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Abstract 

 
 
The hospitality industry has been heavily impacted by digitalization. This has given rise 

to an increased number of hotel bookings being made through second party or even 

third party channels, something that in turn has led to an increase in consumer choice.  

 

The purpose of this study is to examine how leisure travellers are affected by the hotel’s 

choice to be included in various booking channels with varying prices and booking 

options. 

 

A quantitative method has been used in the form of a web survey and a total of 187 

answers has been collected.  

 

The results from the study show that a majority of respondents visit different online 

booking channels to investigate the various options available on the market. Results 

also show that the biggest reason for the occurrence of confusion is the fact that 

alternative offers are hard to set apart because of their similarity. The difference 

between respondents that stated experiencing confusion and respondents stating not 

experiencing confusion was somewhat smaller than expected.  

  

In conclusion, confusion is something that can occur for consumers when the optimal 

amount of online booking options is exceeded. The results in the study suggest that 3-

5 booking options are adequate in most cases. This means that hotels offering a large 

amount of choices should try to limit or at least differentiate their offers to avoid 

confusion.  

 

 

Keywords: online booking channels, options, purchasing behavior, choice overload, 

choice paralyzation.   



 

 

Sammanfattning 

 
 

Hotellbranschen har, precis som andra branscher, påverkats av digitaliseringens 

framväxt. Detta har resulterat i att hotellbokningar inte nödvändigtvis behöver utföras 

via en direkt försäljningskanal utan kan göras via andraparts- eller till och med 

tredjepartskanaler. I och med detta har även konsumenternas valmöjligheter i 

bokningssituationen ökat.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur fritidsresenärer påverkas av hotellens val att 
finnas med i åtskilliga försäljningskanaler med varierande priser och alternativ. 
 

I denna studie har en kvantitativ metod tillämpats för att besvara studiens syfte. En 

webbenkät har utformats och publicerats i flera olika Facebookgrupper och även delats 

vidare mellan respondenter.  

 

Studiens resultat visar att majoriteten besöker olika bokningskanaler för att undersöka 

vilka olika alternativ som finns på marknaden. Det visade sig att skillnaden i antalet 

svarande som upplevde förvirring och de som inte gjorde detta var något mindre än 

förväntat. Den främsta orsaken till att förvirring uppstod berodde på att informationen 

var svår att urskilja mellan olika bokningskanaler. 

 

Fritidsresenärer kan bli förvirrade i samband med hotellbokningar. Studien antyder 

att konsumenter anser att tre - fem valmöjligheter är det mest optimala i 

bokningssituationen. Det betyder att hotellen i många fall bör begränsa antalet 

valmöjligheter för konsumenterna för att undvika förvirring.  

 

 

Nyckelord: bokningskanaler, valmöjligheter, köpbeteende, choice overload, choice 

paralyzation. 
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Begreppslista 

 
  

Choice overload  En kognitiv process där människor får svårt att fatta beslut när de möts av 
för många valmöjligheter/alternativ (Schwartz, 2015). 

Choice paralyzation Tillståndet innebär att överanalysering leder till en situation där ett beslut 
eller en åtgärd aldrig tas och ”förlamning” uppstår (Oulasvirta, Hukkinen 
& Schwartz, 2009). 

eWOM Electronic Word-of- mouth- recensioner som publiceras digital via olika 
digitala kanaler (Cantallops & Salvi, 2013). 

Exempel på eWOM är onlinerecensioner som exempelvis TripAdvisor. 

Fritidsresenärer  Människor som på sin fritid reser och vistas på platser utanför sin vanliga 
omgivning under en kortare tid än ett år (Tillväxtverket, 2017). 

Metasearch  Ett sökverktyg som använder en annan sökmotors data för att producera 
egna resultat (Johansson, 2013). 

Exempel på metasearch är Trivago, TripAdvisor etc. 

OTA Online travel agents vars webbplatser tillåter konsumenter att boka rum 
direkt via internet. OTA:er är tredjepartskanaler som säljer resor, hotell, 
flyg och semesterpaket (Johansson, 2013). 

Kända OTA-sidor är bland annat: Booking.com, Expedia.com, Hotels.com, 
Agoda.com. 

Opaque Aution Sites Bokningskanaler där OTA-kanaler är leverantören, som förblir gömd tills 
köpet är slutfört. Kunden ser endast produktkategori och priset. Namnet på 
hotellet avslöjas efter kunden har betalat för rummet (Johansson, 2013). 

Kända Opaque sidor är bland annat Hotwire och Priceline. 

Paradox of choices Uppstår när antalet valmöjligheter överstiger en gräns där de börjar utgöra 
en börda för individen som istället tyngs av det överväldigande i 
mångfalden av val (Schwartz, 2004). 

Price bundling  Är en strategi där en säljare kombinerar många olika varor/objekt som säljs 
och erbjuder hela paket till ett enda pris (Toh, Dekay & Raven, 2011). 

Price transparency Säljaren och köparen vet priset och ingen mellanhand är inblandad (Toh et 
al., 2011). 

T&C Policy (terms & 
condition) 

Uppsättning av regler och uttalanden som konsumenter behöver godkänna 
vid köp (Law & Wong, 2010). 
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1. Inledning 

 
I detta kapitel presenteras inledning och problembakgrund samt problematisering i 
ämnet. Kapitlet är uppdelat i fyra avsnitt som anbelangar ämnesområdet: 
valmöjligheter - ju fler desto bättre, choice overload, paradox of choice och slutligen 
köpbeteende med fokus på hotellbokningar. Kapitlet avslutas med studiens syfte och 
frågeställningar. 

 

 
Digitaliseringen de senaste decennierna har påverkat hur hotellföretag distribuerar 

och säljer sina hotellrum. Det har lett till att tredjepartskanaler har blomstrat på 

marknaden och blivit ett väsentligt hjälpmedel för hotellens försäljning och synlighet 

online. I och med detta har också konsumenternas valmöjligheter blivit allt större. Om 

vi tänker oss att vi ska planera in ett boende på en semesterresa eller resa i ett privat 

ärende är valmöjligheterna stora med tanke på den uppsjö av hotell som finns att välja 

mellan. När själva rumsbokningen ska ske ställs du som konsument sedan inför en 

mängd ytterligare alternativ. Hur hanterar vi alla dessa valmöjligheter när det kommer 

till var vi ska boka vårt hotellrum? 

 

1.1 Problembakgrund och problematisering 

Under de senaste decennierna har digitaliseringen kommit att påverka hotellnäringen. 

En anledning är internets framväxt och att digitala bokningssajter är det främsta 

verktyget konsumenter använder för att söka och boka såväl boende som flyg (Toh, 

Dekay & Raven, 2011). Toh et als., (2011) studier från 2011 visar att den förväntade 

andelen bokningar från digitala bokningskanaler kommer att öka med mellan 50 - 70% 

inom 10 år. Den starka tillväxten av onlinebokningar beror bland annat på 

webbsidornas price transparency och product bundling som ger konsumenter 

möjlighet att köpa ett paket till rabatterat pris (Ibid.). Detta har inneburit att 

hotellföretagen varit tvungna att förändra sitt sätt att marknadsföra och sälja sina 

hotellrum på.  

 

I dag har konsumenterna stora valmöjligheter, inte minst när det gäller sättet att boka 

ett hotellrum på. Dels kan rum bokas via hotellets egna webbsida och på sociala 

medier. Det finns samtidigt andra digitala bokningskanaler som exempelvis 

metasearch och Opaque varvid de sistnämnda är auktionssajter som hotellen 

använder sig av för att synas och sälja mer (Johansson, 2013). Hotellen kan även ta 
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hjälp av andra tredjepartskanaler - exempelvis så kallade OTA:er (Online Travel 

Agency) för att nå ut till en bredare marknad och för att sälja fler hotellrum (Ibid.). 

Användningen av OTA:er och andra former av distributionskanaler har blivit allt 

vanligare och nästan ett måste för hotell om de ska överleva på dagens marknad 

(Johansson, 2013), något som inte bör förvåna eftersom en del forskare menar att 

OTA:er är ett effektivt sätt att distribuera sina hotellrum på (O’Connor & Frew, 2004).  

 

Det finns många olika OTA:er som hotellen kan använda sig av men det är viktigt att 

vara medveten om att ökade bokningsvolymer via tredjepartskanaler enligt Green och 

Lomanno (2012) även leder till ökade distributionskostnader. På så sätt blir det svårare 

för hotellen att upprätthålla sin vinstmarginal. Den här utvecklingen har flera forskare 

(Myung, Li & Bai, 2009; Choi & Kimes, 2002; Wong & Law, 2005) undersökt tidigare, 

dock har det gjorts med hotellperspektivet i främsta fokus. 

 

1.1.2 Valmöjligheter – ju fler desto bättre 

Enligt Schwartz (2015) finns det i västvärlden antaganden om vad välbefinnande är 

som är så pass djupt rotade i oss att vi inte ens reflekterar över dem. Ett sådant 

antagande är: ju mer frihet och självständighet människor har, desto större 

välbefinnande. Ju fler valmöjligheter människor har, desto större blir deras frihet och 

självständighet. Det leder till att ju fler valmöjligheter en människa har, desto större 

blir deras välbefinnande (Ibid.). Det finns inget som motsäger att val förbättrar 

människors livskvalitet och val är avgörande för människans självständighet och 

grundläggande för individens välbefinnande (Schwartz, 2015).  

 

En potentiell kund besöker cirka 22 webbplatser vid nio olika tillfällen innan individen 

bestämmer var denne ska boka en vistelse (Johansson, 2013). Utifrån ett 

kundperspektiv kommer sedan nästa uppsjö valmöjligheter. Några exempel är att 

konsumenten därefter ska välja vilken webbplats hotellrummet ska bokas på, vilken 

rumstyp och vad som ska ingå i vistelsen. Hur många val ställs konsumenterna 

egentligen för innan de genomför en bokning och hur påverkar alla val? Álvarez, Rey 

och Sanchis (2014) menar att konsumenterna inte har möjlighet att få överblick över 

alla produktalternativ på marknaden när de letar efter det bästa valet då det finns så 

mycket att välja bland. 
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1.1.3 Choice overload 

Det har visat sig att för många valmöjligheter kan leda till överbelastning (Álvarez et 

al., 2014; Schwartz, 2015) och när det sker kan den enskildes välbefinnande gå från en 

känsla av harmoni till förtvivlan (Schwartz, 2015). Iyengar och Lepper (2000) 

undersökte om påståendet “the more choice, the better” överensstämmer med 

människans förmåga att bearbeta dessa valmöjligheter. I studien framkommer det att 

deltagarna är mer nöjda med sitt val om de fått ett begränsat antal val att välja mellan 

och det visar sig att fler är benägna att köpa om de ställs inför ett mindre antal val än 

om valmöjligheterna blir för stora. Samma sak framkommer i Álvarez et al. (2014) 

studie som visar att för många val kan leda till överbelastning för konsumenten vid 

köp.  

 

1.1.4 Paradox of choice  

Begreppet paradox of choices introducerades av psykologen Barry Schwartz (2004) i 

hans bok The paradox of choice introduced by Schwartz. Schwartz (2004) anser att 

ökade valmöjligheter inte nödvändigtvis resulterar i ökad tillfredsställelse. Paradoxen 

uppstår när individen känner pressen av att göra det bästa valet - något som i sin tur 

medför överbelastning, högre valkostnader och andra negativa effekter (Ibid.). 

Oulasvirta, Hukkinen och Schwartz (2009) menar utifrån den kognitiva psykologin att 

överbelastning av valmöjligheter kan ge flera negativa följder: individen upplever 

choice paralyzation som i sin tur leder till fattandet av ett dåligt beslut och därmed 

skapas osäkerhet. Känslan av otillfredställelse hos individen kan uppstå även om 

beslutet som fattats enligt denne är ett bra beslut (Ibid.). 

