använder man sig av hela människan, både förnuftet
och känslor. Det handlar om att skapa långsiktiga relationer med kunder för att skapa återköp.
Man jobbar mycket mer personligt och använder sig av känslor samt lägger större vikt vid den
enskilda kunden. En väsentlig aspekt av den interaktiva marknadsföringen är att uppfylla
löften vid tjänstemötet mellan köpare och säljare (Grönroos 2002:270).
Än viktigare för att inte skada kvaliteten på tjänsten är naturligtvis att hålla löftena och
leverera det man har utlovat. Det kan exempelvis handla om serviceleveransen som inte är
tillfredställande för kunden och då finns risk att tjänstens kvalitet upplevs som dålig. När
kvaliteten upplevs som låg av kunden, försvinner värdena för kunden, vilket i sin tur leder till
förlorade affärer. Finns en god relation mellan kund och säljare är kunden mer förlåtande och
det är en av de stora fördelarna med en interaktiv marknadsföringsform. Vidare skriver
Grönroos om att en etablering av en relation också handlar om att man utvecklar relationen så
att man kan ge nya löften genom att man uppfyllt de tidigare. Han definierar
relationsmarknadsföring som: ”Syftet med marknadsföring är att identifiera och upprätta,
bevara och fördjupa, samt om nödvändigt avsluta, relationer med kunder(och andra parter)
för att uppfylla ekonomiska och andra mål hos alla parter. Det sker genom ömsesidigt utbyte
och genom att uppfylla avgivna löften” (Grönroos 2002:269).
Förutom att man jobbar med att skapa relationer så jobbar man mycket med att marknadsföra
sig via kundens olika sinnen, genom så kallad sinnesmarknadsföring. Detta görs genom att
appellera till exempelvis hörsel genom att man spelar musik i bland annat butiker som ska
leda till att kunden stannar längre och därigenom konsumerar mer, eller doft som gör att det
känns hemtrevligt och skapar andra känslor (Bitner, 1992).
Inom tjänsteverksamhet skiljer sig marknadsföringen sig åt från tillverkande företag. I ett
tillverkande företag produceras varan först på ett ställe för att sedan konsumeras på ett annat,
och i ett annat sammanhang. När man jobbar med tjänster så säger man att produktion och
konsumtion sammanfaller då en tjänst ofta utförs samtidigt som man har en direkt kontakt
med kunden (Grönroos 1998). När tjänsten utförs så produceras den, till exempel på en
konsert så konsumerar publiken vad de har betalat för i exakt samma ögonblick som artisten
utför det de har betalt för. I en hotellreception är servicen en del av produkten som gästen
betalar för och samtidigt som servicen levereras av receptionisten så konsumeras den av
gästen. Receptionisten är företagets ansikte utåt och oftast den som ger gästen dess första
intryck av företaget som Carlzon (1989) beskriver genomgående i sin bok ”Moment of truth”.
Servicenivån och hur väl den levereras är en viktig del av hotellets marknadsföring som sker i
interaktionen mellan gäst och den anställda.
I princip finns det tre olika sorter av interaktion: dels den som sker mellan kunden/gästen och
företagets personella resurser, alltså de anställda. Dels den som sker mellan med företagets
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olika system samt mötet mellan kunden och företagets fysisk-tekniska resurser. Detta är de
faktorer kunden upplever som en restaurangs läge, inredning, utseende, meny,
bordsplaceringen gästen får och så vidare, alltså den kontakt med tjänsteföretaget som inte
sker med människor. Till sist finns den interaktion som sker konsumenter emellan, i exemplet
från restaurangen kan upplevelsen av bordsgrannen påverka gästens totala upplevelse av
företaget. Om gästen lämnar restaurangen med ett positivt intryck så kommer han också att
prata om denna upplevelse med släkt och vänner, och troligen rekommendera restaurangen till
andra om diskussionen av val av restaurang skulle uppstå i något sammanhang. Det är
samtidigt som tjänsten levereras på olika sätt som konsumenten upplever och konsumerar,
och det är i detta ögonblick som en stor del av tjänsteföretagets interaktiva marknadsföring
sker (Grönroos 1998:53).

Varumärken
Att sätta ett varumärke på en produkt gör att den står ut från mängden av liknande produkter.
Hotell kan skilja sig åt på många olika sätt men den huvudsakliga produkten är ändå
övernattning och genom att ha ett väl inarbetat varumärke där man lyckats positionera sig hos
sin målgrupp så väljer förhoppningsvis eller troligtvis kunden det specifika hotellet som den
känner lite extra för, trots att det skulle gå precis lika bra att sova en natt på något av de andra
hotellen. Ett framgångsrikt varumärke leder till att mottagaren upplever ett relevant och unikt
mervärde som möter dennes specifika behov och för att fortsätta vara framgångsrik och starkt
så gäller det att kunna fortsätta leverera detta unika värde trots konkurrensen (Blythe 2006).
I många fall så skiljer sig inte själva produkten speciellt mycket åt, utan det är nästan
uteslutande på grund av varumärket som många väljer en viss vara eller tjänst trots att det
billigare märket eller det som är förknippat med en lägre status många gångar fungerar precis
lika bra eller har precis lika bra kvalitet eller i vissa fall till och med bättre (Blythe 2006).
Det är namnet på varumärket som i första hand skiljer de olika varorna åt och från
konkurrenternas produkter. Namnet på varumärket är en symbol för något som varumärket
och företaget vill förmedla. Det är också viktigt att hitta ett namn som passar för den
målgrupp man tänkt fokusera på och man kan genom varumärket nå ”the unique selling
proposition” (Kotler et al 1999:457) som handlar om det unika med produkten, det som
uppfyller de behov personen har och som gör att man väljer just den produkten framför en
annan. När det pratas om varumärken pratas det också ibland om semiotik som handlar om de
symboler som finns i varumärken och vad de står för. Det finns olika signaler som det sänder
ut och dessa kan handla om trovärdighet, hur praktisk och funktionell produkten är, det kan
också handla om vilket värde man får ut av produkten i jämförelser med de förväntningar som
byggts upp genom att det har visats reklam om produkten. I vissa fall handlar det om sociokulturella signaler där man köper en viss produkt av ett visst märke på grund av att man till
exempel vill förknippas med en viss person. Exempel på detta skulle kunna vara att man
köper Nike´s Jordan skor därför att Michael Jordan är någon som man ser upp till och gärna
vill förknippa sig med. Till sist är vissa varumärken också mytomspunna som till exempel
Harley Davidson som är förknippat med hårda mc-killar som gillar att leva farligt. Aston
Martin är till viss del mytomspunnet genom att det är det märket på den bil som James Bond
kör i sina filmer. Vill man försöka vara lite som James Bond eller vill förknippas med honom
bör man köra en Aston Martin. Att uppnå det värdet är naturligtvis oerhört positivt för
varumärket (Blythe 2006:161).
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Blythe (2006) har en modell som han kallar för Brand Equity som beskriver varumärkets
påverkan genom olika stadier där slutmålet är att uppnå ett power brand som vi återkommer
till. Första steget är brand awareness där kunden känner till ditt märke, men är inte lojal. Han
kommer med största sannolikhet byta märka i framtiden eller redan vid nästa inköp. Nästa
steg i denna femstegs modell är brand acceptability där kunden accepterar märket och känner
sitt tillfreds med det, men det betyder inte mer än så. Vid tredje steget som kallas för brand
preference är det specifika varumärket något som du gärna vill ha om du fick välja och du
tittar alltid lite extra i affären och letar tills du hittar ditt märker bland alla övriga
konkurrenter. Kunden är också villig att betala lite mer för att få sitt varumärke istället för att
köpa en produkt från någon konkurrent som har ett lägre pris. Vid nästa steg som är brand
loyalty är du alltid lojal till ditt märke och håller dig till det så långt och ofta det bara är
möjligt. När du väljer märke av till exempel en bil så är valet för dig självklart och du har
samma märke under en längre tid. Kunden värderar varumärket och sin produkt som en vän.
Det sista steget som är det ultimata för ett företag kallas för brand devotion. När ett
varumärke har nått denna grad är kunden helt hängiven till detta varumärke och det har
skapats ett power brand. Kunden kommer alltid att välja sitt märke och finns det inte
tillgängligt när ett köp skall ske av en produkt eller tjänst så avstår kunden hellre och köper
ingenting alls till dess att det specifika varumärket av den önskade produkten finns tillgänglig
(Blythe 2006).
Gabriel och Lang (2006) beskriver hur varumärken säljer olika produkter genom att berätta
historier. Marknadsföring är en konstform där målet är att få produkter och varor att
kommunicera med oss konsumenter. Varumärkena är representanter för olika historier som
gör att vi blir attraherade till en produkt framför en annan. Till exempel har Harrods i London
satt sin logotyp på tvålarna som de säljer och när man köper en tvål därifrån så köper man
allting som Harrods står för och vill förmedla.
Ett annat exempel finns där en Rolexklocka står för rikedom och välfärd, då en person som är
fattig eller har en normal inkomst troligen inte har råd med en Rolexklocka. Det finns gott om
kopior att köpa till en hundradel av priset och som ändå ser relativt lika ut men ändå väljer de
som har råd att köpa den äkta varan. Rolex kommunicerar alltså något och är en symbol. När
man ser en taxichaufför med en Rolexklocka som är oäkta så stämmer inte vad den vill
förmedla och personen som bär den ihop. Det ser oäkta och uppenbart ut att det inte skulle
vara en äkta Rolex (Gabriel och Lang 2006:58). Varumärken och konsumenter har en viss
relation som påverkas av ett antal kontakter med varumärket. När det gäller
varumärkesutveckling av tjänster är historierna kring varumärket än mer påtagliga då
konsumenten är en del av leveransprocessen. Olika tjänster kan precis som Rolexklockan
förmedla rikedom och välfärd. Olika konsumenter deltar i olika upplevelsebaserade tjänster
och detta står för något som konsumenten är villig att förknippas med. Dessa tjänster är starkt
påverkat av hur de har marknadsförts och representerar ett företags specifika image (Grönroos
2002).

Kunder
Att skapa en kund och att öka deras produktivitet och därmed höja deras vilja att deltaga är
naturligtvis en grund för att kunna skapa en långsiktig relation. Ett bra sätt att få en kund mer
produktiv är att få den att inse att den kommer att kunna göra besparingar och det vanligaste
är då att det görs i samband med pris och kvalitet. Hur man kan jobba med pris är inte så svårt
att förstå då man helt enkelt är prisvärd för kunden så att han känner att de kronor han
spenderar är väl investerade. När det kommer till kvalitet så kan det bland annat handla om
hur smidigt det går att utföra olika processer genom självbetjäning. Det är mer tidskrävande
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för kunden, kräver en fysisk ansträngning men det medför besparingar för kunden som gör att
han upplever att ansträngningarna är värda mödan (Normann, 2000).
För att ansträngningarna inte ska vara så mödosamma så bör kunden skaffa sig mer kunskap,
det är en inlärningsprocess för kunden. Många företag som till exempel IBM och Xerox
skickar ut sina representanter för att utbilda inom de olika områdena, där kunden ges tillfälle
att lära sig om förnyelse inom produktutbudet, hur de kan få så låga kostnader som möjligt,
varuförsörjning och så vidare. Genom kunskap inom självbetjäningsområdet så försvinner
automatiskt ett mellanled för kunden och det krävs en mindre social interaktion. Detta är
något som både kunden och företaget kan tjäna på (Normann, 2000:116).
Normann (2000:117) beskriver situationen där en kund som köper en tjänst med någon som
betraktar ett isberg. Han säger att den som köper en produkt som en kalender eller en bil helt
och hållet utvärderar inköpet genom att testa själva produkten. Det är en konkret sak som går
att studera ur många olika vinklar och produkten finns kvar så länge du själv önskar. Påverkan
och kunskapen från de fabriksanställda har överförts till den konkreta produkten.
För kunden som vill köpa en tjänst däremot ser det lite annorlunda ut för. Tjänsten är inte
konkret och kan inte demonstreras utan att samtidigt säljas, detta påverkar naturligtvis då
också beslutsprocessen för kunden. Den potentiella kunden måste grunda sina beslut på ett
antal antaganden. Det är endast toppen av isberget som syns för kunden, alltså den
information han kan anskaffa sig av säljföretaget och från dem som har erfarenhet av
produkten, resten måste han visualisera för sig själv och anta. För att utöka svårigheten för ett
beslut så skiljer sig de flesta tjänster åt från gång till gång då de utförs. Kunden måste ägna
mycket tid åt att värdera de potentiella fördelarna för att reducera osäkerhet och för att kunna
göra en bra riskanalys. Ett servicekoncept kan bara beskrivas genom referenser från tidigare
nöjda kunder vilket är ganska vanligt på serviceföretagens hemsidor, broschyrer och med ord
tidigare kunder som har befunnit sig i samma situation som den nuvarande potentiella kunden
och kan lämna är en positiv referens är mycket bra marknadsföring för kunden och inger den
en viss säkerhet och skapar en sorts samhörighet (Normann, 2000).
En viktig och väsentlig skillnad för en kund som köper en tjänst och en som köper en produkt
(fysisk) är att den som köper en tjänst inte nöjer sig med att endast utvärdera själva konceptet
med servicen och dess fördelar. Vid utvärderingen av tjänsten så bedömer kunden hela
serviceleveranssystemet vilket innefattar såväl företagets mänskliga resurser som utrustning
och lokalerna tjänsten utförs i. Detta är något som tjänsteföretagen är väl medvetna om och
olika företag spelar på olika faktorer. En bank till exempel vill visa upp sin lokal som en lokal
där kunder kan känna sig bekväma med att sätta in och förvara värdesaker genom att ha
mycket betong, galler och kameror i lokalen. Däremot vill ett hotell inte alls visa upp denna
typ av lokal då kunden/gästen ska känna sig hemma och bekväm. Ett hotell vill leverera ett
helt annat budskap och måste då jobba med andra förutsättningar (Normann, 2000).

Konkurrenter
Om ett företag ska hålla sig konkurrenskraftigt på en hård marknad krävs olika komponenter
för att lyckas få till en bra helhetsprodukt. Ett tjänsteföretag som till exempel ett flygbolag
tillhandahåller till och börja med en kärntjänst som är att transportera passagerare från en
flygplats till en annan. Men för att kunna möjliggöra utförandet av kärntjänsten krävs att
företaget tillhandahåller ett antal stödtjänster som till exempel bagagehantering och check-inservice. Stödtjänster är alltså tjänster som läggs till huvudtjänsten eller kärntjänsten för att
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företaget ska bli mer attraktivt för kunden och samtidigt då också bli konkurrenskraftigare
(Grönroos 1998).

