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Sammanfattning  
Faktorer som påverkar hotellval är olika hos affärs- och fritidsresenärer. Det blir alltmer 

vanligt att själv boka sin hotellvistelse på internet där gästen kan söka och detaljerat läsa om 

hotell före bokning. Bokningssidornas layout är en avgörande faktor. Hotellets placering på 

webbsidan samt bilder har en avgörande roll för vilket hotell gästen bokar. Syftet var att ta 

reda på vilka faktorer som får svenska fritidsresenärer att boka ett hotell på internet. En 

kvantitativ metod valdes där svenska fritidsresenärer fick svara på en enkät om deras 

viktigaste faktorer vid val av hotell på internet. Enkäten skickades ut på internet via e-post 

och Facebook. Det resulterade i 185 svar som bearbetades till ett resultat. Resultatet visade att 

många faktorer är avgörande vid fritidsresenärens val av hotell. Dessa är bland andra pris, 

läge, bilder, betyg på tredjepartsidor, intrycket av hotellets känsla/atmosfär och 

rekommendationer från omgivningen. I resultatdiskussionen ställdes tidigare forskning mot 

vad undersökningen kom fram till. Slutsatsen är att det finns många avgörande faktorer som 

påverkar gästens val av hotell på internet, utifrån denna studie är det bilder och läge som är 

allra viktigast följt av pris, intryck av hotellets känsla/atmosfär och betyg på tredjepartsidor. 

 

Nyckelord: hotell på internet, tredjepartsidor, hotell preferenser, hotellbokning, bilders 

betydelse. 
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Förord 

Författarna vill rikta ett stort tack till handledaren Mats Carlbäck tillsammans med de 

studenter som ingick i handledningsgruppen för diskussioner och feedback som hjälpt oss 

fram i arbetet med att färdigställa uppsatsen. Dessutom riktas ett stort tack till alla de 185 

respondenter som tog sig tid att besvara enkäten. 

  

Grythyttan den 4 juni 2015  

Sandra Magnusson & Johanna Anell Andersson 
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1. Introduktion 

Hotellmarknaden är stor och det finns en mängd konkurrenter som slåss för att ta 

marknadsandelar. Inom besöksnäringen råder det tuff konkurrens och det gäller som hotell att 

stärka och framhäva de attribut som tillfredsställer gästens behov och dess krav. Det är flera 

faktorer som påverkar gästens val av hotell och vissa faktorer ändras över tid. Idag kräver 

exempelvis nästan alla gäster ett välfungerande kostnadsfritt wifi. Som hotell är det viktigt att 

veta vilka faktorer som är avgörande och viktigast för gästerna samt vad som i sin tur gör att 

gästen bokar. En ökning i antalet bokningar leder till ökade intäkter vilket är särskilt relevant 

inom hotellbranschen då hotellrum inte kan lagras, och ett osålt rum alltid förblir osålt. 

Bokningar via telefon och e-post är tidskrävande både för gästen och hotellet. Genom 

internets utveckling med webbplatser sker bokningarna alltmer direkt genom dessa, vilka 

faktorer på webbplatserna är det som är avgörande och lockar till bokning av ett visst hotell? 

 

2. Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap  

Måltidskunskap och värdskap skriver Gustafsson (2004) är en kunskap som binder samman 

praktik, estetik och vetenskap. Gustafsson (2004) nämner begreppet FAMM (the five aspect 

of meal model) som handlar om rummet, produkten, stämningen, mötet och styrsystemet. 

Inom ett hotell är modellen viktig då rummet är där mötet sker, produkten är hotellrummet, 

stämningen får man av atmosfären och genom olika ljussättningar i hotellet samt med en 

administrativ organisation som styr bakom, styrsystemet. Det är alltså viktigt att faktorerna 

samarbetar med varandra för att skapa en helhetsupplevelse. FAMM modellen är 

ursprungligen ett verktyg för att analysera måltidens upplevelse och har använts sedan 1993 

(Gustafsson, 2003), men den går också att tillämpa som ett verktyg för att analysera en 

hotellupplevelse.  

 

Hanefors (2010) skriver att på 1990-talet fanns vetskap om att värdskap fanns men inte så 

mycket mer. Mat och boende skulle erbjudas på ett vänligt sätt men de hade ingen ytterligare 

kunskap i värdskap och service. Under 2000-talets början blev mötet mer viktigt där ett möte 

innebar ömsesidig nytta där det för värden handlade om att få gästerna att känna sig välkomna 

(Hanefors, 2010). Även Gunnarsson och Blohm (2002) beskriver värdskap som ”konsten att 

få människor att känna sig välkomna”. Författarna skriver även att värdskap innefattar olika 

begrepp som exempelvis kvalitet, bemötande, service och gästfrihet. Bemötandet vilket är 
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direkt kopplat till värdskap är något som ofta bedöms på tredjepart- och omdömessidor samt 

är en av delarna som behandlas i denna studie. Bing, Zhang och Law (2013) beskriver en 

tredjepartsida som en opartisk bokningsfunktion med olika utbud och kedjor representerade. 

Dessa sidor som till exempel Hotels.com, Booking.com och Expedia.com bidrar med mycket 

bokningar till hotellet vilket gör det viktigt för hur hotellen presenterar sig där. En 

omdömessida är en opartisk sida där gästerna själva får betygsätta hotellen och kommentera 

såsom Tripadvisor. Enligt Jones och Chen (2011) finns det nuförtiden ett brett utbud hotell att 

välja mellan på en webbplats vilket gör det svårt för konsumenterna att skilja hotellen åt. Det 

är för hotell viktigt att kunna förstå gästens val när de väljer vilket hotell de vill bo på. Jones 

och Chen (2011) beskriver att genom att ta reda på hur gästen väljer hotell krävs det en 

undersökning i hur urvalsprocessen går till.  

 

Likaså är rummet, design och atmosfären vanligt att det recenseras på omdömessidor, dessa 

delar kommer att behandlas i denna studies bakgrund, resultat och resultatdiskussion. 

Hanefors (2010) menar att upplevelserummet skiljer företaget från dess konkurrenter och 

signalerar till vilken målgrupp de vänder sig. Det som presenteras i upplevelserummet är 

bland annat tillgänglighet och rummets layout, elektronisk utrustning, sittkomfort och estetik 

(ibid.).  

 

Det teoretiska kunnandet är viktigt inom ämnet måltidskunskap och värdskap men minst lika 

viktigt är det praktiska kunnandet inom hotell. Gustavsson (2004) skriver att i början av 1980-

talet startade en förändring. Där riktades viss kritik mot att de olika problem som hittas inom 

olika verksamheter inte alltid bäst löses av den tekniska experten utan av de människor som 

jobbar inom verksamheten, “den reflekterande praktikern”. Det var då det praktiska 

yrkeskunnandet, vilket är en stor del inom måltidskunskap och värdskap blev ett begrepp. 

Förståelsen för kunskap vidgades. Mot att kunskap tidigare varit förknippat med vetenskap 

skapades nu ett intresse för lärandet och arbetslivet. Det talas bland annat om faktakunskap 

och färdighetskunskap. Paralleller till dessa kan även dras till John Dewyes uttryck “Learning 

by doing” där vi människor lär oss genom att själva göra och sedan reflektera över det som 

gjorts. Gustavsson (2002) skriver att i en god utbildning finns tre former av kunskap, dessa är 

att kunna, att veta samt att vara klok och dessa står inte i motsättning till varandra utan ska 

alla finnas representerade så det skapar en balans. I arbetet med värdskap är det viktigt att 

hotellet har alla dessa tre grundläggande faktorer. 
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FAMM modellens aspekter ligger till grund för denna studie genom att: när gästen befinner 

sig på internet och ska boka resan sker ett möte mellan gäst och webbsida i det virtuella 

rummet, en stämning infinner sig när gästen väl bokat och ser fram emot sin vistelse, 

produkten är rummet som gästen bokar och styrsystemet är allt det övergripande 

administrativa som får det hela att fungera. När gästen väl kommer på plats sker mötet mellan 

personal och gäst vilket har en avgörande betydelse för hela hotellupplevelsen och det är då 

man har chans att få gästen att verkligen känna sig välkommen genom värdskap. 

 

3. Teoretisk bakgrund   

3.1 Hotellbokning på internet 

Liang, Liuyi, Xiaolong och Yufeng (2013) menar att ett ökat användande av internet globalt 

har lett till en tillväxt för besöksnäringen i sin helhet. Det är många företag som utnyttjar den 

generella tillväxten för att kunna öka de egna intäkterna genom att upprätta internetbaserade 

kanaler genom försäljning av sin produkt direkt till konsumenten men också för att minska 

marknadsföringskostnader (ibid.). Det finns även mindre välkända verksamheter som tar hjälp 

av de stora tredjepartsidorna såsom Booking och Expedia för att de ska kunna komma in på 

marknaden med sina verksamheter (ibid.). Den digitala utvecklingen har förändrats under de 

senaste decennierna och det finns ingen annan bransch som kan dra så mycket nytta av den 

digitala utvecklingen som hotellbranschen (Johansson, 2013). Liang et al. (2013) påpekar att 

hotellen kan dra nytta av tredjepartsidorna men konsekvenser kan ske i fall hotell med låga 

rumspriser, som har få rum kvar till försäljning får en lägre grad av engagemang och 

uppmärksamhet av tredjepartsidorna. Medan de hotell som har höga rumspriser och ett stort 

antal rum kvar till försäljning kan få större uppmärksamhet av tredjepartsidorna och hamnar 

därför högre upp på söklistan (ibid.).  