 

Företag som är medvetna om paradox of choice kan tillämpa det på 

försäljningsstrategin och verksamheten kan därigenom förbättra sina vinstmarginaler 

(Kinjo & Ebina, 2015). Detta kan uppnås genom att utnyttja en optimal variation av 

produktutbudet för att eliminera nonpurchase beteende (Ibid.). Sett ur ett 

kundperspektiv, kan det vara så att hotellen genom sin närvaro på åtskilliga säljkanaler 

med olika priser och erbjudanden ger konsumenten för många valmöjligheter för att 

skapa tillfredställelse? 
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1.1.5 Köpbeteende med fokus på hotellbokningar 

Liu och Zhang (2014) beskriver att allt fler resenärer väljer att boka online, något som 

har resulterat i att hotellbranschen har satsat mer på digitala kanaler. Innan 

konsumenten bestämmer sig för att göra en bokning görs ett antal sökningar för att 

samla information (Johansson, 2013). Kundens köpbeslut påverkas sedan av i första 

hand två olika faktorer - produkt och kanal (Liu & Zhang, 2014). Med produkten menas 

faktorer som pris, varumärke, terms & conditions, produktrecensioner och 

produktutbud (Ibid.). Faktorerna som påverkar vilken bokningskanal som väljs är 

kvaliteten på kanalen, betalningsmöjligheter och kundens relation till kanalen (Liu & 

Zhang, 2014).  

 

Individer tenderar att försöka maximera sitt sökande i syfte att finna det bästa 

erbjudandet (Lu, Gursoy & Lu, 2016). Denna sökmaximering kan leda till förvirring 

hos individen på grund av informationsöverbelastning (Ibid.). Eftersom informationen 

som publiceras på olika bokningskanaler inte skiljer sig mycket åt är det svårt för 

individen att kunna urskilja informationen (Ibid.). Det krävs därmed både tid och 

engagemang från konsumentens sida för att försöka identifiera lik- och olikheter från 

olika bokningskanaler (Lu et al., 2016). 

 

Både Lu et al. (2016) och Law och Wong (2010) anser att överbelastning kommer ur 

kundens behov av att undersöka olika prisförslag och samtidigt väga priset mot 

kanalens T&C policy. Kanalens trovärdighet anses också vara en faktor och här finns 

ett samband med T&C enligt Law och Wong (2010). Har konsumenten en hög 

prismedvetenhet kan detta bidra till en negativ bokningsupplevelse på grund av att 

förvirringen ökar (Lu, et al., 2016; Law & Wong, 2010). Det gör att kunden bokar sina 

resor med hjälp av bekanta webbplatser för att det känns tryggare och minskar 

möjligheten till att något oförutsett ska ske (Law & Wong, 2010). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur fritidsresenärer påverkas av hotellens val att 

finnas med i åtskilliga försäljningskanaler med varierande priser och erbjudanden. 

 

● Hur kan konsumenternas perspektiv bidra till hotellnäringens utveckling av den 

digitala marknadsföringen? 
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● Hur påverkas konsumenter av valmöjligheter och hur många valmöjligheter 

anser de vara det optimala antalet?  
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2. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel presenteras modeller och teorier som utgör grunden för studien. 
Kapitlet är uppdelat i olika avsnitt och inleds med köpbeslutsprocessen för att sedan 
med hjälp av en modell presentera individens informationsprocesshantering online. 
Därefter förklaras fyra tillvägagångssätt för att minimera choice overload. Slutligen 
sammanfattas detta i avsnittet om motiv till val av teorier.

 
 

2.1 Köpbeslutprocessen 

För att förstå hur konsumenterna fattar sina köpbeslut spelar psykologiska processer 

en viktig roll (Kotler & Kotler, 2009). Ett företag behöver också ha kunskap om 

konsumentens köpbeslutsprocess för att bli framgångsrikt (Ibid.).  

 

Marknadsföringsforskare har utvecklat en modell för att förstå processen:  

 

Figur 1. Five-stage model of the consumer buying process (Kotler & Kotler, 2009, s. 247). 

 

Modellen visar de fem stegen som en konsument går igenom vid ett köp. Problem 

recognition- individen upplever ett behov som triggas av antingen interna eller externa 

stimuli (Kotler & Kotler, 2009). Efter att individen har konstaterat sitt problem eller 

behov går denne vidare till nästa steg i processen, information search. Här använder 

konsumenten olika kanaler för att samla information om olika alternativ och 

valmöjligheter som finns för att stilla sitt behov (Ibid.). Därefter utvärderas och 

jämförs de olika alternativen - evaluation of alternatives. Här menar Kotler och Kotler 

(2009) att konsumenten jämför flera olika egenskaper och attribut beroende på 

produkt. För ett hotell är det exempelvis lokalisering, renlighet, atmosfär och pris som 

konsumenten är intresserad av att jämföra (Ibid.). Det är här företagen har möjlighet 

att rikta sina erbjudanden eller produkter till olika målgrupper och i detta steg formar 

även konsumenten sina preferenser för vad de vill ha (Ibid.).  

 

Efter utvärderingsstadiet gör konsumenten själva köpbeslutet, purchase decision 

Problem 
recognition

Information 
search

Evaluation 
of 

alternatives

Purchase 
decision

Post-
purchase 
behaviour
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(Kotler & Kotler, 2009). Här rangordnas alternativen och generellt sett bestämmer sig 

konsumenten för att köpa alternativet som hamnar högst i rangordningen (Comegys, 

Hannulla & Väisänen, 2006). Det finns dock två faktorer som kan påverka om det högst 

rankade alternativet kommer bli det slutgiltiga valet (Kotler & Kotler, 2009). Det är 

dels andras attityder såsom exempelvis word of mouth och recensioner av en vara eller 

tjänst samt oväntade situationsfaktorer - exempelvis att en konkurrent sänker priset 

(Comegys et al., 2006.). Att andras attityder spelar en stor roll för konsumentens 

slutliga val stärkt också av Cantallops och Salvi (2013) som visar på nya 

konsumentbeteenden när det kommer till eWOM som på senare år blivit allt mer 

framträdande. Liu och Zhang (2014) tillägger att det slutliga köpbeslutet påverkas av 

produktens pris, varumärke och terms & conditions samt av bokningskanalens 

kvalitet, trovärdighet och konsumentens relation till kanalen. Detta förtydligar vikten 

av hotellens arbete med den digitala marknadsföringen och att det finns fler orsaker 

än de modellen tar upp som kan påverka om det högst rankade alternativet blir det 

som faktiskt väljs. I den sista fasen, post-purchase behaviour, gör konsumenten en 

utvärdering av köpbeslutet utifrån sina förväntningar som infann sig innan köpet 

(Ibid.). Det bör dock tilläggas att en konsument inte alltid passerar alla fem steg i sin 

köpbeslutsprocess eftersom de kanske redan vet vad det är de letar efter (Kotler & 

Kotler, 2009). 

 

2.2 Individens informationprocesshantering online 

Individens informationprocesshantering varierar beroende på motivation och förmåga 

att bearbeta information (Lu et al., 2016). När en individ stöter på ett problem och har 

en hög motivation och förmåga för att lösa detta kommer denne att försöka koppla 

samman svårigheten med sina tidigare erfarenheter. Resultatet blir att individen 

använder sig av både nuvarande och tidigare erfarenheter för att lösa dilemmat som 

uppstått. Har istället individen ett lägre intresse för att lösa ett problem kommer denne 

att lösa det grundat på sin intuition (Lu et al., 2016). Konsumenter med en hög förmåga 

att lösa problem klarar också av att hantera mer omfattande information och blir 

mindre förvirrade jämfört med om individen har en lägre förmåga till problemlösning 

(Ibid.).  

 

En individs informationsprocesshantering bygger på tre olika faktorer enligt Lu et al. 

(2016). 
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1. Inlärnings-orientering (learning orientation) påverkar hur individen mottar 

information och bygger på probleminställning och problemlösningsförmåga. 

2. Prismedvetenheten (price consciousness) handlar om att undersöka mer än 

priset och att en individ även ser till produkten/tjänsten och dess värde. Då den 

baseras på tidigare erfarenheter varierar graden av prismedvetande.  

3. Behov av kognition (need for cogniton) innefattar att en person har behov av att 

förstå en viss situation eller ett beslut. Ju högre grad av kognition desto mer 

benägen är personen att förvärva och hantera ny information. 

 

Dessa tre aspekter ligger till grund för att en konsument blir förvirrad och leder till tre 

olika former av förvirring (Lu et al., 2016). Tvetydighetsförvirring (ambiguity 

confusion), överbelastningsförvirring (overload confusion) och likhetsförvirring 

(similarity confusion). Beroende på typen av förvirring agerar en individ antingen 

medvetet eller omedvetet i olika situationer (Ibid.). De olika strategierna för att hantera 

detta är enligt följande: 

● Dela/delegera köpbeslut (share/delegate purchase decision). 

● Söka ytterligare information (seek additional information). 

● Förlita sig på välbekant information (rely on familiar information). 

● Överge köpet (abandon the purchase). 

● Klargöra köpets mål (clarify the purchase goal). 

 

Här visas en modell över det som beskrivits ovan: 

 
Figur 2. Egenkonstuerad modell utifrån Lu et al. (2016, s. 82). 
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Likhetsförvirring drabbar individer som försöker maximera sitt sökande just för att 

informationen i olika bokningskanaler inte skiljer sig mycket åt. Detta innebär att 

individen blir tvungen att lägga mer tid och engagemang på att identifiera likheter och 

skillnader mellan de olika kanalerna (Lu et al., 2016). Samtidigt menar Law och Wong 

(2010) att den förvirring som uppstår ofta leder till att konsumenten bokar sina resor 

med bokningskanaler som känns trygga. 

 

2.3 Metoder för att minimera choice overload 

Två gånger om året hålls den tvärvetenskapliga TED-konferensen som i år hålls i 

Kanada (TED, 2017). TED står för Technology, Entertainment, Design och bjuder in 

intressanta och betydelsefulla personer för en veckolång konferens där de får 

presentera sin forskning (Ibid.). I november 2011 var Sheena Iyengar, professor på 

Columbia Business School där och visade fyra metoder för att undvika choice overload 

problemet (Iyengar, 2011): 

1. Less is more 

2. Make it vivid 

3. Cues for variety 

4. Conditions for complexity 

 

2.3.1 Less is more 

Ett stort antal valmöjligheter fångar en större grupp människors uppmärksamhet men 

det är endast tre procent som faktiskt väljer att köpa (Iyengar & Lepper, 2000). För 

många valmöjligheter sänker individens motivation. Genom att ha ett mindre antal 

valmöjligheter visar det sig att köpgraden kan höjas till 30% (Ibid.). Det har också visat 

sig att färre valmöjligheter gör konsumenten mer tillfredsställd och att fler 

valmöjligheter ökar risken för att choice paralyzation uppstår (Schwartz, 2015). 

Iyengar (2011) menar att för många valmöjligheter gör det svårt att välja bland valen 

och möjligheten att jämföra försvåras. Genom att minska på antalet valmöjligheter kan 

företagen öka vinstmarginalen samtidigt som kostnaderna minskar. Konsumenten får 

en bättre kundupplevelse när valet ska göras (Ibid). 

 

2.3.2 Make it vivid 

Med make it vivid menar Iyengar (2011) att vikten ligger på att konsumenterna måste 

förstå skillnaden mellan olika valmöjligheter och de konsekvenser som är kopplade till 
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respektive val. Förstår konsumenten skillnaden mellan olika valmöjligheter och får 

hjälp med detta genom exempelvis beskrivande text och bilder främjar det också 

chansen att fler bokar/köper produkten (Iyengar, 2011). Är konsumenten även 

medveten om konsekvenserna med de olika valen, exempelvis huruvida det ingår 

avbokningsskydd eller att något annat är inkluderat/exkluderat, blir det också lättare 

att göra ett val (Ibid.). 