Trestegsmodellen
Grönroos (1998:277-279) har en trestegsmodell som går att använda som en grund för
långsiktig konkurrensmedelsstrategi. Det är en modell som bygger på kundrelationens
livscykel och syftar till att ge tjänsteföretag en god vägledning. Många anser felaktigt att
marknadsföring bara handlar om att få till ett köp och att den sedan kan upphöra, men
marknadsföring är en process som är kontinuerlig och ett måste för att skapa långsiktiga
kundrelationer och målet är att få till återkommande köp.
Den beskrivs i tre stadier där olika marknadsföringsmål och vilken marknadsföringsstrategi
man bör använda sig av i de olika stadierna och hur de skiljer sig åt. Det första stadiet är
initialskedet där målet är att väcka intresse hos den tilltänkta kunden för företaget och dess
tjänsteutbud, och i detta skede av processen fokuseras det på extern kommunikation mellan
potentiella kunder och nöjda konsumenter. Den potentiella kunden har kanske inte någon
speciell uppfattning om företaget eller kanske uppfattningar som inte längre stämmer, men
ändå hänger kvar i det undermedvetna hos kunden. Marknadsföringsåtgärderna i detta skede
är personlig försäljning och massmarknadsföringsaktiviteter som reklam, säljstöd,
webbplatser och PR. Dessa aktiviteter kan hänföras till den traditionella
marknadsföringsfunktionen. När det gäller företagsmarknaden krävs det ibland att man har
representanter ute på fältet (Grönroos, 1998:277-279).
Det säljande företaget är också mycket medvetet om styrkan och genomslagskraften som
word-of-mouth (Grönroos, 1998:33) kommunikation har. Kan man ge kunder en leverans som
är utöver det vanliga så pratar de förhoppningsvis om ditt företag med andra samt med sin
omgivning vilket ofta är mer trovärdigt för åhöraren än om han får reklam genom ett
massutskick i brevlådan. Det är alltid mer trovärdigt när en person får höra något positivt från
någon han känner som haft en positiv upplevelse av företaget än om företaget själv berättar
dess positiva egenskaper. När man sedan har fått en potentiell kund intresserad och etablerat
den första kontakten börjar man inrikta sig på den specifika kundgruppens unika behov och
här börjar nästa skede som är köpprocessen. När man går in i detta skede hoppas man att
intresset man lyckats väcka hos den potentiella kunden ska ge resultat och att
marknadsföringen nu ska leda fram till en förstagångsförsäljning (Grönroos 1998:277-279).
Marknadsföringsstrategin med den traditionella marknadsföringsfunktionen måste fortsätta
här för att upprätthålla ett intresse från kundens sida och vara kontinuerlig men den måste nu
också för att vara effektiv kompletteras med en interaktiv marknadsföringsfunktion. Det
innebär löften från säljföretagets sida om framtida åtaganden och förhoppningsvis blir dessa
löften accepterade av köparen. En interaktion måste upprättas köpare och säljare emellan för
att skapa en relation som för säljaren är så viktig att den blir långvarig i de allra flesta fall
(Grönroos 1998:277-279).
Genom att skapa en relation är det lättare för säljföretaget att vara mer personlig, möta
kundens specifika behov, lyssna till deras önskemål och på så sätt också behålla kunden. När
en relation finns är det enklast för kunden att vända sig till samma återförsäljare för framtida
köp. Detta är också något som gynnar säljföretaget då kostnaderna för marknadsföringen till
denna kund blir betydligt lägre, det är alltid billigare med en återkommande kund än att skapa
en ny (Grönroos 1998:277-279).
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I det tredje skedet som är konsumtionsprocessen, är marknadsföringsstrategin just att skapa
återförsäljning och långsiktiga kundrelationer. Man hoppas också att genom relationen lyckas
med tilläggsförsäljning eller merförsäljning. I detta skede har man som
marknadsföringsfunktion helt frångått den traditionella marknadsföringsfunktionen och
istället riktar man nu helt in sig på den interaktiva marknadsföringsfunktionen. Reklam och
utskick används i första hand för att väcka det första intresset, medan man nu fokuserar på att
vårda relationen för återkommande köp. Man har kommit så långt att man har skapat en
relation som förhoppningsvis är hållbar och den traditionella marknadsföringen är inte längre
ekonomiskt försvarbar eller speciellt effektiv. Det handlar här om att uppfylla de löften man
utlovat i det tidigare skedet så att kunden inser att han kan lita på företaget och att han känner
att hans behov som han har verkligen kan uppfyllas. Om företaget ger löften som de senare
inte håller, leder det till en lägre kvalitet vilket kan vara mycket farligt för företagets relation
med kunden om man vill att den ska fortsätta vara stabil (Grönroos 1998, 2002).

Ekonomi
Startkapital
Startkapital innebär det kapital som företaget behöver vid en start av företaget, då ingår både
investeringskapital som är kapital för att starta igång verksamheten. Det behövs även
rörelsekapital som innebär kapital som behövs för att driva verksamheten innan företaget själv
börjar generera de pengar som krävs för att driva runt företaget (www.jureka.net).
Detta kapital kan finansieras på olika sätt, både genom att använda eget kapital som är kapital
som företaget själv har, det kan till exempel vara föregående års vinst eller det kapital som
ägarna själva tar med sig in i bolaget. Riskkapitalbolag kan också fungera som en finansiär,
det fungerar ofta så att riskkapitalbolaget går in med aktiekapital i det nystartade bolaget och
ägandet i bolaget är ofta tillfälligt, till exempel under en period på tio år. Dessa företag
förväntar sig en avkastning på sina satsade pengar och satsar i företag som de verkligen tror
på och inte av ren välvilja. Eftersom riskkapitalbolaget går in med aktiekapital så är det
snarare eget kapital än främmande kapital. Startkapitalet kan också finansieras med
främmande kapital, som innebär att det är kapital som kommer från andra än ägarna till
bolaget. Det kan till exempel vara olika typer av banklån, i till exempel ett nystartat företag
kan Almi Företagspartner som är ägt av kommunerna och har till uppgift att främja tillväxt av
små och medelstora företag vara till hjälp med både kunskap och lån. Dessa lån har lägre
säkerhetskrav än de större bankerna, men har istället en högre ränta. Detta för att företag skall
kunna starta igång utan att det skall vara finansieringen som är problemet (Andrén et al 2003).
Är ett företag tvunget att starta sin verksamhet med hjälp av lån så kräver de externa
finansiärerna avkastning på det satsade kapitalet. I bankens fall så vill de ha ut ränta för sina
utlånade pengar, vilket självklart blir en extra kostnad för företaget jämfört med om företaget
skulle starta verksamheten med hjälp av eget kapital. Skulle ett riskkapital hjälpa till med
finansieringen så tar de del av den eventuella vinstutdelning som sker i bolaget (Andrén et al
2003:105). Det är också vanligt i en start av små och medelstora företag att ägarna tar hjälp
med en del eller hela delen av lånet genom bidrag och lån från släktingar och bekanta
(www.expowera.com).
Det gäller för företagen att ha en bra kontakt med banken, där båda parter är öppna och ärliga
mot varandra vilket i sin tur möjliggör ett bra samarbete. När det gäller större lånebelopp så
ställer banken ofta krav på säkerhet. Med säkerhet menas att det måste finnas någon eller
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något som kan täcka upp om låntagaren inte kan betala tillbaka enligt den plan som båda
parter har kommit överens om.
Ett exempel på säkerhet är när någon går i borgen för lånet. Detta innebär att om låntagaren
inte kan betala tillbaka så går den som är borgensman in och täcker upp för låntagaren, den
person som riskerar detta, riskerar också sin privata förmögenhet. Företaget kan också lämna
pant, detta innebär att företaget lämnar sina tillgångar som pant, detta kan dock vara svårt
eftersom många av de tillgångar som ett företag besitter används i driften, till exempel en
maskin som producerar varor. Istället kan företaget använda sin fastighet som pant, en sådan
sorts av pant kallas en fastighetsinteckning och uträttas av tingsrätten. Skulle då företaget gå
med förlust och inte vara benägna att betala tillbaka lånet så kan banken överta fastigheten
istället. En annan form av säkerhet är så kallade företagshypotek som innebär att man gör en
inteckning i företagets övriga tillgångar. Med övriga tillgångar menas då till exempel
varulager, inventarier och kundfordringar. Också denna inteckning registreras hos tingsrätten.
Ett alternativ för att slippa ta lån för att köpa till exempel en maskin är att leasa maskinen
istället för att köpa den, detta innebär helt enkelt att företaget hyr maskinen från leverantören
istället för att köpa den. På så sätt behöver företaget inte lägga ut så mycket pengar på en gång
utan istället delar företaget upp kostnaden för en längre period (Andrén et al 2003).

Budgetering
Alla företag behöver planera sin verksamhet, det gäller att veta vad som skall hända om en
vecka, om två veckor om ett halvår och så vidare. Genom att försöka förutspå vad som händer
i framtiden kan företaget på ett bättre sätt planera sin verksamhet vad det gäller personal,
investeringar och så vidare. Som Ax et al skriver i ”den nya ekonomistyrningen” (2005:317)
så handlar budgetering om; ”En budget uttrycker förväntningar och åtaganden för en
organisation, om ekonomiska konsekvenser för en kommande period”. Med förväntningar
menas att företaget med hjälp av budgeten förväntar sig vad som skall inträffa. Dock är det
inte hugget i sten vad som skall hända i framtiden, utan det är en mer eller mindre kvalificerad
gissning. Med åtaganden avses olika uppgifter personer i organisationen måste göra för att
uppnå budgeterade värden. Med ekonomiska konsekvenser avses att budgeten ofta är uttryckt
i kronor och uppnår företaget ej uppsatt budget så får detta ekonomiska konsekvenser. Med
kommande period menas att företaget med hjälp av historiska fakta bedömer hur framtiden
kommer att gestalta sig (Ax et al 2005:317).
Det finns olika typer av budgeter och främst så finns det tre huvudbudgetar. Den första är
resultatbudgeten. Den beskriver det framtida resultat som företaget beräknar göra. Denna typ
av budget kan göras veckovis, månadsvis, årsvis, helt enkelt beror det på hur verksamheten
ser ut och vilken tid företaget vill lägga ner på budgetuppställande och uppföljning.
Resultatbudgeten kan sedan brytas ner i delbudgetar, till exempel avdelningsvis där varje
avdelning gör/får en budget och sedan görs en uppföljning på denna (Ax, et al 2005:331).
Den andra budgeten är likviditetsbudget som beräknar kassaflödet i företaget. Enkelt beskrivit
så kan man förklara likviditetsbudgeten med hur mycket pengar som finns i kassan.
Investeringar påverkar självklart likviditeten och med en budget över årets in och
utbetalningar får företagsledningen en bra bild över när det finns utrymme för investeringar
och så vidare. En bra planering för företagets aktiviteter skapar gynnsammare förutsättningar
för att skapa en god likviditet (Ax et al 2005:331-332).
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Den tredje budgeten är balansbudgeten som visar en uppskattning av balansräkningen, det vill
säga statusen på tillgångar, eget kapital och skulder vid budgetperiodens ingång och slut.
Denna budget följer med på vad som är budgeterat i de två föregående budgeterna (Ax et al
2005:332).
Det finns många andra delbudgetar, men vi har valt att belysa en av dessa,
investeringsbudgeten. Detta eftersom den spelar en sådan väsentlig roll för oss som skall
investera i ett nytt företag. Denna budget kan göras av olika anledningar, till exempel kan ett
existerande hotell vara i behov av att nyanställa för att klara av en ökad beläggning och därför
behöver göra en budget som beskriver detta. Det kan också vara att någon eller några skall
starta ett helt nytt företag och behöver veta hur mycket som krävs i kapital för att starta
verksamheten (Ax et al 2005:367-368).

Breakeven
Breakeven är även kallad den kritiska punkten vilket innebär det läget där det aktuella
företaget gör ett nollresultat efter de rörliga och fasta kostnaderna. Till exempel är det vilken
beläggning ett hotell måste ha för att klara av att täcka sina kostnader. Formeln för att räkna
ut nollpunkten i ett hotell är följande; pris per rum X antalet – rörlig kostnad per rum X
antalet – fasta kostnader = 0 kr (Ax et al 2005:120).

Företagsekonomiska analyser
Ett annat ord för företagsekonomiska analyser är nyckeltal som ofta används för att analysera
och studera den ekonomiska situationen i företaget. Med hjälp av olika nyckeltal så får man
fram olika intressanta tal som är av intresse både internt och externt. Det finns olika sorters
analyser och några av de vanligaste är lönsamhetsanalyser, likviditetsanalyser, kapitalanalyser
samt finansiella analyser. Ett exempel på en lönsamhetsanalys är räntabilitet på det satsade
kapitalet, alltså avkastningen på det satsade kapitalet. Det går att dela upp i både avkastning
på eget kapital och på totalt kapital. Ett exempel på en likviditetsanalys är kassalikviditeten
som helt enkelt visar hur mycket pengar det finns i kassan och som kan användas just då.
Genom att göra en kapitalanalys så får man reda på hur mycket kapital som finns att tillgå i
företaget, detta i form av anläggningskapital, rörelsekapital och likviditetsreserv. Slutligen så
handlar finansiella analyser om hur kapitalet har anskaffats och använts i företaget. Ett
exempel på detta är soliditeten som visar hur stor andel eget kapital som finns i företaget
(Arnander, 2000).
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Kapitel 4
Omvärldsanalys
Demografiska faktorer
Sveriges folkmängd ligger idag på drygt 9 miljoner människor, folkmängden förväntas gå
över 10 miljoner runt år 2025 (www.svenskdemograf.org). Detta betyder att det kommer att
bli allt fler som har möjlighet att resa och efterfrågan på upplevelser kommer troligen att öka.
En annan faktor som kan vara viktig att ta hänsyn är att skilsmässorna har ökat under det
senaste
decenniet,
nästan
vartannat
giftermål
slutar
idag
i
skilsmässa
(ww.svenskdemograf.org). Detta betyder att den klassiska familjen inte finns i samma
utsträckning längre och att det blir allt vanligare med ett resande där ensamstående föräldrar
med barn reser allt mer. Detta möjliggör ett annat tänk vad det gäller utformning av resor,
utseende på hotellrum och så vidare.
Mellan perioden 2000-2015 så kommer knappt 40 % av Sveriges yrkesarbetande personer att
gå i pension. Detta är en grupp som söker mer och mer efter upplevelser och eftersom denna
grupp står för mer än hälften av den totala köpkraften och förmögenheten i landet så har de
också möjligheter att resa och ta del av nya upplevelser (Enligt Eva Hedenström ur en artikel
från Restauratören.se). Detta är ett vikigt och stort segment av marknaden där man som aktör
i turistbranschen har en fördel om man kan tillgodose behoven hos denna grupp.
Göteborg som är staden där vi har tänkt bedriva vår verksamhet ingår i Västra Götalands län
som är det femte största länet i Sverige och har cirka 1 500 000 invånare, detta motsvarar
cirka 16,5 % av Sveriges totala befolkning. Länet har den näst högsta befolkningstätheten i
Sverige med cirka 62,2 invånare per kvadratkilometer (www.sna.se).
De olika faktorer som är presenterade ovan är alla tecken på resandet kommer att öka. Antalet
resande kommer troligen att öka, men resandet kommer också att ske i olika konstellationer,
jämfört med tidigare resemönster, vilket kan vara viktigt att ta hänsyn till som aktör i
turismbranschen.

