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Sammanfattning 

Introduktion: Den svenske fritidsresenärens reseanledningar och bokningspreferenser 

varierar till stor del, men enande för dem är att en större del av bokningarna sker via en 

Online Travel Agent (OTA). Konsekvensen blir att hotellen får betala höga 

provisionskostnader eftersom de inte lyckas attrahera fler fritidsresenären via sin egen 

hemsida. 

 

Syfte: Syftet med studien var att identifiera bokningsbeteende hos svenska fritidsresenärer 

och hur hotellen kan utnyttja detta till att öka bokningsfrekvensen på egen hemsida.  

 

Metod och material: Studiens syfte besvaras genom en enkätstudie som genomfördes av 130 

respondenter via forskningsverktyget EyeQuestion. 

 

Resultat: Resultatet visade att fritidsresenären värdesätter pris, bokningsfunktionen och 

riktade erbjudanden vid bokning. OTA:er tillhandahöll bäst priser och var den bokningskanal 

som bokningen sker mest på. Viktigaste faktorn för köpbeslutet var recensionsomdömen. 

 

Slutsats: Hotellen bör analysera fritidsresenärens bokningsbeteende för att få en ökad 

förståelse. Hotell bör effektivisera sin marknadsföring samt se över sin prissättning. 

Bokningsfrekvensen kan ökas om hotellens arbetar med funktionaliteten samt med riktade 

erbjudanden som är konkurrerande med OTA:er.  

 

Nyckelord: Gästbeteende, hotellets egen hemsida och Revenue management  
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Förord 

Ett stort tack riktas till uppsatsförfattarnas handledargrupp som bidragit med god kritik som 

har förbättrat examensarbetet. Ett stort tack riktas även till respondenterna som tagit sig tiden 

att besvara enkätstudien, utan era värdefulla åsikter hade denna studie inte kunnat 

genomföras. Uppsatsförfattarna har arbetat intensivt med examensarbetet under kursens gång 

och hoppas nu att den tillhandahåller användbar kunskap för hotellbranschen men även till 

framtida fritidsresenärer gällande deras bokningar.  

 

 

Introduktion 

För många svenskar är resor höjdpunkten på året, samtidigt som reseanledningar kan variera 

mellan olika personer. Reseanledningar kan vara sol och bad, tid med familj och vänner, 

matupplevelser eller en weekendresa. Generellt innebär en resa möjligheten att åka iväg från 

sin vardag och att uppleva en ny destination. Idag finns det ett ökat utbud av 

bokningsmöjligheter för den potentiella gästen vilket gör att distribution av rum har blivit en 

utmaning för hotellen. Där hotellen tidigare sålde rum med hjälp av resebyråerna har nu 

Online Travel Agents (OTA) till exempel Booking och Expedia intagit en viktig position. 

Samtidigt har hotellens egna hemsidor blivit viktiga eftersom OTA:er, är effektiva på att ta 

marknadsandelar och attrahera potentiella fritidsresenärer, vilket innebär höga 

provisionskostnader som hotellen blir tvungna att betala för.  

 

För att lösa detta problem och förbättra lönsamheten krävs det att hotellen själva åtgärdar sin 

digitala funktionalitet. Då hotellens egen hemsida kan konkurrera med OTA:er för att öka 

bokningsfrekvensen. Vad beror det på att fritidsresenärer bokar via OTA:er och inte hotellens 

egen hemsida? Framgår det att fritidsresenärer har ett bokningsmönster för att boka ett hotell?  

I denna uppsats görs en studie för att identifiera den svenska fritidsresenärens 

bokningsbeteende, för att kunna öka hotellens bokningsfrekvens och göra dem mindre 

beroende av OTA:er.  
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Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Forskningsämnet, Måltidskunskap och värdskap berör ämnen inom mat och dryck, estetisk 

gestaltning och företagsekonomi (Gustafsson, 2004). ”The Five Aspect Meal Model” 

(FAMM) är ett verktyg som används för att skapa och bedöma gästupplevelser (Magnusson-

Sporre, Jonsson och Pipping-Ekström, 2013). Modellen innefattar fem olika aspekter: 

produkten, stämningen, styrsystemet, mötet och rummet. De fem aspekterna tillsammans 

bidrar till en helhetsupplevelse för gästen. 

 

I denna studie ligger fokus på styrsystemet. Styrsystemet behandlas bakom kulisserna och 

iakttas inte av gästen utan av verksamhetsledningen, menar Edwards och Gustafsson (2008). 

Vidare förklarar artikeln att styrsystemet belyser olika områden inom en verksamhet, till 

exempel ekonomi. I detta fall innefattar styrsystemet avdelningen från ett hotell, Revenue 

Management (Enz, 2009). Revenue Management är ett företagsekonomiskt verktyg som 

behandlar intäktsoptimeringen inom hotellbranschen (Tranter, Stuart-Hill och Parker, 2009). 

Styrsystemet kan appliceras på olika verksamheter inom hotell- och restaurangbranschen. 

Inom området Revenue Management får hotellen en inblick i provisionskostnader som sker 

när bokningar kommer från olika bokningskanaler (O’Fallon och Rutherford, 2009). 

Provisionskostnader uppstår av bokningar via olika bokningskanaler är en problematik för 

hotellen eftersom det ställer i proportion till de lägre kostnader man får med bokningar via 

den egna hemsidan. Inom Revenue Management är det betydelsefullt att ha uppsikt över 

fritidsresenärens bokningsbeteende för att lättare kunna attrahera resenären till hotellets egen 

hemsida.  

 

 

Teoretisk bakgrund 

I följande kapitel behandlas den vetenskapliga teorin baserat på olika boknings beteenden hos 

en fritidsresenär vid köpbeslut av Online Travel Agents (OTA) och hotellens egna hemsidor. 

Vidare upplyser den teoretiska bakgrunden om marknadsföring och pris som väsentliga delar i 

bokningsbeteendet.  
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Marknadsföring   

Målet för hotellbranschen är att uppnå en hög beläggningsgrad genom marknadsföring 

(Jeffrey & Hubbard, 1994), där internet kategoriseras som den främsta 

marknadsföringsmetoden (Rendón, Martínez och Flores, 2014). Ett exempel på en 

marknadsföringskanal inom internet är sociala medier, vilket innebär att hotellen har 

möjlighet att nå den valda målgruppen utan någon geografisk begränsning (Thakran och 

Verma, 2013). Sociala medier skapar en relationsmarknadsföring, som medför interaktion och 

kommunikation mellan hotellet och fritidsresenären (Green, 2016). Relationsmarknadsföring 

skapar framför allt ett mervärde för resenärerna, eftersom de nås direkt till via egen privata 

sida på sociala medier. Baserat på interaktion, kommunikation och mervärde stärks hotellets 

varumärke samt ger en ökad förståelse gällande deras produkter för fritidsresenärer eftersom 

det är informativt (Howison, Finger och Hauschka, 2015).  

 

För att attrahera den valda målgruppen att boka på hotellets egen hemsida, bör 

marknadsföringen vara korrekt utformad (Rendón, Martínez och Flores, 2014), detta görs 

genom att presentera upplysande information (Howison, Finger och Hauschka, 2015). För att 

nå målgruppen är det grundläggande att applicera strategisk och operativ marknadsföring 

(Rendón, Martínez och Flores, 2014). Den strategiska marknadsföringen medför att hotell 

uträttar en analys av målgruppen och konkurrenterna (Rendón, Martínez och Flores, 2014). 

Vidare leder analysen till ökad kunskap om marknaden, effektivare marknadsaktiviteter på 

hotellen samt differentiering från konkurrenterna. I relation till detta behandlas den taktiska 

marknadsföringen genom hemsida, kataloger, broschyrer samt deltagande på mässor (Rendón, 

Martínez och Flores, 2014). Fritidsresenärerna har möjlighet att granska produkterna och 

tjänsterna genom att hotellen applicerar taktisk marknadsföring (Howison, Finger och 

Hauschka, 2015).  

 

Nya kommunikationsmetoder har lett till förändringar i resenärens köpbeteende (Cantallops 

och Salvi, 2013). I relation till sociala medier kan en recensionshemsida, till exempel 

TripAdvisor, vara en kommunikationsmetod (Vermeulen & Seegers, 2009). Denna 

kommunikationsmetod kan ge information om hotellets läge, stjärnkategorisering samt 

omdömen från tidigare gäster (Vermeulen & Seegers, 2009). Resenärer konsulterar vanligtvis 

onlinerecensioner innan ett köp sker (Mauri och Minazzi, 2013). En recensionshemsida är en 

värdefull informationskälla som påverkar resenärens inköpsintentioner och köpbeslut (Mauri 

och Minazzi, 2013). Recensionshemsidor ger mer information om hotellet och utvärderas 
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snabbt av fritidsresenärer (Cantallops och Salvi, 2013). Informationen som identifieras kan 

uppmana eller avleda framtida fritidsresenärer att köpa en hotellvistelse (Vermeulen & 

Seegers, 2009).  

 

Pris  

Rate Parity  

Rate Parity innebar att försäljning av hotellrum skulle ske till samma pris för samtliga gäster 

hos alla distributionskanaler (Haynes och Egan, 2015). Artikeln belyser att Rate Parity kan 

göras som en överenskommelse mellan enskilda hotell och vald OTA, genom att använda 

liknande regler, som när lagen Rate Parity existerade (Demirciftici, Cobanoglu, Beldona och 

Cummings, 2010).  

 

Haynes och Egan (2015) upplyser om att Rate Parity kan vara det mest rättvisa sättet att 

hantera sina prisstrategier på. De utmaningar för hotell som kan uppstå med Rate Parity är att 

priser och mervärdet kommer bli svårare att försvara från OTA:er (Haynes och Egan, 2015). 

Priset är en av framgångsfaktorerna för ökad onlineförsäljning, redogör O´Fallon och 

Rutherford (2011). Hotellens egen hemsida når inte ut till sin målgrupp i lika stor uträckning 

som OTA:er eftersom de syns och attraherar målgruppen bättre än den egna hemsidan (Wang, 

Law, Denizci-Guillet, Hung och Fong- Chio, 2015). Följaktligen leder det till att resenären 

inte besöker hotellens egen hemsida och missar erbjudanden med mervärde. Nicolau och 

Masiero (2013) beskriver att fritidsresenärer kan uppleva att ett orimligt pris kan ha en 

negativ påverkan på köpbeslut. Dock är de mindre priskänsliga vid högre 

stjärnkategoriseringar av hotell.  

 

Provision 

Överenskommelse i enlighet med Rate Parity medför att priset som ges via hotellets egen 

hemsida och 1tredjepartskanaler måste vara detsamma (Demirciftici et al., 2010). Hotell måste 

betala höga provisionskostnader för varje rum som sålts när de arbetar med OTA:er (Ling, 

Dong, Guo och Liang, 2015). Hotellgäster betalar samma pris oavsett vilken bokningskanal 

de bokar på och oavsett hur stor provision hotellet betalar (Demirciftici et al., 2010). Det är 

                                                 
1 1 tredje part = organisation som erkänns vara oberoende av inblandade parter vad avser det ärende som behandlas. 

Tredjepartskanal (Nationalencyklopedin, 2017).  

 



 9 

viktigt att hotellen följer OTA:s villkor gällande de höga provisionskostnaderna för att inte 

riskera att förlora marknadsandelar (Ling et al., 2015). För att hotell ska kunna undvika höga 

provisionskostnader kan de begränsa antal rum som OTA:er får sälja. Begränsningen av antal 

rum kan ökas och minskas beroende på hotellets försäljningsperioder av låg säsong och 

högsäsong. Hotellen har möjlighet att lägga sina rum som otillgängliga hos OTA:s, två dagar 

innan det förväntas vara (Ling et al., 2015). Detta handlingssätt gav en intäktsökning på 2,76 

% enligt Ling et al. (2015).  