 

Att boka sin vistelse själv på internet blir mer vanligt och all information om vistelsen är 

tillgänglig som rummet, faciliteter, pris, avbokningsregler, restauranger, specialerbjudanden 

och allmänt utbud (Law & Wong, 2010). Ju mer hotellet syns och framförallt syns på internet, 

ju mer ökar möjligheten att få en konsument till att göra en bokning på hotellet (Johansson, 

2013). Därför måste hotellet synas på många olika ställen som destinationens webbplats, 

sociala medier, Tripadvisor, bloggar, sökmotorer och olika bokningswebbplatser (ibid.). De 

elektroniska bokningarna bestod år 2000 av 20 % av alla bokningar och av dem kom hälften 
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från internet (Johansson, 2013). År 2010 bokades 52,3 % av alla bokningar genom en online 

kanal och många av dessa hotell bokades via en tredjepartsida som Expedia, Travelocity och 

Orbitz (Bing et al., 2013).  

 

3.2 Beslutsprocessen  

Trots många års forskning tycks hotellbranschen fortfarande veta lite om hur gästerna väljer 

hotell (Jones & Chen, 2011). Detta beror på att fokus har legat på att bestämma faktorer som 

påverkar valet, utan någon forskning i själva urvalsprocessen. Hotellövernattningar är för det 

mesta sällan förekommande samt att kunden själv måste vara aktiv och involverad i 

bokningsprocessen (Jones & Chen, 2011). Även Bing et al. (2013) har tittat på tidigare studier 

som menar att köp av logi och övernattning är mer komplext och krävande för gästen än köp 

av konsumtionsvaror.  

 

Johansson (2013) hävdar att konsumenten i genomsnitt besöker 22 webbplatser vid 9 olika 

tillfällen innan konsumenten bestämmer sig. Bing et al. (2013) menar att vid en sökning 

kommer ett visst antal hotellval upp sorterade efter popularitet, rekommendation, pris eller 

kedja på en tredjepartsida. Vid varje hotell visas en eller flera bilder, en litet text om hotellet, 

dess läge och pris. Varje hotell har ett begränsat utrymme att visa vad de står för och här 

behövs en djupare förståelse för konsumenternas hotellutvärderingsprocesser anser Bing et al. 

(2013).  

 

Konsumenterna använder internet alltmer för att söka efter boende(Law & Hsu, 2006). För att 

underlätta en bättre förståelse av e-handel har gästfrihet- och turismforskare visat på vikten av 

att upprätta innehållsrika och användarvänliga sidor (Law & Hsu, 2006). Jones och Chen 

(2011) utförde en studie där de ville identifiera beslutsprocessen som antagits av en grupp 

konsumenter. Deltagarna fick tillgång till en bokningskanal där i genomsnitt 195 hotell 

visades. För att få fram dessa var det vanligast att klicka i kriterierna jämförelse, bild, 

recensioner, antal stjärnor och sist sortera efter pris. Därefter tog majoriteten beslutet att 

minska antalet genom att klicka för särskilda kriterier som minskade antalet hotell till 34 

(Jones & Chen, 2011). Simpson (2009) beskriver en undersökning som genomfördes i 10 

olika länder år 2009. Den visade på att 46 % av gästerna gör en utvärdering bland hotellen, 

hittar några jämförbara val och väljer den mest lämpliga. Medan 10 % väljer det första hotell 

de tycker verkar vara bra. Däremot var det 19 % av personerna som besökte alla hotells 
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hemsidor i området så att de verkligen kunde vara säkra på sitt val. Simpson (2009) påpekar 

att nummer ett på hur människor bedömer ett hotell är via hotellets webbplats. Studien visade 

att 29 % av potentiella gäster besöker hotellets hemsida (Simpson, 2009).  

 

Bing et als. (2013) studie däremot visade på att när sökresultat sidan visade upp 20 hotell blir 

gästen förvirrad och har svårt att välja. Begränsar gästen däremot sin sökning genom att välja 

mer specifika kategorier blir det lättare och gästen granskar varje hotell mer noggrant. Hotell 

utvärderades noga om det fanns 5 val på sidan, kom det däremot upp 20 val avgränsades 

sökningen vanligtvis med pris. I undersökningen användes en metod som läste av var ögat 

stannade när respondenterna tittade på skärmen (Bing et al. 2013). Liksom Bing et al. (2013) 

fann Jones och Chen (2011) i sin studie att när en undersökningsgrupp fick upp ett stort urval 

hotell studerades bara i genomsnitt fyra av hotellen mer ingående. Jones och Chen (2011) 

menar att det resulterade i ett antal slutsatser som är nya bevis för den typiska 

hotellurvalsprocessen, att det är en process i två steg, som består av att bilda ett första urvalset 

följt av ett mindre från vilket valet görs. Det är en lång rad av kriterier som används för att 

skapa de två uppsättningarna med hotell som besökare kan välja från vilket tyder på att gästen 

behöver vara påläst och resvan för att förstå urvalskriterierna (ibid.).  

 

3.2.1 Word of mouth 

I Simpsons (2009) studie fann de att förutom att besöka hotellets hemsida var det andra mest 

populära sättet, vilket stod för 20 % att de potentiella gästerna frågade kollegor, vänner eller 

släktingar om hotellrekommendationer. Betydelsen av familj och vänners yttranden och 

rekommendationer är ofta något som övertrumfar andra då det delas i sociala kretsar av 

människor som hon litar på (ibid.). Hanefors och Mossberg (2007) skriver också att word-of-

mouth är viktigt inom resebranschen då denna information är informell och ger information 

på ett levande sätt. De menar även som Simpson (2009) att vi litar mer på det vi hör från släkt 

och vänner än på reklam i olika former. I Simpson (2009) studie var det 17 % som använde 

sig av webbsidor där andra gäster skrivit omdömen (även kallad e-WOM), som till exempel 

Tripadvisor.  

 

3.3 Bokningssidornas layout 

Iyengar, Wells och Schwarts (2006) visade i sin studie baserad på kognitiv psykologi som 

menar på att det är negativt att presentera för många val för gästen vilket leder till sämre 
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konverteringsgrad, vilket betyder hur stor andel av de som är inne på webbplatsen som gör ett 

köp. Dock är det fortfarande några forskare enligt Bing et al. (2013) som påstår att det är 

tvärtom, att många alternativ leder till fler köp. Enligt Bing et al. (2013) har få studier gjorts 

avseende processen vid val av hotell på internet. Deras studie tittade på tidigare forskning 

som pekar på att information som visas överst och till höger på en söksida, den så kallade 

“gyllene triangeln” får mest uppmärksamhet av användarna och många av användarna går 

sällan inte ens vidare från första sidan som kom upp vid sökningen eller tittar inte ens ibland 

allra längst ner på första sidan. Bing et al. (2013) fann att det var särskilt två faktorer som 

drog respondenternas uppmärksamhet: Positioneringen på toppen av webbsidan samt lågt 

pris. Bing et al. (2013) menar att ett hotell som kommer högt upp i sökresultaten på en 

tredjepartsida oftast är de som får mest uppmärksamhet och bokningar till skillnad mot de 

som kommer längre ner. Det finns även andra faktorer som spelar in så som hur många hotell 

alternativ det finns att välja på och om det finns bra bilder (ibid.).  

 

Bing et al. (2013) vill särskilt uppmärksamma effekterna av bilder på respondenternas 

beslutsprocess. När bilder var närvarande tillbringade deltagarna ännu mer tid på webbsidorna 

och utvärderade fler hotell i alternativet med 20 hotell på en sida. Respondenterna kände sig 

tryggare när bilder presenterades och kände att text var tråkigt vilket fick dem att avsluta 

processen tidigt (ibid.). De två huvudsakliga faktorerna som de kom fram till som var viktigt 

på en söksida var att minska antalet hotellalternativ på en sida och att visa upp talande bilder. 

Vidare skriver Bing et al. (2013) att förekomsten av många bilder lindrar 

informationsöverflödet och introducerar mer hedonistiska (lustfyllda) element som ett led i 

beslutsfattandet där gästen kan uppmuntras att boka ett hotell som den inte skulle ha valt 

enbart genom text. Bing et als. (2013) studie som utfördes 2012 visade på att en sökning på de 

stora tredjepartsidorna gav 26-50 hotell på första resultatsidan vid sökningen. Vad Jones och 

Chen (2011) fann var även att några av de kriterier som användes för att göra urvalet var 

attribut av webbplatsen och dess sökmotor och hur den i sin tur sorterade hotellen snarare än 

attribut av själva hotellen som till exempel recensioner. 

 

3.4 Faktorer som påverkar val av hotell 

Det är en intensiv konkurrens om dagens allt mera kräsna gäster, därför är det viktigt för 

hotell att förstå sammansättningen och alla de olika kriterier som krävs av de potentiella 

gästerna (Bell & Morey, 1997; Kim, 1996). Målet inom turistbranschen är att kunna förstå 
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vilka kriterier som resenärer använder sig av när de utvärderar produkter och tjänster, vilket är 

viktigt som hotell att veta för att kunna nå ut till gästen (Kashyap & Bojanic, 2000). Det är 

också någonting Vantrappen (1992) instämmer med. Watkins (2003) menar att 

fritidsresenärer vill ha mer än ett rent rum till ett lågt pris. Pris, rum och läge står för ungefär 

70 % av hotellkriterierna, andra faktorer som teknologi, lojalitetspoäng och kundanpassning 

står för 30 % men blir mer och mer viktiga (ibid.). Under senare år har många hotell lagt till 

nya tjänster och bekvämligheter för att möta marknadens skiftande behov. Dessa kan vara 

faktorer som höghastighetsanslutning till internet, förbättrade lojalitetsprogram och 

uppgraderade bekvämligheter på rummet (Watkins, 2003).  