Ekonomiska faktorer
Sveriges ekonomi ser ljus ut, Sverige har under en längre tid visat på hög tillväxt, låg inflation
och det ser bra ut i statskassan. Nu ser också arbetslösheten ut att sjunka och har sjunkit 0,9 %
sedan 2006. Detta innebär en ökad köpkraft, men det beror också på höjda löner och
skattesänkningar. Detta avspeglas i siffrorna för tillväxten för Sverige, för 2008 förutspår
OECD (organization for economy co-operation and development) en tillväxt på 3,5 % i
Sverige (www.e24.se).
Ovanstående siffror visar att invånarna generellt i Sverige har det ganska bra ställt, vilket i sin
tur innebär att det finns pengar över som kan användas för resande och upplevelser. Skulle
dock konjunkturen vända nedåt så måste resebranschen vara beredda på en nedgång för både
fritidsresenärer och affärsresenärer.
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Naturliga faktorer
Idag speglas samhället av ett miljöhot, där hela planeten riskerar att överhettas om inte alla
länder börjar samarbeta och minskar utsläppen av koldioxid. I början av december 2007 har
det tecknats ett globalt avtal på Bali där både I-länder och U-länder kommit överens om att
alla måste minska sina utsläpp och tillsammans verka för en bättre miljö på jorden
(http://unfccc.int/). Detta avspeglas också på turismbranschen där till exempel flygplanen står
för en relativt stor del av utsläppen i atomsfären. Det gäller att som en aktör i turismbranschen
att ta sin del av ansvaret för att minska utsläppen, men också för att turismen skall kunna
fortsätta. För det finns en risk att det blir en minskad turism om inte miljöhoten tas på allvar.
Ett exempel på en fråga turistnäringen måste ställa sig är; hur skall folk kunna ta sig från en
plats till en annan om flyget är ohållbart? Det gäller också att ta hand om sitt avfall på ett
miljövänligt sätt, att sortera soporna blir billigare för både miljön och näringsidkaren
(Restauratören nr 34, 2007).
Miljöfrågan är en oerhört viktig faktor som turistnäringen måste ta hänsyn till och aldrig förr
har väl följande mening varit mer passande: ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Teknologiska faktorer
Vi lever idag i en alltmer globaliserad värld där vi kan ta oss till och få information om nästan
alla jordens olika platser. Det som möjliggör detta är den nya tekniken med Internet i spetsen.
En stad som Göteborg konkurrerar idag inte bara med övriga Sverige i kampen om turister,
utan staden har konkurrenter på alla jordens kontinenter. Med Internet har vetskapen om
andra olika platser hos befolkningen ökat, eftersom det har blivit en lättillgänglig information
om olika destinationer så har också viljan att upptäcka nya platser ökat. På detta sätt
konkurrerar alla världens städer med varandra på ett annorlunda sätt än vad städerna gjorde
innan vi hade tillgång till denna lättillgängliga information (Castells 2005).
Det finns både för och nackdelar med den nya tekniken, dock gäller det att som destination,
stad, hotell och attraktion att skilja sig från sina konkurrenter och kunna erbjuda något unikt
för att kunna bibehålla och locka till sig nya kunder.

Politiska faktorer
I Sverige lever vi i ett ganska lugnt politiskt klimat, dock så finns det en fråga som politikerna
just nu diskuterar som i allra högsta grad påverkar hotellbranschen. Detta är frågan om sänkta
arbetsgivaravgifter eller sänkt moms inom hotellbranschen. I ett förslag har Finansminister
Anders Borg föreslagit att hotell och restaurangbranschen skall få sänkta arbetsgivaravgifter.
EU har gått med på detta, men dock inte för företag med över 249 anställda. Finansministern
vill då kompensera hotellbranschen där många företag har över 249 anställda med att sänka
hotellmomsen från 12 % till 6 % (Restauratören nr 34, 2007).
Skulle något av dessa förslag gå igenom så betyder det mycket för branschen, det handlar om
ganska stora summor för många företag (Restauratören nr 34, 2007).

Kulturella faktorer
Nya och främmande kulturer är ofta det som driver oss till att upptäcka nya platser. Kulturen
utgör en viktig del av marknadsföringen av en region. I till exempel Smögen som ligger strax
utanför Göteborg så erbjuder de en helhetsmiljö med blandning av fiskebåtar,
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fiskerestauranger, bryggor och det som hör till en fiskestad. De erbjuder helt enkelt en
fiskekultur (Blom 2002:39).
Med detta i tanken så är det viktigt att ta hänsyn till olika kulturella faktorer vid en start av en
turistverksamhet. Det gäller att ta reda på vad som förväntas av näringsidkaren i den region
där verksamheten skall utövas. Kan man inte erbjuda vad gästerna förväntar sig så kommer
företaget att få väldigt svårt att behålla de kunder man har lockat till sig. Detta är också en
levande process där man måste vara uppdaterad för att veta vad som gäller och vilka trender
som gäller för tillfället.

Marknadsanalys
Som vi har visat i inledningen så har turismen ökat i Sverige de senaste åren. Eftersom vi har
tänkt vara verksamma i Göteborgsregionen anser vi att det är av betydelse att visa hur
marknaden ser ut i regionen.
Göteborg som region har många olika ben att stå på, bland annat så är Göteborg landets mest
framträdande exportregion, jämfört med hela landet har Göteborg 1 % högre tillväxt än
resterande del av landet och regionens tillväxt drivs framförallt av en växande
tjänsteproduktion (Tillväxt i Göteborgsregionen, 2007).
Det finns många olika anledningar till att Göteborg får besökare, för att nämna några, så finns
svenska mässan som ligger i anslutning till Scandinavium. Svenska mässan har varje år cirka
1 miljon besökare fördelat på 30 större mässor och 100-tals konferenser (www.swefair.se). I
Göteborg finns också Sveriges största besöksmål (sett till antal besökare), Liseberg med 3,2
miljoner besökare som med sin julmarknad under december månad fått resandet att öka till
Göteborg även vintertid (www.barnensturistguide.se). Göteborg är också känt för sina
idrottsevenemang, på arenor som Scandinavium, Nya Ullevi samt en ny fotbollsarena som är
under byggnation. 1995 arrangeras friidrotts VM i Göteborg. Det blev från detta evenemang
inte bara en vinst från själva evenemanget, utan staden har fått ett rykte om sig i världen som
en evenemangsstad vilket lockar både turister och som lockat folk att permanent bosätta sig i
Göteborg (www.vartgoteborg.se).
2006 hade Göteborgsregionen 3 034 000 gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar.
Statistiken visar att antalet gästnätter per år har ökat sedan år 2000 där antalet gästnätter var
2 289 000. Beläggningsgraden har på de olika logialternativen ökat från år 2000 där
beläggningsgraden låg på 58 % till en beläggningsgrad på 63 % år 2006.
(Inkvarteringsstatistik för Sverige 2006)

Figur 1 Hotellbeläggning i Göteborg
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I västra Götalands län så var 65 % av de totala gästnätterna på hotellen nyttjade av
affärsresenärer och 35 % var fritidsresenärer (Inkvarteringsstatistik för Sverige, 2006).
Antalet bäddar totalt i västra Götalands län har inte förändrats nämnvärt mellan 2005 och
2006, det fanns år 2006 endast 3 bäddar färre mot föregående år (Inkvarteringsstatistik för
Sverige, 2006), vilket måste ses som att antalet anläggningar och antal bäddar ligger ungefär
lika utan några större förändringar.

Prognoser inför framtiden
Till Internet-tidningen dinapengar.se säger Katalin Paldeak, direktör för Clarion Hotels att
2007 har varit ett mycket bra år för hotellbranschen. De senaste åren har det skett en ökning i
beläggning, men Katalin tror på en liten avmattning 2008, men att branschen inte är på väg in
i någon lågkonjunktur. Ossian Stiernstrand, chefsekonom på Turismens Utredningsinstitut,
berättar att hotellen i Göteborg haft ett synnerligt bra år och konstaterar att det behövs fler
hotell i Göteborg (www.dinapengar.se).

Konkurrentanalys
I vår konkurrentanalys har vi valt att fokusera på tre olika hotellsegment där vi har ett hotell
som tillhör det övre skiktet med en nischad marknad, ett hotell i mellanklass som har den
bredaste marknaden samt ett lågprishotell. Analysen styrks och hämtar sin kraft genom tre
djupgående intervjuer vi har gjort med representanter för de tre hotellen. Anledningen till att
vi har valt att analysera tre hotell i tre olika segment är på grund av att vi inte har klart med
någon lokal i Göteborg, därför anser vi att det är mer intressant att se hur de olika segmenten
jobbar istället för att titta på de faktiska konkurrenterna eftersom vi ännu inte vet exakt vilka
de är.

Plats
Hotellet med den nischade marknaden heter Nordic Light. Emelie berättar att hotellet har 175
rum och finns beläget på Sveavägen i centrala Stockholm. Att det ligger i Sveriges huvudstad
påverkar många faktorer som vilka kundsegment de kan jobba med och vilken inriktning de
kan ha med sin produkt. Vidare berättar Emelie att det förstås är möjligt att ha en nischad
inriktning även om man finns belägen på andra platser i Sverige, men det finns ett helt annat
kundunderlag i Stockholm då det är ett centrum för många såväl svenska som utländska
besökare.
Mellanklasshotellet vi valt att fokusera på tillhör nordens ledande hotellkedja, Scandic. I
Norrköping finns två Scandic hotell med samma hotelldirektör och det vi i huvudsak
fokuserar på heter Scandic Nord och ligger således i norra delen av Norrköping. Som så
många andra av Scandics hotell ligger även detta beläget intill motorvägen, eller i alla fall i
anslutning till den. Mikael berättar att detta gör att många som är på resande fot och kanske på
väg någon annanstans enkelt kan stanna till för ett besök på detta hotell. De har ett läge som
är lättillgängligt med goda parkeringsmöjligheter som har visat sig vara viktigt för många
gäster samtidigt som citykärnan inte ligger långt borta.
Det lågprishotell som finns med i vår konkurrentanalys heter Svanen och ligger beläget i
Kalmar på Sveriges östkust med en närhet till Öland. Hanna säger att Svanen inte ligger i de
mest centrala delarna av staden men i en absolut anslutning till dem, och eftersom Kalmar är
en så pass liten stad så tar det ändå bara någon minut att ta sig dit. Läget är som sagt
förhållandevis centralt samtidigt som det har lite av ett naturskönt läge med en närhet till
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vatten och natur. Svanen ligger intill en led som går från de centrala delarna av staden och
som sträcker sig till de norra delarna. Tack vare sitt läge strax utanför citykärnan så finns även
här goda parkeringsmöjligheter.

Produkt
De tre olika hotellen som finns med i vår analys skiljer sig åt ganska väsentligt i deras
produkt. Nordic Light har som Emelie berättar en produkt som inriktar sig mycket på design
där de har som vision att vara Stockholms ledande designhotell. De använder sig av
möbeldesign och av att noga se till hur upplevelsen upplevs ur gästens synpunkt. Hur de
jobbar med de olika varumärkena ser olika ut och de säger att det är viktigt att avväga hur
funktion, nytta och utseende fungerar tillsammans. De fokuserar mycket på ljussättning och
har det nordiska ljuset som inspiration. 60 av deras totalt 175 rum har en speciell ljussättning
där gästerna själva kan ändra ljussättning efter humör. Bland annat så finns det över sängarna
en egen ljusramp där gästerna kan ställa in om de önskar exempelvis ett svagt blått sken eller
ett starkare rött sken, alternativt något där emellan i regnbågens färger och så vidare. Även i
lobbyn och loungen jobbar de med ljussättning där det för tillfället finns vita laserstrålar som
går tvärs över loungen, detta blandat med andra ljussammansättningar.
Konceptet som finns på Nordic Light är föränderligt och byts ut fyra gånger per år, bland
annat ändrar man menyer och nyckelkort, personalkläder och ljussättning. De försöker hela
tiden känna av vilka trender det är som finns för tillfället och anpassa sin produkt efter det.
Detta i första hand för att deras återkommande gäster ska känna att det händer något. De
jobbar också med många olika partners för att få dit viktiga events som till exempel
Stockholms filmfestival, möbeldesign, media och mode och så vidare. Till exempel vid
möbelmässan så ändrade de inredningsdesignen i lobbyn efter ett japanskt möbelföretag som
ställde ut. Vid varje event som exempelvis en modevisning så ändrar de miljön så att det ska
passa just det eventet. De har en egen marknads, design och PR avdelning som jobbar med
events och hur miljön på hotellet skall framställas. Vidare så finns också ett ”White room”
och ett ”Black room” som är inspirerat efter hur ljuset ser ut i norden under sommar och
vintertid.
Deras gäster är ofta personer som verkar inom design och modeindustrin. De jobbar också
med musiken där de har ett anlitat företag som streamar deras musik till att passa in beroende
på tidpunkt och tillfälle och de har också lanserat en egen skiva som heter ”Sound of Light”. I
deras livsstilsguide som är deras broschyr och som de jobbar mycket med att utforma
beskriver de deras verksamhet på ett attraktivt sätt.
Scandic hotell har en liten annorlunda produkt då de befinner sig i ett annat segment berättar
Mikael. De har en betydligt bredare produkt som ska passa in på den stora massan med sina
311 rum inklusive city hotellet som är det andra av två Scandic hotell som finns i Norrköping.
De befinner sig i ett mitt segment där den största delen av befolkningen befinner sig. De
försöker vara tydliga med vad de står för och att många av deras gäster redan vet vad de står
för och vad de kan förvänta sig, vilket är en trygghet för deras gäster. De är den största kedjan
inom detta segment och driver verksamheten framåt. De har en restaurang avdelning som de
helst skulle vilja hålla ner så gott det går då det är svårt att skapa lönsamhet i denna
avdelning, men då de ligger intill en motorväg så är det ett måste främst som en service för de
besökande gästerna som kanske inte har så nära tillgång till andra restauranger.
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De har ganska många lokaler på hotellet som går att tillämpa för till exempel konferenser.
Dessa lokaler går att dela av med hjälp av en uppsättbar vägg eller utöka beroende på hur
stora grupperna är. Detta för att skapa en miljö som känns bra för konferensgästerna då man
vill behålla den intima stämningen om man är en mindre grupp. De är mycket flexibla inom
detta område. De har en controller anställd som finns där för att analysera framtiden vilket är
något som är vikigt för Scandic Norrköping, men eftersom de tillhör en kedja är detta något
som de får mycket hjälp med från centralt håll också.
Deras produkt handlar mycket om att stå på många ben för att kunna ha ett brett utbud till en
bred massa. Under veckodagarna har de en mycket god beläggning som sedan sjunker kraftigt
till helgen under förutsättning att det inte är något idrottsevenemang i staden. Detta är något
de försöker jobba mycket med för att öka beläggningen under helger. När det är det kan de
uppvisa en nästan lika god beläggning under helgen som under veckan. Sommartid jobbar de
mycket med turister och drar då nytta av Kolmårdens Djurpark som inte ligger speciellt långt
borta. Vidare jobbar de också med ett mycket öppet och gott samarbete till deras konkurrenter
i Norrköping.
Svanens produkt skiljer sig också ganska mycket åt från de två tidigare. Svanen är ett
lågprishotell som har en produkt som består av en kombination av vandrarhem och hotell.
Båda dessa delar finns under samma tak berättar Hanna, med vandrarhem på den undre
våningen och hotell på den övre våningen. På hotellet har de 34 rum och 55 rum totalt, vilket
ger totalt 140 bäddar. Förra året hade de en genomsnittsbeläggning på 67 % där
vandrarhemsdelen hade en beläggning på cirka 40 %. Det finns en bred variation av rum från
fyrbäddslogi som man delar med andra på vandrarhemmet och som har gemensam dusch och
toalett längre bort i korridoren till ett modernt hotellrum med eget badrum och allt vad det
innebär. De har ett godkänt restaurangkök men de har inte öppet för allmänheten och de har
valt att beställa in maten från en cateringfirma när större grupper som till exempel konferenser
gör bokningar. Detta beror återigen på att de inte klarar av att skapa någon lönsamhet med ett
eget kök och det är en valmöjlighet de har eftersom de är privatägda till skillnad från om de
hade tillhört någon kedja då det ofta finns krav på ett kök.
Det finns också möjligheter till konferens och konferensrum för upp till 30 personer finns att
tillgå. På sommaren som är deras bästa tid på året så har de även kanotuthyrning. Konferens
är något de jobbar hårt med att försöka utveckla och de har uppnått deras mål om att öka
konferensen med 30 % från föregående år. De säger själva att de måste jobba mot fördomen
att lågprishotell inte kan ta hand om konferenser, då de flesta företag verkar tro att de får en
mycket bättre produkt inom konferens genom att lägga dessa på de större hotellen med mer
välkända namn. De har ingen uttalad affärsidé som de jobbar efter, men de har
kvalitetspolicys som de jobbar efter istället. De har kvalitetsmål som de i första hand jobbar
efter där de bland annat har ett krav på sig själva att uppnå 97 % kundnöjdhet, samtidigt som
det självklart finns ekonomiska mål som måste uppfyllas. De försöker till stor så stor
utsträckning att känna igen sina återkommande gäster för att skapa en högre känsla av service.
De har inga datoriserade bokningssystem där de kan lägga in information om kunderna utan
detta sker manuellt.