 

Online Travel Agents  

Thakran och Verma (2013) beskriver att digital utveckling inom hotellbranschen började med 

att resenärerna kunde boka i realtid via resebyråer. Vidare upplyste artikeln att 

fritidsresenärerna föredrog bokning på fysiska resebyråer, eftersom expediter vid fysiska 

resebyråer kunde ge hotellrekommendationer för ett specifikt område. År 1990 uppkom 

Online distribution, till exempel OTA, vilket ledde till direktmarknadsföring (Thakran och 

Verma, 2013). Detta innebar att försäljningen skedde på internet till resenären. Försäljningen 

av resehemsidor lyckades på kort tid bli framgångsrik genom den ekonomiska 

lågkonjunkturen år 2008, som rådde i olika delar av världen och orsakade att OTA:s 

efterfrågan ökade (Beritelli och Schegg, 2014).  

 

I dagsläget dominerar OTA:s marknaden i relation till försäljning via hotellets egen hemsida 

(Haynes och Egan, 2015). Främsta motivet är höga provisionskostnader, på varje 

rumsbokning genom en OTA (Ling et al., 2015). En stor andel av fritidsresenärerna väljer att 

boka en hotellvistelse elektroniskt via OTA:s hemsidor, till exempel Expedia, i stället för på 

hotellets egen hemsida (Ling et al., 2015; Thakran och Verma, 2013). Enligt en studie av 

TravelClick skedde ett fåtal bokningar direkt via hotellets egen hemsida (Inversini & Masiero, 

2013). Totalt var det 48 % onlinebokningar och av dessa hade bokningarna via OTA en 

majoritet. 

 

Problematiken för hotell är att OTA:er kan erbjuda ett brett sortiment på sina webbplatser 

(Tranter, Stuart – Hill och Parker, 2009). OTA:er har en stor sökmotor som åskådliggör olika 

hotell för en specifik destination med olika priser, och kan även kompletteras med olika 

produkter och tjänster (Tranter, Stuart – Hill och Parker, 2009). Dessutom menar Masiero och 

Law (2016) att fritidsresenärer bokar via OTA:s för att hitta en destination. OTA:er har en 

enkel köpfunktion som är eftertraktad av fritidsresenärer (Masiero, Nicolau och Law, 2015). 
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Enligt Ling et al. (2015) kan samarbete med OTA:s endast gynna hotell under lågsäsong 

eftersom det kan förbättra hotellets beläggningsgrad. Masiero och Law (2016) hävdar att 

resenärerna anser priset vara en avgörande faktor för ett valt hotell, ytterligare presenteras 

faktorerna läget och hotellets kvalité har en betydelse vid köpbeslutet.  

 

Hotellens egna hemsidor 

Ekonomiska problem som uppstår vid samarbeten med OTA:er kan minskas om hotellen får 

fritidsresenären att boka via hotellets egen hemsida (Ling et al., 2015). Hotellets egen 

hemsida är alltså den mest betydelsefulla kommunikationskanalen mellan konsumenten och 

verksamheten (Wang et al., 2015). Hemsidan bör ha en hög kvalité eftersom det förbättrar 

företagets image och bidrar till att fler fritidsresenärer bokar via hemsidan (Wang et al., 

2015).  

 

Hotellens hemsidor bör utvecklas genom en tvåvägskommunikation för att främja 

kundrelationer (Ali, 2016). De tre primära faktorerna till kundernas uppfattning och beteende 

är hotellhemsidans funktionalitet, säkerhet och integritet (Ali, 2016; Wang et al., 2015). 

Utvärderingar av hemsidans design består av detaljer som kan anses vara nödvändiga för 

konsumenten (Marrison, Taylor och Douglas, 2004). Eftersom fritidsresenären inte kan röra 

och känna produkten innan ankomst bör hemsidan ha en detaljerad och tydlig information för 

att fritidsresenären ska kunna ta rätt köpbeslut (Marrison, Taylor och Douglas, 2004).  

 

Innehållets kvalité i hotellets hemsida är en av de viktigaste faktorerna som fritidsresenärer 

söker när de väljer att göra en bokning online (Leung, Law och Lee, 2016). Hemsidans 

funktionalitet bör ha en god layout, grafik samt lättbegriplig information (Wang et al., 2015). 

Funktionaliteten behöver förbättras genom att utveckla bättre navigeringsstrukturer för att 

säkerställa en bättre användbarhet för hemsidan (Ali, 2016). Hotellets funktionalitet kan 

innebära utrustning och prisinformation (Wang et al., 2015).  

 

Säkerhet identifieras som en bra integritetpolicy rörande gästernas personuppgifter och säkra 

betalningssystem (Wang et al., 2015). Den egna hemsidan bör ha god informationskvalité för 

att kunna leverera rätt meddelande till den avsedda målgruppen angående integritetspolicy 

(Wang et al., 2015). Korrekt och användbar information stimulerar konsumenternas upplevda 

trovärdighet gällande hemsidan (Ali, 2016). Kvalitén för resenärer är när de upplever säkerhet 
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och integritet (Wang et al., 2015). Resenärer som gör onlineköp ställer krav på sekretess, 

säkerhet och funktionalitet på hotellens egen hemsida (Ali, 2016). Hotellets 

säkerhetssekretess bör ständigt förbättras eftersom det alltid finns risk för att kundernas data- 

och realtidstransaktioner kan utnyttjas för kriminellt bruk (Ali, 2016). Förtroendet mellan 

hemsidan och resenärens vilja är en effektiv strategi att få resenären att boka via hotellets 

hemsida (Wang et al., 2015). 

 

En sämre onlineupplevelse för hemsidans besökare kan reducera onlineförsäljningarna, 

förlora potentiella fritidsresenärer samt ha en negativ påverkan gällande företagets 

trovärdighet (Leung, Law och Lee, 2016). Fortsättningsvis menar artikeln att målet med en 

bra hemsida är enkel och effektiv användbarhet. Det är viktigt att hotellens egen hemsida har 

en god kvalité för att fritidsresenärer ska få en gynnsam känsla och de tenderar att uppleva 

nöjda och positiva inköp (Ali, 2016). Det bidrar till att fritidsresenären får en positiv 

inställning till hotellet samt en god webbplatsupplevelse (Leung, Law och Lee, 2016). 

 

Gästbeteende  

Definitionen av gästbeteende innebär att individer går igenom en köpprocess, som innefattar 

ett besluttagande gällande produkter och tjänster som tillfredsställer gästens behov (Dhir, 

1987). Strukturen för resenärens köpbeslut innefattar avgörande faktorer (Nicolau och 

Masiero, 2013), som påverkar konsumentvalet för vissa produkter och tjänster (Cantallops 

och Salvi, 2013). Konsumentvalet varierar beroende på fritidsresenärens preferenser och 

hotellets karaktärer (Masiero och Law, 2016). Faktorer som påverkar fritidsresenärens 

preferenser är hotellens pris, läge, stjärnkategorisering och gästomdömen från recensionssidor 

på internet (Nicolau och Masiero, 2013). Resenärens köpprocess ger information till hotellets 

olika avdelningar, som kan användas för att identifiera mönster gällande målgruppens 

framtida köp (Wang et al., 2015).  

 

För att hotellen ska förstå gästernas köpbeteende krävs det att en mätning gällande deras 

avsikt analyseras (Wang et al., 2015). Mätningen som görs är på hemsidans kvalité och 

resenärernas inköp. Man analyserar om gästen blir psykologiskt påverkad av hotellens 

erbjudande, exempelvis rabatter eller tillägg av en produkt. Haynes och Egan (2015) menar 

att fritidsresenärens köpbeteende för hotellvistelser primärt är kopplade till 

bokningskanalerna. Därefter brukar fritidsresenären vanligtvis välja ut ett hotell från 
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bokningskanaler för att sedan boka via hotellets egen hemsida (Haynes & Egan, 2015). 

Bokningsbeteendet för fritidsresenärer är att dem vanligtvis önskar specifika erbjudanden 

eller kampanjer när bokningen sker via hotellets egen hemsida (Masiero och Law, 2016).  

 

 

Syfte och frågeställning 

Syfte 

Syftet med denna studie är att identifiera bokningsbeteende hos svenska fritidsresenärer och 

hur hotellen kan utnyttja detta till att öka bokningsfrekvensen på sin egen hemsida.  

 

Frågeställning 

Hur kan man minska hotellets beroendeställning gentemot OTA:er och därmed minska höga 

provisionskostnader? 

 

 

Metod och material  

Avsnittet metod och material presenterar en beskrivning av hur undersökningen av studien har 

genomförts (Patel och Davidson, 2011). Uppsatsens syfte beskriver problemområdet och dess 

mål. Den teoretiska bakgrunden behandlar tidigare forskning kring det utsedda ämnet. Målet 

med metodbeskrivningen är att följa hur insamlingen av material har skett (Patel och 

Davidson, 2011). Följande avsnitt presenterar litteratur- och databasinsamling, metodval, 

enkät, pilotstudie och urval.  

 

Litteratur- och databasinsamling  

En större del av den information som behandlas i den teoretiska bakgrunden har insamlats 

från vetenskapliga artiklar via databaserna Summon och Leisure Tourism. Teori har använts 

för att tillhandahålla en utförlig förklaring inom ett område (Bryman, 2011). Diverse 

nyckelord kopplade till studiens ämne har använts för att få fram relevanta artiklar. Utefter 

sökningen av vetenskapliga artiklar har en sökmatris gjorts (Se bilaga 1). Sökningen av 

vetenskapliga artiklar grundade sig i inklusionskriterier att de är vetenskapligt granskade samt 

är skrivna på svenska eller engelska.  
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I den teoretiska bakgrunden har det genomgått en litteraturinsamling från böcker. Detta för att 

finna befintliga kunskaper som redan finns inom området (Hörnfeldt, 2011). För att finna den 

använda litteraturen gjordes sökningar i Restaurang- och hotellhögskolan bibliotek i 

Grythyttan. Utöver det har diverse webbplatser med relevant information till syftet använts 

som ett komplement till litteratur - och databasinsamlingen. 

 

Inklusionskriterier för den vetenskapliga insamlingen 

• Vetenskapligt granskade artiklar. 

• Artiklar skrivna på svenska eller engelska. 

 

Exklusionskriterier för den vetenskapliga insamlingen 

• Avgiftsbelagda artiklar. 

• Artiklar skrivna på ett språk som uppsatsförfattarna inte kan tolka. 

 

Metodval 

I denna studie valdes en kvantitativ metod genom enkät. Bryman (2011) redogör att 

kvantitativ metod används i enkätundersökningar för att få bevisat och mätbart resultat. 

Enkäten var riktad mot segmentet fritidsresenärer, i syfte att identifiera potentiella faktorer 

om hur en hotellverksamhet kan öka antalet bokningar som sker via hotellets egen hemsida. 

Bryman (2011) redogör att forskningsproceduren och framtagandet resultatet bör ha tydlighet 

samt transparens. Följaktligen kan arbetets kvalitet och betydelse bedömas av läsaren.   

 

Enkät 

Enkäten bestod av ett frågeformulär som respondenten hade möjlighet att besvara. 

Enkätundersökningen var ämnad att få information om respondentens tyckande, kunskaper 

och beteende kring hotellbokningar. Användning av en enkätstudie är kostnadsmässigt 

fördelaktigt och tidseffektivt att samla in rådata i jämförelse med en intervju (Trost, 2012).  

Det fördelaktiga med enkätstudien är att den nådde svenska fritidsresenärer, bortom 

geografiska begränsningar.  
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Vid en enkätstudie krävs det att respondenterna har motivation till att svara på alla frågorna 

menar Trost (2012). För att respondenten ska uppehålla sin motivation under hela enkäten, 

har enkäten i studien formats genom att undvika fackuttryck och långa meningar.  

Enligt Patel och Davidson (2011) är det grundläggande att frågorna är användbara för studien 

genom att de är planerade. Därför har de planerats och utformat frågorna i utsatt tidsperiod. 