 

2.3.3 Cues for variety 

Genom att öka antalet kategorier av en produkt eller tjänst upplevs valmöjligheterna 

inte för stora (Iyengar, 2011). Olika kategorier gör att konsumenten lättare hittar det 

den söker och kan därmed bidra till att valmöjligheterna minimeras (Ibid.). Det 

innebär dock att kategorierna bör vara skapade för de som ska göra valen och bör alltså 

vara anpassade till det segment eller den målgrupp som är tänkt att köpa produkten 

eller tjänsten som erbjuds (Ibid.). 

 

2.3.4 Condition for complexity 

Iyengar (2011) visar i ett experiment att ett mindre urval av valmöjligheter till en början 

och ett gradvis ökande av valens komplexitet leder till att konsumenten är mer uthållig 

och håller sig engagerad längre än om valmöjligheterna är för många och komplexa 

redan från start. För konsumenter kan det alltså uppfattas vara enklare om det inte blir 

för mycket valmöjligheter till en början. Den effektivaste strategin är därför att öka 

komplexiteten i valmöjligheterna successivt (Iyengar, 2011), något som för 

konsumenten ökar graden av välbefinnande (Schwartz, 2015) eftersom denne gradvis 

får möjlighet att klara av att hantera allt fler alternativ. 

 

2.4 Motiv till val av teorier 

Informationshanteringsprocessen (Lu et al., 2016) utgör en kompletterande del av 

köpbeslutsprocessens andra steg (Kotler & Kotler, 2009) då den är mer anpassad till 

den stora informationsvolym som digitaliseringen möjliggjort. Iyengars (2011) fyra 

metoder för att eliminera choice overload är ytterligare en byggsten till 

informationshanteringsprocessens strategier för att mer medvetet kunna hantera 

förvirringen som kan uppstå. Genom att lägga till Iyengars (2011) metoder kan både 

konsumenter och hotelloperatörer bli mer medvetna om hur förvirringen kan 

minimeras och kanske till och med elimineras. Det är även av intresse att se om 
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teorierna lyser igenom hos de fritidsresenärer som inte känner sig förvirrade av flera 

valmöjligheter. 

 

Comegys et al. (2006) menar att köpsbeslutsprocessen är ett verktyg som flitigt 

används av marknadsförare för att få en bättre förståelse för konsumenter och deras 

beteende. Köpbeslutsmodellen visar att ett köpbeslut är just en process som startar 

långt innan själva köpet äger rum och fortsätter även efter att köpet är slutfört. Att det 

är en process styrker Johansson (2013) när han visar på att en konsument i genomsnitt 

besöker 22 olika webbplatser uppdelat på flera olika tillfällen innan en hotellbokning 

genomförs. Modellens olika steg bistår i analysen till studiens resultat. 

 

Toh et al. (2011) studier visar att 78% av alla bokningar hotellen får in görs via internet. 

Detta gör att hotelloperatörer kan tillämpa modellen för att främja arbetet med att nå 

sina konsumenter och öka lönsamheten samtidigt som vikten av att följa upp 

konsumenternas upplevelse efter att de gjort sitt köp förtydligas. Genom att 

medvetandegöra faktorerna som påverkar i de olika stegen möjliggörs proaktivitet i 

hotellens arbete med att minimera risken att konsumenterna väljer bort att göra en 

bokning hos just dem. 

 

I och med digitaliseringen, internets framväxt och nya generationer som i stor 

utsträckning använder sig av informationsteknologi (Comegys et al., 2006.) har det 

blivit allt viktigare att hotellbranschen förstår konsumenternas beteende på digitala 

kanaler. Bokningsbeteendet hos dagens generation av konsumenter skiljer sig stort 

från något decennium tillbaka i tiden (Law & Wong, 2010). Genom att ha kunskap om 

de olika förvirringstillstånd som konsumenten kan uppleva samt de strategier som 

används för att minimera konfusion kan ett proaktivt arbete hjälpa hotellnäringen med 

arbetet i digitala kanaler.  

 

Om hotelloperatörerna bättre förstår konsumentens beteende i den digitala världen 

och anpassar sin marknadsföring utifrån detta kan det för deras del innebära ökad 

lönsamhet. För konsumenten kan det leda till en bättre köpupplevelse och en större 

tillfredställelse med köpet oavsett om köpet gjordes på grund av det lägsta priset eller 

som det bästa alternativet. 
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Teorierna ligger till grund för att analysera resultatet och besvara studiens syfte. 

Enkätens frågor har också utformats utifrån de olika modellerna för att få en förståelse 

för samt en överblick över hur fritidsresenärer påverkas av hotellens närvaro i 

åtskilliga försäljningskanaler med olika alternativ och priser.  
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3. Metod och metodologiska överväganden 
 

I detta kapitel presenteras studiens val av ansats som sedan mynnar ut i olika 
delavsnitt vilket berör olika aspekter i metoden. De olika avsnitten är 
litteraturgenomgång och databassökning, källkritik, kvantitativ metod - 
enkätundersökning, urval, bortfall, enkätens utformning samt operationalisering. 
Slutligen redogörs pilotstudien och avslutas med etisk planering och genomförande. 

 
 

3.1 Val av ansats 

Studien utgår från ett deduktivt tillvägagångssätt som innebär att ansatsen utgår från 

teorin för att skapa en förståelse av verkligheten (Bryman & Bell, 2013). Detta för att 

först skaffa en bild av förväntningarna och därefter samla in data för att se om 

förväntningarna överensstämmer med verkligheten (Edling & Hedström, 2003). 

Därmed har en kvantitativ undersökningsmetod tillämpats i studien och för att komma 

fram till studiens syfte har både vetenskapliga artiklar och litteratur inom ämnet 

använts. Detta då Arbnor och Bjerke (1994) samt Jacobsen (2002) menar att en god 

problemformulering handlar om att utnyttja alla tänkbara källor: vetenskapliga 

artiklar, elektroniska källor och egna erfarenheter om ämnet. För att besvara studiens 

syfte på bästa sätt är det viktigt att undersöka olika typer av tillvägagångssätt för att 

kunna välja den undersökningsmetod som passar bäst in för att undersöka 

problemområdet (Jacobsen, 2002). Metoden är kopplingen mellan teori och empiri 

(Edling & Hedström, 2003). 

 

En enkätundersökning är ett exempel på en kvantitativ metod som går ut på att samla 

in data och oavsett vilken metod som väljs bör den uppfylla specifika krav (Edling & 

Hedström, 2003). Datan ska vara såväl relevant som giltig och samtidigt tillförlitlig och 

trovärdig (Ibid.). Det finns kvantitativ- och kvalitativ forskning varvid den 

förstnämnda är mer fokuserad på siffror och statistiska bearbetningsmetoder medan 

den andra handlar mer om tolkande analyser av textmaterial. Patel och Davidson 

(2011) menar dock att forskningen inom samhälls- och beteendevetenskapen befinner 

sig någonstans mitt emellan det kvalitativa och det kvantitativa. Eftersom studien 

handlar om att undersöka fritidsresenärernas köpbeteende har en kvantitativ 

undersökning tillämpats, men med kvalitativa inslag. Detta då vissa frågor behöver en 

mer tolkande analys på grund av respondenternas möjlighet till egna reflektioner. 
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3.2 Litteraturgenomgång och databassökning 

Efter att ha bestämt studiens problemområde och syfte har en litteraturgenomgång 

gjorts för att ta reda på hur tidigare forskning inom området ser ut - något Bryman 

(2011) menar är nästa steg i alla slags vetenskapliga projekt efter att 

problemformuleringen har upprättats. Insamlingen av tidigare forskning och 

vetenskapliga artiklar har gjorts genom att söka i elektroniska databaser på internet. 

Primärt har söktjänsten Primo och Google Scholar samt databasen Leisure Tourism 

använts. 

 

Patel och Davidson (2011) menar att användandet av centrala begrepp eller nyckelord 

som är relevanta för studiens ämne bidrar till att smalna av sökområdet och optimera 

sökningen. Detta leder till att väsentlig information hittas enklare (Patel & Davidson, 

2011; Bryman, 2011). Ejvegård (2009) understryker vikten av att välja sökord med 

noggrannhet eftersom det underlättar sökningen och valet av ordkombinationer. För 

att kunna beskriva och försvara den sökstrategi som använts (Bryman, 2011) och för 

att visa hur sökningen har gått till i de olika databaserna har en sökmatris upprättats 

(se bilaga 1). Bilaga 1 visar också vilka ord och ordkombinationer som använts vid 

sökandet av relevanta artiklar för studien. Meningen med sökmatrisen är att kunna 

återskapa resultatet av den sökning av vetenskapliga artiklar som gjorts. 

 

Utöver sökmatrisen har en artikelmatris (se bilaga 2) upprättats för de viktigaste 

artiklarna. Detta för att lättare få en förståelse för vad dessa handlar om. 

Litteraturgenomgången syftar till att stärka arbetets trovärdighet (Bryman, 2011) och 

mynnar ut till studiens syfte och frågeställningar.  

 

3.2.1 Källkritik 

Bryman (2011) anser att en kritisk granskning av källmaterial är viktigt för att bygga 

en stabil grund för arbetets undersökning. Källkritik är ett verktyg som använts för att 

bedöma trovärdigheten av källmaterialet i denna studie (Alvesson & Sköldberg, 2017). 

Detta kan kopplas med källans ursprung genom att bedöma om källan som tillämpas 

är en primär-, sekundär- eller tertiärkälla. Artiklarna som har tillämpats i studien 

bestod främst av förstahandskällor, det vill säga modeller eller teorier från en 

primärkälla. För att finna artiklar som ansågs vara relevanta för studien upprättades 
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inklusions- och exklusionskriterier för att underlätta den vetenskapliga insamlingen 

och för att få arbetet trovärdigt.  

 

Inklusionskriterier för den vetenskapliga insamlingen 

• Artiklarna ska vara vetenskapligt granskade. 

• Artiklarna ska vara relevanta för ämnet som undersöks. 

Exklusionskriterier för den vetenskapliga insamlingen 

• Artiklar som är publicerade innan år 2000.  

• Artiklar som inte är peer-reviewed. 

• Artiklar som är sammanfattningar av andra vetenskapliga artiklar. 

 

Artiklar före år 2000 exkluderades då det hela tiden kommer ny forskning och ju nyare 

forskningen är desto mer adekvat är källan (Alvesson & Sköldberg, 2017). För att öka 

studiens validitet har endast artiklar som ansetts vara relevanta för studiens ämne 

använts. Trovärdigheten ökar när andra kunniga inom området har granskat arbetet 

och därför valdes artiklar som ej är peer-reviewed bort. Sammanfattningar av andra 

vetenskapliga artiklar har fungerat som hjälpmedel för att identifiera 

ursprungskällorna inom problemområdet. Nästa steg har varit att söka upp dessa och 

välja ut relevanta artiklar. Därmed har det alltid refererats till ursprungskällan vilket 

gör att sammanfattningar av andra vetenskapliga artiklar ingår i exklusionskriterierna 

för den här studien. 

 

3.3 Kvantitativ metod – enkätundersökning 

Metoden som har tillämpats till denna studie är en kvantitativ metod i form av en 

enkätundersökning. Avsikten med denna typ av metod är att på ett enkelt sätt samla in 

systematiserbar information i ett standardiserat format som sedan analyseras 

tillsammans med varandra (Jacobsen, 2017). Det betyder att med en kvantitativ metod 

går det inte att metodanalysera varje enhet för sig eftersom metoden bygger på att 

kategorisera och hitta ett samband i rådatan (Ibid.).  