Pris
Vad det gäller prissättning så jobbar Nordic Light med en varierande prissättning, som de
själva jämför med ett flygbolag där prissättning styrs av utbud och efterfrågan. De har många
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olika prissättningar på deras många olika rumstyper som är 7 stycken. Emelie beskriver här
några priser som kan ses som ett prisexempel men som sagt är varierande.
Compact double room: Priser veckodagar 2450 – 3200 kr. Priser helger 1630 – 1830 kr.
Standard single room: Priser veckodagar 2250 – 2900 kr. Priser helger 1530 – 1730 kr.
Standard double room: Priser veckodagar 2450 – 3200 kr. Priser helger 1730 – 1930 kr.
Standard mood room: Priser veckodagar 2750 – 3500 kr. Priser helger 1970 – 2170 kr.
Superior twin mood room: Priser veckodagar 3150 – 3900 kr. Priser helger 2450 – 2650 kr.
Superior mood queen room: Priser veckodagar 3150 – 3900 kr. Priser helger 2450 – 2650 kr.
Deluxe mood room: Priser veckodagar 3550 – 4000 kr. Priser helger 3170 – 3250 kr.
På Scandic Hotell Norrköping har de en inte lika varierad prissättning och ligger på ett
prisintervall mellan 800 – 1300 kronor. De jobbar på ett liknade sätt som Nordic Light när det
gäller att ha ett högre pris under veckodagar då det i princip uteslutande är företag som bor på
hotellet och som man kan ta ut ett betydligt högre pris av. Under helger är det fritidsresenärer
som bor på hotellet och då har de också en mer anpassad prissättning som de kan klara av och
känner är rimlig.
Svanen har en prisstrategi om att alltid vara det billigaste hotellet i Kalmar och det lyckas de
också med. Sommartid sänker övriga hotell i Kalmar sina priser medan Svanen ligger kvar på
samma priser, och ändå ligger de cirka 200 kronor under den lägsta konkurrenten medan de
under resten av året ligger betydligt lägre än övriga hotell. 195 kronor kostar det billigaste
rummet på vandrarhemmet medan det dyraste rummet på hotelldelen kostar 765 kronor.
Prissättningen kan variera om det är större grupper som bokar.

Påverkan
De olika hotellsegmenten jobbar lite olika med deras marknadsföring där det första segmentet
med Nordic Light har valt att fokusera mycket på PR och personliga relationer. Emelie
berättar under vår intervju att de jobbar med sinnesmarknadsföring och arbetar med att skapa
upplevelser genom att stimulera de fem sinnena. De arbetar aktivt med design, varumärken
och ljussättning som en del av detta. De vänder sig till sina olika målgrupper som främst finns
inom kreativa branscher med fokusmarknader i Sverige, övriga Norden, Storbritannien, USA,
Norditalien och Tyskland. Dessa fokusmarknader handlar då om affärsresenärer bland annat
inom media och Entertainment där de har många avtalskunder som är relationer de vårdar
ömt. Mot fritidsresenärer fokuserar de på att erbjuda olika paket genom deras hotellrum som
till exempel vänder sig mot kärlekspar där de erbjuder en viss inriktning på rummen där
choklad och champagne är exempel på sådant som kan ingå.
Vidare arbetar de mycket med deras broschyr som ger dels hotellinformation men också
information om Stockholm som passar in på de olika målgrupperna och där de kan hänvisa
deras gäster till rätt ställen för deras intressen. De jobbar inte så mycket med traditionell
annonsering i tidningar då dessa har ett mycket kort nyhetsvärde. Det är kostsamt och folk
glömmer fort bort annonsen. Så av bland annat ekonomiska skäl arbetar de mycket med deras
hemsida och de är också medlemmar av en hotellorganisation som heter designhotels där de
har en gemensam webbplats som heter designhotels.com. Detta är en organisation med 140
designhotell där man måste uppfylla vissa krav för att få vara med, designen måste vara
progressiv, man vill ge gästerna en upplevelse av platsen som hotellet befinner sig på. På
designhotel.com kan man hitta alla medlemshotell och det går också bra att boka via denna
sida. I övrigt så jobbar de mycket med sina egna hemsidor som är oerhört viktiga dels ur
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marknadsföringssynpunkt men också som bokningskanal. Så i huvudsak jobbar de med
hemsidor och PR för att skapa långsiktiga relationer. Utöver detta jobbar de strategiska
samarbetspartners för att bygga sitt varumärke vilket är oerhört viktigt för dem, men de ställer
sig alltid frågan innan de ingår i samarbete med någon, vad får vi ut av detta samarbete?
Till skillnad från de andra två hotellen i de andra segmenten så tillhör Scandic en stor kedja
vilket som Mikael innebär att de får mycket marknadsföring från centralt håll som är
rikstäckande kampanjer med TV, radio och så vidare. De anser att om de ska annonsera så är
det ingen idé att göra det i Norrköping då det är få av deras gäster som kommer därifrån, då är
det bättre att satsa på annonser i en tidning i någon annan stad. Även om de inte annonserar
lokalt så får de ofta förfrågningar om var de står i olika frågor av de lokala tidningarna, på så
vis så syns deras namn ändå i de lokala tidningarna. De väljer ofta att istället lägga pengarna
på sponsring inom sport och idrottsrörelsen istället eftersom de är de som finns i staden under
helgerna när hotellet har som lägst beläggning. Ett antal satsade kronor kan ha mycket god
avkastning då idrottsorganisationerna då väljer att lägga sin spelare och ledare på hotellet,
vilket kan göra att de uppnår 100 % beläggning under en helg då det sker något
idrottsevenemang i staden.
Dessutom är det många personer från näringslivet som är medlemmar i olika
idrottsorganisationer, vilket i sin tur kan leda till att de får fler gäster den vägen. Utöver detta
har de också många avtal med företag som är såkallade avtalskunder. Säljare och
återförsäljare väljer därför att bo på Scandic, och dessa avtal är naturligtvis väldigt viktiga för
dem.
Svanen försöker påverka sina kunder genom att fokusera deras marknadsföring via Internet
och deras hemsida. Hanna berättar för oss att de jobbar mycket mot Google och ser till att
ligga högt uppe på sökmotorer där de använder sig av utvalda nyckelord för att gäster enkelt
ska kunna få träff på deras hemsida och hotell. De använder sig av annonsering på vissa
hemsidor för att marknadsföra sig själva och deras konferenser som de vill utveckla. De
jobbar också med länkar till andra sidor och från andras sidor, ofta har de märkt att de finns
med på sidor som de inte hade en aning om att de fanns med på. De använder ingen
traditionell annonsering i de lokala tidningarna utan samarbetar istället med turistbyrån i
Kalmar samt är med i en tidning som heter Connect som finns att hitta på inrikesflygen. I
övrigt så finns de med bland Gula sidorna.
De har ökat sin budget för marknadsföring i takt med att omsättningen har ökat och de får
dagligen erbjudanden från företag som vill att de ska vara med och marknadsföra sig via deras
kanaler vilket de brukar vara ganska restriktiva mot. De försöker också skapa goda relationer
med företag som har varit tidigare besökare för att skapa återbesök genom att de ska känna sig
speciella. De gör inga utskick till privatresenärer men har gjort konferensutskick till företag.
De jobbar också med varumärken genom att vara ISO certifierade och har gemensam
marknadsföring med Kalmarflyg som de också är delägare i. Till sist samarbetar de också
med Safe Trade som vänder sig till den offentliga sektorn då kommunerna ser detta som en
kvalitetsstämpel, sen säljer de en del golfpaket och använder sig av en reklamskylt på Kalmar
Golfklubb.

Kundanalys
Som statistik i detta kapitel påvisat så låg förhållandet mellan affärsresenärer och
privatresenärer på 65 % respektive 35 % i Västra Götalands län under 2006. Dessa siffror
berättar att affärsresenärer framför allt är ett väldigt viktigt kundsegment som man bör ta
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hänsyn till och anpassa sin produkt efter. Som bland annat konkurrentanalysen påvisar så har
de flesta hotell nästintill fullbelagt under tisdag till torsdag, detta beroende på just
affärsresenärerna. Detta gör att man oundvikligen inser att man bör utforma sin produkt på ett
sådant sätt så att affärsresenärerna känner att vårt hotell är attraktivt och att de bekvämligheter
och teknik som de kräver och förväntar sig finns. Trådlöst Internet över hela hotellet är ett
exempel sådan teknik som är nödvändig tillsammans med ett effektivt bokningssystem.
Affärsresenärerna var också det segment som stod för den största ökningen av den
genomsnittliga beläggningen 2006 (Restauratören nr 10, 2007). Detta ställer krav på lokaler
för kundmöten som konferenslokaler och service kring den. Affärsresenärer ställer ofta höga
krav på att saker och ting ska ske snabbt och effektivt. Tillexempel så har Svenska mässan i
Göteborg årligen 7000 utställare och cirka en miljon besökare (www.swefair.se) och dessa
ska ju ta vägen någonstans. Ett smart val man kan göra som hotelloperatör är att knyta avtal
med Svenska mässan så att de lägger en del av sina affärskunder på vårt hotell. Då har man en
garanterad beläggningsgrad för denna period och detta knyter an till som tidigare nämnts om
att man i sitt hotell bör anpassa sin produkt för att kunna tillfredställa dessa behov, vilket är
ett krav för att man ska kunna knyta dessa avtal.
Även om affärsresenärerna är ett viktigt och det största segmentet man bör fokusera på så får
man naturligtvis inte förbise privatresenärerna som är det största kundsegmentet under helger
och sommartid. De är också en förutsättning för att övrig verksamhet överhuvudtaget ska
kunna bedrivas. Bara på evenemangssidan som är en av Göteborgs absoluta styrkor så har de
årligen cirka 6,5 miljoner besökare (www.vartgoteborg.se). Detta ska man naturligtvis ta med
i sin produkt genom att erbjuda attraktiva priser och andra delprodukter som är viktiga för
familjer och andra turister. I juni 2007 så var Göteborg som enda svenska stad nominerad till
både ”Årets turiststad i Europa” och till ”Årets turistorganisation” i utmärkelsen ”European
cities tourism awards” som delas ut i Aten (www.vartgoteborg.se).
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Kapitel 5
Företagsstrategi, koncept, varumärke och ekonomi
Affärsidé
Vi kommer att bedriva hotellverksamhet i centrala delarna av Göteborg. Vårt boende kommer
både vara prisvärt och ge kunderna en upplevelse som får dem att komma tillbaka till ett
företag under ständig utveckling.

Bolagsform:
Vi har valt att välja aktiebolag då vi inte personligen vill eller kan stå för konsekvenserna av
ett år med missväxt (mer än de satsade kapitalet). Vi vill också ha möjligheten att ta in andra
aktieägare vid en eventuell kostsam utveckling av företaget. På detta sätt skiljer vi på bolag
och ägare.

Presentation av personerna bakom företaget:
Delägare 50 %
Namn:
Ålder:
Född:
Utbildning:

Beskrivning:

Delägare 50 %
Namn:
Ålder:
Född:
Utbildning:
Tidigare arbeten:

Beskrivning:

Mattias Thunholm
24 år gammal
Uppvuxen på Gotland, numera bosatt i Kalmar
Ekonomiska programmet på gymnasiet. Pågående utbildning på
högskolan i Kalmar mot turism och marknadsföring samt
ekonomistyrning
Tidigare arbeten: Ansvarig för drift och säsongspersonalen på
Kneippbyn AB, Gotland, Biluthyrare på AVIS biluthyrning i
Kalmar
Mattias är en kille med en förmåga att lösa problem, ser inte
svårigheter. Har med sin erfarenhet i branschen en vana om hur
man skall agera i de olika situationer som kan uppkomma när man
säljer tjänster och service. Går in med 200,000 kronor i eget
kapital.
Marcus Boström
28 år gammal
Lidköping
Pågående utbildning på högskolan i Kalmar mot turism och
marknadsföring
Arbetat som bartender på hotellkedjor som: First Hotels, Sweden
Hotels, Best Western samt högfjällshotell utanför Bergen, Norge.
Har även arbetat på Pianobaren, Tandådalen, Sälen och DFDS
Seaways som seglar mellan Göteborg och Newcastle, England.
Biluthyrare på AVIS biluthyrning i Kalmar.
Marcus är en noggrann och ordentligt kille som med sitt lugn kan
få en höststorm att bedarra. Har erfarenhet från branschen, främst
då i bar branschen och på detta sätt kompletterar vi varandra på ett
mycket bra sätt. Går in med 200 000 kronor i eget kapital.
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Företagsuppgifter
Namn:

Radical Hotel AB

Org.nr:

458698-8589

Säte:

Göteborgs kommun

Verksamhet: Radical Hotel AB skall bedriva hotellverksamhet i centrala delarna av
Göteborg
Adress:

Göteborgsvägen 1

Ort:

498 12 GÖTEBORG

Tel.:

0707-700700

Mob:

0707-700700

E-post:

info@radicalhotel.se

Web:

www.radicalhotel.se

Ägarförhållanden i Radical Hotel AB
Aktieägare

Antal aktier

Kapital

Andel

Mattias Thunholm

500

200.000:-

50 %

Marcus Boström

500

200.000:-

50 %

Summa:

1000

400.000:-

100 %

Styrelse/företagsledning
Styrelseordförande/VD

Mattias Thunholm. Född 1983. Är även delägare i bolaget med
50 %.

Ledamot/Vice VD

Marcus Boström. Född 1979. Är även delägare i bolaget med
50 %.

Sekreterare/Ledamot

Vendela Krusenstierna Född 1971. Sitter med som extern kraft i
styrelsen. Har erfarenhet av hotellbranschen samt även
styrelsearbeten.
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Målsättningar
Bolaget har som mål att inom ett och ett halvt år bedriva hotellverksamhet i centrala delarna
av Göteborg det vill säga från den 1/5-09. Den viktigaste uppgiften för bolaget i nuläget är att
hitta lokaler för att bedriva verksamheten. Vi söker en fastighet med plats för cirka 45 rum, en
mer detaljerad beskrivning av lokalen finns framställd i vårt koncept.