Trost (2012) påpekar att frågorna bör vara relevanta till den genomförande studien för att 

respondenten ska ge användbara svar. Frågorna i enkäten bör vara tydligt formulerade för att 

syftet inte ska misstolkas av respondenten (Patel och Davidson, 2011). De slutna frågor som 

ställdes i enkäten var uppställda enligt ett vertikalt format då svarsalternativet och den ställda 

frågan tydligare kan skiljas från varandra. En del frågor med en vertikal uppställning 

kompletterades med horisontella svarsalternativ horisontella svarsalternativ där exempelvis ” 

viktigt, ganska viktigt och inte alls viktigt” förekommer för att få mått på vanligheten. 

Byrman (2011) redogör att horisontella svarsalternativ utgörs som en likertskala för att mäta 

intensiteten, respondenterna ombedes att svara i vilken utsträckning dem höll med av varje 

påstående. Varje horisontell svarsalternativ hade en tregradig eller femgradigskala, med en 

likertskala kan man mäta intensiteten genom olika variationer som kan utgöra en frekvens 

(Bryman, 2011). I enkätens svarsalternativ fanns ”händer alltid, händer ibland och händer 

aldrig” som kan utgöra en frekvens om hur ofta det sker. 

 

Enkäten bestod av slutna frågor (Se bilaga 3). Bryman (2011) menar att respondenten då får 

en klarare innebörd av innehållet samt besvarar svarsalternativ enklare. Slutna frågor innebär 

att respondenten har möjlighet att välja alternativ i enkäten, medan öppna frågor kräver att 

respondenten kommenterar frågan (Bryman, 2011). Användning av slutna frågor är 

fördelaktigt för studien eftersom det är mindre tidskrävande att koda av jämfört med öppna 

frågor. Enkätfrågorna var formade utefter uppsatsens teoretiska bakgrund för att göra 

enkätstudien relevant till uppsatsens syfte. 

 

Reliabiliteten innebär tillförlitlighet och används vid en mätning (Patel och Davidson, 2011). 

Det kan var svårt att reliabiliteten avgöra eftersom det inte går att påverka hur många 

respondenter som svarar (Patel och Davidson, 2011). Vidare kan enkätstudien endast påverka 

hur många respondenter som svarar om instruktionerna är tydliga. Följdaktningsvis påverkas 

reliabilitet om hur frågornas formuleringar har skett. Målet med enkätstudien var att erhålla 

minst 100 enkätsvar.  
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Enkäten offentliggjordes via EyeQuestion den 20 april 2017 klockan 15:30 genom att 

uppsatsförfattarna spred enkäten via sociala medier. Utformningen av enkäten gjordes i en 

viss ordning, med en inledning av neutrala frågor och uppdelning i diverse ämnesområden 

(Patel och Davidson, 2011). Vidare utformades enkäten på detta sätt för att skapa struktur och 

tydlighet för respondenten. De inledande frågorna ställdes utifrån de demografiska 

frågeställningar gällande kön och ålder. Enkätfrågorna utformade sig efter uppsatsens 

teoretiska bakgrund med en uppdelning i olika ämnesområden, för att göra enkäten relevant 

till uppsatsens syfte.  

 

Material  

Enkäten utformades genom forskningsverktyget EyeQuestion. Det datorbaserade programmet 

skapade en länk som respondenterna kunde klicka på för att besvara enkätens frågor. Enkäten 

skickades ut via Facebook och Linkedin från uppsatsförfattarnas konton på dessa sociala 

medier. Bryman (2011) beskriver att om enkäten skickas ut via sociala medier bör det bli en 

hög svarsfrekvens. Undersökningen avslutades genom att sammanställa resultatet från 

EyeQuestion, till ett Worddokument i procent (Se bilaga 4).  

 

Pilotstudie 

En pilotstudie gjordes på fem olika individer för att säkerställa enkätutformningens kvalité 

och utgår man från Bryman (2011) så bör en pilotstudie göras för att säkerställa att 

enkätfrågorna är enkla att förstå för respondenterna. Pilotstudien gav information om 

huruvida det fanns oklarheter, till exempel om enkätfrågorna var svårtolkade eller om det 

saknades information, vilket Ejlertsson (2014) anser vara det bakomliggande syftet med 

pilotstudien. Pilotstudiens ändamål var att undersöka om frågorna har relevans för studiens 

syfte. Ett flertal av enkätens frågor och svarsalternativ ändrades efter pilotstudien, för att 

tydliggöra enkäten för framtida respondenter, enligt Bryman (2011) är det möjligt att om 

oklarheter framgår i pilotstudien kan de korrigeras i efterhand.  

 

Urval 

Studien behandlar en målgrupp, svenska fritidsresenärer. Enlig Trost (2012) innebär ett urval 

att deltagare väljs ut till en undersökning och att insamlade data ska representera den valda 

målgruppen. Eftersom det inte är möjligt att samla in data från alla svenska fritidsresenärer, 

skedde det ett bekvämlighetsurval som skickades ut via Facebook och Linkedin. Bryman 
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(2011) beskriver att ett bekvämlighetsurval sker när enkäten skickas ut via sociala medier. Det 

förtydligades på enkätens första sida att studien endast är riktad till svenska fritidsresenärer 

(Se bilaga 2).  

 

Det var grundläggande för enkätstudien att respondenterna var medlemmar på Facebook och 

Linkedin. Trost (2012) redogör att det är viktigt att respondenterna är medlemmar på de 

sociala medier där enkätens länk skickas ut. Vidare beskrev Bryman (2011) att medlemmarna 

bör var tillgängliga på Facebook och Linkedin, vid de aktuella tillfällen enkätlänken skickas 

ut för att respondenterna ska kunna besvara enkäten. 

  

 

Metod/Teori för analys av data 

Patel och Davidson (2011) skriver att studiens mål bör vara tydliga och överensstämma med 

information som ges ut till respondenterna och vad som faktiskt studerades. För att säkerställa 

detta bör de användas en innehållsvaliditet som innebär att jämföra begrepp som förekom i 

litteraturstudien och i enkätens variabler. Följaktligen innebär det att enkäten ska finna 

information som täcker problemområdena i litteraturstudien, vilket leder till en god 

innehållsvaliditet. 

 

I den kvantitativa variabel gjordes en univariat analys, detta gjordes genom att ställa den 

procentuella andelen av respondenterna som deltagit i studien gentemot vad respondenterna 

har svarat i varje fråga. Detta menar Bryman (2011) görs för att kunna behandla variablerna 

individuellt. Ett flertal frekvenstabeller gjordes för att förtydliga resultatet. Ejlertsson (2014) 

beskriver att en kvantitativ variabel är att mäta numeriska värden. Varje svar som getts från 

respondenten utgör ett mätvärde för den kvantitativa variabeln. Följdaktningen utgörs ett 

mätvärde på grund av att enkäten har ett av flera svarsalternativ som anges i samband med en 

sluten fråga. 

 

Enkätens svar registrerades i programmet EyeQuestion. Programmets statistikdel som 

sammanställde tabeller från rådata. Uppsatsförfattarna analyserade rådata och särskilde dessa 

i programmet Microsoft Word genom att ställa upp data i olika tabeller. Enligt Ejlertsson 

(2014) är det betydande att använda ett lämpligt datorprogram för att sammanställa data. 
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Enkätstudien behandlade både kvantitativa och kvalitativa variabler eftersom frågorna som 

ställdes var kring kön, ålder, vanor m.m.  

 

 

Etisk planering för studiens genomförande  

Genomförandet av den etiska planeringen gjordes genom att följa fyra olika riktlinjer som 

används för forskningsetiska principer (Pripp, 2011). De fyra principerna är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Bryman,2011; Pripp, 2011; Patel och Davidson, 2011). 

 

Forskningsetiska principer kommer att följas i enkäten för samtliga respondenter. 

Informationskravet innebär att respondenterna är medvetna om undersökningens syfte samt 

att de ställer upp frivilligt. Respondenterna kan avbryta sin medverkan i enkäten (Pripp, 

2011). Samtyckeskravet innebär att respondenterna har möjlighet att bestämma sin 

medverkan själva (Bryman, 2011). Vidare innebär den tredje principen, 

konfidentialitetskravet, att respondenternas personliga uppgifter kommer att hållas anonyma 

för studien och att ingen i uppsatsen kan identifiera respondenten (Patel och Davidson, 2011). 

Den sista principen, nyttjandekravet, innefattar att all information som uppsatsförfattarna 

använder endast kommer att användas till forskningsändamålet (Bryman, 2011). All denna 

information kommer att ges ut i ett informationsblad till respondenterna (Se bilaga 2), det 

anges i samma länk som enkäten. Utöver detta understryker Bryman (2011) att de som 

använder datainsamling och bör bekanta sig med dessa etiska principer.   

 

 

Resultat  

I resultatet sammanställdes de betydande faktorer som svenska fritidsresenärer reflekterar 

över vid bokning av sina hotellvistelser. Avsnittet inleds av att respondenterna anger 

demografin som innefattar ålder och kön. Vidare behandlas det gästbeteende och hotellens 

närvaro på sociala medier. I resultatet presenteras huvudsakliga faktorer som påverkar 

direktbokningar på hotellens egna hemsidor, faktorer som påverkar valet av en Online Travel 

Agent, samt fritidsresenärens synpunkt på pris. Resultatet baserades på 130 enkätsvar. 
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Enkätfrågorna presenteras vidare i bilaga 3 och de sammanställda enkätsvaren redogörs 

vidare i bilaga 4. 

 

Demografi  

Studien besvarades av 58 män och 72 kvinnor. Den primära åldersgruppen för respondenterna 

var gruppen 18 till 25 år. De utgjorde totalt 65 av 130 respondenter. Den sekundära 

åldersgruppen var individer från 26 till 35 år, vilka utgjorde 28 av 130 respondenter.  

 

Marknadsföring  

Hotellets närvaro på Social media  

Resultatet av datainsamlingen visade att respondenterna ansåg det inte vara av betydelse att 

besöka hotellets sida via sociala medier. Hotell som annonserar ut hotellerbjudanden på 

sociala medier, påverkar fritidsgästen i mindre utsträckning. Respondenterna menade vidare 

att hotellerbjudanden endast kunde påverka deras köp om de var anpassade efter målgruppens 

behov på sociala medier (se figur 1).  

 

 

 

Figur 1. Hotellets närvaro på Social media 
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Upptäckten av hotell 

Mer än hälften av respondenterna uppsöker recensionshemsidor för att upptäcka ett hotell. På 

dessa hemsidor är det omdömen gällande hotellet som påverkar respondenternas uppfattning. 

Rekommendationer från vänner är ofta viktigt för en fritidsresenär och kan vara avgörande i 

valet av hotell. Dock påvisade en liten andel av respondenterna att de betraktade sociala 

medier som inspiration i avsikt för att få kunskap om ett hotell. Det var ytterst få respondenter 

som ansåg att de fann hotell genom familj och tidningar (se tabell 1).  

 

Tabell 1. Upptäckten av hotell  

Upptäckten av hotell  Andel  

Tidningar 6 % 

Recensionshemsidor (TripAdvisor) 55 % 

Sociala medier 12 % 

Familj 7 % 

Vänner 20 % 

 

Pris  

Resultatet visade på en markant skillnad huruvida respondenterna upplevde att bättre pris 

vanligen kunde hittas via OTA:er, jämfört med på hotellets egen hemsida eller genom kontakt 

med hotellets mail/telefon. Det var cirka hälften av respondenterna som ansåg att ett bättre 

pris angavs på OTA:er. Endast en tredjedel av respondenterna ansåg att hotellets egen 

hemsida gav ett bättre pris. Ett fåtal av respondenterna upplevde att de alltid fick ett bättre 

pris vid kontakt med personal via telefon/mail. 