 

Det som lockade fritidsresenärer enligt Kashyap och Bojanic (2000) att välja hotell var 

rabatter och kampanjer, mer än kvalitén på rummet. De beskriver även fritidsresenärernas 

preferenser som först och främst var rumspriset som var den viktigaste. Därefter kom 

stjärnklassificering, läge, varumärke och sist rumstypen. Kashyap och Bojanic (2000) 

beskriver att fritidsresenärerna är kända för att vara priskänsliga och de menar att 

förväntningarna på de framtida återköpen skulle kunna vara starkt beroende av pris men det 

visade sig inte stämma. Law och Wong (2010) instämmer att priset speglar vilken kvalité det 

är på rummet och menar att om gästen betalar ett högre pris förväntar gästen sig att få ett bra 

rum med kvalitet. På grund av de skilda värdeuppfattningar mellan affärs- och fritidresenärer 

är det viktigt att justera priset menar Kashyap och Bojanic (2000) samt att kunna identifiera 

och förbättra de kvalitets egenskaper som påverkar ökningen av värdet i de båda grupperna. 

 

Bing et als. (2013) studie av fritidsresenärer visade att angående hotellval var det några som 

valde alternativen som kom överst eller i mitten på webbsidan men annars var det, det 

billigaste priset, betyg, läge, rummens olika utbud, hotellets utseende och stil som var de 

viktigaste kriterierna. Jones och Chen (2011) kom i sin studie fram till att de viktigaste 

faktorerna som påverkar valet för fritidsresenärer var: Icke - rökare, pool, 

höghastighetinternet, jacuzzi, gym, rumstyp och service. Sist kom prisklass som var det 

kriteriet minst antal valde. Jones och Chen (2011) studie visar till skillnad mot Bing et al. 

(2013); Kevin, Wong och Chi-Yungs (2002) studie att priset inte var ett av de viktigaste 

kriterierna. 

 

Kevin et als. (2002) resultat i sin studie visade att gästers preferenser först och främst var 

rumspriset, därefter kom stjärnklassificeringen, läge och varumärket. Sist kom rumstypen som 
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var den minst viktigaste för gästen. Kashyap och Bojanic (2000) instämmer om att priset är 

viktigt men att gäster också anser att rumstypen påverkar det totala värdet i valet. Law och 

Wong (2010) menar att när gästen betalar ett högre pris förväntar sig gästen få ett bra rum 

med kvalitet. Kevin et al. (2002) instämmer med att pris associeras med förväntad kvalité. 

Dock menar Kevin et al. (2002) att det finns personer som inte ansåg att pris påverkade valet 

av hotell. Medan Law och Wong (2010) påpekar att priset alltid är en av de viktigaste 

faktorerna för gästens slutgiltiga beslut men att det finns några fall där priset inte är den 

avgörande faktorn, till exempel väljer vissa gäster hotell som har det högsta priset då de 

förväntar sig att kvalité styrs av priset på rummet.  

 

Kevin et al. (2002) menar att deras studie, utförd i Asien visade på att gäster generellt föredrar 

att bo på hotell med utsikt med ett pris på 960 kr. Det ska också vara kort gångavstånd till 

centrum och hotellet ska tillhöra den femstjärniga kategorin med ett känt varumärke. Däremot 

föredrar gäster minst att bo på ett hotellrum som inte har utsikt med ett pris över 1680 kr och 

som är ett 3-stjärnigt budgethotell som inte har ett känt varumärke (Kevin et al., 2002). De 

påpekar att behoven ser olika ut hos gäster och att det är osannolikt att alla gäster har dessa 

preferenser. De som reser kortare resor tenderar att vara mer priskänsliga medan 

långdistansresenärer föredrar högre kvalité och därmed ett högre pris (Kevin et al., 2002). 

 

Verma och Plaschka (2003) menar att det i dagsläget är väldigt svårt att skilja konkurrensen 

av hotell på de hårda värdena utan man måste istället ta in emotionella värden för att kunna 

skilja på hotellen. Dohee och Perdue (2013) undersökte vikten av de affektiva, kognitiva och 

sensoriska attributen av val av hotell. De kom fram till att när gästen väljer ett hotell är det 

inte enbart på grund av kognitiva attribut, som pris och kvalitet utan även av känsloattribut 

som till exempel trivsel och en trygghetskänsla. Sensoriska attribut som exempelvis är den 

övergripande atmosfären och rumskvaliteten var även viktigt när gästen valde hotell. Dohee 

och Perdue (2013) menar att det som hade störst betydelse och som var viktigast i val av 

hotell var rumskvalité och de ansåg att sensoriska attribut är nödvändiga och ska inte bara ses 

som ett ytterligare tillbehör. Jones och Chen (2011) skriver om att det även finns attribut man 

inte kan förutspå i förväg hur de upplevs som till exempel hur sängen upplevs. 
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4. Syfte och frågeställningar  

Syftet är att ta reda på de faktorer som är viktigast när svenska fritidsresenärer bokar ett hotell 

på internet.  

 

4.1 Frågeställningar 

Vilka preferenser har de svenska fritidsresenärerna vid bokning online?  

 

5. Metod och material 

5.1 Litteratur- och databasinsamling  

I den teoretiska bakgrunden har vetenskapliga artiklar som är peer-reviewed och 

innehållsgranskade använts vilket ökar trovärdigheten (Bryman, 2003). Som ett komplement 

till artiklarna har även böcker använts. Artiklar som samlades in är från sökdatabaserna 

Summon och Leasure Tourism Database. För att få den senaste och mest uppdaterade 

informationen i ämnet menar Patel och Davidsson (2003) att det är vanligast att använda sig 

av vetenskapliga artiklar. Begränsningar gjordes i val av artiklar och de artiklar som valdes 

var enbart de som tydligt besvarade syftet till studien. Vid artikelsökningen har 

uppsatsförfattarna utgått från syftet och därifrån vidare kommit fram till sökord inför 

databassökningen (se Bilaga 1). Dessa nyckelord är: choose hotel online, costumer preference 

hotel, preference hotel, structural analysis perceptions, third party websites. 

 

5.2 Metodval 

I denna studie valdes det att utföra en kvantitativ undersökning i form av en enkät. I 

kvantitativ metod är det analys, siffror, insamling och presentation som dominerar 

(Wennström, muntlig uppgift, 2015) vilket var den metod uppsatsförfattarna till studien ansåg 

vara den mest lämpliga. Enkätmetod valdes även för att enkäter ger mer sanningsenliga svar 

och Bryman (2011) anser att svaren då inte påverkas av den som intervjuar. En annan fördel 

med enkätutskick är att det fungerar att skicka ut ett stort antal vid ett och samma tillfälle. 

Bryman (2011) påpekar att det är viktigt att tänka på att enkäter inte kommer tillbaka lika fort 

utan det kan ta tid samt att påminnelsebrev brukar behövas skickas ut. 
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5.3 Respondenter 

Undersökningen valdes att utföras genom ett bekvämlighetsurval där begränsningen var 

svenska fritidsresenärer. Enligt Bryman (2011) är det ett urval personer som för tillfället råkar 

vara tillgängliga för forskaren. För att få urvalet så representativt som möjligt bör det göras 

slumpmässigt menar Bryman (2011) vilket det blir genom Facebook. Enkäten skickades ut på 

internet via e-post men även via Facebook för att på så sätt kunna nå ut till så många som 

möjligt på kort tid. Efter tre dagar lades enkäten åter ut på Facebook samt skickades via e-post 

för att påminna de som ännu inte svarat och enligt Bryman (2011) bör en påminnelse enbart 

skickas en gång. 

 

5.4 Utformning av enkäten 

I enkätstudien valdes det att utforma enkla frågor som respondenterna kunde besvara och 

förstå (se Bilaga 3). Vid enkäter finns det ingen som ställer frågor till respondenten, därför 

måste frågorna vara enkla att besvara och tolka menar Bryman (2011). Frågor som ställdes 

handlade om vad som är viktigt vid val av hotell och vad som påverkar valet som; läge, pris, 

rekommendationer och antal stjärnor samt var på internet de väljer att boka sin vistelse. 

Enkäten utformades på webbplatsen enkät.se. Vid utskick av enkät är det viktigt med 

informationskravet menar Bryman (2011). Med det menas att den som utför en forskning där 

respondenter deltar ska informera denne om syftet av studien, att deltagandet är frivilligt samt 

att denne har rätt att när som helst avsluta sitt deltagande. Det gjordes i studien där författarna 

tillsammans med enkäten skickade med ett informationsbrev där all den informationen 

framgick (se Bilaga 2). 