 

Essensen med kvantitativa metoder är att personen eller personerna som utformar 

studien i hög grad är tvungna att undersöka det som är intressant att undersöka 

(variabler) och vilka svarsalternativ som anses vara relevanta värden för studien 

(Jacobsen, 2002; Hagevi & Viscovi, 2016). Anledningen till att kvantitativa 
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tillvägagångssätt väljs som metod menar Jacobsen (2017) är för de är mer effektiva än 

öppna ansatser. Björkqvist (2012) menar dock att det inte skiljer mycket mellan 

kvantitativa och kvalitativa metoder eftersom kvantitativ metodik oftast innehåller 

kvalitativa aspekter och kvalitativa resultat alltid måste tolkas.  

 

Validitetsproblem är en stor utmaning vid enkätundersökning (Hagevi & Viscovi, 

2016). Enligt Christensen (2016) gäller det att utforma enkätens frågor så att de inte är 

för svåra att förstå eller felformulerade. Samtidigt måste det säkerställas att frågorna 

har utformats på ett sätt att svarsresultaten mäter det som ska mätas för att besvara 

studiens syfte (Hagevi & Viscovi, 2016). 

 

Fördelar med enkätundersökningar i motsats till andra metodformer är att de är 

billigare, enklare att såväl upprätta som utföra och dessutom snabbare att administrera 

(Bryman, 2011; Hagevi & Viscovi, 2016). Ytterligare en fördel är att de ger en möjlighet 

till att nå ut till en större geografisk yta (Christensen, 2016). Nackdelar med metoden 

är att det inte går att hjälpa respondenterna som vid en intervju (Ibid.). Det går heller 

inte ställa uppföljningsfrågor och samla tilläggsinformation för att få respondenten att 

fördjupa sina svar. Det finns samtidigt en risk för att respondenterna lättare tröttnar 

på att besvara frågor samt att missförstånd uppstår om spörsmålen inte engagerar dem 

(Christensen, 2016). Ytterligare specifika svårigheter med webbaserade 

enkätundersökningar är att det inte går att säkerställa vem det är som besvarar 

frågorna och vid webbundersökningar är risken för bortfall är större (Ibid.). 

 

3.4 Urval 

Den här undersökningen riktar sig till fritidsresenärer och urvalsgruppen är de som 

själv bokar sina hotellrum online. Eftersom syftet med studien är att undersöka hur 

fritidsresenärerna påverkas av att hotellen finns med i åtskilliga försäljningskanaler 

med varierande priser och erbjudanden har enkäten riktat sig mot individer som 

använder sig av olika bokningssajter online för att boka sitt hotell. Därmed har enkäten 

valts att enbart publiceras digitalt i några grupper på Facebook där delning och 

spridning av enkäten har varit möjligt. Enligt Bryman och Bell (2013) kallas en sådan 

spridning av enkäten för ett snöbollsurval. Denna publikationstyp av enkäten har 

gjorts med förhoppningen om att få fler respondenter att besvara enkäten. 
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Christensen (2016) kallar detta för icke- sannolikhetsurval genom att det tillämpats en 

enkätundersökningsmetod där respondenternas deltagande inte kan förutses och 

heller inte valts ut slumpmässigt. I och med ett sådant självrekryterande urval finns 

det ingen vetenskaplig teori att luta sig på eftersom urvalsprocessen inte bygger på 

slumpen (Hagevi & Viscovi, 2016). Ett sådant självurval innebär att respondenterna 

själva har tagit initiativet till sitt deltagande efter att ha läst annonseringen och dess 

syfte (Christensen, 2016). I och med det bör det beaktas att det kan ha bidragit till att 

självselektionen har lockat till sig personer som är intresserade av det som undersöks 

och undersökningsdeltagarna kan därmed inte antas utgöra ett tvärsnitt av den totala 

populationen (Ibid.). 

 

3.5 Bortfall 

Ett stort bortfall ökar risken för att det blir skevheter i resultaten (Bryman, 2011). För 

att i möjligaste mån undvika internt bortfall gjordes vissa frågor obligatoriska att 

besvara vilket Hagevi och Viscovi (2016) rekommenderar. Vissa frågor kompletterades 

även med att respondenterna fick möjlighet att motivera sina svar vilket Hagevi och 

Viscovi (2016) anser minskar risken för bortfall generellt. Dock är det viktigt att beakta 

att det inte är alla respondenter som delar lika stort intresse för frågorna och menar 

att mer öppna frågor är alldeles för krävande och tidsödande (Ibid.). Därav utformades 

enkäten med fler slutna frågor än öppna. 

 

Då det visat sig att kortare enkäter har ett lägre bortfall än enkäter med fler antal frågor 

(Bryman, 2011) utformades enkäten med elva frågor för att minimera risken att 

deltagarna inte svarat på hela enkäten. För att upprätthålla deltagarnas intresse var 

även frågorna varierade för att minska att respondenterna tröttnar. Christensen (2016) 

betonar vikten av att utforma en enkätundersökning med intressanta frågor och att 

aktivt påminna potentiella respondenter att delta i enkäten. Därav har ett aktivt arbete 

pågått med att engagera deltagare genom att publicera enkäten flera gånger i de olika 

Facebookgrupperna för att locka fler respondenter att besvara enkäten. 

 

3.6 Enkätens utformning 

Google Forms användes för upprättandet av enkäten. Programmet underlättade den 

grafiska utformningen av enkäten då färdiga mallar på olika typer av frågor och 

svarsalternativ kunde väljas. Hagevi och Viscovi (2016) menar att den grafiska 
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utformningen är viktig och med hjälp av programmet kunde enkätens design göras 

luftig och strukturerad. Hagevi och Viscovi (2016) samt Bryman (2011) poängterar 

vikten av att texten bör uppfattas som lättläst och att enkäten inte ska innehålla något 

onödigt som riskerat att trötta ut personerna som svarar på enkäten. Detta var något 

som beaktades när enkäten upprättades och eftersom programmet kunde hjälpa till 

med det estetiska utformandet lades mer tid på utformningen av enkätfrågornas 

innehåll och dess svarsalternativ. 

 

3.6.1 Operationalisering 

Studiens syfte och frågeställningar ligger till grund för upprättandet av spörsmålen - 

en förutsättning för att få till en god validitet enligt Christensen (2016) samt Hagevi 

och Viscovi (2016). För att få fram informationen som behövdes för det har den 

teoretiska referensramen koncentrerats ner till tre sammankopplade förlopp som är 

köp- och informationsprocessen, förvirring vid fler alternativ samt valmöjligheter. 

 

För att minimera eventuella missförstånd och risken för att enkätens reliabilitet blir 

lidande har frågorna i största möjliga mån formulerats med god validitet i åtanke vilket 

är av stor vikt enligt Hagevi och Viscovi (2016). Ledande frågor har undvikits och finns 

det negationer i svarsalternativen har de uteslutits från frågorna. Detta för att göra 

spörsmålen mer lättbegripliga och minimera risken för missförstånd. För stor 

variation i användandet av olika format på svarsmöjligheterna kan ge ett rörigt intryck 

och ställer ganska stora krav på svarspersonerna (Hagevi & Visocvi, 2016). Det kan 

samtidigt bli tröttsamt för de som svarar på enkäten om svarsmöjligheterna är 

identiska (Ibid.) därför delades enkäten upp på olika sidor där svarsalternativen var 

något varierande. 

 

Inledningsvis startade enkäten med några bakgrundsfrågor (se bilaga 3). Fråga 1 och 2 

var personliga faktafrågor och spörsmål 3 innefattade bokningsbeteendet hos 

svarspersonen. Svarsalternativen var fasta och vertikalt uppställda för att tydligt 

åtskilja svarsalternativen från frågan (Bryman, 2011). Dessa alternativ hade en 

nominell mätnivå – alltså en mätskala där endast ett svarsalternativ överensstämmer 

med respondenten (Christensen, 2016). Intervallerna i fråga 3 baserades på Turism 

(2017) statistik som visar att en genomsnittlig svensk gör 14 övernattningar per år. 

Avsikten med dessa frågor var att få en uppfattning om vilka svarspersonerna var. 
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På nästa sida i enkäten hade frågorna 4, 5 och 6 formulerats utifrån köp- och 

informationsprocessen. Fråga 4 hade slutna vertikala svarsalternativ med en nominell 

mätnivå och spörsmål 5 var en följdfråga om den svarande svarade ja på fråga 4. Här 

var det påståenden där fler val var möjliga som kompletterades med en öppen fråga 

där de svarande kunde lägga till ytterligare information. Fråga 6 var en följdfråga om 

fråga 4 besvarades med nej. Detta var en öppen fråga där respondenten kunde svara 

med egna ord. Syftet med följdfrågorna var att få reda på varför respondenten svarade 

ja eller nej och hitta såväl likheter som skillnader mellan svaren. 

 

Fråga 7, 8 och 9 hade samma upplägg på svarsalternativen som spörsmål 4, 5 och 6 

men handlade då istället om förvirring vid flera bokningsalternativ. Påståendena som 

togs fram bygger på de olika typerna av förvirring som kan uppstå i 

informationsprocesshanteringen (Lu et al., 2016) och tidigare forskning som gjorts på 

konsumenters bokningsbeteende online (exempelvis Lu et al., 2016; Law & Wong, 

2010; Liu & Zhang, 2014; Iyengar, 2011; Iyengar och Lepper, 2000). 

 

Fråga 10 och 11 handlade om valmöjligheter och var en öppen fråga där de svarande 

fick fylla i vilket antal valmöjligheter de ansåg var det de föredrog när de ska boka 

hotellrum. Den sista frågesidan (fråga 11) byggde på valmöjligheter som innehöll fyra 

olika fasta vertikala alternativ med varierande antal valmöjligheter där respondenten 

valde vilket alternativ denne helst föredrog. Antalet valmöjligheter som valts ut till de 

olika alternativen utgick från Iyengar och Leppers (2000) tidigare forskning där de 

använde sig av sex vs. 24 olika valmöjligheter, där sex olika alternativ sägs vara ett 

begränsat antal valmöjligheter och 24 ett omfattande utbud av alternativ (Iyengars & 

Lepper, 2000). I den här studien representerade tre och fem valmöjligheter ett 

begränsat antal medan 10 och 15 valmöjligheter utgjorde ett mer omfattande utbud. 

Detta för att göra scenariot mer realistiskt och inte överdriva antalet valmöjligheter. 

För att skapa ett mer verklighetstroget händelseförlopp har bilder använts för att 

inbringa en känsla av hur det faktiskt kan se ut när en bokning utförs på en av nätets 

bokningskanaler. För att minimera risken att deltagarnas svar påverkas på de andra 

spörsmålen har fråga 11 medvetet placerats som sista fråga i formuläret. 

 

Utfallet från fråga 10 har jämförts med resultatet i fråga 11 för att se om det fanns några 

likheter och/eller skillnader om svarspersonerna fick välja fritt eller när de har fått 
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olika alternativ att välja bland. Utifrån det har svaren analyserats för att se om de 

överensstämmer med vad Iyengar (2011) menar om less is more.  

 

3.7 Pilotstudie 

Efter att enkäten utformats, innan den skickades ut för att samla in primärdata till 

studien, genomfördes en pilotstudie. Pilotstudie används i de fall där tekniken för att 

samla in information behöver prövas (Patel & Davidson, 2011; Bryman, 2011). Detta 

gjordes för att upptäcka fel och brister innan den riktiga studien genomfördes då det 

inte går att justera i efterhand när den verkliga enkäten publicerats. Vid en intervju där 

en eller fler frågor missuppfattas går missförstånd att reda ut under intervjuns gång 

men vid en enkätundersökning märks felet först när deltagarna har svarat på enkäten 

och då är det för sent att göra förändringar (Hagevi & Viscovi, 2016; Bryman, 2011; 

Patel & Davidson, 2011). Bryman och Bell (2013) rekommenderar att genomföra 

pilotstudier också för att säkerställa frågornas validitet.  