 

Bokning till ett bättre pris  

Trenden framhävde att fritidsresenärerna gör ett flertal hotellsökningar för att hitta ett bättre 

pris på det valda hotellet (se figur 2). Resultatet visade att 50% av respondenterna alltid sökte 

vidare från första bokningssökningen för att hitta ett bättre pris. Endast 9% av respondenterna 

menade att de alltid bokade sin hotellvistelse på första bokningssökningen.  
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Figur 2. Visar hur ofta respondenter söker vidare för bättre pris efter sin första hotellsökning.  

 

Köpbeteende utefter sällskap, baserat på pris  

Resultatet av dataanalysen visade att det fanns en betydande skillnad mellan huruvida 

fritidsgäster alltid respektive aldrig uppmärksammade pris. Respondenterna ansåg att pris 

ständigt var en väsentlig faktor vid bokning, oavsett vilken sorts sällskap bokningen skedde 

med. Respondenterna menade att priset på en vald hotellprodukt jämfördes med ett antal olika 

OTA:er, se bilaga 4.  

 

Online Travel Agents  

Faktorer som påverkar bokning via OTA 

Ett tydligt resultat demonstrerade att valet av OTA kategoriserades som enkelt att använda, 

jämfört med användningen av hotellets egen hemsida. Majoriteten av respondenterna ansåg 

att det var enklare att boka genom en OTA på grund av bokningssidans funktion. 

Respondenterna angav att bokningssidans navigation var en viktig del av hemsidan. 

Respondenterna menade att även priset påverkade valet att boka på andra bokningskanaler än 

hotellets egen hemsida. Respondenterna ansåg att det enligt svarsalternativen i enkäten var 

”viktigt” till ”ganska viktigt” att använda sig av en bokningssida i stället för hotellets egen 

hemsida. Detta baserades på huruvida respondenten hade någon kunskap om destinationen 

eller inte. För mer information om rådata, se bilaga 4. 
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Hotellens egen hemsida 

Faktorer som påverkar bokning via hotellets egen hemsida  

Den främsta faktorn som påverkade respondenterna att boka via hotellets egen hemsida var 

bättre pris. Respondenterna menade också att hemsidan borde kännas trygg och säker för att 

man ska välja att boka på hotellets egen hemsida (Se tabell 2).  

 

Tabell 2. Hotellens egen hemsida 

Faktorer Andel 

Vid bättre pris 45 % 

Ifall det är fullbokat via en OTA, t.ex. Expedia 5 % 

Ger förmåner vid köpet 10% 

Vid bättre erbjudanden 17 % 

Det känns tryggare och säkrare 18 % 

Annat 4 % 

 

Avgörande faktorer vid bokningstillfället  

Respondenterna svar visade att särskilda faktorer vid bokningstillfället är avgörande. De 

faktorer hotell borde reflektera över är: hotellets läge, pris, stjärnkategorisering och 

omdömen från recensionshemsidor. Dessa faktorer kan få till följd att fritidsresenären 

övervägde ett annat hotell (se figur 3).  

 

 

Figur 3. Vilka faktorer är avgörande för dig när du väljer ut ditt hotell? 
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Huruvida respondenten får rekommendationer från tidigare gäster, till exempel vänner och 

familj, kan vara avgörande för köpbeslutet. Två tredjedelar av respondenterna poängterade att 

priset alltjämt är en definitiv faktor vid bokning av hotell. Ett fåtal av respondenterna 

påpekade att sociala medier är en mindre avgörande faktor för bokningen av deras 

hotellvistelse. För mer information se figur 3. 

 

 

Figur 4. Hur ofta jämför du priser för samma hotellprodukt på olika OTA:er t.ex. 

Expedia, när du reser med. 

 

Förbättra hotellens egen hemsida  

Respondenterna hävdade att hotell bör förbättra den egna hemsidan. Resultatet av data (Se 

tabell 3) visade att de tre största faktorerna som hotellens egen hemsida borde förbättra är 

priserna, bokningsfunktionen och erbjudanden.  

 

Tabell 3. Förbättra hotellens egen hemsida  

Förbättringar                  Andel 

Tydlig information 8 % 

Enkel bokningsfunktion 22 % 

Bättre säkerhet och integritet 5 % 

Tydlig information om tillgänglighet  5 % 
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Gästbeteende  

Tidpunkt   

I resultatet framgår att en större andel av respondenterna (36 %) valde att boka 1 månad i 

förväg, och endast ett fåtal av respondenterna (2 %) valde att boka två dagar i förväg. Det var 

betydelsefullt för somliga respondenter att boka sin hotellvistelse på det valda hotellet fyra till 

sex månader innan ankomst (Se tabell 4). 

 

Tabell 4. Tidpunkt 

Tidpunkt      Andel 

2 dagar i förväg 2 % 

1 vecka i förväg 8 % 

1 månad i förväg 36 % 

2 månader i förväg 22 % 

3 månader i förväg 15 % 

4–6 månader i förväg 17 % 

 

Antal konsumerade hotellnätter 

Huvuddelen av respondenterna påvisar att det bor en till två nätter om året på hotell.  

Vidare anger resultatet att 33 % bor tre till fem gånger per år. Frekventa hotellbesök uppges 

ske av få respondenter. För mer information om hur den procentuella mängden av 

respondenter svarade på de olika alternativen, se tabell 5.   

 

Tabell 5. Antal konsumerade hotellnätter  

Antal konsumerade hotellnätter      Andel 

1–2 gånger per år 38 % 

3–5 gånger per år 33 % 

6–8 gånger per år 24 % 

1 eller fler gånger per månad 5 % 

1 eller fler gånger i veckan 0% 
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Primära reseanledningen 

Fritidsresenärerna menade att den primära reseanledningen för dem var att resa iväg för att få 

ett avbrott från vardagen (se tabell 6). En annan orsak till varför respondenterna ansåg resan 

vara attraktivt, berodde på att destinationen erbjöd olika evenemang. Andra reseanledningar, 

som till exempel att spendera tid med familj/vänner, ett bra erbjudande eller religiösa skäl 

ansåg endast ett fåtal respondenter vara den primära reseanledningen.  

 

Tabell 6. Primära reseanledningen  

Primära reseanledningen  Andel 

Semester/avbrott från vardagen 80 % 

Familj och vänner 3 % 

Evenemang på destinationen  13 % 

När det finns ett bra erbjudande 2 % 

Religiösa skäl 2 % 

 

Köpbeteende  

Hotellsökning 

De vanligaste onlinesökningarna respondenter gjorde för att finna sitt hotell var genom 

hemsidorna booking.com, hotels.com och hotellets egen hemsida (se tabell 7). 

Merparten av fritidsresenärerna ansåg att sökningen via booking.com var den sökning som 

uppgav kännedom om hotellet. Däremot menade 22 % av respondenterna att de gjorde sin 

hotellsökning via hotellens egen hemsida.  

 

Tabell 7. Hotellsökning 

Hotellsökning      Andel 

Expedia 8 % 

Hotels.com 18 % 

Booking.com 38 % 

Fysisk resebyrå 3 % 

Hotellets hemsida 22 % 

Inget av ovanstående alternativ 11 % 

 

http://hotels.com/
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Bokning på samma webbplats  

Respondenterna uppgav att de oftast gör sin bokning via den hemsida som hotellsökningen 

gjordes först på. 4 % av enkätsvaren menade att de aldrig bokar via samma hemsida medan 38 

% menar på att det alltid händer. Resterande del ansåg att det kan ske ibland (Se figur 4).  

 

 

Figur 4. Visar hur ofta det händer att respondenter gör sin bokning på första sökningen.  

 

 

Diskussion av resultatet  

I detta kapitel konkretiseras resultatet från enkätstudien. Resultatet analyseras tillsammans 

med den vetenskapliga grunden från den teoretiska bakgrunden. Utgångspunkten för detta 

avsnitt, fritidsresenärers beteende vid bokningsvalet, diskuteras, samt hur det kan ske en 

ökning av direkta bokningar på hotellens egna hemsidor. 

 

Marknadsföring  

Gästers närvaro på sociala medier  

Hotell bör marknadsföra sitt varumärke för att vara synliga för den valda målgruppen 

(Rendón, Martínez och Flores, 2014). Hotell använder ofta sociala medier som 

marknadsföringskanal (Thakran och Verma, 2013). Den information som ges i 

marknadsaktiviteter ska vara korrekt och informativ (Howison, Finger och Hauschka, 2015). 

Däremot menar respondenterna att intressant innehåll som förmedlas via sociala medier 

endast har en minimal påverkan (bilaga 4). 

 

Rendón, Martínez och Flores (2014) understryker att marknadsföring bör ske på två olika sätt: 

strategisk marknadsföring och taktisk marknadsföring. Med hänsyn till undersökningen bör 
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det ske en strategisk marknadsföring genom att målgruppens bokningsbeteende analyseras. 

Det innebär att bokningar analyseras: varför det bokas och hur bokningar sker. Kunskap om 

marknaden ger en effektivare marknadsaktivitet vilken är den taktiska marknadsföringen, t.ex. 

tidningar och onlinesidor (Rendón, Martínez och Flores, 2014). Undersökningen visar att  

55 % av respondenterna ansåg att recensionshemsidor (TripAdvisor) är en marknadsaktivitet 

där fritidsresenärer kan finna information och inspiration om olika hotell. Dessutom indikerar 

undersökningen att en marknadsaktivitet möjligen kan kompletteras med aktivitet på sociala 

medier. Det är dock ingenting som utifrån undersökningens resultat kan läggas stor vikt vid. 

 

Jeffrey och Hubbard (1994) konstaterar att marknadsaktiviteter är ett tillvägagångssätt för att 

hotellen ska kunna uppnå en högre beläggning. Resultatet påvisar att riktade erbjudanden 

påverkar respondenten mycket, vilket leder till att ett potentiellt köp genomförs och hotellets 

beläggning kan öka (se bilaga 4). Vidare fastställde studien att marknadsföring genom sociala 

medier är en mindre avgörande faktor för att öka beläggning på hotell. Green (2016) påstod 

att sociala medier är en relationsmarknadsföring som kan vara en kommunikationskanal för 

gäster. Vermeulen och Seegers (2009) uppger att recensionssidor som TripAdvisor är en av de 

bättre kommunikationsmetoderna. Resultatet fastställer att hotellen bör vara aktiva på 

recensionssidor eftersom det är där respondenterna finner information. Hade hotellen varit 

aktiva på recensionssidor hade det kunnat ändra gästernas val av hotell (Nicolau och Masiero, 

2013). Vid upprepade tillfällen i studien var recensionshemsidor avgörande vid köpbeslut i 

relation till sociala medier. Mauri och Minazzi (2013) beskriver att konsumenter vanligtvis 

onlinerecensioner innan ett köp, vilket ofta leder till en påverkan på gästens beslutsprocess.   

 

Pris  

O´Fallon och Rutherford (2011) redogör att priset är framgångsfaktorn för ökad 

onlineförsäljning på den egna hemsidan. Studien visade att mer än majoriteten av 

respondenterna ansåg att de erhöll bättre pris genom att boka via OTA:er. Resenärer betalar 

följaktligen samma pris och blir inte påverkade av hotellens provisionskostnad (Demirciftici 

et al., 2010). 

 

De utmaningar för hotell som uppstår är att priser kommer bli svårare att försvara från 

OTA:er (Haynes och Egan, 2015). I resultatet av undersökningen framgick det att majoriteten 

av fritidsresenärer söker vidare efter deras första hotellsökning. Den primära anledningen till 
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att de sökte vidare var för att försöka hitta ett bättre pris. Masiero och Law (2016) hävdar att 

ett köpbeteende oftast beror på att det finns bättre priser genom kampanjer och specifika 

erbjudanden. En majoritet av respondenterna upplever att ett bättre pris via hotellets egen 

hemsida sällan förekommer jämfört med OTA. Studien exemplifierar att hotell kan 

konkurrera med priserna om det finns riktade erbjudande, eftersom gästen då upplever ett 

mervärde. Användning av riktade erbjudanden istället för att hotellen ska sänka priserna kan 

attrahera resenärer att boka via den egna hemsidan. Ling et al. (2015) konstaterar att 

ekonomiska problem kan uppstå vid samarbete med OTA:er. Följaktligen kan man anse att 

det är kritiskt att hotell förbättra deras egna hemsidor (Haynes och Egan, 2013) eftersom det 

skulle påverka fritidsresenären till att istället boka sin hotellvistelse via den egen hemsidan, 

vilket skulle kunna ha en positiv effekt på ekonomin.  