 

För att begränsa undersökningen valdes svenska fritidsresenärer och deras bokningar inför en 

hotellvistelse. För att förenkla processen av enkäten och dess resultat valdes det att ha tre till 

fem slutna svarsalternativ vid varje fråga samt att exkludera en öppen fråga då tiden för 

undersökningen var begränsad. Bryman (2011) menar att frågorna helst ska vara färre vid 

enkätmetod än vid kvalitativa undersökningar då det är lättare att strunta i att svara på en 

enkät om respondenten tröttnar än det är för en som blir intervjuad att bara gå därifrån.  
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5.5 Pilotstudie  

En pilotstudie utfördes på fyra respondenter innan enkäten för undersökningen skickades ut 

för att på så sätt kunna säkerställa att frågorna fungerade som de skulle samt för att 

kontrollera att det inte var något som var oklart med enkäten. Enligt Bryman (2011) är det 

speciellt viktigt att göra en pilotstudie i en enkätundersökning eftersom det inte finns någon 

närvarande som kan svara på eventuella frågor som respondenten kan få. Pilotstudien visade 

efter feedback från respondenterna att det endast behövdes några få korrigeringar innan den 

slutgiltiga enkäten skickades ut.  

 

5.6 Genomförandet av enkäten 

Enkäten skickades ut via e-post till 104 stycken fritidsresenärer ur ett bekvämlighetsurval i 

författarnas närhet vilket främst var barnfamiljer bosatta i Örebro. Enkäten lades även ut på 

Facebook som hänvisades till enkäten via en länk. Det framgick i informationen att 

respondenterna skulle vara anonyma och enligt Bryman (2011) ska den information som 

kommer in enbart behandlas i studiens syfte, vilket följdes i studien. Det är lättare att besvara 

slutna frågor, så att enbart ha några få, eller en öppen fråga i enkäten är att föredra menar 

Bryman (2011). När slutna frågor används kan informationen lätt datoriseras vilket förenklar 

sammanställningen och ger ett trovärdigt resultat (Bryman, 2011). Enkäten utformades med 

slutna frågor med ett vertikalt format. Bryman (2011) menar att genom att använda sig av 

slutna frågor med ett vertikalt format gör det tydligare var någonstans respondenten skall sätta 

sitt kryss. Fördelen med Facebook är att länken som lades ut nådde en bred målgrupp samt att 

de som är aktiva på Facebook är internetvana och bokar ofta sin hotellvistelse på internet. 

Nackdelen är att författarna till studien inte har kontroll på hur många som har tillgång till 

undersökningen vilket gör det svårt att beräkna bortfall. Enkäten avslutas med en fråga om 

hur de fick länken, via e-post eller Facebook vilket underlättar för författarna att särskilja var i 

från de olika svaren kommer ifrån. Enkäten var tillgänglig för respondenter i sex hela dagar 

innan den stängdes och svaren tolkades. 

 

6. Etisk planering för studiens genomförande 

De grundläggande etiska frågorna rör integriteten, frivillighet, konfidentialitet, anonymitet 

och integritet (Bryman, 2011). Bryman (2011) menar att de viktigaste aspekterna vid en etisk 



 17 

granskning är: om deltagarna i en undersökning kan komma till skada på något sätt, att 

privatlivet ska skyddas, informations och samtyckeskravet och frivilligheten. Dessa aspekter 

är som forskare viktiga att följa vilket kommer göras i denna studie. Det kommer att 

formuleras ett informationsbrev till respondenterna i enkäten där det kommer framgå vad 

studien går ut på samt att deltagandet är frivilligt (se Bilaga 2). De personuppgifter som 

lämnas och det material som samlas in ska enbart vara ämnat för studiens syfte och ska 

därefter behandlas konfidentiellt vilket anses viktigt för nyttjandekravet. 

 

7. Analys av data 

På webbplatsen enkät.se där enkäten utformades redovisades resultatet klart och tydligt med 

siffror samt diagram för varje fråga vilket innebar att datan inte behövde analyseras i ett 

ytterligare program. Patel och Davidson (2011) beskriver sammanställningen av svaren som 

en matematisk analys. Enkätsvaren analyserades genom diagram, siffror och tabeller. Enligt 

Bryman (2011) visar varje fråga en procentuell statistik. Varje fråga analyserades noggrant 

vilket alternativ flest respondenter hade valt följt av det som näst flest valt. Vid varje fråga 

noterades det även hur många som valt att inte svara. Resultatet sammanställdes och ställdes 

senare i resultatdiskussionen mot tidigare forskning, vilka likheter och skillnader som visades.  

 

8. Resultat 

185 respondenter svarade på enkäten varav 78 % var kvinnor och 19 % var män. 3 % valde att 

inte svara vilket kön de hade. Hälften, det vill säga 50 % av respondenterna var mellan åldern 

20-40 år, 39 % mellan 40-60 år, 10 % mellan 60-80 år och 3 % valde att inte svara på frågan. 

Utifrån enkäten var det 41 % som bor på hotell 1-3 ggr/år, 36 % 3-6 ggr/år, 20 % mer än 6 

ggr/år och 3 % svarade inte på frågan (se Figur 1).  
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Figur 1. Hur ofta olika åldersgrupper bor på hotell per år. 

 

Majoriteten, 64 % av respondenterna bokade hotell genom en tredjepartsida, 35 % på hotellets 

egen hemsida, 5 % av respondenter valde att boka via telefon, 5 % på annat sätt och 3 % 

svarade inte på frågan. Enligt undersökningen har 49 % av respondenterna någon gång bokat 

ett hotell de varit på tidigare, 34 % gör det ganska ofta, 11 % väldigt ofta, 2 % aldrig och 3 % 

besvarade inte frågan. 

 

8.1 Beslutsprocessen 

8.1.1 Word of mouth 

Totalt var det 37 % av respondenterna som tyckte att rekommendationer från omgivningen 

var ganska viktigt medan 23 % ansåg att det vara mycket viktigt, 22 % lite viktigt, 9 % inte 

viktigt alls, 8 % visste inte/hade ingen åsikt och 3 % svarade inte på frågan. Angående e-

WOM visade enkäten att gällande betyg på tredjepartsidor ansåg 41 % av respondenterna att 

det var ganska viktigt, 20 % mycket viktigt, 17 % lite viktigt, 12 % visste inte/hade ingen 

åsikt, 7 % inte viktigt alls och 3 % svarade inte (se Figur 2).  

 

 

Figur 2. Respondenters svar angående betyg på tredjepartsidor. 
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Betyg på Tripadvisor ansåg 28 % var ganska viktigt, 27 % visste inte/hade ingen åsikt, 15 % 

mycket viktigt, 14 % lite viktigt, 13 % inte viktigt alls, 3 % av respondenterna svarade inte. 

 

8.2 Bokningssidornas layout 

Bilder tyckte 51 % av respondenterna var mycket viktigt, 35 % ganska viktigt, 10 % lite 

viktigt, 0,5 % av respondenterna ansåg att det inte var viktigt alls, 0,5 % hade ingen 

åsikt/visste inte och 3 % svarade inte (se Figur 3). 

 

 

Figur 3. Respondenters svar angående hur viktigt bilder är vid val av hotell.  

 

8.3 Faktorer som påverkar val av hotell 

Läge påpekade 49 % av respondenterna var mycket viktigt, 41 % ganska viktigt, 5 % ansåg 

att läget var lite viktigt, 1 % av respondenterna hade ingen åsikt/visste inte och 4 % svarade 

inte på frågan. Pris var det 59 % av respondenterna som ansåg var ganska viktigt, 31 % 

mycket viktigt, 6 % lite viktigt, 1 % av respondenterna visste inte/hade ingen åsikt och 3 % av 

respondenterna svarade inte. Hur viktigt Wifi/teknologi var menade 32 % av respondenterna 

var lite viktigt, 29 % av respondenterna ganska viktigt, 19 % mycket viktigt, 12 % inte viktigt 

alls, 4 % valde vet inte/har ingen åsikt och 3 % av respondenterna svarade inte. Rumstyp 

tyckte 61 % av respondenterna var ganska viktigt, 18 % lite viktigt, 11 % mycket viktigt, 4 % 

inte viktigt alls, 3 % visste inte/hade ingen åsikt och 3 % av respondenterna svarade inte.  

 

Antal stjärnor på hotellet tyckte 50 % av respondenterna var ganska viktigt, 29 % lite viktigt, 

10 % ansåg det vara mycket viktigt, 4 % stycken inte viktigt alls, 4 % visste inte/hade ingen 

åsikt och 3 % av respondenterna svarade inte på frågan. Hotellkedja var det 53 % av 
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respondenterna som inte tyckte det var viktigt alls, 21 % lite viktigt medan 14 % av 

respondenterna ansåg det vara ganska viktigt, 8 % visste inte/hade ingen åsikt, 2 % tyckte det 

var mycket viktigt och 3 % valde att inte att svara.  

 

Kampanjer/rabatter tyckte 38 % av respondenterna var ganska viktigt, 33 % av 

respondenterna tyckte det var lite viktigt, 10 % inte viktigt alls, 9 % mycket viktigt, 8 % visste 

inte/hade ingen åsikt och 3 % svarade inte på frågan. Att gästen kan samla lojalitetspoäng i 

hotellkedjan ansåg 58 % av respondenterna inte var viktigt alls, 17 % lite viktigt, 11 % visste 

inte/hade ingen åsikt, 10 % ganska viktigt, 2 % mycket viktigt och 3 % svarade inte. 

Rumskvalité tyckte 54 % av respondenterna var ganska viktigt, 37 % mycket viktigt, 5 % lite 

viktigt, 0,5 % av respondenterna visste inte/hade ingen åsikt och 3 % valde att inte svara.  