 

Den preliminära enkäten skickades ut till ett dussin personer som motsvarade urvalet 

av individer som kom att undersökas. Efter att de svarat på enkäten återkopplade dessa 

personerna med feedback på frågornas ordningsföljd, innehåll, skalor etc. De som 

gjorde pilotstudien ombads också att återkoppla på enkätens utformning för att 

minimera risken för bortfall på grund av minskad motivation hos svarspersonerna. 

Pilotstudien gjorde att vissa frågeformuleringar, stavfel och syftningsfel kunde 

revideras samtidigt som den möjliggjorde att enkätens validitet kunde säkerställas. 

 

3.8 Etisk planering om studiens genomförande 

Bryman (2011) samt Patel och Davidson (2011) beskriver att det finns etiska regler och 

riktlinjer som måste följas för att skydda integriteten hos respondenterna som valt att 

delta i undersökningen. Undersökarens uppgift är att skydda och skapa en trygg miljö 

för alla som vill delta i undersökningen (Ibid.). De grundläggande etiska principerna 

är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Bryman, 2011; Patel & Davidson, 2011). 

 

Innan enkätundersökningen startades bifogades ett informationsbrev (se bilaga 3). I 

brevet informerades deltagarna om studiens syfte och att de kommer att förbli 

anonyma. Det framkom att det var frivilligt att delta i studien och att de kan avbryta 



21 

 

undersökningen när som helst under undersökningens gång. Genom att bifoga detta 

informationsbrev med dess innehåll har informationskravet uppfyllts då deltagarna 

informeras om syftet med studien och dess rättigheter att frivilligt avsluta 

undersökningen (Bryman, 2011; Patel & Davidson, 2011). Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna har rätt att välja hur mycket de själva vill delta i undersökningen (Ibid.) 

vilket också framgår av brevet och därmed fullföljer studien samtyckeskravet. 

Eftersom det också framgår att alla svar är anonyma och att informationen enbart 

kommer att användas i forskningsändamål, uppfylls likaså konfidentialitetskravet som 

nyttjandekravet. 

 

3.9 Metodanalys 

För att få en övergripande förståelse för hur fritidsresenärer påverkas av valmöjligheter 

online har en webbenkät valts som undersökningsmetod. Mer djupgående studier av 

ämnet hade krävt andra, mer kvalitativa metoder som kompletterar 

enkätundersökningen - exempelvis genom intervjuer med fritidsresenärer som mer 

detaljerat tillåts förklara hur valmöjligheterna påverkar. 

 

Enkäten var publicerad i fem dagar och när den avpublicerades var det 187 personer 

som responderat. Detta ansågs vara en fullgod svarsfrekvens då målet var att få in 

mellan 150 - 200 svar. Det bortfall som uppstod bland svaren var sex svar på en fråga 

där respondenterna återkopplat i enkäten att de inte förstod frågan. Detta gällde fråga 

tio och eftersom den var en kompletteringsfråga till fråga elva ansågs bortfallet inte 

vara av någon större betydelse. Detta innebar att dessa respondenters svar på fråga tio 

plockades bort men resterande svar på de andra frågorna godtogs och har använts till 

resultatet. Skulle undersökningen gjorts igen kunde frågan ha förtydligats ytterligare 

för att minimera risken för bortfall. Det bör tilläggas att de 187 personerna som valt att 

besvara enkäten har fullfört hela enkäten. Har någon påbörjat webbenkäten och valt 

att inte slutföra den har programmet inte registrerat deltagaren överhuvudtaget. 

Därför finns inga siffror på om eller hur många som avbrutit, vilket betyder att det kan 

finnas deltagare som fallit bort då de har påbörjat enkäten men inte slutfört den. Dessa 

bortfall är därmed inte inräknade i svarsfrekvensen som erhållits i studien. För 

studiens del uppstår inga problem som en följd av detta eftersom svarsfrekvensen ändå 

var inom ramen för det uppsatta målet, 150 - 200 svar. Det hade däremot varit 
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intressant att se hur många som avbröt ett påbörjat deltagande för att kunna beräkna 

svarsfrekvensen och samtidigt få möjlighet att följa upp frågornas utformning. 

 

Urvalet för studien var ett icke- sannolikhetsurval (Christensen, 2016) eller enligt 

Bryman (2011) ett snöbollsurval. Självselektionen kan ha bidragit till att 

undersökningen har lockat till sig personer som är intresserade av det som undersöks. 

Detta kan ha varit en orsak till att bortfallet i enkäten blev lågt. En annan faktor som 

kan ha bidragit till det relativt låga bortfallet kan vara vikten som lades på 

utformningen av frågorna och dess svarsalternativ samt att enkäten var relativt kort. 

Arbetet med att utforma frågorna var det som tog längst tid under hela arbetets gång 

men det låga bortfallet styrker samtidigt vad Christensen (2016) och Bryman (2011) 

menar angående vikten av bra formulerade frågor.   
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4. Empiri 
 

I det här kapitlet presenteras den data som samlats in med hjälp av 
enkätundersökningen. Datan redogörs i text med hjälp av diagram, tabell och citat 
från respondenterna. Kapitlet har delats upp i fyra olika avsnitt: Demografi, köps- 
och informationsprocessen, förvirring vid fler alternativ och slutligen 
valmöjligheter.  

 
 
4.1 Demografi 
Totalt har 187 personer besvarat enkäten. Resultatet visar att det var relativt jämnt 

fördelat mellan kvinnor och män då 58% var kvinnor och 40% var män. Enbart 2% 

identifierar sig på annat vis.  

 

 
Figur 3. Fördelning mellan kön. 

 
 

Det framkommer att åldersfördelningen mellan de olika åldersgrupperna inte var lika 

jämnt fördelad eftersom majoriteten av de svarande var mellan 18 - 29 år. I 

åldersspannet 30 - 49 var det 47 stycken svarande och antalet deltagare minskade 

ytterligare högre upp i åldersspannet (se figur 4).   

58%

40%

2%

Jag identifierar mig som:
187 svar

Kvinna Man Annat
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Figur 4. Åldersfördelning. 

 

När det gäller respondenternas bokningsfrekvens online för privata och/eller 

fritidsändamål (se figur 5) visar det sig att 116 respondenter svarat att de bokar 

hotellrum mellan 1–3 gånger om året. 50 personer svarade att de bokar mellan 4–7 

gånger om året. Det visar sig att det inte är lika vanligt för fritidsresenärer att boka 

oftare än 8 gånger om året eller mer då det bara var 14 personer som valde det 

alternativet. Eftersom det fanns möjlighet att även välja ett övrigt alternativ om de fasta 

svarsalternativen inte passade visar det sig att några enstaka bokar en gång vartannat 

år, likaså finns det de som svarat att de aldrig bokar hotellrum online.  

 

 
Figur 5. Antalet bokningar som görs online. 
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4.2 Köp- och informationsprocessen 

I resultatet framkommer att majoriteten av alla svarande besöker flera olika 

bokningskanaler innan de fattar sitt köpbeslut. Tabell 1 visar hur många i respektive 

åldersgrupp som besöker flera bokningskanaler innan de bokar hotellrum. 

 
Tabell 1. Antal som besöker/inte besöker olika bokningskanaler. 

Åldersgrupp Antal Besöker flera 
bokningskanaler 

Besöker ej flera 
bokningskanaler 

Vet 
ej  

Andel i varje 
åldersgrupp som 
besöker fler 
bokningskanaler 

18 - 29 år  108  100 8 0 92,6%  

30 - 49 år  47  41 6 0 87,2% 

50 - 64 år  29  27 2  0 93,1% 

65 - 85 år 2 1 0 1 50% 

86 år eller 
mer 

1 1 0 0 100%  

Summa  187 170 16  1 90,9% 

 
  
Av de 90,9% fritidsresenärer som besöker fler bokningskanaler innan de bestämmer 

sig anser 75,7% att de gör det för att de vill veta vilka alternativ som finns. 67,5% menar 

också att det är för att hitta det bästa priset. 47,3% av respondenterna menade att de 

besöker flera bokningskanaler för att söka mer information om hotellet. Något fler, 

49,7% gör det för att hitta det bästa erbjudandet. Svaren har sammanställts i figur 6. 

 

 
Figur 6. Varför fritidsresenärer besöker flera olika bokningskanaler. 



26 

 

Ett fåtal respondenter valde att utveckla sina svar med egna reflektioner på det öppna 

svarsfältet i webbenkäten. Några av de övriga kommentarerna visas i tabell 2 nedan.  

 
Tabell 2. Respondenternas egna reflektion.  

Demografi och 
bokningsfrekvens 

Citat  

Kön: Kvinna 
Ålder: 30-49 
Bokningsfrekvens: 1-3 
gånger om året 
 
 
 
 
 
 
 
Kön: Kvinna 
Ålder: 18-29 
Bokningsfrekvens: 4-7 
gånger om året 

“Jag vill helst boka via hotellet eftersom det mer 
sannolikt ger mig mer för pengarna t.ex att jag (om 
hotellet behöver fixa och trixa med rummen) 
uppgraderas framför någon som bokat via OTA etc. 
Dessutom brukar OTAerna kunna lova runt och hålla 
tunt dvs de lovar saker som hotellet inte har möjlighet 
att uppfylla. Dessutom är det smidigare om jag behöver 
avboka eller ändra i min bokning, att ringa direkt till 
hotellet. Men skulle det finnas ett topperbjudande på en 
OTA så väljer jag nog det.” 
 
“Få överblick över hotell kring min resedestination” 
 

 

Det visar sig att de fritidsresenärer som inte besöker flera sidor när de ska boka 

hotellrum gör detta av lite olika anledningar. I svaren återfinns det olika 

faktorer/egenskaper som bidrar till en gemensam nämnare. Tabell 3 visar 

respondentens demografiska bakgrund och bokningsfrekvens samt deras citat. I 

kolumnen faktorer/egenskaper redovisas den gemensamma nämnaren som visar vad 

de olika citaten har gemensamt. 

 
Tabell 3. Respondenter som inte besöker flera bokningssajter vid bokning av hotell. 

Demografi och 
bokningsfrekvens  

Citat Faktorer/ 
egenskaper 

Kategori 

Kön: Man 
Ålder: 30-49  
Bokningsfrekvens: 8 
gånger om året eller mer 
 
Kön: Kvinna 
Ålder: 18-29 
Bokningsfrekvens: 1-3 
gånger om året 
 
 

“Använder som 
oftast 
Hotels.com.” 
 
 
“Brukar oftast 
bara använda 
booking.com, för 
det går snabbt 
och enkelt.” 
 

Förtrogenhet 
 
 
 
 
Förtrogenhet 
 
 
 
 
 

Lojalitet  
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Kön: Kvinna 
Ålder: 65-85 
Bokningsfrekvens: 1-3 
gånger om året 
 
Kön: Man 
Ålder: 18-29 
Bokningsfrekvens: 8 
gånger om året eller mer 
 
Kön: Man 
Ålder: 30-49 
Bokningsfrekvens: 1-3 
gånger om året 

”Får bonusnätter 
om man håller sig 
till hotels.com.” 
 
 
“Reser mycket i 
jobbet och får 
frinätter som jag 
spenderar.”  
 
“Bor oftast på 
nordic choice, då 
jag är medlem 
där.” 

Belöning 
 
 
 
 
Belöning 
 
 
 
 
Relation 

Kön: Man 
Ålder: 18-29 
Bokningsfrekvens: 8 
gånger om året eller mer 
 
Kön: Kvinna 
Ålder 30-49 
Bokningsfrekvens: 1-3 
gånger om året 
 

“För att det tar tid 
och är krångligt.” 
 
 
 
“Orkar inte.” 