Kvantitativa mål
Från det att vi har hittat en lokal till att vi öppnar upp verksamheten blir det primära att finna
kunder som är villiga att bo hos oss. Vi har som mål att under de tre inledande månaderna ha
en beläggning på 53,3 %. År 1 siktar vi på att ha en beläggning på 58,3 % för att år 2 ha en
beläggning på 61,6 % för att år 3 öka upp beläggningen till 65 %. För att vi skall lyckas
behålla de kunder som har tillbringat nätter hos oss så finner vi det väldigt viktigt att våra
kunder är nöjda med vår produkt, vi siktar på att skapa en kundnöjdhet på 95 %. Med det
menas att 95 % av våra kunder skall vara så pass nöjda med vad vi erbjuder att de därmed är
beredda att komma tillbaka till oss. Vi har också som mål att ligga högt uppe i urvalet av
hotell vid en sökning på boende i Göteborg via Internet, vi skall finnas med bland de 10
främsta hotellen vid en sökning på boende i Göteborg. För att kunna bedriva verksamheten på
ett lönsamt sätt måste vi locka till oss kunder från både fritidsresenärssegmentet och
affärsresenärssegmentet och därmed inriktar vi oss mot två olika målgrupper. Vi har som mål
att ha 70 % affärsresenärer och 30 % fritidsresenärer.
Kvantitativa mål i punktform
• 53,3 % i beläggning de tre första månaderna
• 58,3 % i beläggning det första året
• 61,6 % i beläggning år två
• 95 % i kundnöjdhet
• Vara bland de 10 främsta hotellen i en sökning på boende i Göteborg på Internet.
• 70 % affärsresenärer
• 30 % fritidsresenärer

Kvalitativa mål
Vi vill trots vårt relativt lilla hotell ligga i toppen vad det gäller service, trygghet och
utveckling av hotell i Göteborg. Vi kommer att göra undersökningar bland våra gäster för att
se vad som är både bra och dåligt och från detta försöka tillgodose våra gästers önskemål och
med detta fortsätta utvecklas och skapa en ännu bättre produkt och en högre kundnöjdhet i
framtiden. Eftersom det ligger i tiden att bevara miljön kommer vi att arbeta med aktivt med
miljömål, detta med mål som sopsortering, använda ekologiska produkter osv. Vi har också
som mål att få personalen som jobbar hos oss att känna sig som ett med organisationen, de
skall få ta del av mål och tankar med företaget. De skall kunna vara med och utveckla bolaget
och dess egna idéer skall uppmärksammas, på detta sätta får vi med personalen och de känner
samhörighet samtidigt som bolaget tar del av tankar från personer som jobbar inom
organisationen.
Kvalitativa mål i punktform
• Service, trygghet och utveckling
• Kundundersökningar
• Miljömål
• Personalen som en stor del av företaget
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Ekonomiska mål
Företaget har som ekonomiskt mål att skapa lönsamhet så fort som möjligt i företaget samt att
bygga upp en större andel eget kapital i bolaget. Detta säger inte så mycket utan några
nyckeltal att ta hänsyn till. Soliditeten (andelen eget kapital) ligger vid starten av hotellet på
24 %, detta är något vi avser att öka till 38 % efter första verksamhetsåret. Vinstmarginalen
ligger på cirka 7 % det första året, vi siktar på att öka denna siffra till 10 % år två och till 13
% år 3. Avkastningen på det egna kapitalet efter år 1 ligger 136 %, detta kan låta mycket, men
eftersom vi har en relativt liten andel eget kapital när vi startar igång så blir denna siffra
ganska hög. Avkastningen på det totala kapitalet ligger på 33 % år 1.
Ekonomiska mål i punktform
• Soliditet efter år 1
• Vinstmarginal år 1
• Vinstmarginal år 2
• Vinstmarginal år 3
• Avkastning på eget kapital år 1
• Avkastning på totalt kapital år 1
• Avkastning på eget kapital år 2
• Avkastning på totalt kapital år 2

38 %
7%
10 %
13 %
136 %
33 %
116 %
44 %

Vision
Vår vision är att inom en 5-10 års period efter att vi har etablerat oss i Göteborg bygga vidare
med ett liknande koncept på andra platser runt om i Sverige. Vi är inte nöjda med att ha ett
fungerande hotell i Göteborg utan vi vill gå vidare med idén och starta upp i andra städer. Vi
har en dröm om att den 1/5-2019 så skall vi arbeta i ett holdingbolag som kontrollerar fyra
olika hotell, i Göteborg, Malmö, Linköping samt i Jönköping. Vi kommer då inte finnas med i
den dagliga driften på hotellen utan vi kommer att jobba med strategiska frågor i
moderbolaget. För oss är det viktigt att hela tiden ha denna vision med oss så att vi aldrig
känner oss nöjda, utan hela tiden har något som motiverar oss att göra ett ännu bättre arbete.

Koncept
Vi är det mindre hotellet med 45 rum och ligger i prisklassen mellanklass, priserna kommer
att ligga på mellan 700-1100:- exklusive moms beroende på rum och tid på året. I nuläget är
vi ett fristående hotell, men eftersom affärsplanen är ett levande dokument så kan detta ändras
efter hand. Tankarna går åt att bli medlem i en marknadsorganisation, detta för att få ta del av
ett större kundunderlag, rikstäckande marknadsföring och ett starkare varumärke. Kostnaden
för detta måste analyseras och vägas mot nyttan. Begreppet ”value for money” passar väl in i
detta sammanhang där vi måste se till vad vi får ut av detta beslut.
Vi finns lokaliserade i de centrala delarna av Göteborg. Vi är ett cityhotell med en nära
kontakt till företagen vilket är viktigt då enligt kalkylerna 70 % av intäkterna från våra totala
gäster kommer från affärsresenärer som är en väldigt köpstark grupp. Denna siffra grundar vi
på och förutsätter vara realistisk genom att titta på vad andra cityhotell med liknande
marknader har för fördelning av gäster, men som med all budgetering kan det visa sig att
utfallet blir något annat än denna exakta siffra. För att möjliggöra detta och för att kunna
attrahera affärsresenärerna kommer vi jobba med konferenser genom att erbjuda välutrustade
och fräscha lokaler samt god service. Att ligga centralt ger goda förutsättningar för att skapa
avtal med olika företag för att säkerställa den beläggningsgrad vi har räknat med.
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Sommartid byter hotellet inriktning av konceptet då den största delen gäster kommer att bestå
utav fritidsresenärer som barnfamiljer och par. Beläggningen på hotellet kommer att kunna
liknas vid hur det ser ut under helgerna i perioden september-maj. Företagen har en låg
produktion med få kundmöten och med få säljare som ligger ute under längre perioder. Detta
finns naturligtvis fortfarande som en del, men på grund av semestrar med mera är andelen
företagsresenärer förhållandevis låg. Detta påverkar hur vi väljer att visa upp vårt koncept.
Bland annat så påverkar det våra priser, då vi kommer ha en lägre prissättning för att anpassa
oss till privatresenärernas ekonomi. Detta framgår tydligare på sidan 48 i ekonomidelen.
Eventuellt ska vi också försöka knyta lite andra avtal med företag som lockar barnfamiljer
samt matställen som har ett attraktivt utbud till barnfamiljer och andra privatresenärer. Ett
företag som ligger nära till hands och som skulle vara intressant att ingå avtal med är Liseberg
som är Sveriges största besöksmål sett till antal besökare. Internt kommer vi också att anpassa
(förutom våra priser) vårt utbud i bar/loungen där det finns en meny på dryck och mat som är
lite roligare för barn. Bland annat alkoholfria barndrinkar och förslagsvis glass med
jordgubbar. Det är viktigt för oss att alla trivs och känner sig välkomna.
Genom att vara ett cityhotell hoppas vi på att vi ska kunna attrahera privatresenären med både
vårt läge och utbud. Det är gångavstånd till det mesta som till exempel restauranger,
shopping, teatrar, biosalonger och ett attraktivt uteliv. Det kommer att finnas gott om
information i vår reception om vad man kan hitta på och utbudet är stort i en stad som
Göteborg, vilket självklart är till vår fördel.
Vi har kommit till slutsatsen att vi kommer att hyra in oss i en fastighet och inte köpa, då det
troligen inte skulle vara ekonomiskt försvarbart att göra det i vårt läge. Vi kommer att sträva
efter att ha en omsättningsbaserad hyra som vi har beräknat till 25 %. Detta kan vara något
högt räknat men vi har valt att göra det för att inte riskera några stora överraskningar. Denna
procentsats grundar vi på information från VD:n till två hotell samt distriktschef för
Mellansverige för Nordens ledande hotellkedja, Scandic.
I vårt koncept kommer vi att till så stor del som möjligt hålla ner vår restaurangdel. Vi
kommer att ha en fullt utrustad bar med en innehållsrik cocktailmeny och ett brett öl och
whiskysortiment men begränsa mat utbudet till tre enklare rätter. Anledningen till detta är att
det är så oerhört svårt att få bra marginaler på mat. Oftast är det restaurangdelen som drar ner
det totala resultatet för ett hotell och kan snarare ses som en belastning i många fall. Det
täckningsbidrag du får på råvaruinköpen går oftast bort eller räcker inte till för att täcka
kostnader för personal, disk, material och övriga kostnader. Vi har därför valt att jobba med
externa restauranger genom att ingå avtal med dessa. På detta vis försöker vi skapa en winwin situation genom att vi slipper jobbet och kostnaderna med att driva en restaurang med full
meny men att vi ändå kan erbjuda och rekommendera ett utbud på mat hos de externa
restaurangerna. Fördelen för restaurangerna vi har avtal med är att de får fler gäster vilket
naturligtvis leder till ökade intäkter, som gentjänst får de då erbjuda oss att kunna lämna en
viss procent i rabatt till våra gäster som skulle kunna ligga någonstans runt 10 %.
Dryck däremot och då i första hand drinkar och annan alkohol är det betydligt bättre
marginaler på. Vi vill jobba för att få en välbesökt bar som vi kan skapa ett gott rykte om och
dels få våra egna gäster att komma ner och besöka vår bardel där vi skapat en
loungestämning, men dels locka många utifrån till att komma och besöka vår lounge. Tanken
är att det ska vara ett ställe där man kan komma in och slappna av och verkligen kunna njuta.
Släppa allt annat för en stund och stressa av i en skön miljö, ta en god drink samtidigt som
bartendern showar lite för dig, för att sen slå sig ner i en skön soffa med många kuddar eller
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en fåtölj. Sitta för sig själv och slappna av och njuta av stämningen eller snacka med någon
bekant i en lagom ljudnivå.
Vi vill jobba med de fem sinnena så mycket vi har möjlighet till och då till exempel med
ljussättning både i rummen men också i lobbyn, loungen. Rummen kommer att vara utrustade
med en dimmer där man själv kan välja styrkan på ljuset, och en behaglig belysning i
badrummen gör att rummen som helhet känns trevliga. I vissa situationer vill man ha en
mjukare ljussättning då man vill slappna av och i vissa situationer vill man ha ett starkare ljus.
I övrigt kommer rummen vara modernt inredda och vara stilrena för att skapa en behaglig
miljö. Lobbyn kommer också att ha en välgenomtänkt ljussammansättning då denna del av
hotellet oftast är det första man ser, vilket då också ger det första intrycket som är så viktigt.
Vidare är musik också en mycket viktigt del som är genomgående för hotellet och detta tas
upp närmare under marknadsföringsavsnittet.
Vi vill också hålla möjligheterna öppna för att lite längre fram skapa olika sorters events i vår
lounge del, där företag som till exempel Absolut Vodka kan ha ett event vid en
produktlansering. Är det något företag som vill ha en whiskyprovning så passar våra lokaler
också för detta. Det skulle också kunna anordnas underhållning som till exempel stand up och
nycirkus. Klassiska trubadurkvällar är också något som är värt att titta närmare på. Dessa
delar är inte genomtänkta till fullo i dagsläget men är en del av vår vidare utveckling av
hotellet och dess delar.