 

Online Travel Agents 

Faktorer som påverkar gästens köp via OTA  

Enligt Beritelli och Schegg (2014) ökar OTA:s försäljning, eftersom en stor andel av 

fritidsresenärerna väljer att boka elektroniskt (Ling et al., 2015; Thakran och Verma, 2013). I 

resultatet av studien kan man se att 67% av hotellbokningarna sker via OTA. Haynes och 

Egan (2015) redogör att Online Travel Agents dominerar marknaden med sin försäljning 

inom hotellbranschen. Studien åskådliggör att OTA:s är lätthanterligt och används frekvent 

jämfört med bokning via hotells egna hemsidor. Studien framhäver att fritidsresenärer 

påverkas och bokar snarare på OTA:er pågrund av: bokningsfunktion, navigationen, pris, samt 

att de inte hade någon kunskap om destinationen. Masiero och Law (2016) menar att 

resenärer använder sig av OTA:er för att hitta en destination att resa till. Resultatet betonar att 

användning av OTA vanligtvis beror på att fritidsresenären inte har tillräckligt med kunskap 

om destinationen. Tranter, Stuart – Hill och Parker (2009) understryker att OTA:er har ett 

brett sortiment som kan tillföra kunskap till fritidsresenären om diverse produkter och tjänster 

som erbjuds av vald destination. Sortiment som kan tillföra olika produkter och tjänster för en 

vald destination.  

 

Hotellens egna hemsidor  

Wang et al. (2015) syftar på att hotells viktigaste kommunikationskanal är den egna 

hemsidan. Det är viktigt att hemsidan håller en hög kvalité för att öka antalet bokningar via 



 28 

hotellets egen hemsida. Denna kommunikationskanal förknippas med tre primära faktorer: 

funktionalitet, säkerhet och integritet enligt Ali (2016).  

 

Studien tyder på att den egna hemsidans funktionalitet bör förbättras genom att förenkla 

bokningsfunktionen, samt att man bör annonsera ut riktade erbjudanden till den valda 

målgruppen. Funktionaliteten kan förbättras genom att mer utvecklade navigeringsstrukturer 

för att säkerställa en bättre användbarhet för hemsidan (Ali, 2016). I studien framgick det att 

OTA:er har en bättre navigationsstruktur, vilket den egna hemsidan bör applicera. Hotellets 

funktionalitet kan innebära prisinformation beskriver Wang et al. (2015). Studien visade att 

hotellens egna hemsidor redan håller en hög nivå gällande säkerhet och integritet, medan 

faktorn lägre priser skulle kunna öka benägenheten att boka via hotellens hemsidor. Däremot 

framkom det att hotellens egna hemsidor bör kompletteras med personlig service och 

förbättrad information.  

 

Marrison, Taylor och Douglas (2004) betonar att tydlig information är viktigt, för att 

möjliggöra ett köpbeslut på hemsidor, då fritidsresenären inte kan röra och känna på 

produkterna. På hotellens hemsidor är innehållskvalitén en av de viktigaste faktorerna påstår 

Leung, Law och Lee (2016). Resultatet fastställde att tydlig information om hotellets till 

exempel läge är ganska viktigt fritidsresenärerna. Tydlig information framhäver hotellets 

kvalitéer, vilket kan framhäva fritidsresenärens preferenser och vara avgörande för resenärens 

köpbeslut (Nicolau och Masiero, 2013). Samtidigt kan tydlig informationen vara det som 

lyfter fram gästens behov (Demirciftici et al., 2010).  

 

Vidare analyserar Ali (2016) att innehållskvalitén på hemsidan är till för att skapa en 

trovärdighet för produkten samt att det stimulerar resenären till köp. Masiero, Nicolau och 

Law (2015) poängterar att det är enkelt att köpa en hotellvistelse hos OTA:s eftersom de görs 

med endast ett knapptryck, vilket 22 % av respondenterna bekräftar då de betonar att 

bokningsfunktionen och dess knapptryck ansågs vara komplicerad på hotellens egen hemsida.   
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Gästbeteende 

Information om gästens beteende  

Gästbeteende baseras på information och kan frambringa ett bokningsmönster hos den valda 

målgruppen (Wang et al., 2015). Eftersom bokningsmönstret innefattar köpbeslut kring valda 

produkter och tjänster (Dhir, 1987). Följaktligen bör hotell uppmärksamma gästbeteende 

genom att analysera och mäta målgruppen. Haynes och Egan (2015) påpekar att 

beteendemönstret kan baseras på antalet hotellnätter och vid vilken tidpunkt bokningen har 

gjorts. Resultatet visade att majoriteten av respondenterna hade god framförhållning gällande 

bokning av hotell. Bokningen skedde mestadels en till två månader innan ankomst, emellertid 

kunde en stor del av bokningar även ske från fyra till sex månader tidigare. Analysen av data 

indikerade att en större del av respondenterna vanligtvis bor en till två dagar om året på hotell, 

medan resterande del av respondenterna vistades flera dagar per år på hotell. Vidare 

exemplifierar Vermeulen och Seegers (2009) att information om tidpunkt av bokningen, 

vistelselängden samt reseanledning hos målgruppen gör att hotellverksamheten får vetskap 

om resenärers bokningsbeteende. Det leder till att verksamheterna vet hur de ska uppmana 

fler resenärer som tillhör den valda målgruppen att göra ett köpbeslut. Undersökningen 

markerar att de främsta anledningarna som påverkar resenärens köpbeteende är semester och 

avbrott från vardagen.  

 

Däremot finns det en fara om information som hittas i studien om den valda målgruppen 

“svenske fritidsresenären” inte är en homogen grupp där alla individer beter sig på samma 

sätt. 50% av respondenterna föll under åldersgruppen 18 till 25 år och det kan finnas diverse 

reseanledningar än som framlyfts av denna åldersgruppen. Hade det varit en större 

åldersvariation, hade anledningarna varit mer utspridda och det möjligtvis lett till ett 

annorlunda resultat. Därtill konstaterade Cantallops och Salvi (2013) att hotell bör ha 

information om fritidsresenärens reseanledningar eftersom det förknippas med 

konsumentvalet.  

 

Köpbeteende 

Enkätstudien belyste att 65 % av respondenterna gör sina sökningar via OTA:er, jämfört med 

andelen som gjorde sina sökningar på hotellens egna hemsidor. Inversini och Masiero (2013) 

menar att sådana tendenser har åskådliggjorts genom användningen av verktyget TravelClick, 

som visade att hotellens egna hemsidor endast får ett fåtal bokningar. Anledningen till detta är 
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främst priset då 78% menar att det är en avgörande faktor. Fortsättningsvis påtalar 20% av 

respondenterna att ett bättre pris via OTA:er aldrig sker medan de resterande upplever det 

motsatta. Haynes och Egan (2015) uppgav att fler fritidsresenärer söker genom OTA:er för att 

hitta hotell. Däremot åskådliggör artikeln att resenärer ofta påbörjar sin hotellsökning genom 

OTA:s och sedan genomför sitt köp på hotellets egen hemsida. Resultatet visar på tendenser 

att en del av respondenterna påbörjar sin sökning på olika webbplatser men sedan återvänder 

till den ursprungliga webbplatsen, där de först hittade hotellet. Köpbeteendet baseras på 

Tendenserna bedöms i undersökningen som att en jämförelse kan göras gällande hur 

respondenterna svarade mellan: ”letar efter bättre pris, eller bokar på samma sida som de 

först hittat det valda hotellet”.  

 

 

Metod- och materialdiskussion 

Patel & Davidsson (2011) redogör att metod och material beskriver hur studien genomfördes.  

Metod- och materialdiskussionen presenteras en reflektion kring de valda metoderna, och en 

kritisk granskning av studien. Följande avsnitt som analyseras är litteratur- och 

databasinsamlingen, metodval, pilotstudie, enkät och urval.  

 

Litteratur – och databasinsamling 

Litteratur- och databasmaterialet användes för att skapa en förståelse gällande ämnet i kapitlet 

Teoretisk bakgrund. Det införskaffade materialet bestod av information om området för att 

kunna få kunskap om distribution (Hörnfeldt, 2011). Källorna vi använde oss av var tryckta 

böcker samt vetenskapliga artiklar från digitala databaser. Litteraturen i tryckt form bestod 

främst av kurslitteratur som använts i olika kurser vid Restaurang- och hotellhögskolan. 

Däremot var tillgången till relevant litteratur begränsad vilket ledde till att uppsatsförfattarna 

endast kunde ta del av ett fåtal böcker.  

 

Trots det avgränsade syftet har uppsatsförfattarna valt att använda nyckelord för att 

specificera sökningen, främst för att finna korrekt ämnesrelaterad information (Bryman, 

2011). För att uppfylla kriterierna gällande sökningen och finna adekvata artiklar användes 

tvärvetenskapliga databaser som tillvägagångssätt. Främst användes databasen Leisure 

Tourism, men även databasen Summon. Under studiens process har nyckelordet ändrats och 

anledningen till detta har varit för att kunnat följa syftets utveckling.  
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Enkät 

Ejlertsson (2014) understryker att enkätstudien bör bestå av ett frågeformulär för att ge 

respondenterna en möjlighet att besvara samtliga frågor. I studie har lyfts fram 

respondenternas tyckande, kunskaper och beteende kring hotellbokningar som har presenterat 

en god innehållsvaliditet eftersom det täcker problemområdena. Under studien användes ett 

digitalt frågeformulär som besvarades online. Trost (2012) ansåg att enkäter var ett 

effektivare tillvägagångsätt i jämförelse till vad som kunnat varit med en intervju. Därför 

valdes det i studien att använda sig av enkäter för att effektivt nå ut till en större publik samt 

att endast besvära respondenterna under en kort tid. Enkätstudien använder en likertskala för 

att på så sätt få fram en djupare uppfattning av varför respondenterna angav det svaret som de 

gjorde. Bryman (2011) konstaterar att målet med likertskala är att mäta intensiteten av ett 

visst område. 

 

För att väcka intresse hos respondenterna och uppehålla deras motivation ställdes en fråga i 

samband med delningen av enkäten för sociala medier. Frågan som ställdes var följande: 

”Gillar du som fritidsresenär att resa och bo på fina hotell runt om i världen? Då ska du ta och 

vara med och besvara på denna enkät!”. Målet var 100 deltagare och att enkätens länk skulle 

vara öppen i tre dagar. I realiteten var enkäten tillgänglig och öppen för genomförande i sju 

dagar vilket tyder på en transparens. Enkäten avslutades 27/04–2017 klockan 12:00. Totalt 

uppsteg antalet deltagare till 130 som slutförde enkäten. Emellertid blev bortfallet högre än 

förväntat, 106 respondenter slutförde aldrig enkäten. Risken är att resultatet blir missvisande 

om det sker ett högt bortfall (Bryman, 2011). För att resultatet ska vara transparant kunde det 

inte generella slutsatser dras, eftersom det kan var missvisande vid ett högt bortfall. Orsaken 

till bortfallet kan vara den respons som presenterades från respondenterna i sociala medier, 

medförde att enkäten inte var anpassad för mobila enheter.  