Oerfaren 
Brist på tid 
 
 
 
Lågt 
engagemang 

Intressenivå 

Kön: Kvinna 
Ålder 30-49 
Bokningsfrekvens: 1-3 
gånger om året 
 
Kön: Man 
Ålder: 50-64 
Bokningsfrekvens: 4-7 
gånger om året 
 
Kön: Kvinna 
Ålder: 19-29 
Bokningsfrekvens: 1-3 
gånger om året 

“Jag brukar hitta 
det jag söker på 
första försöket.” 
 
 
“Räcker med en 
sida.” 
 
 
 
“Brukar tycka det 
räcker med en 
sida men brukar 
jämföra med vad 
det kostar på 
hotellets egna 
sida.”  

Kunnig 
 
 
 
 
Begränsning 
 
 
 
 
Kompetent 
Prismedveten 

Självkännedom 

 

4.3 Förvirring vid flera alternativ 

Resultatet från frågorna som berör förvirring vid flera alternativ visar att 59,4% av de 

svarande har blivit förvirrade när de ska boka hotellrum. 33,2% blir inte förvirrade och 
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7,5% vet inte om de känt att de blivit förvirrade när de fått för många valmöjligheter 

när de ska boka hotellrum online (se figur 7). 

 
Figur 7. Fördelningen över antalet som känt sig förvirrad vid många valmöjligheter. 

 
 
Av 59,4% av respondenterna som svarade att de känner sig förvirrade menade 63% av 

dessa att det berodde på svårigheten att urskilja information om hotellrummen på 

olika bokningskanaler. 47,8% menade att prisnivån inte skiljde sig mycket mellan olika 

bokningskanaler och 34,2% ansåg att rumsbeskrivningen var otydlig. 46% menade att 

det fanns för många priser att välja mellan och 17,1% av de som svarade att de blev 

förvirrade menade att det berodde på att bokningsfunktionen var besvärlig. Det som 

respondenterna ansåg orsakade minst förvirring var komplicerade bokningsvillkor där 

utfallet blev 15,3%. Resultatet visas nedan i figur 8. 
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Figur 8. Anledningen till förvirring. 

 
Ett fåtal av respondenterna valde att lägga till ytterligare information om varför de blir 

förvirrade vid för många valmöjligheter. Ett urval av dessa visas i tabell 4 nedan. 

 
Tabell 4. Förvirring vid för många valmöjligheter. 

Demografi och 
bokningsfrekvens 

Citat  

Kön: Kvinna 
Ålder: 18-29 år  
Bokningsfrekvens: 1-3 
gånger om året 
 
Kön: Kvinna  
Ålder: 18-29 år 
Bokningsfrekvens: 1-3 
gånger om året 
 
Kön: Kvinna  
Ålder: 30-49 år  
Bokningsfrekvens: 1-3 
gånger om året 

“Villkoren för samma rum kan skilja sig beroende på 
vilken sida man tittar på, brukar vara saker som hurvida 
internet/frukost typ ingår eller inte. Mest utomlands!” 
 
 
“Vet inte vad hotellen betalat för på jämförelsesidor, 
hamnar högt upp i sökningen osv.” 
 
 
 
“För att det finns väldigt mycket hotell att välja bland. 
Speciellt i Europa!” 
 

 
Varför fritidsresenärer inte har känt sig förvirrade vid flera valmöjligheter när de ska 

boka hotellrum online har besvarats på olika sätt och redovisas i Tabell 5. 

Redovisningen av svaren görs på ett liknande sätt som i Tabell 3. Det återfinns olika 

faktorer/egenskaper i respondenternas citat och dessa faktorer/egenskaper har 

mynnat ut i en gemensam nämnare. 
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Tabell 5. Respondenter som inte blev förvirrad av för många valmöjligheter. 

Demografi och 
bokningsfrekvens 

Citat Faktorer/ 
egenskaper 

Kategori 

Kön: Man 
Ålder: 18-29 
Bokningsfrekvens: 1-3 
gånger om året 
 
 
 
 
 
 
 
Kön: Kvinna 
Ålder: 50-64 
Bokningsfrekvens: 1-3 
gånger om året 
 
Kön: Kvinna 
Ålder: 18-29 
Bokningsfrekvens: 1-3 
gånger om året 
 
Kön: Man 
Ålder: 18-29 
Bokningsfrekvens: 4-7 
gånger om året 

“Anser mig själv kunna 
hantera den mängden 
information. Det är sällan 
speciellt jobbigt att leta 
då det ofta är något jag 
ser fram emot. Ju mer 
valmöjligheter, desto 
bättre kan jag hitta det 
som bäst passar vad jag är 
ute efter.” 
 
“Enkelt om man har 
förvalt ex frukost, djur 
tillåtet, nära centrum, 
parkering” 
 
“Med de filter man idag 
kan lägga på vid sökning 
anser jag att det inte bli 
förvirrande.” 
 
“Jag vet oftast vad jag är 
ute efter, vilket gör det 
enkelt att jämföra och 
sortera bland flera 
alternativ.” 

Självsäker 
Medvetenhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tydlig 
målbild 
 
 
 
Medvetenhet 
Strukturerad 
 
 
 
Tydlig 
målbild 
 

Självinsikt 
 

Kön: Man 
Ålder: 18-29 
Bokningsfrekvens: 8 
gånger om året eller 
mer 
 
Kön: Kvinna 
Ålder: 30-49 
Bokningsfrekvens: 1-3 
gånger om året 
 
 
 
Kön: Man 
Ålder: 50-64 
Bokningsfrekvens: 8 
gånger om året eller 
mer 

“För att jag går till samma 
hotellkedja när jag 
bokar.” 
 
 
 
“Bokar oftast Scandic” 
 
 
 
 
 
 
“Jag har en sida jag 
använder mig av och är 
nöjd med den.”  

Trygghet 
 
 
 
 
 
Rutinerad 
 
 
 
 
 
 
Tillfredsställd 

Slentrian 
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Kön: Man  
Ålder: 18-29 
Bokningsfrekvens: 1-3 
gånger om året 
 
 
 
Kön: Kvinna 
Ålder: 50-64 
Bokningsfrekvens: 4-7 
gånger om året 

“Känner att det är kul 
med flera valmöjligheter 
då det alltid finns ett 
hotell som passar mig, 
bara man letar lite så 
hittar man det hotellet.” 
 
“Gillar att ha mycket att 
välja bland.” 

Nyfikenhet 
 
 
 
 
 
 
Frihet 
 

Självständig 

 

 

4.4 Valmöjligheter 

I diagrammet nedan (figur 9) presenteras hur många valmöjligheter respondenterna 

anser är optimalt. 

 

 
Figur 9. Antal valmöjligheter respondenterna anser är det optimala. 

 
Diagrammet visar att 57 respondenter anser att 3 valmöjligheter är det mest optimala 

och 46 ansåg att det är 5 alternativ som är bäst. Några respondenter kunde inte ange 

enbart en siffra, något som även det visas i diagrammet. I redovisningen av resultatet 

svarade totalt 187 men enbart 181 svar redovisas på grund av sex stycken bortfall. 

Anledningen till bortfallet var att aktuella respondenter kommenterat att de inte 

förstod frågan.  
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Figur 10. Bokningsscenariot med antal valmöjligheter. 

 

När respondenterna fick välja mellan fyra olika alternativ med varierande antal 

valmöjligheter framkommer det att majoriteten, 46%, föredrog fem valmöjligheter. 

9,6% prefererade 15 valmöjligheter. Alternativen tre och tio valmöjligheter 

favoriserades av 21,9% respektive 22,5% av respondenterna.   
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5. Analys 

 
I det här kapitlet analyseras empirin med hjälp av studiens teoretiska referensram. 
Avsnittet är uppdelat i tre olika delavsnitt: köp- och informationsprocessen samt 
förvirring vid flera alternativ och valmöjligheter. Kapitlet avslutas med slutsatser 
och vidare forskning. 

 
 

5.1 Köp- och informationsprocessen 

Att majoriteten som ska boka ett hotellrum besöker flera digitala kanaler stämmer 

överens med köpbeslutsprocessens andra steg (Kotler & Kotler, 2009). Anledningen 

till att respondenterna i denna studie besöker flera bokningskanaler beror på att de vill 

undersöka vilka olika alternativ som finns tillgängliga samtidigt som syftet också är att 

hitta det bästa priset. Det överensstämmer med Johansson (2013) då konsumenter 

besöker flera bokningskanaler för att samla information innan ett köpbeslut fattas. Det 

är under utvärderingsstadiet som konsumenterna börjar rangordna informationen de 

fått in och där menar Kotler och Kotler (2009) att andras attityder såsom recensioner 

på olika bokningskanaler kan påverka individens köpbeslut, något som också 

överensstämmer med Cantallops och Salvi (2013) och Toh et al. (2011) då eWOM har 

blivit allt mer betydelsefullt i hotellbranschen. Det innebär att hotell som uppmanar 

sina konsumenter att recensera dem i exempelvis sociala medier eller andra digitala 

kanaler kan få fler att välja just dem i framtiden. Detta gör att även det sista steget i 

köpbeslutsprocessen (Kotler & Kotler, 2009) blir allt viktigare för hotellen att följa upp 

eftersom det visat sig att konsumenterna besöker flera sidor innan ett köpbeslut fattas. 

Har då hotellet fått många recensioner kan det vara en bidragande faktor till att just 

deras hotell bokas, vilket också styrks av Cantallops och Salvi (2013).  

 

Hotellen behöver dock vara medvetna om recensionerna och besvara dessa i så stor 

utsträckning som möjligt då det inte alltid är fallet att konsumenterna varit nöjda eller 

lämnat ett positivt omdöme efter sin vistelse. I dessa fall blir det än mer viktigt att 

hotellen har strategier för hur de bemöter negativa recensioner eftersom dessa har en 

betydelse för konsumenter när de ska boka hotellrum. Comegys et al. (2006) och Law 

och Wong (2010) menar att informationsteknologin har bidragit till ett förändrat 

bokningsbeteende hos dagens generation av konsumenter. Detta tillsammans med att 

majoriteten använder sig av olika bokningskanaler för att undersöka alternativen som 

finns innebär att vikten av att förstå konsumenternas köpbeteende ökar. Har 
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hotellbranschen vetskap om var deras målgrupper främst söker sin information kan de 

också räkna ut var de i första hand bör finnas med. Det innebär att det kan finnas fler 

sätt att nå ut till konsumenter på än de traditionella hotelloperatörerna tidigare använt 

sig av. Är det den yngre generationen som hotelloperatören försöker nå ut till är 

kunskapen om deras bokningsbeteende än mer viktigt just för att bokningsbeteendet 

enligt Law och Wong (2010) inte är det samma hos denna generation av konsumenter 

jämfört med tidigare. 

 

Resultatet i studien styrker även att en konsument inte alltid passerar alla stegen i 

köpbeslutsprocessen eftersom konsumenten ibland redan vet vad den letar efter, vilket 

överensstämmer med Kotler och Kotler (2009). Konsumentens självkännedom visar 

sig spela roll för resultatet, då denne dels kan vara väl medveten om sina begränsningar 

i bokningssituationen och dels kan ha detaljerad kunskap om vad det är den är ute 

efter.  

 

I andra fall kan konsumentens lojalitet till exempelvis en hotellkedja vara en orsak till 

att inte välja att söka på flera kanaler då konsumenten lärt känna och sedan tidigare 

byggt upp en relation med en hotellkedja och dess bokningskanal. Detta 

överensstämmer med Liu och Zhang (2014) då de menar att relationen till kanalen 

påverkar konsumentens köpbeslut. Samtidigt visar resultatet att en konsument som är 

lojal belönas för detta genom exempelvis bonusprogram – något som kan vara en 

bidragande faktor i de fall fritidsresenären valt att inte besöka flera olika kanaler vid 

bokning av hotellrum online. 