 

Intryck av hotellets känsla/atmosfär tyckte 50 % var ganska viktigt, 35 % mycket viktigt, 6 % 

lite viktigt, 6 % visste inte/hade ingen åsikt, 1 % av respondenterna ansåg det inte viktigt alls 

och 3 % svarade inte på frågan. Design tyckte majoriteten 38 % av respondenterna var ganska 

viktigt, 29 % lite viktigt, 12 % inte viktig alls, 11 % mycket viktigt, 8 % visste inte/hade ingen 

åsikt och 3 & svarade inte på frågan.  

 

9. Resultatdiskussion  

År 2010 bokades 52,3 % av alla bokningar genom en online kanal (Bing et al., 2013). 

Resultaten från denna studie visade på att majoriteten, 64 % av respondenterna bokade hotell 

genom en tredjepartsida, 35 % på hotellets egen hemsida medan 5 % av respondenterna valde 

att boka via telefon. I undersökningen framgick det att respondenterna var relativt resvana då 

36 % bodde på hotell 3-6 gånger per år och 20 % mer än 6 gånger per år. Detta gav ett bra 

underlag då resvana vanligtvis har bra erfarenhet av att boka sin vistelse själv på internet. 

 

9.1 Beslutsprocessen 

9.1.1 Word of mouth 

Enligt Simpson (2009) är vänner, familjens yttrande och rekommendationer av stor betydelse. 

Han säger att människor litar mer på det släkt och vänner berättar än på reklam. Simpson 

(2009) påpekar att det är 20 % av de potentiella gästerna som frågar dem i sin närhet om 
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hotellrekommendationer. De flesta i denna studie, 37 % ansåg att rekommendationer från 

omgivningen var ganska viktigt, 23 % tyckte att det var mycket viktigt och lika många tyckte 

det var lite viktigt. Hanefors och Mossberg (2007) menar att inom resebranschen är word-of-

mouth viktigt då informationen ges på ett levande och informellt sätt. Resultatet i denna 

studie var oväntat då släkt och vänners yttranden inte hade lika stor betydelse som förväntat.  

 

Gällande e-WOM framkom det i studien att 41 % av respondenterna tyckte att betyg på 

tredjepartsidor var ganska viktigt och 20 % ansåg det som mycket viktigt (se Figur 2). Detta 

tyder på att rekommendationer från omgivningen har ungefär lika stor betydelse som betygen 

på tredjepartsidor. Fler tyckte att betygen på tredjepartsidor var viktigare än betygen på 

Tripadvisor där 28 % av respondenterna tyckte det var ganska viktigt medan 27 % visste inte 

eller hade ingen åsikt. Det visade på att nästan en tredjedel av respondenterna inte verkade 

använda sig av Tripadvisor då de inte hade någon åsikt medan 25 % tyckte det var mycket 

viktigt. De respondenter som svarade att de inte använder sig av Tripadvisor kanske inte 

använder sidan eller vet inte vad det innebär. Simpsons (2009) studie tyder på ett liknade 

resultat där det var 17 % som använde sig av webbsidor där andra gäster hade skrivit 

omdömen på Tripadvisor. Rummet, atmosfären och design är vanligt att gästerna recenserar 

på omdömessidor. Design ansåg 38 % av respondenterna i denna studie var ganska viktigt och 

29 % lite viktigt. Dohee och Perdue (2013) påpekade att sensoriska attribut också var viktigt 

vid val av ett hotell. Just frågan om design är väldigt individuell på grund av att det handlar 

om tycke och smak.  

 

9.2 Bokningssidornas layout 

Bing et al. (2013) hävdade att det fanns fler faktorer än de fysiska som till exempel läge och 

pris som spelade in angående hotellval vilket han påpekade var bland annat bilder på hotellet. 

Enligt resultaten i denna studie var det hälften av respondenterna som ansåg att bilder var 

mycket viktigt och 35 % ansåg att det var ganska viktigt vid val av hotell på internet. Bing et 

al. (2013) instämmer att talande bilder lindrar informationsflödet och presenterar ett mer 

lustfyllt element där gästen uppmuntras till att boka ett hotell som gästen inte hade gjort ifall 

det enbart hade varit text. Deras studie visade på att respondenterna kände sig tryggare när de 

presenterades bilder och kände att text var tråkigt vilket fick dem att avsluta processen tidigt 

(Bing et al., 2013). Bilder kan ha en betydande effekt för intryck av hotellets känsla och 

atmosfär vilket de flesta i undersökningen till denna studie tyckte var mycket eller ganska 
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viktigt. Intryck av hotellets känsla och atmosfär var nästan lika viktigt attribut som priset. 

Dohee och Perdue (2013) trycker på vikten av de affektiva, kognitiva och sensoriska 

attributen av val av hotell. De kom fram till att när gästen väljer ett hotell är det inte enbart på 

grund av attribut som pris och kvalitet utan även av känsloattribut som till exempel trivsel och 

en trygghetskänsla. Verma och Plaschka (2003) instämmer och skriver att det är svårt att 

skilja konkurrensen av hotell på de hårda värdena utan emotionella värden måste även vägas 

in för att kunna skilja på hotellen. Dessa värden och en trivsel känsla kan vara svår att 

förutspå innan gästen är på plats och det skriver Jones och Chen (2011) om, att det finns 

attribut som inte kan förutspås i förväg hur de upplevs som till exempel atmosfären eller hur 

sängen upplevs. Hotellets atmosfär kan inte upplevas innan gästen verkligen är på plats men 

genom bilder på webbsidan kan den få en känsla för hur det kommer att upplevas vilket 

resultatet i denna studie visade sig vara mycket viktigt. Även omgivningens semesterbilder på 

sociala medier kan ge intryck av hur hotellet framstår. Bing et al. (2013) menar också att 

bilder kan ge en ledtråd om den kommande upplevelsen av hotellet och när bilder var 

närvarande tillbringade deltagarna ännu mer tid på webbsidorna och utvärderade fler hotell. 

 

9.3 Faktorer som påverkar val av hotell 

Kevin et als. (2002) studie visade att gästers preferenser först och främst var rumspriset, 

därefter kom stjärnklassificeringen, läge och varumärket. Enligt denna undersökning ansåg 49 

% av respondenterna som deltog att läget var mycket viktigt och 41 % att det var ganska 

viktigt. Kevin et als. (2002) resultat instämmer med denna studie som visar på att vart hotellet 

är beläget har en betydande roll för vilket hotell fritidsresenären väljer.  

 

Studiens resultat kan instämma med att priset är viktigt då majoriteten, 59 % av 

respondenterna svarade att pris var ganska viktigt och att 31 % ansåg att det var mycket 

viktigt. Det tyder på att pris har en stor inverkan på vilket hotell som slutligen bokas. Prisets 

betydelse varierar mellan likaså länder som samhällsklasser. Liang et al. (2013) menar att 

hotell kan dra nytta av tredjepartsidorna då ofta hotell som har låga priser och har få rum kvar 

till försäljning får mindre engagemang och uppmärksamhet av tredjepartsidorna. De hotell 

som har höga priser och ett flertal rum till försäljning kan få mer uppmärksamhet och 

engagemang av tredjepartsidorna och hamnar därför högst upp på söklistan. Jones och Chen 

(2011) studie visade att priset inte var en av de viktigaste kriterierna vilket var motsatsen av 

Bing et als. (2013); Kevin et als. (2002) studie. Kashyap och Bojanic (2000) menar att då 
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fritidsresenärer är kända för att vara priskänsliga skulle förväntningarna på ett framtida 

återköp kunna vara beroende av pris men visade sig inte stämma. I denna studie visade det på 

att hälften av respondenterna har bokat ett hotell de tidigare besökt och 34 % gör det ganska 

ofta samt 11 % väldigt ofta. Antagligen kan det bero på att återbesöksgästen vet vad den får 

och känner sig trygg i det valet. 

 

Watkins (2003) menar att pris, rum och läge står för 70 % av hotellkriterierna och 30 % består 

av andra faktorer som teknologi, vilket blir mer och mer vanligt. Dock visade enkätstudien att 

32 % av respondenterna tyckte att wifi/teknologi endast var lite viktigt medan 19 % ansåg att 

det var mycket viktigt vilket påvisar motsatsen vad Watkins (2003) menar. Kanske kommer 

det att vända i framtiden för fritidsresenärer då den ständigt uppkopplade människan vill 

koppla av och inte vara uppkopplad under semestern? 

 

I beslutsprocessen är antal stjärnor en av de vanligaste kategorierna man kan välja på för att få 

fram ett hotellutbud som passar ens preferenser (Kevin et al., 2002). Studien visade på att 

hälften av respondenterna ansåg att antal stjärnor på hotellet var ganska viktigt vid 

beslutsprocessen medan 29 % ansåg att det var lite viktigt. För att få ett urval är stjärnor 

viktigt men antagligen inte vid det slutgiltiga beslutet.  

 

Enligt denna studie visade det sig att majoriteten ansåg att kampanjer och rabatter var ganska 

viktigt men nästan lika många respondenter ansåg att det var lite viktigt. Kashyap och Bojanic 

(2000) påpekar att fritidsresenärer lockas av kampanjer och rabatter vid val av hotell vilket 

inte stämmer helt med vad resultatet visade.  

 

Resultatet visade på att hotellkedja inte var någon viktig faktor där 53 % besvarade att det inte 

alls var viktigt medan 14 % ansåg det som ganska viktigt. Bing et al. (2013) påpekar att vid en 

sökning på en tredjepartsida kan sökningen sortera hotell utifrån bland annat en kedja. Enligt 

studien är inte detta så vanligt förekommande. Det tyder på att fritidsresenärer inte anser att 

hotellkedja är en viktig faktor i val av hotell och att de hellre väljer hotell utifrån andra 

faktorer.    