 

Pilotstudie 

Enligt Ejlertsson (2014) bör en prövning göras för att utreda om frågor som ställs i enkäter är 

relaterade till syftet med studien. Reliabiliteten säkerställdes med hjälp av tre studenter och en 

anställd vid Örebro universitet samt en student från Borås Högskola. Studenterna från Örebro 

Universitet studerade inom måltidkunskap och värdskap. Den anställde arbetade som 

bibliotekarie och kunde fokusera på förståelsen och meningsuppbyggnaden i pilotstudien. 



 32 

Den sistnämnda respondenten från Borås Högskola, studerade juridiska ämnen. Pilotstudien 

säkerställde att reliabiliteten stämde genom att säkerställa det som faktiskt studerade (Patel 

och Davidson). Följaktligen genom att samtliga respondenterna lyfte fram brister såsom 

meningsbyggnad och stavfel, samt att alternativa svarsalternativ hade kunnat förtydliga 

frågorna. Utifrån synpunkterna förbättrades enkäten och tydliggjorde den för framtida 

respondenter. 

 

 

Urval 

I studien gjordes ett bekvämlighetsurval, Bryman (2011) skriver att eftersom det inte är 

möjligt att samla in data från alla svenska fritidsresenärer bör det göras en begränsning. Efter 

bearbetning av resultatet kunde det konstateras att det saknades en åldersfördelning eftersom 

majoriteten av respondenterna var 18 till 25 år. Att det blev denna åldersfördelning kan bero 

på att studien publicerades på sociala medier och att uppsatsförfattarnas kontakter i nätverken 

befinner sig i åldern 18 till 25 år. Den största nackdelen med publiceringen av enkäten kan 

vara på grund av uppsatsförfattarna nätverk, vilket kan ha varit anledningen till 

åldersfördelningen och en nackdel för studien.  

 

Fördelen med enkätstudie var att den kunde visas för många individer under kort tid. Kritik 

kan riktas mot denna metod eftersom Trost (2012) menar att målgruppen kan förbise 

information om att enkäten var riktad mot fritidsresenärer. Med anledning av detta skrevs det 

tydligt ut när enkäten publicerades och att den var riktad mot fritidsresenärer. Det användes 

endast ett svenskt språk i enkäten vilket tydliggjorde att den var riktad till svenskar. Den 

största fördelen med användning av bekvämlighetsurval var att det gick att nå svenska 

fritidsresenärer i en större geografisk utsträckning. Emellertid var det fler fritidsresenärer som 

bodde på hotell från tre upp till åtta gånger per år än mindre. Resultatet visade en transparens 

och tydlighet, genom att det generella slutsatser kring bokningsbeteendet hos svenska 

fritidsresenärer inte kunde dras, eftersom det inte var en tillräcklig stor skillnad vid 

åldersfördelningen. Det hade behövts en större spridning i åldersgrupper. 
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Material  

Bryman (2011) menar att enkätstudier i regel får högre svarsfrekvenser om enkäter skickas ut 

via sociala medier. På grund av den anledningen delades enkäten ut via Facebook och 

Linkedin som användes i studien. EyeQuestion var inte ett enkelt verktyg för enkätens 

utformning, eftersom respondenterna hade svårt att ta till sig enkäten på grund av dess layout. 

Det upptäcktes att enkätens layout inte var mobilanpassad, vilket medförde att respondenterna 

inte kunde se samtliga svarsalternativ. Emellertid angav enkätstudien den svarsfrekvens som 

behövdes för att göra studien fullständig, trots den stora andelen bortfall som blev. 

Bearbetningen av resultatet sparades i EyeQuestion och exporterades till en extern fil. 

Datafilen var Microsoft Word där det skedde en bearbetning av all rådata som avlästes enkelt.  

 

 

Etisk reflektion om studiens genomförande  

All insamlad information har bearbetats och tillämpats med forskningsetiska principer. 

Uppsatsförfattarna använde totalt fyra kriterier för att uppfylla de forskningsetiska 

principerna: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiella kravet och nyttjandekravet 

(Bryman, 2011). För att uppfylla principerna beskrevs dessa på enkätens första sida i form av 

ett informationsblad, där studiens syfte uppgavs. Enkäten var anonym och respondenternas 

identitet var omöjlig att identifiera. Samtyckeskravet uppfylldes genom att respondenternas 

deltagande var frivilligt och de kunde avbryta sin medverkan när som helst (Pripp, 2011). 

Från studien har uteslutits de 106 enkätsvar från respondenter som har valt att avbryta sin 

medverkan. Eftersom respondenterna inte uppgav några personliga uppgifter medförde det att 

konfidentielltskravet uppfylldes.  

 

 

Forskningsetisk uppföljning 

Denna studie har preciserat valet av litteratur som kan stödja teorin som framkommer av 

studiens syfte. Databaser som har varit tillgängliga via Örebro universitetsbibliotek har 

använts för insamling av vetenskapliga artiklar. Därtill har det gjorts en sökmatris, se vidare i 

bilaga 1, som möjliggör att följa information om insamlingen. Med hänsyn därtill har 

insamlingen av litteratur på internet följt inklusions- och exklusionskriterierna för att säkra 

relevans av artiklarna.  



 34 

 

 

Slutsats 

Av studiens resultat framgår ett tydligt bokningsbeteende, nämligen att svenska 

fritidsresenärer använder OTA:er främst för att bättre pris presenteras i jämförelse med 

hotellens egna hemsidor. Detta leder till att fritidsresenärer anser OTA:s vara ett bättre 

alternativ. Men det är möjligt att minska provisionskostnaderna från OTA:er om bokningar 

via hotellens egna hemsidor ökar. Ett krav från resenärerna är lägre priser på hotellens 

hemsidor. Hotellen aktivt börjar arbeta med Revenue management och marknadsföring kan de 

börja förmedla bättre priser vid hotellets egen hemsida. Emellertid påvisar studien att ett 

köpbeteende hos fritidsresenären finns, om hotellets egen hemsida ger riktade erbjudanden. 

Det riktade erbjudanden på hotellens egen hemsida kan då konkurrera med ett lägre pris 

gentemot från OTA:er.  

 

För att hotellen ska veta vilka erbjudanden som är attraktiva för resenärerna bör de analysera 

sin målgrupp. Kunskap om målgruppens bokningsbeteende är av stor betydelse för att kunna 

ta reda på när ett köp görs. Den införskaffade kunskapen kan skapa en medvetenhet för hotell 

om vad fritidsresenärerna önskar att erhålla vid bokning av en hotellvistelse. Hotell bör 

följaktligen fokusera på varför och hur bokningar sker av målgruppen för att få reda på mer 

om gästernas bokningsbeteende. Bokningen för hotellvistelser sker i mindre grad nära 

ankomstdatumet vilket gör att hotell tidigt bör vara synliga med sina marknadsaktiviteter. 

 

Studien möjliggör att bokningsfrekvensen kan ökas om hotellens egna hemsidor arbetar med 

funktionaliteten. Funktionaliteten innebar att pris, navigeringsstruktur, bokningsfunktion och 

innehållskvalitén bör förbättras på hotellets egen hemsida, då dessa är faktorer som påverkar 

fritidsresenärernas bokningsbeteende. Därtill leder hög serviceleverans till en ökad 

bokningsfrekvens, eftersom recensioner påverkar fritidsresenärernas köpbeslut.  

 

 

Praktisk användning och vidare forskning  

Denna studie är relevant för att få kunskap om gästbeteende kring bokning, och vilka faktorer 

som leder till en ökad bokningsfrekvens på hotellens egna hemsidor. En intressant aspekt är 
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att fritidsresenärer anser att OTA:er tillhandahåller bättre priser jämfört med bokning på 

hotellens hemsidor. Teorier i uppsatsen framhäver liknande antaganden.  

Det finns mycket som ännu inte är upptäckt i ämnet, och det saknas även djupare forskning 

inom distribution. Forskningen skulle kunna fördjupas genom att studien görs till annan 

åldersgrupp, eftersom majoriteten av svaren i denna studie har erhållits från personer i åldern 

18–25 år.  

 

Genom mer djupgående forskning av styrsystemet, skulle mer tvärvetenskapliga studier inom 

ämnet måltidskunskap och värdskap kunna bedrivas. Vidare finner studien att aspekten 

styrsystemet är bristande inom hotellen. Detta kan åtgärdas genom att hotellen utvecklar sin 

kunskap om kundbeteende. Detta för att möjliggöra en bättre förståelse för gästbeteende ur ett 

marknadsföringsperspektiv, vilket hotellen i nuläget behöver förbättra. Vidare kan forskning 

ta reda på varför fritidsresenärer upplever att OTA:er erbjuder bättre priser än hotellens egna 

hemsida gör. 

 

Ett annat forum som hade varit intressant att göra en studie på, är kunskapen om hur hotell 

skulle kunna minska provisionskostnader och därmed öka lönsamheten. En ytterligare 

intressant aspekt skulle vara att finna en lösning på hur hotell kan bli självständiga utan att 

vara beroende av OTA. Dessa studier behöver appliceras i teorier och presenteras för 

studenter och medarbetare inom hotell för att branschen ska kunna utvecklas. 
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Informationsblad för enkät 

Hej! 

Vi är två hotellstudenter som studerar vår sista termin vid Restaurang- och hotellhögskolan, 

Örebro universitet som skriver vårt Examensarbete. Examensarbetet undersöker vad hotellen 

kan göra för att attrahera fritidsresenärer till att boka via hotellets egen hemsida. 

Syftet 

Syftet med denna studie är att identifiera bokningsbeteende hos svenska fritidsresenärer och 

hur hotellen kan utnyttja detta till att öka bokningsfrekvensen på sin egen hemsida. Hur kan 

man minska hotellets beroendeställning gentemot OTA:er och därmed undkomma höga 

provisionskostnader. 

 

Därför behöver vi din hjälp genom att svara på några frågor på vår enkät. 

 

Era rättigheter 

Enkäten tar några minuter att besvara och är helt anonym. För att försäkra er om anonymitet, 

kommer uppgifterna som framkommer enbart att nyttjas av uppsatsförfattarna.  svaren 

kommer sanningsenligt endast användas i forskningssyfte. Deltagandet är frivilligt och du kan 

avbryta undersökningen, om du så önskar, när du vill. Vi uppskattar ditt deltagande. 

 

Enkäten riktar sig främst till dig som fritidsresenär och bokar dina hotellvistelser online. 

 

Vid frågor kontakta:  

Nadja Arcangioli, (nadjaarc@gmail.com)  

Uppsatsförfattare 

 

Rajat Singh Bhola (Rajat.S.Bhola@gmail.com) 

Uppsatsförfattare 

 

Mats Carlbäck (mats.carlback@oru.se) 

Handledare 

 

Åsa Öström (asa.ostrom@oru.se)  

Kursansvarig 

Tack på förhand! 

mailto:nadjaarc@gmail.com)
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Bilaga 3 

Enkät           

Fråga: 

1. Kön  

- Man  

- Kvinna  

 

2. Ålder  

- 18–25 

- 25–35 

- 36–45 

- 46–55 

- 56–65 

- 66+ 

 

3. Hur ofta bor du på ett hotell? 

- 1–2 tillfällen per år 

- 3–5 gånger per år 

- 6–8 gånger per år 

- 1 eller fler per månad 

- 1 eller fler gånger i veckan 

 

4. Vilket av följande alternativ använder du dig av för att boka din hotellvistelse? 

- Hotellets hemsida 

- Expedia 

- Hotels.com 

- Booking.com 

- Fysisk Resebyrå 

- Inget av ovanstående alternativ  

 

5. Bokar du din hotellvistelse på det valda alternativet i ovanstående fråga eller 

söker du vidare för ett bättre pris? 

 

 Händer 

alltid  

 

Händer 

ofta  

 

Händer 

sällan 

 

Händer 

aldrig 

Bokar på 

samma sida 

 

    

Söker 

vidare för 

bättre pris 
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6. Hur ofta jämför du priser för samma hotellprodukt hos olika OTA:er t.ex. 