 

Detta visar samtidigt på att hotellens relation till konsumenterna är av stor betydelse 

när dessa ska boka en vistelse. Liu och Zhang (2014) menar att det slutliga köpet 

påverkas av bland annat produkten eller tjänstens trovärdighet - något som tyder på 

att hotellens erbjudande som finns i de olika kanalerna också bör stämma överens med 

det som faktiskt levereras.  

 

När en individ stöter på ett problem kommer denne att koppla samman uppgiften med 

tidigare erfarenheter (Lu et al., 2016). Det innebär exempelvis att informationen på de 

olika kanalerna och bilderna som visas behöver stämma överens med hur hotellen 

faktiskt upplevs i realiteten för att konsumenten ska uppleva hotellet som trovärdigt – 
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något som också ligger till grund för att kunna främja en lojal relation till 

konsumenten. Trovärdighet är något hotellen bör arbeta med kontinuerligt för att 

minimera antalet tillfällen som kan medverka till att förvirring uppstår i 

bokningssituationen, vilket är i linje med Law och Wongs (2010) studier. 

 

5.2 Förvirring vid flera alternativ och valmöjligheter 

Enligt Lu et al. (2016) samt Law och Wong (2010) är det individer som gillar att 

maximera sin sökning som ökar sin risk för att förvirring uppstår. Detta stämmer delvis 

in på resultatet i undersökningen då 59,4% upplever att de blivit förvirrade av flera 

valmöjligheter. Respondenterna anser att tre valmöjligheter är det som är mest 

optimalt när de får välja själv. När de istället får välja bland ett begränsat antal 

valmöjligheter med fyra olika alternativ valde majoriteten fem valmöjligheter. Detta 

tyder på att det Iyengar (2011) menar om less is more överensstämmer med det antal 

valmöjligheter som fritidsresenärerna anser är optimalt i den här studien. Tidigare 

studier av Álvarez et al. (2014), Schwartz (2015) samt Iyengar och Lepper (2000) har 

visat att för mycket valmöjligheter kan leda till choice overload. Detta överensstämmer 

med resultatet från denna studie då majoriteten av respondenterna svarade att de blir 

förvirrade när det finns för många alternativ att välja bland när de ska boka hotellrum 

online.  

 

Grunden för fritidsresenärernas förvirring i den här studien kallar Lu et al. (2016) för 

similarity confusion och overload confusion. Det tyder på att hotellens erbjudanden 

idag inte skiljer sig i någon större omfattning från varandra och förstärker Iyengars 

(2011) mening om att konsumenten måste vara införstådd med skillnaden mellan de 

olika valmöjligheter som erbjuds. De respondenter som la till ytterligare information 

om varför de blev förvirrade menade att utbudet av hotell är stort, något som styrker 

vad Iyengar (2011) menar om att tydliggöra skillnaden mellan olika valmöjligheter. Det 

här kan hjälpa hotellbranschen i arbetet med digital marknadsföring genom att make 

it vivid. I förlängningen antyder detta att hotelloperatörer också kan vinna på att 

differentiera sig och sina erbjudanden från sina konkurrenter då utbudet ofta är stort. 

 

Overload confusion var en förvirringstyp bland fritidsresenärer i den här 

undersökningen som uppstår när det blir fler valmöjligheter än vad konsumenten 

klarar av att hantera. Detta ger en indikation på att hotellen bör tillämpa Iyengars 
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(2011) less is more kombinerat med cues for variety för att minimera att den här typen 

av förvirring uppstår. Det innebär att hotelloperatörerna bör dra ner på antalet 

alternativ och valmöjligheterna som finns bör kategoriseras för att anpassas till de 

målgrupper som hotellet vill nå ut till, samtidigt undviks overload confusion som enligt 

Lu et al (2016) kan leda till att konsumenten avstår från att köpa helt. 

 

Ambiguity confusion som är Lu et als. (2016) sista typ av förvirring visade sig inte vara 

något som fritidsresenärerna i den här undersökningen främst upplevde som en orsak 

till förvirring. Dock poängterade några enstaka respondenter att de blev förvirrade av 

att informationen i olika kanaler skiljde sig åt trots att det var samma hotellrum. Detta 

kan bero på att hotell ingår fler avtal med olika bokningskanaler som därmed leder till 

olika typer av terms and conditions för konsumenterna (Liu & Zhang, 2014). Detta kan 

vara något för hotellen att ha i åtanke även om det inte var det som främst påverkade 

fritidsresenärernas förvirring. 

 

Det bör samtidigt beaktas att skillnaden mellan de som har känt sig förvirrade och de 

som inte har upplevt förvirring inte är så stor som en första anblick kan antyda. I den 

här studien är det 33,2%, en tredjedel, som inte känt sig förvirrade när de får ett typiskt 

sett stort antal valmöjligheter. Det är visserligen nästan bara hälften så många som 

antalet som upplever förvirring (59,4%) men långt från ett obetydligt antal 

respondenter. I studiens resultat beror frånvaron av förvirring på att individerna visar 

på självinsikt i bokningssituationen då de är medvetna om sina begränsningar och 

filtrerar bort sådant som inte anses väsentligt. Detta tillvägagångssätt kan härledas 

tillbaka till en av strategierna i informationsprocesshanteringen för att undvika att en 

förvirring uppstår (Lu et al., 2016). Det är även möjligt att de som svarat att de inte 

blev förvirrade då de filtrerar sin sökning enligt strategin ovan inte enbart gör detta för 

att klargöra målet med sökningen utan undermedvetet också använder filtreringen 

som ett sätt förebygga att en förvirring uppstår från första början vilket 

överensstämmer med Lu et als. (2016) studier. 

 

Ett stort antal av de som menade att de inte blev förvirrade av flera alternativ eller 

valmöjligheter använde sig av bokningskanalernas filterfunktioner. Detta kan även ses 

i ljuset av Iyengars (2011) metoder för att eliminera choice overload. Dessa 
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respondenter har kategoriserat och specificerat sin sökning på ett sätt som gör att de 

snabbare hittar det de letar efter.  

 

Filtreringsfunktionerna kan med ovan i åtanke vara något för hotelloperatörerna att 

bygga vidare på i sin digitala marknadsföring när det kommer till de egna 

webbplatserna. Exempelvis skulle konsumenterna redan när de besöker hotellets 

webbplats kunna få möjlighet att filtrera information och valmöjligheter som de inte 

är intresserade av genom att få välja i vilket syfte besöket på hotellets webbplats sker. 

Detta inte bara för att rikta varierande erbjudanden till olika målgrupper utan också 

för att undvika att konsumenterna blir förvirrade av att erbjudanden är för lika eller 

att valmöjligheterna blir för stora. I de fall konsumenten inte vet vad denne söker kan 

det däremot vara svårare att tillämpa filterfunktionen som ett verktyg för att förhindra 

förvirring. 

 

Det återfinns också andra likheter med Lu et als. (2016) faktorer som bidrar till 

förvirring. När en individ ställs inför ett problem används nuvarande och tidigare 

erfarenheter för att lösa problemet (Ibid.). Detta synliggörs i resultatet i studien genom 

det slentrianmässiga bokningsbeteendet som delvis framkommer då den enskilde 

finner en trygghet i att göra som den brukar. Det kan också bero på att dagens 

generation också har mer erfarenhet och kunskap i att boka hotellrum på digitala 

kanaler. 

 

Några av respondenternas svar till varför de inte blir förvirrade antyder ett visst behov 

av att vara självständiga då det finns en frihets- och självbestämmandeaspekt i att ha 

många valmöjligheter. Schwartz (2015) menar att ju fler valmöjligheter människor har, 

desto större blir deras frihet och självständighet.  

 

Enligt Lu et al. (2016) kan detta också bero på att dessa individer har en hög 

problemlösningsförmåga och som tar sig uttryck i en positiv inställning till ”problemet” 

bokningssituationen utgör. Ytterligare en orsak kan vara att moderna IT-system i dag 

är så lättillgängliga att människor blivit vana att använda digitala bokningskanaler att 

de i högre utsträckning än tidigare förmår hantera en större mängd information – 

något som Toh et als. (2011) studier antyder. 
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6. Slutsatser  

 
Nedan presenteras några av studiens slutsatser följt av reflektioner kring arbetets 
kvalitet. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning inom ämnesområdet. 

 
 
Studien indikerar att förvirring kan uppstå hos fritidsresenärer som en följd av 

hotellens val att finnas med i åtskilliga försäljningskanaler och erbjuda ett stort antal 

valmöjligheter. Majoriteten av de som bokar hotellrum söker information på flera 

bokningskanaler innan de väljer att boka ett hotellrum. För hotellnäringen belyser det 

vikten av att finnas med på olika digitala kanaler och ha kunskap om och förståelse för 

den nya generationens bokningsbeteende.  

 

Förvirring bland konsumenterna i den här studien beror till stor del på att det är svårt 

att skilja på informationen som finns på de olika sajterna. Detta indikerar i sin tur att 

hotellnäringen skulle kunna arbeta med att differentiera erbjudanden och priser i olika 

bokningskanaler för att göra alternativen mer urskiljningsbara. 

 

Fritidsresenärerna i undersökningen menar att tre - fem valmöjligheter är optimalt. 

Det antyder att hotell som erbjuder ett större antal valmöjligheter bör begränsa dessa 

eller åtminstone nyansera dem för att undvika att förvirring uppstår. Detta kan antas 

gälla överlag inom besöksnäringen. Delar i studien visar också att Iyengars (2011) 

metoder för att minimera choice overload faktiskt kan hjälpa konsumenter som känner 

sig förvirrade när antalet valmöjligheter blir för stort.  

 

Dessa metoder skulle också kunna hjälpa hotellen i sin digitala marknadsföring, 

exempelvis genom större användning av principer som less is more, make it vivid, cues 

for variety och conditions for complexity. Bidraget från den här studien har skapat en 

ökad förståelse för att åtskilliga valmöjligheter kan leda till förvirring hos konsumenter 

och att det finns strategier för att eliminera choice overload för såväl konsumenter som 

hotelloperatörer. 

 

Det visar sig också att filtreringsfunktioner minskar konsumenters förvirring. Detta 

kan hotelloperatörer tillämpa genom att skapa sådana funktioner på sina egna 
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webbplatser för att proaktivt försöka minimera att konsumenter blir förvirrade och 

väljer bort att boka direkt på hotellets egna webbsida. 

 

Andra inslag från den här studien styrker tidigare forskning om att dagens generation 

av konsumenter har ett annorlunda bokningsbeteende, vilket tarvar förståelse från 

hotellen, liksom förmåga att vara kreativa för att hitta nya sätt att nå sina målgrupper 

på i den digitala världen. Trovärdighet och lojalitet är kännetecken som får en andel av 

respondenterna i studien att välja att använda sig av samma bokningskanaler 

upprepade gånger. Detta ställer krav på hotelloperatörer att kontinuerligt leverera 

tjänster som motsvarar det som annonseras och samtidigt belöna lojala kunder. 

 

6.1 Uppsatsens kvalitet 
Genom hela arbetet har författarna sökt att vara objektiva i sina bedömningar. 

Däremot kan det inte uteslutas att viss subjektivitet kan ha förekommit vid en del av 

sammanställningen av resultatet, vilket kan ha påverkat studiens reliabilitet. Detta 

eftersom vissa svar från respondenter möjligen påverkats av att författarna lagt egna 

tolkningar i svaren. Det innebär att om andra väljer att göra en liknande studie finns 

risk att utfallet blir något annorlunda.  

 

Vissa svar från svarspersonerna kan även tänkas fluktuera eftersom alla 

svarspersonerna har svarat på frågorna i samma ordningsföljd. För att öka studiens 

reliabilitet ytterligare skulle enkätens svarsalternativ kunna presenteras i en 

slumpmässig ordning till de olika respondenterna för att minimera risken för 

fluktueringar i svaren. Ytterligare en aspekt som kan ha påverkat studiens 

tillförlitlighet är att den delvis gjorts med ett snöbollsurval som kan innebära att de 

som besvarat undersökningen har ett större intresse för forskningsämnet är 

befolkningen i övrigt. 