 

Vilken rumstyp det var ansåg majoriteten var ganska viktigt medan Kashyap och Bojanic 

(2000) menade att rumstypen kommer sist som preferens och Kevin et al. (2002) instämmer 

om att rumstypen är minst viktig för gästen. Dock visades resultatet på att majoriteten tyckte 
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det var ganska viktigt vilken rumstyp som presenteras. Kashyap och Bojanic (2000) påpekar 

även att rumstypen påverkar det totala värdet i valet även om det kommer sist bland 

preferenserna. Angående hur viktig rumskvalité var ansåg 54 % av respondenterna att det var 

ganska viktigt och 37 % mycket viktigt. Dohee och Perdue (2013) instämmer med att 

rumskvalité hade störst betydelse och var viktigast i val av hotell.  

 

Av de fritidsresenärer som besvarade enkäten ansåg majoriteten att det inte var viktigt att 

samla lojalitetspoäng i en hotellkedja medan 17 % tyckte det var lite viktigt. Watkins (2003) 

menar att lojalitetspoäng kommer att blir mer viktiga i framtiden. Dock pekar resultatet på att 

det inte alls var viktigt för fritidsresenärer att samla lojalitetspoäng. Däremot kan det vara en 

viktig faktor för affärsresenärer som ofta bor i samma hotellkedja. 

 

10. Metod- och materialdiskussion 

10.1 Litteratur och artiklar 

De flesta av de vetenskapliga artiklar som användes ansågs besvara syftet till studien var 

vetenskapliga artiklar som utfördes i Asien. Hade andra artiklar valts hade möjligtvis 

resultatet sett annorlunda ut då de kulturella skillnaderna mellan Asien och västvärlden skiljer 

sig markant. De flesta vetenskapliga artiklarna hittades genom Summon databas och enbart en 

vetenskaplig artikel genom Leasure Tourism Database. 

 

10.2 Enkät 

Den kvantitativa metoden fungerade bra till studien och redan efter tre dagar hade 113 svar 

kommit in. Även formen på enkäten visade sig fungera bra och efter att enkäten varit öppen i 

5 dagar hade 185 respondenter besvarat enkäten. Genom e-post kom 31 svar in och 148 svar 

från Facebook. Sex stycken respondenter klickade på länken men valde sen att inte svara på 

enkäten. Majoriteten som svarade på enkäten var kvinnor, detta kan bero på att det mest var 

kvinnor som kom i kontakt med enkäten på Facebook. När enkäten hade varit ute på 

Facebook i tre dagar lades den upp en gång till som en påminnelse vilket Bryman (2011) 

påpekar bör göras för att få in så många svar som möjligt. Även e-post länken skickades ut en 

gång till. 
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För att beräkna bortfallsanalys kan enbart de 104 enkäter som skickades via e-post inkluderas, 

vilket beräknades vara 73 stycken bortfall vilket innebär 71 %. Bortfallet tros kan bero på att 

de respondenter som fick enkäten via e-post inte kände sig motiverade till att svara då de inte 

var personer i författarnas närmaste kontaktnät. Då enkäten lades upp på Facebook samt 

delades vidare av respondenter i sin tur resulterade i att det inte gick att veta hur många som 

sett enkäten på Facebook men valt att inte svara, därför kan inte bortfallsanalys göras genom 

Facebook. En nackdel med Facebook är att det inte blir ett snitt av populationen som sådan då 

en risk är att respondenterna liknar författarnas samhällsklass, tycke, smak och resemönster. 

Fördelen med att skicka ut enkäten på Facebook är att enkäten snabbt nådde ut till många men 

även att respondenter delade inlägget vilket ökade svarsfrekvensen ytterligare. Det som är 

viktigt att tänka på vid kvantitativa undersökningar är reliabiliteten, att mätningarna är gjorda 

korrekt samt validiteten, att en har undersökt det som var tänkt att undersökas (Bryman, 

2011). Detta följdes genom undersökningen där svaren besvarades på de frågor som fanns 

efter den teoretiska bakgrunden var skriven. 

 

Den höga svarsfrekvensen från Facebook kan bero på att enkäten var enkelt utformad i en 

tilltalande layout samt att den tog maximalt tre minuter att besvara. Det kan också bero på att 

ämnet i denna studie är något som många berörs av och har erfarenhet av. Då ingen av 

respondenterna behövde ställa frågor om enkäten tyder det på att den var tydlig i sitt 

utformande.  

 

11. Forskningsetiskt utfall och diskussion 

I studien togs etiska principer med som att skicka med ett informationsbrev till 

respondenterna i enkätundersökningen där syftet till undersökningen tydligt framkom och att 

respondenterna själva bestämde om de ville delta eller inte. I informationsbrevet som 

skickades ut stod det även att uppgifter som kommer in enbart skulle användas för att studera 

forskningsämnet samt att personuppgifterna kommer behandlas konfidentiellt och förvaras 

där obehöriga inte kan komma åt dem (se Bilaga 2). Enligt Bryman (2011) används dessa 

principer för att skydda respondenterna i studien. I enkäten valde författarna att ha med ett 

svarsalternativ som var vet inte/har ingen åsikt för att respondenten inte skulle behöva känna 

sin tvungna att svara. 
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12. Slutsatser  

Studien bidrar till information om svenska fritidsresenärers val i beslutsprocessen vid bokning 

och det framkom att det finns ett antal faktorer som påverkar val av hotell på internet. Först 

och främst är det bilder samt hotellets läge som är de viktigaste faktorerna. Hur ett hotell 

presenteras genom bilder på internet har en betydande faktor för att få gästen att boka ett visst 

hotell. Bilder är både inbjudande och bidrar till att innan vistelsen få en känsla av hotellets 

atmosfär samt helhet vilket visade sig ha en betydande roll. Likaså framkom det att det är 

viktigt att hotellen är tydliga med vilket geografiskt läge hotellet har då det är en av de 

viktigaste faktorerna vid ett bokningsbeslut. Även priset spelar en stor roll i beslutsprocessen 

men vid kampanjer och rabatter lades inte lika stor vikt då det var lika många respondenter 

som tyckte att kampanjer och rabatter var ganska viktigt som lite viktigt. 

 

Ett oväntat resultat var att en tredjedel av respondenterna inte visste eller hade någon åsikt om 

betyg på Tripadvisor vilket tyder på att det är många som inte använder eller inte vet vad 

Tripadvisor är. Det var fler som ansåg att betygen andra gäster gav hotell på tredjepartsidor 

var viktigare än betygen på Tripadvisor. Rekommendationer från omgivningen visade sig vara 

tämligen viktigt strax efter betyg på tredjepartsidor. Rumstyp och rumskvalité var båda 

ganska viktiga faktorer vid beslutsprocessen. Vilken kedja hotellet tillhör och att samla 

lojalitetspoäng var inte någon avgörande faktor i beslutsprocessen vilket tyder på att personer 

i dagens samhälle är mer flexibla när det gäller hotellkedja. Dock var det mer intressant hur 

många stjärnor hotellet hade. Wifi/teknologi var märkligt nog inte en av de viktigaste 

faktorerna för fritidsresenärerna. Eventuellt kan det bero på att undersökningen gjordes på 

fritidsresenärer som eventuellt inte har samma behov av att vara uppkopplade som 

affärsresenären. Slutsatsen är att det finns många avgörande faktorer som påverkar gästens val 

av hotell på internet, utifrån denna studie är det bilder och läge som är allra viktigast följt av 

pris, intryck av hotellets känsla/atmosfär och betyg på tredjepartsidor. 

 

13. Praktisk användning och vidare forskning 

Denna studie skulle kunna användas av bland andra hotellets direktör, webbdesigner eller 

marknadsavdelningen då de kan se vilka faktorer den svenska fritidsresenären tycker är 

viktigast vid beslutsprocessen. Därefter kan de anpassa verksamheten och hur hotellet 

framstår på internet för att kunna öka bokningar av fritidsresenärer till hotellet. Resultatet 



 27 

visar på att hotellen bör lägga ned tid och omsorg kring bildernas kvalité och val av bilder på 

internet samt visa tydligt var det är beläget. Särskilt ett säsongsbetonat hotell med 

fritidsresenärer som sin största målgrupp skulle kunna dra nytta av resultatet i denna studie. 

Ett ämne för fortsatt forskning skulle kunna vara hur viktig teknologin kommer att vara i 

framtiden för fritidsresenärers val då vår studie visade på att det var fåtal personer som ansåg 

det som viktigt. 
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Sökmatris - databaser    Bilaga 1 

  

Datum Databas Sökord Antal 

ref. 