Expedia, när du reser med: 

 

 Händer 

alltid 

 

Händer 

ofta 

 

Händer 

sällan 

 

Händer 

aldrig 

Vänner  

 

    

Familj 

  

    

Föreningar 

(hobbygrupper) 

 

    

Reser själv     

 

7. Vad skulle få dig att vilja boka via hotellets egen hemsida? 

 

- Vid bättre pris 

- Ifall det är fullbokat via en OTA, t.ex. Expedia, 

- Ger förmåner vid köpet 

- Vid bättre erbjudanden 

– Det känns tryggare och säkrare 

- Annat 

 

8. Vad tänker du på vid bokningen av din hotellvistelse? 

 

 Händer alltid  

 

Händer ofta  

 

Händer 

aldrig 

Stjärnkategorisering(standard)    

Läge    

Rekommendationer från 

vänner/familj/bekanta 

   

Omdömen (TripAdvisor)    

Pris    

Inspiration från sociala 

medier, bloggar m.m. 
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9. Vilka faktorer är avgörande för dig när du väljer ut ditt hotell? 

 

 Viktigt  

 

Ganska 

viktigt  

 

Inte alls viktigt 

 

Stjärnkategorisering(standard) 

 

   

Läge 

 

   

Rekommendationer från vänner/familj/bekanta 

 

   

Omdömen (tripadvaisor) 

 

   

Pris 

 

   

Inspiration från sociala medier, bloggar m.m. 

 

   

 

 

10. Hur mycket påverkas du av hotellets närvaro på sociala medier? 

 

 Påverkas inte alls  Påverkas lite  Påverkas mycket  

 

När dem har intressant information 

 

   

När de gör många uppdateringar 

 

   

När de ger erbjudanden 

 

   

När de ger eftertraktade erbjudanden som 

passar mig 

 

   

 

 

11. Vart brukar du få inspiration ifrån när du letar efter hotell? 

- Vänner  

- Familj  

- Sociala medier (Facebook m.m.) 

- Recensions hemsidor (TripAdvisor m.m.) 

- Tidningar  
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12. Hur långt innan din hotellvistelse brukar du göra bokningen? 

- 4–6 månader i förväg 

- 3 månader förväg  

- 2 månader i förväg 

- 1 månad i förväg 

- 1 vecka i förväg 

- 2 dagar i förväg 

 

13. Av vilken anledning brukar du bo på hotell? 

- Semester/komma bort från vardagen 

- Familj och vänner 

- Evenemang på destinationen 

- När det finns ett bra erbjudande 

- Religiösa skäl 

 

14. Hur ofta brukar du känna att ett bättre pris erbjuds vid följande alternativ: 

 Händer alltid  

 

Händer ibland 

 

Händer aldrig  

Hotellets egen 

hemsida  

 

    

OTA, t.ex. Expedia 

 

    

Direkt kontakt med 

hotellet via mail eller 

telefon 

    

 

15. Vilka faktorer påverkar ditt val av bokning genom andra sidor än hotellets egen 

hemsida? 

 Viktigt 

 

Mindre viktigt  

 

Inte alls viktigt 

 

Bokningsfunktion  

 

   

Bättre navigation  

 

   

Olika valmöjligheter  

 

   

Bättre pris än hotellets 

egen hemsida  

 

   

Ingen kunskap om den 

sökta destinationen  
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16. Vad är anledning till att du inte bokar via hotellets egen hemsida? 

 

 Händer alltid  

 

Händer ofta  

 

Händer sällan 

 

Händer aldrig 

Orkar inte leta upp 

hotellet  

 

    

Hemsidan fungerar 

inte  

 

    

Hotellet ingår inte i en 

koncern    

 

    

Inga erbjudande  

 

    

Betalningssäkerheten 

  

    

Ingen bra kundservice     

 

17. Vad anser du att hotell bör förbättra på sina egen hemsida för att du som 

fritidsresenär ska vilja boka där istället för en OTA, t.ex. Expedia? 

- Tydlig information 

- Enkel bokningsfunktion  

- Bättre säkerhet och integritet 

- Tydlig information om tillgänglighet 

- Bättre erbjudanden 

- Tillgång till personlig service 

- Bättre priser 
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Bilaga 4  

Enkätsvar  

1. Kön 
 (Q1) 

Summary 

 Resultat 

Man 44,62  % 

Kvinna 55,38 % 

Vill ej svara 0% 

 

2. Ålder 

(Q2) 

Summary 

 Resultat 

18–25 50 % 

26–35 21,54 % 

36–45 11,54 % 

46–55 12,31 % 

56–65 3,85 % 

66+(Over 66) 0,77 % 
 

3. Hur ofta bor du på ett hotell? 

(Q3) 

Summary 

 Resultat 

1–2 gånger per år  38,46 % 

3–5 gånger per år  33,08 % 

6–8 gånger per år  23,85 % 

1 eller fler gånger per månad  4,62 % 

1 eller fler gånger i veckan  0 % 

 

4.Vilket av följande alternativ använder du dig av för att boka din hotellvistelse? 

(Q4) 

Summary 

 Resultat  

Expedia 8.46 % 

Hotels.com 18.46 % 

Booking.com 37,69 % 

Fysisk resebyrå 3.08 % 

Hotellets hemsida 21.54 % 

Inget av Inget av ovanstående 10,77 % 
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5.Bokar du din hotellvistelse på det valda alternativet i ovanstående fråga eller 

söker du vidare för ett bättre pris? 

 

Bokning(Q6) 

Summary 

 Resultat 

Händer aldrig (4) 3,85 % 

Händer ibland (2) 57,69 % 

Händer alltid (1) 38,46 % 

N 130 

Mean (arithmetic) 1,69 

Standard Error 0,06 

Top 2 Box (%) 61,54 % 

Bottom 2 Box (%) 96,15 % 
 

Pris(Q7) 

Summary 

 Resultat 

Händer aldrig (4) 9,23 % 

Händer ibland (2) 41,54 % 

Händer alltid (1) 49 23 % 

N 130 

Mean (arithmetic) 1,69 

Standard Error 0.08 

Top 2 Box (%) 50,77 % 

Bottom 2 Box (%) 90,77 % 
 
 

6.Hur ofta jämför du priser för samma hotellprodukt hos olika OTA:er t.ex. 

Expedia, när du reser med: 

 

Vänner(Q9) 

Summary 

 Resultat 

Bokar aldrig den kategorin (6) 5.38 % 

Händer aldrig (5) 4,62 % 

Händer sällan (4) 17,69 % 

Händer ofta (2) 29,23 % 

Händer alltid (1) 43,08 % 

N 130 

Mean (arithmetic) 2.28 

Standard Error 0.13 

Top 2 Box (%) 10 % 

Middle 1 Box (%) 17,69 % 

Bottom 2 Box (%) 72,31 % 
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Familj(Q10) 

Summary 

 Resultat 

Bokar aldrig den kategorin (6) 10 % 

Händer aldrig (5) 5,38 % 

Händer sällan (4) 20,77 % 

Händer ofta (2) 22,31 % 

Händer alltid (1) 41,54 % 

N 130 

Mean (arithmetic) 2.56 

Standard Error 0.15 

Top 2 Box (%) 15,38 % 

Middle 1 Box (%) 20,77 % 

Bottom 2 Box (%) 63,85 % 

 

Föreningar 

(Q11) 

Summary 

 Resultat 

Bokar aldrig den kategorin (6) 36,92% 

Händer aldrig (5) 11,54% 

Händer sällan (4) 16,92% 

Händer ofta (2) 13,85% 

Händer alltid (1) 20,77% 

N 130 

Mean (arithmetic) 3,95 

Standard Error 0,18 

Top 2 Box (%) 48,46% 

Middle 1 Box (%) 16,92% 

Bottom 2 Box (%) 34,62% 

 

Ensam(Q12) 

Summary 

 Resultat 

Bokar aldrig den kategorin (6) 10% 

Händer aldrig (5) 5,38% 

Händer sällan (4) 18,46% 

Händer ofta (2) 23,85% 

Händer alltid (1) 42,31% 

N 130 

Mean (arithmetic) 2,51 

Standard Error 0,15 

Top 2 Box (%) 15,38% 

Middle 1 Box (%) 18,46% 

Bottom 2 Box (%) 66,15% 
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7.Vad skulle få dig att vilja boka via hotellets egen hemsida? 

 (Q13) 

Summary 

 Resultat 

Annat 3,85 % 

Vid bättre pris 45,38 % 

Ifall det är fullbokat via en OTA, t.ex. Expedia 5,38 % 

Ger förmåner vid köpet 10 % 

Vid bättre erbjudanden 16,92 % 

Det känns tryggare och säkrare 18,46% 
 

 

8.Vad tänker du på vid bokningen av din hotellvistelse? 

 

Stjärnkategorisering(standard) 

(Q15) 

Summary 

 Resultat 

Händer aldrig (4) 7,69 % 

Händer ofta (2) 54,62 

% 

Händer alltid (1) 37,69 

% 

N 130 

Mean (arithmetic) 1,78 

Standard Error 0,07 

Top 2 Box (%) 62,31 

% 

Bottom 2 Box (%) 92,31 

% 

 

Läge  

(Q16) 

Summary 

 Resultat 

Händer aldrig (4) 0,77 % 

Händer ofta (2) 27,69 

% 

Händer alltid (1) 71,54 

% 

N 130 

Mean (arithmetic) 1,3 

Standard Error 0,04 

Top 2 Box (%) 28,46 
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% 

Bottom 2 Box (%) 99,23 

% 

 

Rekommendationer från  

vänner/familj/bekanta 

(Q17) 

Summary 

 Resultat 

Händer aldrig (4) 19,23 % 

Händer ofta (2) 59,23 % 

Händer alltid (1) 21,54 % 

N 130 

Mean (arithmetic) 2,17 

Standard Error 0,09 

Top 2 Box (%) 78,46 % 

Bottom 2 Box (%) 80,77 % 

 

Omdömen (TripAdvisor) 

(Q18) 

Summary 

 Resultat 

Händer aldrig (4) 19,23 % 

Händer ofta (2) 43,08 % 

Händer alltid (1) 37,69 % 

N 130 

Mean (arithmetic) 2,01 

Standard Error 0,09 

Top 2 Box (%) 62,31 

% 

Bottom 2 Box (%) 80,77 

% 

 

Pris 

(Q19) 

Summary 

 Resultat 

Händer aldrig (4) 1.54% 

Händer ofta (2) 31,54% 

Händer alltid (1) 66,92% 

N 130 

Mean (arithmetic) 1.36 

Standard Error 0.05 

Top 2 Box (%) 33,08% 

Bottom 2 Box (%) 98,46% 

Inspiration från sociala medier, bloggar m.m. 
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(Q20) 

Summary 

 Resultat 

Händer aldrig (4) 56,92 % 

Händer ofta (2) 33,85 % 

Händer alltid (1) 9,23 % 

N 130 

Mean (arithmetic) 3,05 

Standard Error 0,1 

Top 2 Box (%) 90,77 % 

Bottom 2 Box (%) 43,08 % 

 
 

9.Vilka faktorer är avgörande för dig när du väljer ut ditt hotell? 