Marknadsföring
Vi har en marknadsföringsstrategi där vi till stor del har frångått den traditionella
marknadsföringen och fokuserar mycket på en interaktiv marknadsföringsform. Med detta
sagt så kommer den traditionella marknadsföringen naturligtvis fortfarande att finnas med till
viss del. Tanken och anledningen till denna strategi är exempelvis att en tidningsannons har
ett väldigt kortvarigt nyhetsvärde. Personen som läser tidningen ser annonsen men glömmer
bort innehållet i annonsen väldigt fort, därför krävs en intensiv upprepning som kan bli
väldigt kostsamt. När man vänder sig mot företagskunder är det därför bättre att använda sig
av en personlig kontakt för att försöka skapa långsiktiga relationer. Detta kommer att vara
mer tidskrävande men samtidigt antagligen mer ekonomiskt lönsamt i längden.
Vi vill här använda en mer emotionell marknadsföring där vi är personligare för att skapa en
bra relation, jobba med att anpassa till exempel musiken i de olika delarna av byggnaden efter
lämplig energinivå hos gästerna. Det passar inte att spela en snabb upptempo låt i
frukostmatsalen lika lite som det passar att spela hissmusik en kväll i baren då man har fullt
tryck. Vi vill väcka positiva emotioner hos våra gäster som gör att de blir återkommande och
skapa långsiktiga relationer genom en hög personlig service och uppföljning. Att jobba med
en hög personlig service och att alla medarbetare gör sitt yttersta för att visa upp ”den glada
medarbetaren utåt” är en billig marknadsföringsform som är mycket effektiv. För att
möjliggöra detta så måste vi som arbetsgivare motivera de anställda till att göra ett bra jobb.
Om personalen är missnöjda och saknar entusiasm på grund av sin arbetssituation så ha vi
som chefer misslyckats i vårt ledarskap. Glädje sprider positiva emotioner till gästerna och de
lämnar hotellet med en positiv upplevelse i minnet.
Relationer försöker vi också bygga i syfte att kunna skapa avtal. Ett exempel på ett sådant
avtal kommer att innefatta att de företagskunder vi är intresserade av får erbjudande om
förmånliga priser och service hos oss på vårt hotell mot att de lämnar en beläggningsgaranti.
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Varje gång de har kundmöten eller sammankallar till konferenser så väljer de att i första hand
lägga sina kunder på vårt hotell. Samma sak gäller med andra säljare som är på kundbesök
hos dessa företag.
Vi har fått erfarenhet av att sponsoravtal och sponsring generellt kan vara en väldigt bra
marknadsföringsstrategi. I förhållande till det satsade kapitalet så får vi ett väldigt värdefullt
utbyte eller avkastning om man så vill på det vi har satsat. Generellt sett så har hotell en
betydligt sämre beläggning under helger, naturligtvis lite beroende på läge och
säsongsbetoning. Men som ett hotell som ligger relativt centralt med en året om verksamhet
så kan beläggningen skilja från närmare 100 % under tisdag till torsdag då målgruppen till
absolut allra största del består av affärsresenärer, till ända ner mot cirka 30 % då gästerna till
största del är privatresenärer. Detta är då självklart något man måste jobba med och det finns
erfarenhet av att ett antal tusen satsade i till exempel ett idrottsevenemang inte bara leder till
exponering av vårat varumärke under evenemanget med allt vad det innebär utan också att
den arrangerande idrottsrörelsen naturligtvis är intresserad av framtida sponsorpengar, och
därför väljer att lägga de besökande lagen med alla dess deltagare på hotellet som sponsrar.
Under de helger då idrottsevenemang pågår kan det då rendera till en högre beläggning än vad
som annars vore möjligt. Dessa intäkter är oerhört viktiga för oss då vi som tidigare nämnt
kanske bara har en beläggning på cirka 30 %. Faktorer att ta hänsyn till är då att vi måste
anpassa priserna för att ytterligare motivera den aktuella målgruppen då idrottsföreningar inte
har samma pengar att lägga på boende som företag har. Eftersom alternativet är att en alldeles
för låg beläggning så kommer vi att kunna pressa priserna till en rimlig nivå och ändå få en
bra ökad total omsättning. Utöver de deltagande lagen så är det många personer från
näringslivet som är med i olika idrottsrörelser och de kommer förhoppningsvis också då att
välja vårt hotell därför att vi är med och sponsrar med ett par tusen.
När det gäller privatkunder kan det vara mer ekonomiskt försvarbart att använda sig av en
traditionell marknadsföring med bland annat tidningsannonser. Det gäller då att man försöker
analysera och komma fram till privatresenärernas ursprung eller i alla fall där det är troligast.
Detta beror på att om man ska annonsera och vända sig till medier som tidningar så vill man
inte lägga för stora annonseringskostnader på att annonsera i den staden man är verksam i då
det är få privatresenärer med ursprung från ens egen stad eller område som kommer att bo på
hotellet. De flesta gäster bör komma från någon annanstans då man oftast inte bor på hotell i
sin egen stad.
Även om man inte annonserar i de lokala tidningarna bör vi försöka skapa en bra och nära
kontakt med de lokala reportrarna så att de ser ett intresse i att skriva om oss när vi har något
nytt på gång samt vid uppstarten. Vi kommer att ta kontakt och bjuda in dem för en visning
och ta tillfället i akt och berätta om vår produkt och vad det är som gör den så bra så att gäster
ska välja just vårt hotell. Detta skapar ett nyhetsvärde för tidningens läsare vilket leder till en
ökad försäljning för tidningarna och på längre sikt eventuellt nya prenumeranter. Vid sämre
tider som antagligen uppstår för eller senare kan vi försöka dra nytta av dessa goda relationer
genom att hålla ner den negativa publicitet som skrivs om oss.
Om man gör sig ett bra namn i området man verkar och lyckas skapa bra relationer till de
lokala tidningarna, så har vi fått erfarenhet från de intervjuer med verksamma hotelldirektörer
att tidningarna ofta ringer upp och är intresserad av ens ståndpunkt i olika frågor vilket leder
till att vårt namn och varumärke finns med i tidningarna ändå. Vi lyckas skapa publicitet som
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är gratis och får en marknadsföring i de lokala tidningarna utan att lägga massa pengar på
dyra annonsplatser.
Ett annat sätt att jobba med segmentet privatkunder som vi kommer att använda oss av är
direktreklam genom utskick till tidigare besökande gäster. Detta för att skapa återkommande
gäster till så hög grad som möjligt. Har vi lyckats att göra ett gott intryck hos gästen vid första
besöket på vårt hotell hoppas vi på att vi har positionerat oss hos gästen så att vi blir det
självklara valet när gästen besöker vår region nästa gång. Detta kan man naturligtvis försöka
påverka genom att uppmuntra gästen med trevliga utskick med påminnelser om varför de ska
återkomma till oss samt med eventuella erbjudanden som är till deras fördel.
När det gäller tidigare gäster och varför det är så viktigt med att de lämnar hotellet med en
positiv upplevelse i minnet är word-of-mouth marketing. Om gästerna fått en bra upplevelse,
eller dålig också för den delen, så kommer de att berätta detta för vänner och bekanta och föra
vidare deras upplevelse. Detta är en väldigt bra marknadsföringsform (under förutsättning att
man lyckats leverera en positiv upplevelse) då den är gratis men också att människor generellt
tenderar att tro mer på vad någon som de känner berättar om en produkt, än vad företaget
själva säger om sin produkt. Kan man få någon annan att tala väl om sin produkt är detta värt
mer än om man själv säger det. Skulle samtalet komma upp någon gång där en bekant pratar
om vilket hotell han ska välja, eller att han ska besöka en viss ort så kommer den tidigare
gästen som har med sig en positiv upplevelse högst troligen att rekommendera detta till sin
vän, vilket är mycket effektivt.
Vi kommer att jobba hårt med vår hemsida och få ut den till så många som bara är möjligt.
Detta är en bra marknadsföringskanal och självklart en bra bokningskanal. Vi kommer att
använda oss utav ett bokningssystem som heter Hotellinx Suite. Det är ett effektivt system
som är mycket funktionsdugligt till en ekonomisk hållbar kostnad. Det finns ekonomiska
fördelar med att få så många som möjligt av våra gäster att boka via vår hemsida då det krävs
färre personalresurser vilket vi i vårt fall som nystartad måste titta extra mycket på, även om
det alltid kommer vara viktigt att jobba så kostnadseffektivt som möjligt. Detta gör då att vi
måste ha en attraktiv sida som är väldigt lättnavigerad samtidigt som den är funktionsduglig.
Gäster ska inte behöva ha någon längre datavana för att förstår hur man navigerar och bokar
via vår hemsida. Alla ska känna sig välkomna och det ska inte vara något krångel.
I det postmoderna samhället har form och stil ett växande inflytande på hur man
kommunicerar meddelanden vilket medför att hemsidan ska vara snygg, häftig,
högteknologisk, grafisk och intressant för att budskapet vi vill föra ut när gäster läser på sidan
ska ha genomslagskraft. Att den är attraktiv och gjord med den senaste flash tekniken är också
väldigt viktigt för att få eventuella gäster att vilja stanna på sidan och utforska vad vi erbjuder.
Likaså måste vi se till att vi har någon som jobbar aktivt med sidan för att vi hela tiden ska
kännas aktuella och att gästerna ska känna att det händer något på sidan och vårt hotell.
Hemsidan kan dessutom vara det första intryck gästen får av vårt hotell och vår produkt.
Av erfarenhet vet vi att om man besöker ett företags hemsida som har dålig funktion och har
ett tråkigt utseende så blir det lätt att man får en förutfattad dålig inställning till företaget.

Varumärke
I vårt varumärke kommer det att finnas olika delar för att få en helhet som vi starkt tror på.
Dock kommer den huvudsakliga produkten alltid att består av logi, då detta är vårat fokus i
verksamheten. Med fokus på logi och utöver detta attraktiva kringverksamheter kommer vi att
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kunna skapa ett starkt varumärke som är under ständig utveckling. Viktigt för oss är att skapa
mervärde och möta kundernas behov vilket gör att vi skapar ett gott rykte kring vår produkt
och kan stå oss i konkurrensen. Vi kommer att jobba med vårt varumärke så att våra
kunder/gäster förknippar oss med prisvärd kvalitet och en tillfredställande känsla. Vi vill
också med vårt varumärke sända ut signaler som inger trovärdighet, att vi har en attraktiv
produkt och också då som tidigare nämnt kvalitet.
I vår marknadsföring sänder vi också ut signaler om vilka förväntningar som bör finnas av
vårt varumärke, och dessa förväntningar är något som är viktigt för oss att vi möter på ett väl
fungerande sätt. Kan vi åstadkomma ett power brand där det självklara valet när kunderna
söker efter logi naturligt faller på oss då har vi kommit långt på vägen. Kunden ska efterfråga
och eftersöka vårt specifika varumärke och tala väl om det till sin omgivning. Detta är något
vi eftersträvar när det gäller våra sidoverksamheter också, som tillexempel vår bar där kunden
söker efter ett trevligt ställe att sätta sig för att ta något att dricka eller kanske något lättare att
äta.
Att få en bra exponering hos våra avtalskunder som till exempel de externa restauranger eller
de företag vi har knutna till oss har också en hög prioritet. Det handlar om ett samarbete där
ett givande och tagande genom att stärka varandras varumärken är konstant. Genom att vi
skapar fler gäster till vissa externa restauranger så vill vi att de ska skapa logigäster hos oss,
och genom att vi har avtal med olika företag så vill vi att de ska skapa ett ökat antal
företagskunder som väljer att bo hos oss. Runt vårt varumärke ska det finnas en historia som
berättar om positiva upplevelser och något attraktivt som gör att personer inom vår målgrupp
kommer att eftersträva att få ta del av vårt varumärke. Vi för ut en bild och en image av oss
själva som vi sedan efterlever och levererar.
Vi samarbetar med olika varumärken, men det är också viktigt att se till vilka varumärken
man väljer att jobba med då det påverkar vårt eget varumärke. Vi måste välja de som passar in
i vår profil och hela tiden fråga oss vad vi får ut av detta samarbete. Det är ju naturligtvis en
kostnadsfråga också. Här handlar det återigen om att följa den image vi har skapat, och att
beblanda sig med fel varumärken kan uppfattas som opassande av våra gäster vilket medför
negativa konsekvenser. Vi vill ha ett nära och gott samarbete med de externa varumärken vi
väljer att jobba med för att kunna leverera en bra helhetsprodukt i form av kvalitet och
service. Är någonting fel är det viktigt för oss att kunna lösa problemet på bästa tänkbara sätt
till våra gäster.

Strategier
Marknadseffektivitet
För att forma en bra strategi för att nå marknadseffektivitet behöver vi som tidigare nämnt ha
en god kännedom om vilka våra kunder/gäster är. Statistiken har då utvisat att 65 % av
hotellgästerna i västra Götalands län är affärsresenärer vilket då gör att detta är den grupp vi
ska lägga stor kraft på att försöka vinna. Vår strategi säger att vi kommer att ha smarta och
enkla lösningar där vi kan utnyttja delar av hotellet till områden där det kan ske konferenser
och kundmöten. Detta har visats vara en viktig del av en vinnande produkt med vårt
utgångsläge. Dessa lokaler kan utökas eller minskas ner genom bland annat smarta vikväggar
så att det vid ett möte med färre antal deltagare ändå kan skapas en intim känsla, samtidigt
som det kan vara viktigt med rymliga utrymmen för en större grupp.
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Tekniken för våra affärsgäster är också en viktig del för att gästerna ska välja att lägga
konferenser på vårt hotell har det visat sig. Vi har som strategi att kunna erbjuda en unik
helhetsprodukt inom detta område för att gästerna ska känna att de får den service de kräver
och mer därtill.
Det andra segmentet privatresenärer får naturligtvis inte glömmas bort, och då speciellt inte i
en stad som Göteborg. I vår marknadsanalys har vi visat på att Liseberg är en stor anledning
till detta. De har 3,2 miljoner besökare om året och dessa ska naturligtvis bo någonstans vilket
skapar bra förutsättningar för hotellmarknaden inom detta segment.
Vår strategi är att genom olika erbjudanden och marknadsföringskampanjer komma åt denna
grupp, och detta gör vi bland annat genom att få dem att bli medvetna om och visa upp vårt
koncept och vad vi kan göra för att möta deras behov. Varför det är strategiskt bra att satsa på
denna grupp är också det alltmer växande intresse för dess julmarknad som lockar många
resenärer till Göteborg under december månad, som under denna period har en ganska låg
procentuell beläggning av affärsresenärer under mitten till slutet av december.

Konkurrensöverlägsenhet
Med denna strategi gäller det att ha en bra analys av våra konkurrenter inom hotellbranschen.
Strategin här för vår del är att plocka ut de delar som våra konkurrenter använder sig av i
konkurrensanalys avsnittet och anpassa det som är möjligt för oss till vår produkt. Vissa
konkurrenter ligger i ett annat segment än vad vi gör och har där med ett annat kundunderlag
och förutsättningar, men vi har som sagt som strategi att plocka ut de delar som till exempel
ljussättning och anpassa till oss för att göra vår produkt inom vårt segment till unikt på
marknaden. Att jobba med våra mål om kundnöjdhet och hemsidor är exempel på strategier
för att nå en konkurrensöverlägsenhet.
I vår strategi finns också delar som att titta på vilka värden ett urval av våra konkurrenter
tillför marknaden. Detta kan då ställas i förhållande till vårt eget hotell Radical Hotel, för att
visa vad vi är bra på respektive vilka områden vi behöver förbättra oss på för att stå oss starka
i jämförelse med våra konkurrenter.

En kortfattad jämförelse kan se ut på följande vis:
Faktorer/Variabler +/-

Radical

Nordic Light
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Scandic

Svanen

Produkt

+++

++++

+++

++

Plats

+++

++++

++

++

Pris

+++

++

+++

++++

Påverkan

+++

++++

+++

++

Service

++++

+++

+++

++

Hemsida

++

++++

++

++

Totalt antal plus:

18

21

16

14

Resurseffektivitet
Här har vi som strategi att använda personalen som många gånger är ett tjänsteföretags
viktigaste resurs. Detta är något vi ska titta noga på då det kan ha stora betydelser för våra
kostnader. Som organisation är vår strategi att behandla dem som om att de verkligen är vår
viktigaste resurs. Vi som är det mindre hotellet kommer inte att så många anställda till en
början genom att vi som ägare går in och gör en del av det dagliga jobbet, och att vi kommer
att jobba mycket med yield management för att få så stor effektivitet som möjligt av de
timmar vi behöver täcka med anställd personal.
Det gäller för oss att ha rätt antal personal på plats vid rätt tillfälle för att utnyttja våra
personalkostnader på bästa sätt. Vid vissa perioder på året behöver vi inte ha lika många
anställda som vid andra perioder. Detta beror naturligtvis också på vad som händer på
hotellet, är det ett speciellt event krävs det troligen mer personal för att uppnå den där höga
kundnöjdheten som vi strävar så efter. Då kan den högre kostnaden för personal generera
många andra saker som en starkare långsiktigare relation med en kund som då i slutänden
kommer att väga upp de kostnader vi hade för kvällen, och ge oss en vinst vi annars inte
skulle ha haft.
En annan del förutom personal är att vi ska försöka utnyttja våra övriga resurser på ett så
effektivt sätt som möjligt. Ett exempel på en sådan strategi är hur vi väljer att jobba med vår
marknadsföring, där vi kommer att utnyttja och jobba mycket med vår hemsida och Internet.
Vi har som strategi att vara väl medvetna om att effektivitet är vikigt och hela tiden försöka
jobba med dessa delar på ett så effektivt sätt som möjligt för att inte skapa onödiga kostnader.
Det handlar för oss om att väga vad den satsade kronan kommer att generera för oss i
slutänden.
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Ekonomiska analyser
Vi har valt att göra en resultatbudget för hotellet och en för restaurangen. Vi vill försöka
särskilja de två verksamheterna åt eftersom vi vill se hur mycket varje del bidrar med till det
slutgiltiga resultatet.
För hotellet har vi valt att budgetera med fem olika priser (priserna som är framräknade i
budgeten är nettosiffror), det är veckopriser (per dygn) för enkelrum respektive dubbelrum. Vi
har helgpriser (per dygn) för enkelrum och dubbelrum. Sedan har vi ett pris som är tänkt för
affärsresenärer som vi har avtal med. Därefter har vi försökt uppskatta hur stor andel av de
olika priserna vi kommer att sälja. Därefter har vi kommit fram till en nettointäkt. Dessa
priser är tänkta under den tiden av året som inte är sommarmånaderna. Under
sommarmånaderna, det vill säga, juni, juli, augusti har vi valt att sänka priserna då vi inte har
tillgång till affärsresenärer i samma utsträckning som de övriga månaderna. Under dessa
månader har vi tre olika priser, enkelrum, dubbelrum, affärsresenärer med avtal. Här gör vi
alltså ingen skillnad om det är helg eller inte. Genom att göra på detta sätt tror vi att kan locka
privatresenärer som vill upptäcka sommarstaden Göteborg. Snittpriset för ett hotellrum hos
oss är 801:-.
Vad det gäller kostnaderna så har vi budgeterat dessa efter hur andra hotell har kostnader i
förhållande till omsättningen. Vi har konstaterat tre rörliga kostnader, dessa är hyran, linnet
och frukosten. Hyran är omsättningsbaserad och är 25 % av omsättningen, detta är en ganska
väl tilltagen siffra, men eftersom vi ännu ej har något klart objekt väljer vi att räkna på en hög
hyra. Linnekostnaderna varierar självklart med beläggningen på hotellet och likadant är det
med frukosten. Därefter har vi fasta kostnader som bredband, personal, marknadsföring,
försäkringar, bokningssystem, el och vatten och slutligen har vi en övrigpost. Anledningen till
att inte personalen är en rörlig kostnad är att vi kommer att anställa personalen på heltid
eftersom vi tror att det är svårt att driva en seriös verksamhet med enbart extraanställda. Vi är
då skyldiga att betala dessa för heltid och då spelar det inte någon roll om vi har en
beläggning på 60 % eller 90 %. Lönerna är framräknande efter Hotell och Restaurangfackets
avtal för 2008 (Se bilaga 6).
Vi kan tydligt se att vi bör ligga över en beläggning på 50 % för att klara av att täcka våra
kostnader. Breakeven vad det gäller beläggningen på hotellet ligger på 52 %. Vi är ganska
förhoppningsfulla då vi tror på vår produkt samt att snittbeläggningen för hotell i Göteborg
under 2006 låg på 63 %.
För restaurangdelen har vi räknat på samma sätt, dock här efter tre olika maträtter och efter
olika marginaler på alkoholfritt, öl, vin och sprit. Kostnaderna är också här både rörliga och
fasta. De rörliga kostnaderna är självklart inköpen medan de fasta kostnaderna är
lönekostnaderna. Här uppkommer också ett ekonomiskt dilemma då andra kostnader som
hyreskostnader, el och vatten och så vidare kanske egentligen bör belasta även restaurangen
och inte bara hotelldelen. Vi har dock valt att inte göra så på grund av att vi ser en svårighet i
att räkna fram hur stor del som skulle ha belastat restaurangen.
Vi ser här att det är svårare att få ekonomi i restaurangdelen, men dock ser vi en möjlighet
med denna del då den även kan locka kunder som inte bor på hotellet samt att det är en
service vi måste erbjuda till våra gäster.
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Vi räknar med en snittlig beläggning på 58,3 % under första året, vi kommer att under första
månaderna göra förlust, vilket inte är så konstigt som nya aktörer på hotellmarknaden. Från
september har vi budgeterat med en liten vinst för varje månad framåt, dock finns det dalar i
en månad som till exempel januari som är allmän känd som en dålig månad för näringsidkare
i hotellbranschen. För första året har vi budgeterat en bruttovinst på knappt 360 000:-. Under
år två har vi prognostiserat med en beläggning på 61,6 % för att sedan år tre öka upp
beläggningen till 65 %.
I samband med starten av hotellet har vi ett behov av startkapital. Vi kommer att sträva efter
att ha en omsättningsbaserad hyra, då vi nästan endast ser fördelar med denna typ av hyra för
oss som nya aktörer på marknaden. Genom att ha en sådan typ av hyra slipper vi tunga
investeringskostnader för att till exempel köpa en fastighet att bedriva verksamheten i. Det
negativa med en sådan hyra är att om vi skulle börja gå väldigt bra och generera stora vinster
så går stora delar till hyra och inte till nya investeringar i företaget. Men det handlar om ett
givande och tagande och vi tror att detta är det som passar oss bäst. Genom en
omsättningsbaserad hyra står hyresvärden för större ombyggnationer så att lokalerna passar
vår verksamhet.
Dock behöver vi kapital för att starta igång företaget, vi har räknat med att vi behöver 1 650
000:- för att kunna starta igång verksamheten. Innan vi öppnar upp portarna behöver vi köpa
in inventarier som passar vår verksamhet, vi behöver pengar till drift innan hotellet har öppnat
samt till de första månaderna då vi budgetar med ett negativt resultat samt så behöver vi
pengar till aktiekapitalet. Inventarierna skriver vi av på 10 år, medan det budgeterade behovet
av kapital till drift skrivs av under en femårsperiod.
Vi kommer att gå in med 200 000:- vardera i företaget, alltså har vi sedan ett lånebehov på
1 250 000:- Dessa pengar kommer vi att låna till en beräknad ränta på 7 %. Detta innebär att
vi får en räntekostnad per år om vi inte amorterar på 87 500:- . Vi kommer att innan start ha
en soliditet på 24 % som vi avser att öka till 38 % efter första året, då de pengar vi gör i vinst
under först året kommer att gå direkt tillbaka i företaget.
Vi har budgeterat med 7 % i vinstmarginal under första året som vi tror att vi kan öka till 10
% år två och 13 % år 3.
På nästkommande sidor finns det en resultatbudget månad för månad för både hotellet och
restaurangen, en resultatbudget för verksamheten för år 1, år 2 samt år 3, en
investeringsbudget samt en balansräkning för år 0 och år 1. Som bilagor ligger en separat
resultatrapport för hotellet får månaderna september till maj samt för sommarmånaderna, det
vill säga, juni, juli och augusti. Som bilaga ligger också en resultatbudget för restaurangen, en
likviditetsbudget samt en kalkyl över personalkostnaderna. De olika förutsättningarna för
beräkningarna finns även de bifogade.
Vi ägare kommer att båda jobba i verksamheten och vi har budgeterat med att ta ut en
månadslön på 25 000:- per månad. I en framtid hoppas vi kunna öka vårat löneuttag, dock
kanske inte i form av lön, utan istället av aktieutdelningen som är mer förmånlig.

50/65

Resultatbudget år 1, 2, 3
Figur 3 Resultatbudget årvis
År 1

År 2

År 3

Förväntade intäkter

Förväntade intäkter

Förväntade intäkter

Logiintäkter
Dryckesintäkter
Matintäkter

7 582 865
832 676
411 264

Logiintäkter
Dryckesintäkter
Matintäkter

7 983 838
919532
459 648

Logiintäkter
Dryckesintäkter
Matintäkter

8 416 247
1 006 588
508 032

Totalt intäkter

8 826 805

Totalt intäkter

9 363 018

Totalt intäkter

9 930 867

Förväntade
kostnader
Hyra
Linne
Frukost
Bredband
Löner
Marknadsföring
Försäkringar
Bokningssystem
El och vatten
Bokföring
Övrigt
Sum. Kost. Hot
Kostnader restaurang
Inköp mat
Inköp dryck
Löner
Sum. Kost. Rest.

143 942
210 372
1 157 350
1 511 664

Förväntade
kostnader
Hyra
Linne
Frukost
Bredband
Löner
Marknadsföring
Försäkringar
Bokningssystem
El och vatten
Bokföring
Övrigt
Sum. Kost. Hot
Kostnader restaurang
Inköp mat
Inköp dryck
Löner
Sum. Kost. Rest.

160 877
232 345
1 157 350
1 550 572

Förväntade
kostnader
Hyra
Linne
Frukost
Bredband
Löner
Marknadsföring
Försäkringar
Bokningssystem
El och vatten
Bokföring
Övrigt
Sum. Kost. Hot
Kostnader restaurang
Inköp mat
Inköp dryck
Löner
Sum. Kost. Rest.

Rörelseresultat
Avskrivningar
Ränta

632 131
185 000
87 500

Rörelseresultat
Avskrivningar
Ränta

966 194
185 000
87 500

Rörelseresultat
Avskrivningar
Ränta

1 323 982
185 000
87 500

Totalt kostnader

8 467 174

Totalt kostnader

8 669 325

Totalt kostnader

8 879 384

Förväntat res

359 631

Förväntat res

693 694

Förväntat res

1 051 482

1 895 716
472 500
414 000
120 000
1 590 793
480 000
180 000
30 000
180 000
120 000
1 200 000
6 683 009

1 995 960
499 500
450 000
120 000
1 590 793
480 000
180 000
30 000
180 000
120 000
1 200 000
6 846 253
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2 104 062
526 500
486 000
120 000
1 590 793
480 000
180 000
30 000
180 000
120 000
1 200 000
7 017 355
177 811
254 369
1 157 350
1 589 529

Resultatbudget månadsvis år 1
Figur 2 Resultatbudget månadsvis
Maj (50%)

Juni*(50%)

Juli*(60%)

Aug*(60%)

Sep (60%)

Okt (60%)

Nov (60%)

Dec (60%)

Jan (50%)

Feb (60%)

Mar (60%)

April
(70%)

Logiintäkter
Dryckesintäkter
Matintäkter

579 805
51 328
24 192

422 628
51 328
24 192

507 154
72 992
36 288

507 154
72 992
36 288

695 766
72 992
36 288

695 766
72 992
36 288

695 766
72 992
36 288

695 766
72 992
36 288

579 805
51 328
24 192

695 766
72 992
36 288

695 766
72 992
36 288

811 726
94 756
48 384

Totalt intäkter

655 325

498 148

616 434

616 434

805 046

805 046

805 046

805 046

655 325

805 046

805 046

954 866

105 657
33 750
27 000
10 000
132 566
40 000
15 000
2 500
15 000
10 000
100 000
491 473

126 788
40 500
36 000
10 000
132 566
40 000
15 000
2 500
15 000
10 000
100 000
528 355

126 788
40 500
36 000
10 000
132 566
40 000
15 000
2 500
15 000
10 000
100 000
528 355

173 941
40 500
36 000
10 000
132 566
40 000
15 000
2 500
15 000
10 000
100 000
575 507

173 941
40 500
36 000
10 000
132 566
40 000
15 000
2 500
15 000
10 000
100 000
575 507

173 941
40 500
36 000
10 000
132 566
40 000
15 000
2 500
15 000
10 000
100 000
575 507

173 941
40 500
36 000
10 000
132 566
40 000
15 000
2 500
15 000
10 000
100 000
575 507

144 951
33 750
27 000
10 000
132 566
40 000
15 000
2 500
15 000
10 000
100 000
530 767

173 941
40 500
36 000
10 000
132 566
40 000
15 000
2 500
15 000
10 000
100 000
575 507

173 941
40 500
36 000
10 000
132 566
40 000
15 000
2 500
15 000
10 000
100 000
575 507

202 932
47 250
45 000
10 000
132 566
40 000
15 000
2 500
15 000
10 000
100 000
620 248

8 467
12 962
96 446
117 875

12 701
18 442
96 446
127 589

12 701
18 442
96 446
127 589

12 701
18 442
96 446
127 589

12 701
18 442
96 446
127 589

12 701
18 442
96 446
127 589

12 701
18 442
96 446
127 589

8 467
12 962
96 446
117 875

12 701
18 442
96 446
127 589

12 701
18 442
96 446
127 589

16 934
23 948
96 446
137 328

Förväntade intäkter

Förväntade kostnader
Hyra
144 951
Linne
33 750
Frukost
27 000
Bredband
10 000
Löner
132 566
Marknadsföring
40 000
Försäkringar
15 000
Bokningssystem
2 500
El och vatten
15 000
Bokföring
10 000
Övrigt
100 000
Sum. Kost. Hot
530 767
Kostnader restaurang
Inköp mat
8 467
Inköp dryck
12 962
Löner
96 446
Sum. Kost. Rest. 117 875
Rörelseresultat
Avskrivningar
Ränta

6 683
15 417
7 292

-111 199
15 417
7 292

-39 510
15 417
7 292

-39 510
15 417
7 292

101 949
15 417
7 292

101 949
15 417
7 292

101 949
15 417
7 292

101 949
15 417
7 292

6 683
15 417
7 292

101 949
15 417
7 292

101 949
15 417
7 292

197 290
15 417
7 292

Totalt kostnader

671 350

632 056

678 652

678 652

725 805

725 805

725 805

725 805

671 350

725 805

725 805

780 284

Förväntat res

-16 026

-133 908

-62 218

-62 218

79 241

79 241

79 241

79 241

-16 026

79 241

79 241

174 582

* Beräknat på sommarpriser (se bilaga 3)
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Figur 4 Investeringsbudget

Investeringsbudget
Investeringar

Belopp

Avskrivning/år Avskrivning/månad

Inventarier
Trådlöst bredband
Kontor
Drift
Aktiekapital

1 000 000
100 000
150 000
300 000
100 000

100 000
10 000
15 000
60 000

Summa totalt investeringsbehov

1 650 000

185 000

Räntekostnad

Lånesumma Räntesats
1 250 000
7%

15 417
Summa/år Summa/månad
87500
7 292

Figur 5 Balansbudget år 0

Balansbudget år 0
Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kassa
Bank

Summa

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital
Eget kapital
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Banklån

400 000
1 250 000

1 650 000

Summa

100 000
300 000
400 000
1 250 000
1 650 000

Figur 6 Balansbudget år 1

Balansbudget 30/4 år 1
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Inventarier

1 125 000

Avskrivningar

125 000

Omsättningstillgångar
Kassa
Bank

400 000
359 631

Summa

2 009 631
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Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Årets Resultat
Summa eget kapital