Kombi

-

nation 

Antal 

referenser 

i 

kombinatio

n 

Antal 

lästa 

abstrac

t 

Antal 

lästa 

artiklar 

Använda 

artiklar 

1/4 Summon 1.Choice 

hotel 

58 

278 

  3 1 0 

1/4 Summon 2. Hotel 

choice 

5827

8 

2+4 7318 3 3 3 

1/4 Summon 3. preference 

hotel 

2743

4 

1+3 1736 4 2 0 

1/4 Summon 4. factors 

hotelchoice 

0   0 0 0 

1/4 Summon 5. costumer 

preference 

hotel 

55   1 0 0 

2/4 Summon 6. choose 

hotel 

3131

4 

  5 2 2 

2/4 Summon 7. structural 

analysis 

perceptions 

270 

360 

7+6 1396 3 2 1 

8/4 Summon 8. choose 

hotel online 

8898

6 

  3 3 3 
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8/4 Leasure 

Tourism 

database 

9. choose 

hotel online 

36 9+3 8 4 1 0 

8/4 Leasure 

Tourism 

database 

10. book 

hotel online 

123   6 1 0 

8/4 

 

 

 

Leasure 

Tourism 

database 

11. costumer 

preference 

hotel 

159 11+12 19 3 1 2 

 

14/4 Summon 12. guest 

hotel choice 

190 

826  

  3 2 2 

14/4 Summon 13. booking 

hotel online 

2348   3 1  

15/4 Summon 14. third 

party 

websites 

5847

6 

  3 1 1 
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17/4 Summon 15. 

determining 

factors 

1 

622 

392 

15+2 11 229 5 2 0 
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      Bilaga 2 

Information om examensarbete  

“Vilka faktorer är viktiga vid gästens val av hotell” 

 

 

Författarna till detta examensarbete, Sandra Magnusson och Johanna Anell Andersson går 

sista året på Hotell och Värdskapsprogrammet vid Restaurang- och Hotellhögkolan i 

Grythyttan.  

 

Examensarbetet skrivs inom ämnet Måltidskunskap och Värdskap och vårt syfte är att 

undersöka vilka faktorer som styr fritidsresenärer vid val av hotell på internet. 

För att genomföra studien kommer en kvantitativ undersökning att göras där utskick av 

enkäter tar reda på fritidsresenärers tankegångar vid val av hotell på internet. Respondenterna 

till enkäterna kommer att behandlas anonymt och det är frivilligt att delta. Personuppgifter 

och material som inhämtas från enkätens resultat kommer förvaras där obehöriga inte kommer 

åt. Resultatet vi får utifrån enkäten kommer att ställas mot tidigare forskning och genom 

diskussionen hoppas vi komma fram till vilka faktorer vi har hittat.  

Genom att svara på enkät medger du ett samtycke att delta i undersökningen. 

 

Den som önskar kan sedan ta del av vår uppsats! 

 

Kontaktuppgifter 

Författarna 

Sandra Magnusson 

Herrhagsgatan 15A 

652 18 Karlstad magnusson.sandra@hotmail.com    0768-388712 

 

Johanna Anell Andersson 

Sellerivägen 2 

702 18 Örebro johanna.anell@hotmail.se    0708-258760 

 

Handledare Mats Carlbäck mats.carlback@fivepointfive.se 

Kursansvarig Åsa Öström asa.ostrom@oru.se 

 

Tack för er medverkan! 

Med vänliga hälsningar, 

Sandra Magnusson och Johanna Anell Andersson 

mailto:magnusson.sandra@hotmail.com
mailto:johanna.anell@hotmail.se
mailto:mats.carlback@fivepointfive.se
mailto:asa.ostrom@oru.se
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Enkätfrågor     Bilaga 3



 2 
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 4 
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Bilaga 4 

Loggböcker 

 

Sandras loggbok 

 

Planeringsfasen 

Datum Vad? När? Hur? Egna tankar och reflektioner 

31/3 Planerade inför planeringseminariet,   Detta kommer bli mer  

började skissa på formalian och ändrade  intressant att skriva om. 

till ett annat ämne. Kl. 8-16. 

 

1/4 Planeringseminarium Kl 13-16.   Känns bra att avgränsa 

oss. 

Vi ändrade syftet så det smalades ned  

och blev tydligare. Skrev och ändrade text  

i uppsatsen, sökte artiklar. Kl 17-19. 

 

2/4 Sökte artiklar & samlade fakta.   Hittade en del bra 

Sammanfattade dem. Kl 8.30-16.00.         vetenskapliga  artiklar. 

 

3/4  Sammanställde artiklar för att ha som  

bakgrund till teori delen. Kl 17-19. 

 

5/4  Skrev & omformulerade texten i teoridelen.    

Skrev lite extra där det behövdes. 

Skrev på metod. Läste igenom det som vi  Måste invänta svar. 

hade funnit i bakgrundsdelen och granskade.  från Mats 

Läste material på BB. Kl. 15-18. 

 

6/4 Skrev på bakgrunden, försökte väva ihop  Svårt att få den  

texten, få en struktur. Kl. 15-17.30.  strukturen man vill. 

 

8/4 Skrev på bakgrunden. Grupperade om texten  

hos fritidresenärer- och affärsresenärer rubrikerna.  

La till en rubrik som generell fakta kommer vara.   

Kl. 17-20. 

 

9/4 Skrev på bakgrunden, etik & metod.   

Kl. 8.30 - 16.30   

 

10/4 Skissade på frågor till enkäten, läste bakgrunden  Vill gärna ha feedback nu 
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(finslipade & korrekturläste) och utifrån det  för att kunna gå vidare. 

bestämdes förslag på frågor. Försöker få någon  

annan att läsa texten som vi skrivit för att se om  

det är något som är oklart i frågorna. Kl. 10-15.30. 

 

13/4 Korrekturläste bakgrunden, korrigerade texten  Riktigt bra att ha någon 

efter att en närstående hade läst texten & sökte  som kan läsa igenom 

nyare statistik. Sammanställde och skickade  arbetet med nya ögon! 

in dokumentet på Blackboard inför opponeringen  

den 15/4. Kl. 9 – 16. 

 

14/4 Förberedde inför opponering imorgon och  Svårt att veta om  

läste Camilio & Baltzars uppsats. Korrigerade  bakgrunden räcker. 

bakgrunden och sökte artiklar, korrigerade &  (Om vi har tillräckligt 

formulerade om enkätfrågorna då vi fick  med bra fakta) 

feedback av Mats. Kl. 8 - 16. 

 

15/4 Johanna & jag träffades innan opponeringen  

och gick igenom text i uppsatsen och   Korrigerade lite. Svårt att 

korrigerade lite överallt. Vi sammanställde  veta om vi är bra rätt väg 

kommentarer till Baltzar & Camilios uppsats,  då vi ej har fått feedback 

som vi opponerade på. Kl. 9 – 12. Sedan hade vi  om någon röd tråd. 

opponering från kl. 13 - 15. Ordnade  

med kommentarer från opponeringen. Kl. 16.30-18.  

 

16/4  Fortsatte korrigera bakgrunden (la till artikel)  

& ämnesrelevansen. Ändrade enkätfrågor.  Blev förvirrade av  

Gjorde pilotstudie & väntar på feedback på den.  feedbacken av  

Väntar även på feedback från handledare. Kl 8- 16. handledaren. 

 

17/4  Fick feedback från handledaren. Korrigerade  Svårt att veta om vi är på 

och formulerade & strukturerade om texten.  rätt spår. Har inte fått 

Sökte mer styrkande artiklar. Kl 8.00-16.00. någon hint än. 

 

18/4  Skickade in arbetet på Blackboard. 

 

20/4 Fick feedback från en vän som hade korrekturläst  Lite svårt att strukturera 

texten. Läste igenom & gjorde kommentarer ang.  ihop arbetet när vi sitter 

Cilla & Malins text inför opponeringen på onsdag.  på varsitt håll & jobbar. 

Korrigerade i ämnesrelevans, bakgrund & fyllde  

på mer text på metoddelen. Kl. 8.20- 16.00. 

 

21/4 Läste igenom arbetet till imorgon då Johanna &  Känns mycket bra att ses 

jag skall mötas tidigare för att gå igenom arbetets  och gå igenom arbetet. 

stora frågor. 1 h. 
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22/4 Johanna & jag träffades. Jobbade med alla delar.  

Strukturerade upp och diskuterade hur vi ska gå vidare. 

 + Opponeringstillfället Kl. 9.15-16.00. 

 

 

Genomförandefasen 
 

23/4  Träffade Johanna. Korrigerade alla delar,  Jobbade mycket effektivt. 

strukturerade upp ramverket för bakgrunden  Strukturerade upp bra. 

och diskuterade hur vi skulle lägga upp arbetet.  

Kl. 9-16.30. 

 

24/4 Finslipade på texten medan Johanna gjorde  Känns bra att enkäten är 

iordning enkäten. Diskuterade hur vi skulle  ute och vi kan fokusera 

skicka den. Facebook, mail eller båda.   på metoddelen medan  

Vi valde både & la till en fråga i enkäten  enkäten är ute. 

hur de fick enkäten (via e-post eller Facebook)  

så vi kan särkilja de som svarade via epost och  

de som svarade via Facebook sedan. Jag la ut  

enkäten på min Facebook sida & skrev på metoddelen. 

Kl. 8.45-15.30. 

 

27/4 Kollade hur enkätsvaren hade gått. Vi hade fått  

in 113 svar i morse. Korrigerade texten. Läste  

samhällsvetenskapliga metoder boken. Kl. 8- 14. 

 

28/4 Skrev på metod & material diskussion. Väntar på  Vi väntar på att enkäten 

feedback från handledaren ang. bakgrunden.  ska stängas så vi kan  

Korrigerade i texten smått. Fick feedback  börja skriva resultatet. 

av handledaren. Jobbade effektivt, inga raster. 

Kl.8.20 - 16.00. 

 

29/4 Läste texten om & om igen för att kontrollera  Känns bra att vi fått in 

meningsbyggnader osv. Idag stängde enkäten!  så många svar och att 

Började analysera resultatet och skrev   vi kan börja skriva  

resultatdiskussion. Jobbade på bra & effektivt! resultatet & diskussionen. 