 

Syftet och frågeställningarna har genom hela arbetsprocessens gång funnits i åtanke, 

inte minst vid formuleringen av frågorna. Pilotstudien gav möjlighet att stärka 

frågornas relevans i relation till den frågeställning studien tänkt besvara. Eftersom 

studiens resultat till stor del också överensstämmer med vad tidigare forskning påvisar 

bidrar även detta till att arbetet kan anses ha god validitet.  
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6.2 Vidare forskning 
Intressanta perspektiv för vidare forskning inom ämnet kan vara att ge en mer 

nyanserad bild av hur fritidsresenärer påverkas av hotellens val att finnas med i 

åtskilliga bokningskanaler. För att få en djupare förståelse skulle studien kunna 

kompletteras med en kvalitativ del, som mer djupgående går in på vad som påverkar 

konsumenten och om eller när en förvirring uppstår. Det är skulle också vara intressant 

att undersöka mer djupgående de konsumenter som inte känner sig förvirrade. Detta 

för att se om det finns andra faktorer som kan hjälpa till att minimera och/eller 

eliminera förvirring eller choice overload och som kan bidra till en uppdatering av Lu 

et al. (2016) och Iyengars (2011) modeller. 
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innan de gör sina 
bokningar för att 
säkerställa inga 
missförstånd uppstår. 
Majoriteten ignorerar 
dock detta och det kan 
öka sannolikheten för 
att få betala extra 
avgifter. Därmed skapas 
en negativ 
bokningsupplevelse.  
 

Metoden till denna studie 
är baserad på sekundära 
data från olika 
huvudämnen om online 
distributionskanaler. 
Forskningen består av 
olika steg, bland annat: 
(1) identifiera 
distributionskanaler och 
hotell, (2) samla in data 
från utvalda 
distributionskanaler och 
(3) jämföra och analysera 
resultaten (se figur 1). 

 
Anovametoden 
(Variansanalys) har även 
använts för att tolka 
resultatet. Metoden 
betyder att forskarna 
använder sig av att 
undersöka skillnader i 
medelvärde mellan två 
eller fler populationer. 
 

Av de 97 hotell som ingår i 
denna studie var 29 
klassificerade som 
trestjärniga hotell, 47 som 
fyrstjärniga hotell och 21 
som femstjärniga hotell. 
 
Genomsnittspriser för varje 
vald webbplats och varje 
hotellkategori presenteras i 
Tabell 1, som också listar 
rangordningen av 
distributionskanalerna vad 
gäller rumspriser. 

 
Tabell 1, visar att 
hotellwebbplatser erbjöd det 
högsta rumspriserna bland 
alla undersökta webbplatser. 
Andra distributionskanaler 
erbjöd mer 
konkurrenskraftiga priser. 
Signifikant skillnad hittades 
bland de olika webbplatserna 
för alla hotellkategorier. 

 
En fokusgruppsdiskussion 
genomfördes och de hävdade 
att deras bokning bestäms 
huvudsakligen av tre 
faktorer: pris, pålitlighet på 
olika kanaler och slutligen 
WOM. 

 
Fokusgruppen diskuterade 
även avbokningspolicy; de 
flesta föredrog kanaler där 
avbokning kan ske en dag 
innan ankomst och ansåg 
detta är en utmärkt policy. 
Avbokning 2-3 dagar innan 
ankomst ansåg gruppen vara 
en för hård policy. 
Fokusgruppen informerar 
även att gratis erbjudanden 
såsom: frukost, wifi, 
transport var en bonus 
endast om det ansågs vara 
nödvändig för kunden.  
 

Resultatet från 
fokusgruppen i denna 
studie har diskuterat olika 
aspekter som påverkar 
kundens 
bokningsbeteende. Det 
visar att det inte var endast 
priset som påverkade 
deltagarna vid bokning 
utan även hur trovärdig en 
bokningskanal är kan 
påverka var bokningen 
sker.  
 
Deltagarna ansåg att 
graden av tillförlitlighet på 
hotellets hemsida är högre 
än andra bokningssajter 
eftersom de ger ut en 
omfattande T&C.  
 
Deltagarna i studien 
diskuterade även 
problematiken med “dolda 
avgifter” på olika 
bokningskanaler. Det 
priset som deltagarna 
erbjuds är inte alltid det 
slutliga priset som 
deltagarna får betala. 
Det påverkar därmed hur 
trovärdig en 
bokningskanal är. Studien 
visar därmed att 
trovärdigheten har ett 
samband med hur tydligt 
kanalens T&C policy är.  
 
Författarna i denna studie 
argumenterade även att 
problematiken kring att 
bokningskanaler ibland 
överbelastar bokaren med 
för mycket information och 
T&C policy. Det i sin tur 
påverkar bokarens 
bokningsbeteenden 
negativt. Att kunden ska 
behöva undersöka olika 
prisförslag och samtidigt 
överväga priset med 
sajtens T&C policy kan 
ibland vara överväldigande 
för en bokare.  
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Syfte Metod Resultat  Diskussion, Konklusion 

Syftet med 
studien är att 
undersöka olika 
bokningskanaler 
och dess 
påverkan på 
konsumenter. 

Datainsamling skedde 
med hjälp av 427 
konsumenter som bokar 
online och sedan fyller i 
en enkätundersökning. 
Syftet med 
enkätundersökningen är 
att undersöka om 
mängden information på 
olika bokningssajter har 
påverkat respondenterna 
och deras upplevelse vid 
bokning. 

 
Enkätundersökningen 
i denna studie bestod av 
nio delar. Den 1:a delen 
av undersökningen 
bestod av frågor som 
skulle mäta olika faktorer 
som 
påverkar  konsumentens 
när de skulle boka sin 
senaste resa. Samt 
undersöka deras 
erfarenhet av att använda 
sig av en bokningskanal. 
 
Del 2-7 av 
enkätundersökningen 
handlar om att 
författarna ville 
undersöka hur 
informationen på 
kanalerna har påverkat 
deltagarna. 
 
Åttonde delen av 
enkätundersökningen 
utgick i att mäta 
deltagarnas 
lösningsmetod samt vilka 
strategier de använde sig 
av för att fatta ett beslut. 
 
I den slutliga delen ville 
författarna mäta 
förvirringsnivån på en 
skala 1-8. 

Resultatet visar att försök att 
maximera information skapar 
en tvärtomeffekt som istället 
leder till förvirring hos kunden 
på grund av 
informationsöverbelastning. 

 
Undersökningen visade att om 
informationen på olika 
bokningskanaler är likartade 
varandra underlättar det för 
bokaren att fattar ett beslut. 
Detta till skillnad från om 
informationen skulle skilja sig, 
något som krävde att 
konsumenterna behövde 
identifiera lik- och olikheter. 
Det i sin tur krävde både tid 
och engagemang. 

 
Slutligen visade studien att om 
bokaren hade svårt att fattar 
ett beslut, förlitar de sig istället 
på välkända bokningskanaler. 
 

Resultaten visar att 
konsumenternas 
prismedvetenhet påverkas 
negativt av överbelastning av 
information. 
Konsumenter som är mer 
prismedvetna är villiga att 
söka på flera 
kanaler för 
prisjämförelser för att sedan 
fattar ett köpsbeslut.   
När konsumenter är 
bekymrad över 
bokningskanalers pålitlighet 
kommer de att planera sina 
resor med hjälp av 
webbplatser som de är 
bekanta med för att minska 
risker vid köpbeslut. 
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Syfte Metod Resultat Diskussion, 
Konklusion 

Syftet med den här 
studien är att med hjälp 
av tidigare studier 
analysera en 
tidsallokeringsmodell 
för att undersöka 
förhållandet mellan 
variablerna pris, tid och 
antalet valmöjligheter i 
relation till hur kunden 
påverkas av ett 
köpbeslut. 
 

Underliggande till studien 
är författarnas tidigare 
forskning inom området. 
Metoden som används i 
den här studien bygger på 
en rationell 
tidsfördelningsmodell som 
utgörs av matematiska 
formler. Detta för att 
förklara matematiskt och 
mer kvantitativt hur olika 
variabler i form av 
tidsåtgång, pris och 
produktalternativ 
påverkar kundens 
välmående i 
köpsituationen. 
 

Numeriskt framkommer att där 
antalet köpalternativ blir för 
stort påverkas kunden som 
försöker söka fram det bästa 
alternativet negativt i relation 
till kunden som nöjer sig med 
ett val som är “bra nog”. 
Välmåendet blir sämre för den 
“maximerande” kunden när 
valen blir för många. 
 
Effekten av en sådan val-
överbelastning leder slutligen 
till en valparalys.Ett mer 
balanserat beteende där kunden 
nöjer sig med ett 
“tillfredställande” (satificers) 
val utan försök till maximering 
istället medför en högre nivå av 
välbehag och en valparalys 
uppkommer då ej. 
 
Vidare påvisar resultatet hur 
det optimala 
“tillfredsställandebeteendet” 
påverkas när prisfördelningen 
varierar. 
 

Det som 
framkommer i 
studien stödjer 
flera empiriska 
fakta från den 
psykologiska 
forskningen. 
 
Konsumenterna 
har inte möjlighet 
att se över alla 
produktalternativ 
på marknaden när 
de letar efter det 
bästa valet. 
 
Resultatet stödjer 
också att 
överbelastnings-
fenomenet är ett 
beteendedrag hos 
konsumenterna 
-  vilket kommer 
som följd av antalet 
produktalternativ 
och prisspridning. 
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Syfte Metod Resultat Diskussion, 
Konklusion 

Syftet är att undersöka 
påståendet ”the more 
choice, the better” och 
om det 
överensstämmer med 
människans förmåga 
att kunna bearbeta 
dessa valmöjligheter. 

Metoden är att utföra 
tre olika experiment 
varav två fält-
undersökningar och en i 
laboratorisk miljö. 
 
Studie 1 är en 
fältundersökning i en 
exklusiv 
livsmedelsbutik där de 
undersökte hur antalet 
valmöjligheter 
påverkade kundernas 
köplust. 
 
Studie 2 Gjordes på en 
skola där studenterna 
försågs med olika 
uppsatsämnen. Några 
fick välja bland sex 
ämnen och andra bland 
30. 
 
Studie 3 gjordes i en 
laboratorisk miljö där 
deltagarna blev 
tilldelade att smaka på 
olika chokladsorter. 
Även här fick några 
personer provsmaka sex 
sorter och andra 30 
olika sorter. 

I alla tre experimenten 
visar det sig att fler 
personer är benägna att 
köpa om de har fått välja 
mellan sex olika 
valmöjligheter kontra 24 
eller 30. 
 
Dessutom visar det sig att 
deltagarna är mer nöjda 
med sitt val om de fått ett 
mindre begränsat antal att 
välja mellan. I 
experimentet med 
studenternas val på 
uppsatsämne framkommer 
det också att de som fått 
välja mellan ett mindre 
urval har presterat ett 
bättre resultat än de som 
hade fler ämnen att välja 
på. 
 

Det framkommer av alla tre 
studier att fler 
valmöjligheter påverkar 
människors tillfredsställelse 
och motivation. När 
valmöjligheten är större 
känner människorna att de 
har ett större ansvar att fatta 
ett beslut som sedan leder 
till frustration och i 
slutändan blir de mer 
missnöjda med sitt val. 
 
Det diskuteras också att det 
kanske inte är själva 
valmöjligheterna i sig som 
påverkar individen utan 
snarare den ökade 
belastningen och ansvaret 
som uppkommer att fatta ett 
bra beslut. 

 
  



 

 

Bilaga 3. Informationsbrev och enkätundersökning 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
 

 



 

 

 
 
 

 
 