 

Stjärnkategorisering(standard)  

(Q22) 

Summary 

 Resultat 

Inte viktigt alls (4) 10,77 % 

Ganska viktigt (2) 56,15 % 

Viktigt (1) 33,08 % 

N 130 

Mean (arithmetic) 1,88 

Standard Error 0,08 

Top 2 Box (%) 66,92 % 

Bottom 2 Box (%) 89,23 % 

 

Läge  

(Q23) 

Summary 

 Resultat 

Inte viktigt alls (4) 0 % 

Ganska viktigt (2) 27,69 % 

Viktigt (1) 72,31 % 

N 130 

Mean (arithmetic) 1,28 

Standard Error 0,04 

Top 2 Box (%) 27,69 % 

Bottom 2 Box (%) 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

Rekommendationer från vänner/familj/bekanta  
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(Q24) 

Summary 

 Resultat 

Inte viktigt alls (4) 23,85 % 

Ganska viktigt (2) 50,77 % 

Viktigt (1) 25,38 % 

N 130 

Mean (arithmetic) 2,22 

Standard Error 0,09 

Top 2 Box (%) 74,62 % 

Bottom 2 Box (%) 76,15 % 

 

Omdömen (TripAdvisor) 

(Q25) 

Summary 

 Resultat 

Inte viktigt alls (4) 22,31 % 

Ganska viktigt (2) 48,46 % 

Viktigt (1) 29,23 % 

N 130 

Mean (arithmetic) 2,15 

Standard Error 0,09 

Top 2 Box (%) 70,77 % 

Bottom 2 Box (%) 77,69 % 

 

Pris 

 (Q26) 

Summary 

 Resultat 

Inte viktigt alls (4) 1,54 % 

Ganska viktigt (2) 32,31 % 

Viktigt (1) 66,15 % 

N 130 

Mean (arithmetic) 1.37 

Standard Error 0,05 

Top 2 Box (%) 33,85 % 

Bottom 2 Box (%) 98,46 % 

 

 

 

 

 

 

 

Inspiration från sociala medier, bloggar m.m. 
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(Q27) 

Summary 

 Resultat 

Inte viktigt alls (4) 58,46 % 

Ganska viktigt (2) 30 % 

Viktigt (1) 11,54 % 

N 130 

Mean (arithmetic) 3,05 

Standard Error 0,1 

Top 2 Box (%) 88,46 % 

Bottom 2 Box (%) 41,54 % 

 
 

10.Hur mycket påverkas du av hotellets närvaro på sociala medier? 

 

När dem har intressant information 

(Q29) 

Summary 

 Resultat 

Påverkas mycket (4) 11,54 % 

Påverkas lite (3) 57,69 % 

Påverkas inte alls (1) 30,77 % 

N 130 

Mean (arithmetic) 2.5 

Standard Error 0.09 

Top 2 Box (%) 69,23 % 

Bottom 2 Box (%) 88,46 % 

 

När de gör många uppdateringar 

(Q30) 

Summary 

 Resultat 

Påverkas mycket (4) 9,23 % 

Påverkas lite (3) 45,38 % 

Påverkas inte alls (1) 45,38 % 

N 130 

Mean (arithmetic) 2,18 

Standard Error 0,1 

Top 2 Box (%) 54,62 % 

Bottom 2 Box (%) 90,77 % 

 

 

När de ger erbjudanden 
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(Q31) 

Summary 

 Resultat 

Påverkas mycket (4) 21,54 % 

Påverkas lite (3) 53,85 % 

Påverkas inte alls (1) 24,62 % 

N 130 

Mean (arithmetic) 2,72 

Standard Error 0,09 

Top 2 Box (%) 75,38 % 

Bottom 2 Box (%) 78,46 % 

 

När de ger eftertraktade erbjudanden som passar mig 

(Q32) 

Summary 

 Resultat 

Påverkas mycket (4) 36,92 % 

Påverkas lite (3) 43,08 % 

Påverkas inte alls (1) 20 % 

N 130 

Mean (arithmetic) 2,97 

Standard Error 0,1 

Top 2 Box (%) 80 % 

Bottom 2 Box (%) 63,08 % 
 
 
 

11. Vart brukar du få inspiration ifrån när du letar efter hotell? 

 
(Q33) 

Summary 

 Resultat 

Tidningar (5) 6,15 % 

Recensionshemsidor (TripAdvisor) (4) 54,62 % 

Sociala medier (3) 12,31 % 

Familj (2) 6,92 % 

Vänner (1) 20 % 

N 130 

Mean (arithmetic) 3.2 

Standard Error 0.11 

Top 2 Box (%) 60,77 % 

Middle 1 Box (%) 12,31 % 

Bottom 2 Box (%) 26,92 % 
 
 
 
 

12. Hur långt innan din hotellvistelse brukar du göra bokningen?  
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(Q34) 

Summary 

 Resultat 

4-6 månader i förväg (6) 2,31 % 

3 månader förväg (5) 7,69 % 

2 månader i förväg (4) 36,15 % 

1 månad i förväg (3) 21,54 % 

1 vecka i förväg (2) 15,38 % 

2 dagar i förväg (1) 16,92 % 

N 130 

Mean (arithmetic) 3,09 

Standard Error 0,11 

Top 2 Box (%) 10 % 

Middle 2 Box (%) 57,69 % 

Bottom 2 Box (%) 32,31 % 
 
 

13. Av vilken anledning brukar du bo på hotell? 

 

 (Q39) 

Summary 

 Resultat 

Semester/komma bort från vardagen 80% 

Familj och vänner 3.08% 

Evenemang på destinationen 13.08% 

När det finns ett bra erbjudande 2.31% 

Religiösa skäl 1.54% 
 

14. Hur ofta brukar du känna att ett bättre pris erbjuds vid följande alternativ: 

 

Hotellets egen hemsida  

(Q36) 

Summary 

 Resultat 

Händer aldrig (3) 39,23 % 

Händer ibland (2) 48,46 % 

Händer alltid (1) 12,31 % 

N 130 

Mean (arithmetic) 2.27 

Standard Error 0,06 

Top 2 Box (%) 87,69 % 

Bottom 2 Box (%) 60,77 % 

 

OTA, t.ex. Expedia 
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 (Q37) 

Summary 

 Resultat 

Händer aldrig (3) 20 % 

Händer ibland (2) 43,85 % 

Händer alltid (1) 36,15 % 

N 130 

Mean (arithmetic) 1,84 

Standard Error 0,06 

Top 2 Box (%) 63,85 % 

Bottom 2 Box (%) 80 % 

 

 

Direkt kontakt med hotellet via mail eller telefon  

(Q38) 

Summary 

 Resultat 

Händer aldrig (3) 56,15 % 

Händer ibland (2) 31,54 % 

Händer alltid (1) 12,31 % 

N 130 

Mean (arithmetic) 2,44 

Standard Error 0,06 

Top 2 Box (%) 87,69 % 

Bottom 2 Box (%) 43,85 % 

 

 
 

15.Vilka faktorer påverkar ditt val av bokning genom andra sidor än hotellets 

egen hemsida? 

 

Bokningsfunktion  

(Q41) 

Summary 

 Resultat 

Inte alls viktigt (4) 8,46 % 

Mindre viktigt (2) 26,15 % 

Viktigt (1) 65,38 % 

N 130 

Mean (arithmetic) 1.52 

Standard Error 0.08 

Top 2 Box (%) 34,62 % 

Bottom 2 Box (%) 91,54 % 

Bättre navigation  

(Q42) 

Summary 
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 Resultat 

Inte alls viktigt (4) 10 % 

Mindre viktigt (2) 40,77 % 

Viktigt (1) 49,23 % 

N 130 

Mean (arithmetic) 1,71 

Standard Error 0,08 

Top 2 Box (%) 50,77 % 

Bottom 2 Box (%) 90 % 

 

Olika valmöjligheter  

(Q43) 

Summary 

 Resultat 

Inte alls viktigt (4) 8,46 % 

Mindre viktigt (2) 27,69 % 

Viktigt (1) 63,85 % 

N 130 

Mean (arithmetic) 1,53 

Standard Error 0,08 

Top 2 Box (%) 36,15 % 

Bottom 2 Box (%) 91,54 % 

 

Bättre pris än hotellets egen hemsida  

 (Q44) 

Summary 

 Resultat 

Inte alls viktigt (4) 3,85 % 

Mindre viktigt (2) 18.46 % 

Viktigt (1) 77,69 % 

N 130 

Mean (arithmetic) 1,3 

Standard Error 0,06 

Top 2 Box (%) 22,31 % 

Bottom 2 Box (%) 96,15 % 

 

 

 

 

 

 

Ingen kunskap om den sökta destinationen  

(Q45) 

Summary 
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 Resultat 

Inte alls viktigt (4) 21,54 % 

Mindre viktigt (2) 46,92 % 

Viktigt (1) 31,54 % 

N 130 

Mean (arithmetic) 2,12 

Standard Error 0,09 

Top 2 Box (%) 68,46 % 

Bottom 2 Box (%) 78,46 % 

 
 

16.Vad är anledning till att du inte bokar via hotellets egen hemsida? 

 

Orkar inte leta upp hotellet  

(Q47) 

Summary 

 Resultat 

Använder endast hotellets egen hemsida (6) 8,46 % 

Händer aldrig (5) 13,85 % 

Händer sällan (4) 23,85 % 

Händer ofta (2) 33,08 % 

Händer alltid (1) 20,77 % 

N 130 

Mean (arithmetic) 3.02 

Standard Error 0.15 

Top 2 Box (%) 22,31 % 

Middle 1 Box (%) 23,85 % 

Bottom 2 Box (%) 53,85 % 

 

Hemsidan fungerar inte  

(Q48) 

Summary 

 Resultat 

Använder endast hotellets egen hemsida (6) 7,69 % 

Händer aldrig (5) 26,15 % 

Händer sällan (4) 45,38 % 

Händer ofta (2) 16,15 % 

Händer alltid (1) 4,62 % 

N 130 

Mean (arithmetic) 3,95 

Standard Error 0,11 

Top 2 Box (%) 33,85 % 

Middle 1 Box (%) 45,38 % 

Hotellet ingår inte i en koncern    

 (Q49) 

Summary 
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 Resultat 

Använder endast hotellets egen hemsida (6) 8,46 % 

Händer aldrig (5) 37,69 % 

Händer sällan (4) 36,15 % 

Händer ofta (2) 13,08 % 

Händer alltid (1) 4,62 % 

N 130 

Mean (arithmetic) 4.15 

Standard Error 0.11 

Top 2 Box (%) 46,15 % 

Middle 1 Box (%) 36,15 % 

Bottom 2 Box (%) 17,69 % 

 

 

Inga erbjudanden 

(Q50) 

Summary 

 Resultat 

Använder endast hotellets egen hemsida (6) 7,69 % 

Händer aldrig (5) 16,92% 

Händer sällan (4) 21,54 % 

Händer ofta (2) 35,38 % 

Händer alltid (1) 18,46 % 

N 130 

Mean (arithmetic) 3.06 

Standard Error 0.14 

Top 2 Box (%) 24,62 % 

Middle 1 Box (%) 21,54 % 

Bottom 2 Box (%) 53,85 % 

 

Betalningssäkerheten 

(Q51) 

Summary 

 Resultat 

Använder endast hotellets egen hemsida (6) 9,23 % 

Händer aldrig (5) 33,85 % 

Händer sällan (4) 30,77 % 

Händer ofta (2) 17,69 % 

Händer alltid (1) 8,46 % 

N 130 

Mean (arithmetic) 3,92 

Standard Error 0,13 

Top 2 Box (%) 43,08 % 

Middle 1 Box (%) 30,77 % 

Ingen bra kundservice  

(Q52) 

Summary 

 Resultat 
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Använder endast hotellets egen hemsida (6) 8,46 % 

Händer aldrig (5) 31,54 % 

Händer sällan (4) 36,92 % 

Händer ofta (2) 13,85 % 

Händer alltid (1) 9,23 % 

N 130 

Mean (arithmetic) 3,93 

Standard Error 0,13 

Top 2 Box (%) 40 % 

Middle 1 Box (%) 36,92 % 

Bottom 2 Box (%) 23,08 % 
 

 

17.Vad anser du att hotell bör förbättra på sina egen hemsida för att du som 

fritidsresenär ska vilja boka där istället för en OTA, t.ex. Expedia? 

 

(Q53) 

Summary 

 Resultat 

Tydlig information 8,46 % 

Enkel bokningsfunktion 21,54 % 

Bättre säkerhet och integritet   4,62 % 

Tydlig information om Tillgänglighet 5,38 % 

Bättre erbjudanden 21,54 % 

Tillgänglig till personlig service 10 % 

Bättre priser 28,46 % 
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