100 000
300 000
359 631
759 631

Långfristiga skulder
Banklån

1 250 000

Summa

2 009 631

Slutsatser
Vi har gjort en kvalitativ fallstudie där vi har undersökt tre olika hotell inom olika segment.
Dessa tre hotell har vi valt att se som konkurrenter även fast de inte ligger i en direkt närhet
till där vi kommer att bedriva verksamhet. Vi anser att detta har varit ett klokt val eftersom vi
inte har någon faktiskt lokal att utgå ifrån samt att de undersökta segmenten även finns
representerade i en stad som Göteborg.
I affärsplanen visar vi upp siffror som visar att turismen i Sverige är på uppgång och
konjunkturen i Sverige i allmänhet ser bra ut. Fler och fler människor har både pengar och
viljan att ut och resa. Vi har med statistikens hjälp påvisat att det finns goda möjligheter att
starta upp en hotellverksamhet i en expansiv region som Göteborg. Det händer saker hela
tiden i staden och beläggningen på de olika logialternativen har ökat de senaste åren.
Göteborg är en evenemangsstad som ständigt jobbar efter nya evenemang, med detta i
bakhuvudet känns valet av stad helt rätt.
Vi som ligger bakom företaget har ingen större erfarenhet av att driva just ett hotell, dock tror
vi att kommer klara av detta då vi är beredda att lägga ner den tid som behövs samt att vi har
erfarenhet av andra områden inom turismbranschen. Detta samtidigt som vi tror på vårat
koncept, vi söker lokaler för ett mindre hotell i ”45-rumsklassen”, hotellet kommer förutom
grundservicen erbjuda en mycket varm och personlig service som gör att kunderna får en vilja
att komma tillbaka oss. På hotellet kommer det finnas trådlös bredbandsuppkoppling,
konferensmöjligheter samt möjligheter till att både äta och dricka, vilket passar både
fritidsresenärer som affärsresenärer. Vi har som mål att ha cirka 70 % affärsresenärer och 30
% fritidsresenärer. Detta är av två anledningar, det ena är att vi efter samtal med personer i
hotellbranschen fått veta att det är vad ungefär fördelningen ligger på i branschen. Den andra
anledningen är att affärsresenärerna helt enkelt är köpstarkare än vad fritidsresenären är och
därför är detta något vi siktar på. Det blir oerhört viktigt för oss hålla kvar de kunder som valt
oss en gång, eftersom vi har som mål att skapa en kundnöjdhet på 95 % och att vi ständigt
kommer att jobba med undersökningar om vad våra kunder tycker om oss så ser vi det idag
inte som ett problem, utan som en möjlighet.
När det kommer till marknadsföring har vi i våra slutsatser kommit till insikt av vikten av
relationsmarknadsföring. I stället för att lägga stora summor på en traditionell marknadsföring
med annonser med mera så handlar det mycket om att skapa långsiktiga relationer och på så
vis skapa avtal med dessa kunder. Viss traditionell marknadsföring är dock oundviklig. I den
postmoderna marknadsföringen är inte massmarknadsföring intressant längre, utan man
lägger sig på en individ nivå och skapar relationer med exempelvis företag vilket är mer
ekonomiskt hållbart. I vår marknadsföring av vår egen produkt har vi kommit till slutsatsen
att vi kommer att jobba med sinnena till den grad vi klarar av. Musik, ljussättning, estetik,
smak och stämning är någonting vi fokuserar på. Kommunikation och interaktion är begrepp
vi jobbar utifrån.
Vi ämnar skapa ett starkt varumärke med huvudfokus på logi och tillhörande
kringverksamheter. Vi vill skapa ett attraktivt mervärde för våra kunder/gäster och ett gott
rykte för att kunna stå oss i konkurrensen. Vi vill med vårt varumärke stå för kvalitet och
skapa ett powerbrand där vi är det självklara valet som våra gäster eftersöker när valet av
hotell ska beslutas. Vi skapar också ett starkt varumärke genom våra avtal som vi har knutit
till våra samarbetspartners, som exempelvis de externa restauranger vi har valt att jobba
tillsammans med. Vi vill också jobba med externa varumärken i form av events, och då är det
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viktigt att se till att de varumärken vi väljer att jobba med passar in i vårt koncept och vår
image.
Vi har kommit fram till vissa strategier som vi valt att använda oss utav. Bland annat har vi
konferenser och kundmöten som en del av dessa strategier, och då smarta lösningar för hur vi
kan utnyttja våra ytor på hotellet för detta. Detta blir ju betydligt enklare att senare sätta i en
realitet då vi har ett konkret objekt att utgå ifrån. Att lägga fokus på att locka
privatresenärerna är också en del av planen då Göteborg som stad har en attraktiv produkt att
erbjuda denna målgrupp. Inte minst då genom Sveriges största besöksmål sett till antal
besökare, Liseberg. Vi har också valt att analysera våra konkurrenters koncept ur olika
segment för att sedan plocka ut det bästa till vårt koncept. Detta handlar om kostnader och
möjligheter. Vi fokuserar på vilka värden våra målgrupper är ute efter och vilka behov vi
klarar av att möta. Till våra strategier hör också vår personal som vi värderar högt, och vi
jobbar hårt för att skapa en positiv arbetsmiljö vilket leder till motivation och entusiasm. Vi
jobbar också med vår hemsida och Internet som en strategi för att hålla oss starka bland
konkurrensen. Vi försöker hela tiden att se till att inte dra på oss onödiga kostnader genom att
effektivitet genomsyrar vår verksamhet och vi försöker hela tiden väga vad den satsade
kronan kommer att generera tillbaka till oss i slutänden.
Vi strävar efter att hitta en lokal att hyra, helst en omsättningsbaserad sådan, detta för att
investeringarna för att starta igång inte skall bli för tunga för oss. Vi tycker oss ha skapat en
ganska realistisk bild av ekonomin, denna del har vi baserat på vad andra hotell har för
beläggning och vad de lägger ner på olika områden i förhållande till omsättningen. Dock är de
budgetar som vi har gjort, precis som andra budgetar, det vill säga att de är gissningar om hur
framtiden kommer se ut och att det inte är hugget i sten att det kommer att bli så som vi har
förutspått. Det viktiga för oss är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att få gäster redan
från första dagen vi öppnar upp, detta gör vi bland annat genom denna affärsplan. Det gäller
också för oss att skapa kontakter med företag och göra avtal med dessa så att deras kunder
väljer att bo hos oss. På detta sätt kan vi sälja in boendet tidigt och därmed börja skapa
underlag för att lyckas. Vi är medvetna om att de första månaderna är kritiska för oss, där är
det viktigt att vi kan hålla budget så att vi inte får några likvida problem.
Som en helhet så tycker vi att denna affärsplan visar att denna affärsidé skulle fungera, dock
under vissa förutsättningar, att vi slipper tunga investeringskostnader samt att vi hittar en
lokal som passar våra behov och vår idé. Får vi igenom ovan att så tror vi att vi kommer att
lyckas att skapa ett välmående företag som kan leverera god avkastning många år framöver.
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Bilaga 1
Intervjufrågor
Dessa ämnesområden togs upp och behandlades under de tre olika intervjuerna. Frågorna var
öppna och inte specificerade för att vi skulle kunna få ut så mycket information som möjligt.
Följdfrågor ställdes men var helt varierande beroende på hur intervjun fortlöpte.

!
!
!
!
!
!

Affärsidé
Målsättning, visioner
Koncept
Marknad
Strategier
Ekonomiska analyser
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Bilaga 2
Resultatbudget hotellet (sep-maj)
Intäkter
September-Maj
5 olika priser
Veckopris enkelrum
Veckopris
dubbelrum
Helgpris enkelrum
Helgpris dubbelrum
Affärs avtal

Pris
moms)

(exkl.

884 kr

30%

Intäkter/månad vid en beläggning på:
50%
60%
70%
80%
179 004
214 805
250 606
286 407

1 071 kr
670 kr
848 kr
714 kr

20%
10%
20%
20%

144 650
45 203
114 514
96 433

173 580
54 244
137 417
115 720

202 510
63 284
160 320
135 006

231 440
72 325
183 223
154 293

260 370
81 366
206 126
173 580

1

579 805

695 766
115 961

811 726
115 961

927 687
115 961

1 043 648
115 961

Andel

Summa
Differens

Kostnader

90%
322 207

Kostnader/månad vid en beläggning på:
50%
60%
70%
80%

90%

144 951
33 750
27 000

173 941
40 500
36 000

202 932
47 250
45 000

231 922
54 000
54 000

260 912
60 750
63 000

10 000
132 566
40 000
15 000
2 500
15 000
10 000
100 000

10 000
132 566
40 000
15 000
2 500
15 000
10 000
100 000

10 000
132 566
40 000
15 000
2 500
15 000
10 000
100 000

10 000
132 566
40 000
15 000
2 500
15 000
10 000
100 000

10 000
132 566
40 000
15 000
2 500
15 000
10 000
100 000

Avskrivningar
Ränta

15 417
7 292

15 417
7 292

15 417
7 292

15 417
7 292

15 417
7 292

Summa

587 226

638 716

690 206

741 696

793 187

Resultat

-7 421

57 050

121 520

185 991

250 462

Rörliga kostnader
Hyra
Linne
Frukost
Fasta kostnader
Bredband
Personal
Marknadsföring
Försäkringar
Bokningssystem
El och vatten
Bokföring
Övrigt

Förutsättningar
Vid 50% beläggning
Vid 60% beläggning
Vid 70% beläggning
Vid 80% beläggning
Vid 90 % beläggning

Uthyrda rum

Antal boende

22,5
27
31,5
36
40,5

30
40
50
60
70

Antal rum på hotellet
Antal dagar/månad
Hyreskostnad på oms.
Linnekostnad/rum
Kostnad frukost/person
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45
30
25 %
50:30:-

Bilaga 3
Resultatbudget hotellet (juni, juli, augusti)
Intäkter
Juni-Augusti
3 olika priser

Pris(ex
moms)

Andel

Pris enkelrum
Pris dubbelrum
Affärs avtal

552 kr
640 kr
714 kr

20%
75%
5%

Intäkter/månad vid en beläggning på:
50%
60%
70%
74 520
89 424
104 328
324 000
388 800
453 600
24 108
28 930
33 752

Summa

422 628

Kostnader

Kostnader/månad vid en beläggning på:
50%
60%
70%
Rörliga kostnader
Hyra
Linne
Frukost
Fasta kostnader
Bredband
Personal
Marknadsföring
Försäkringar
Bokningssystem
El och vatten
Bokföring
Övrigt

507 154

591 680

105 657
33 750
27 000

126 788
40 500
36 000

147 920
47 250
45 000

10 000
132 566
40 000
15 000
2 500
15 000
10 000
100 000

10 000
132 566
40 000
15 000
2 500
15 000
10 000
100 000

10 000
132 566
40 000
15 000
2 500
15 000
10 000
100 000

Avskrivningar
Ränta

15 417
7 292

15 417
7 292

15 417
7 292

Summa

514 182

551 063

587 944

Resultat

-91 553

-43 909

3 735

Förutsättningar
Vid 50% beläggning
Vid 60% beläggning
Vid 70% beläggning
Vid 80% beläggning
Vid 90 % beläggning

Uthyrda rum

Antal boende

22,5
27
31,5
36
40,5

30
40
50
60
70

Antal rum på hotellet
Antal dagar/månad
Hyreskostnad på oms.
Linnekostnad/rum
Kostnad frukost/person
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45
30
25 %
50:30:-

Bilaga 4
Resultatbudget restaurangen
Intäkter
Mat
Club Sandwich
Köttbullar
Nacho

Intäkt (per månad) vid beläggning på:
Pris(exkl
moms)
79 kr
84 kr
79 kr

50%
9 504
7 560
7 128

60%
14 256
11 340
10 692

70%
19 008
15 120
14 256

80%
23 760
18 900
17 820

90%
28 512
22 680
21 384

Summa intäkter mat

24 192

36 288

48 384

60 480

72 576

Dryck
Läsk, vatten

10 000

11 000

12 100

13 310

14 641

Summa dryck

10 000

11 000

12 100

13 310

14 641

18 000
6 480
16 848

27 000
9 720
25 272

36 000
12 960
33 696

45 000
16 200
42 120

54 000
19 440
50 544

Summa alkohol
Summa alkohol,läsk,vatten

41 328
51 328

61 992
72 992

82 656
94 756

103 320
116 630

123 984
138 625

Summa intäkter

75 520

109 280

143 140

177 110

211 201

Alkohol
Öl
Vin
Sprit (snittpris/drink)

40 kr
36 kr
62 kr

Andel
40%
30%
30%

50%
20%
30%

Kostnader
Löner
Kock
Totalt
Bar
1
2

15.00-23.00

Timmar Lön
8
98,9 kr
8

Kostnad /dag
1 044

Kostnad/månad
31 332

16.00-00.30
18.00-01.30

8
7

1 257
914

37 699
27 415

Summa lön/dag
Summa lön/månad

119,0 kr
98,9 kr

3 215
96 446
Kostnad (per månad) vid beläggning på:
Pris(exkl
moms)

Andel

50%

60%

70%

80%

90%

79 kr
84 kr
79 kr

40%
30%
30%

3 326
2 646
2 495

4 990
3 969
3 742

6 653
5 292
4 990

8 316
6 615
6 237

9 979
7 938
7 484

8 467

12 701

16 934

21 168

25 402

2 500
2 500

2 750
2 750

3 025
3 025

3 328
3 328

3 660
3 660

4 500
2 592
3 370

6 750
3 888
5 054

9 000
5 184
6 739

11 250
6 480
8 424

13 500
7 776
10 109

Summa alkohol
Summa alkoholm läsk,vatten
Summa kostnader

10 462
12 962
117 875

15 692
18 442
127 589

20 923
23 948
137 328

26 154
29 482
147 095

31 385
35 045
156 892

Resultat

-42 355

-18 309

5 812

30 015

54 309

Inköp råvaror
Club Sandwich
Köttbullar
Nacho
Summa kostnader mat
Dryck
Läsk, vatten
Summa dryck
Alkohol
Öl
Vin
Sprit (snittpris/drink)

40 kr
36 kr
62 kr

50%
20%
30%
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Förutsättningar för resultatbudget restaurang
Antal sålda mat vid:
50 % beläggning
60 % beläggning
70 % beläggning
80 % beläggning
90 % beläggning

10
15
20
25
30

Antal dagar/månad
Råvarukostnad
Kostnad läsk, vatten
Kostnad Öl
Kostnad Vin
Kostnad sprit

30
35%
25%
25%
40%
20%

Antal såld alkohol vid:
30
45
60
75
90
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Bilaga 5
Likviditetsbudget år 1
Inbetalningar 1 650 000

IB

Maj
655 325

Juni
498 148

Juli
616 434

Augusti
616 434

September Oktober
805 046
805 046

November December Januari
805 046
805 046
655 325

Februari
805 046

Mars
805 046

April
954 866

Utbetalningar 1 250 000

671 350

632 056

678 652

678 652

725 805

725 805

725 805

725 805

671 350

725 805

725 805

780 284

Summa:

383 974

250 067

187 849

125 631

204 871

284 112

363 353

442 594

426 568

505 809

585 049

759 631

400 000
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Bilaga 6
Personalkostnader
Kostnader/vardag

Kostnader/Söndag

Reception

Timmar

Lön

Kostnad/dag

Reception

1

06.00-15.30

9

98,9 kr

1 175 kr

1

2
Totalt - 30 min lunch/pass
Frukost

15.00-00.30

9
18

119,0 kr

1 414 kr
2 589 kr

2
Totalt - 30 min lunch/pass
Frukost

1

05.30-09.30

4

91,7 kr

378 kr

1

2
Totalt
Städ

06.00-10.00

4
8

91,7 kr

484 kr
862 kr

1

09.30-14.30

4

91,7 kr

484 kr

1

2

10.00-15.00

4

91,7 kr

484 kr

2
Totalt
lunch/pass

Totalt - 30 min lunch/pass

8

968 kr

3 451 kr

4 419 kr

Resturangen
Kock

05.3009.30
06.0010.00

2
Totalt
Städ

09.3014.30
10.0015.00
30

Timmar

Lön

Kostnad/dag

9

115,4 kr

1 371 kr

9
18

119,0 kr

1 414 kr
2 785 kr

4

108,2 kr

571 kr

4
8

108,2 kr

571 kr
1 143 kr

4

108,2 kr

571 kr

4

108,2 kr

571 kr

3 927 kr

min
8

1 143 kr

5 070 kr

Resturangen
Kock
15.00-23.00

Totalt
Bar

8
8

98,9 kr

15.0023.00

1 094 kr
1 094 kr

1

16.00-00.30

8

119,0 kr

1 257 kr

2
Totalt - 30 min lunch/pass

18.00-01.30

7
15

98,9 kr

1 005 kr
2 261 kr

Totala kostnader

06.0015.30
15.0000.30

Totalt
Bar
1

3 355 kr

2
Totalt - 30 min lunch/pass

16.0000.30
18.0001.30

8
8

115,4 kr

1 219 kr
1 219 kr

8

119,0 kr

1 257 kr

7
15

115,4 kr

1 066 kr
2 323 kr

7 774 kr

Förutsättningar
Lön till ägare 119:-/h
Lön till receptionist/bar/kock 98,9:-/h Lön till frukost/städ 91,7/h
Arbetsgivaravgift 32%
OB
Vardag 20.00-01.00 16,5/h Lördag 16.00-01.00 16,5/h Söndag 06.00-01.00 16,5/h Alla dagar 01.00-06.00 31:-/h
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3 542 kr
8 611 kr