KL.8-16. 

  

30/4 Träffade Johanna. Skrev på diskussionen. Kl. 8-16. 

 

4/5 Läste & korrigerade texten. Skrev på slutsatsen.  Skrev mycket på  

Kl. 8.30-15.30. slutsatsen. Svårt att veta 

hur stor/liten slutsatsen 

ska vara. 

 

5/5 Läste Alexandra & Johannas uppsats inför  

opponeringen den 6/5. Skrev kommentarer  

till deras text. Läste om och om igen vår  
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c-uppsats text & korrigerade. Kl.8.30-14.30.  

& 19-20. 

 

6/5 Träffade Johanna. Gick igenom uppsatsen  Känns alltid bara att ses & 

noga. Korrigerade text. Sedan hade vi   går igenom feedbacken 

studenternas egna seminarie med opponering  så vi är eniga vad som ska 

på en annan uppsats. Kl. 9-16.  korrigeras och hur. 

7/5 Korrigerade texten utifrån feedbacken   Ska vi skriva de viktigaste 

från opponeringen igår. Formulerade om  eller alla faktorers  

text samt fokuserade mycket på slutsatsen.  påverkan? 

Kl. 8-15.30. 

 

8/5 Korrigerade text, läste slutsatsen för att  

se om korrigeringar krävdes. 1 timme. 

 

11/5 Korrekturläste text & formulerade om.  

Rättade refenslistan. kl. 13.30-16.30. 

 

12/5 Korrigerade text. Fick feedback från handledaren.  Skulle behöva ett extra  

Kl. 8.30-12.    handledningsmöte till. 

 

13/5 Träffade Johanna. Korrigerade efter   Texten känns bara bättre 

feedbacken som kom igår. Gjorde uppsatsen  & bättre.  

färdig för att skickas in för opponeringen. Kl. 9-17. 

 

Färdigställandefasen 

19/5 Kunde ej delta på det obligatoriska  

seminariet idag. Skrev frånvaro uppgiften.  

Läste feedback-kommentarer från seminariet.  

Kl. 12-18. 

 

20/5 Korrigerade text utifrån feedbacken som  Svårt att korrigera på håll. 

vi fick under gårdagen av studenter &  

Tobias Nygren. Kl. 9- 16. 

 

21/5 Fortsatte att korrigerande och omformulera text.  Svårt att tolka hur 2 st 

Väntar på svar på mail ang. hur olika referenser  artikelförfattare skulle 

ska skrivas då det finns olika åsikter om detta  skrivas enligt RHS.  

och skrivråden är inte lätta att tolka.   Det står i RHS något 

Väntar på mail från Åsa Ö ang.   medan studenter säger 

referenshantering då RHS skrivråd var svårttolkat.  annat. 

Kl. 8.30-12. 

 

22/5 Läste texten för att se helheten. Väntar på  

mail från Åsa Ö ang. referenshanteringen.  

Kl. 8.30- 11 & 13-15. 

 

25/5 Läste texten för att se om det var något  
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som ska korrigeras. Väntar fortfarande  

på svar från kursansvarige om referenshantering  

då Mats ej kunde svara på den frågan. Kl. 8.30-12. 

 

26/5  Läste igenom texten för att finna ytterligare småfel.  Det känns som om vi  

Korrigerade små detaljer i texten, formalia samt  och texten är redo för 

referenserna, då vi fick svar från både handledare  examination snart!  

& kursansvarig hur de skulle hanteras. Kl. 8.30-14. 

 

27/5 Läste en sista gång och lämnade in uppsatsen 

 på Blackboard. Kl. 9-12. 

 

28/5 Fick opponeringschemat, läste deras uppsats. Fann en hel del fel. 

Kl. 9-16 

 

29/5  Skrev opponeringmanus, erratlista.  Finns mycket att säga. 

 Kl. 8.45-13.30 

 

1/6  Korrigerade det sista, skrev rent erratlista  

och opponeringsmanuset.  

Kl. 9-12. 

 

2/6 Skrev ut alla papper som skulle skrivas ut  Ser fram emot 4/6. 

till den 4/6 (opponeringstillfället) och skrev  

rent kommentarer kring respondenternas arbete.  

Kl. 9-12. 

 

4/6 Examination. Slut opponering.  Fick bra feedback. 

 Kl. 9.15-12.00.   Enbart små korrigeringar, 

 Korrigerade små saker efter feedbacken.  sedan skickas det in. 

 Kl. 12-16. 

 

8/6 Lämnade in den slutgiltiga uppsatsen.  Äntligen färdiga!   

 

Johannas loggbok 
 

Planeringsfasen 
 

Datum Vad? När? Hur? Egna tankar och 

reflektioner 

31/3 Planerade inför planeringseminariet, började  Försöker hitta ett ämne 

skissa på formalian och ändrade oss till ett  som intresserar oss och 

annat ämne. kl. 8-16   något vi vill ta reda på. 

 

1/4  Planeringsseminariet kl. 13-16.  Samlade ned syftet 
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     till 1 mening istället för 3. 

2/4 Artikelsökning och insamlande av material 9-16. Hittade tillsammans 5 bra. 

 

5/4 Läste material på BB och skrev på ämnesrelevans  Ibland svårt att greppa 

10-14    måltidskunskap och 

    värdskap där både kock, 

     sommerlier och hotell

     ingår. 

 

7/4 Fortsatte på bakgrunden och de olika rubriker  Försökte väva ihop affärs-  

som ska till 9.30-15.30. Skrev informationsbrevet. & fritidsresenärer och 

     bokning allmänt på  

     internet. 

 

8/4  Letade fler artiklar så vi har mer underlag  Finns många bra artiklar 

i bakgrunden 10-14.30   men bakgrunden får heller 

     inte bli alltför lång så 

     vi har nog det material 

     vi behöver nu.  

 

9/4 Fortsatte med bakgrunden samt började   Svårt vilka frågor vi ska 

med rubrikerna angående etik samt funderade  ha i enkäten. 

på enkät 9- 15.30 

 

10/4 Gjorde enkätfrågor utifrån bakgrund 9-15 Täcker våra frågor in och 

     stämmer överens med 

     bakgrunden? 

 

13/4 Rättade bakgrunden efter att en bekant   Bra att få någon att läsa 

korrläst texten. Lade upp vår bakgrund   som inte är insatt i ämnet. 

mm på BB inför seminarium 9-15.15 

 

14/4 Läste igenom Milo och Baltzars uppsats  Svårt att veta hur man ska 

inför opponering imorgon. Läser igenom Mats  begränsa sig i enkäten. 

feedback på vår enkät och korrigerar.  

Lägger till en intressant artikel. Får handledarfeedback  

på enkäten och korrigerar 8.30-15 

 

15/4 Studenternas egna seminarier 13-16 innan dess  Vet inte om vi ska ändra 

på 

träffades jag och Sandra och Johanna och gick  allt vi fick på feedback, en 

igenom text i uppsatsen och korrigerade.  del saker är ju en smaksak 

Vi sammanställde kommentarer till Baltzar &   

Camilos uppsats. Kl. 9 – 12. Sedan hade vi  

opponering som var från kl. 13 - 15. 
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16/4 Korrigerade bakgrund efter opponering,   Mycket som ska stämma  

la till en artikel vi blivit tipsade om. Gjorde  med enkät, metod & 

enkäten och skickade ut en pilotomgång,  bakgrund osv.. 

väntar på feedback av bakgrund från handledare  

8.30-16 

 

17/4 Fick feedback från handledaren och korrigerade  Ibland är det svårt att i  

inför att uppsatsen ska in till halvtidsseminariet,  text förstå vad det är  

skickade in på BB 8-15.30   handledaren vill åt som 

     kanske saknas i studien. 

     Svårt att jobba genom 

     drive ibland. 

 

20/4 Läste igenom Cecilia och Malins uppsats  Bra att få inspiration av 

inför opponering på onsdag. Fortsatte förbättra  en annan uppsats 

vår bakgrund från feedback från en bekant  

som läst den 8.30-15 

 

22/4 Diskuterade uppsatsens helhet, gick igenom  Bra att få muntlig 

opponering tillsammans. 11-13.   feedback cv handledare 

Halvtidsseminarium i Grythyttan 13.15-16. 

 

Genomförandefasen 

23/4 Gick igenom kommentarer för uppsatsens  Kom långt när man sitter 

helhet från handledare och opponering 9.30-16 tillsammans och arbetar. 

 

24/4  Korrigerade enkäten och skickade ut via mail  Kul att vara igång med 

och Facebook. Fortsatte även korrigering av  vår egen undersökning! 

bakgrunden och skrev på metoden 9.30-14.30. 

 

27/4 Kollade hur det gick med enkäten och skrev  113 svar redan på enkäten 

på alla rubriker under metod och material &  jättekul! Vissa rubriker är 

skickade ut enkäten igen på nytt på Facebook.  Svåra att förstå och vilken 

Väntar på feedback efter korrigering av   information som ska vara 

bakgrund 9-15   under vilken rubrik 

 

28/4 Vi har nu fått in över 150 svar. Väntar på  Blir lite inväntan på 

feedback fortfarande på bakgrunden, funderar  resultatet och feedback på 

på rubriker under resultat och resultatdiskussion,  bakgrunden innan vi kan 

jobbar vidare med metoddelen 8-16. Tar inga  jobba vidare. 

raster någon dag så tiden blir effektiv tid. 

 

29/4 Stoppade enkäten på morgonen då vi fått  Trodde aldrig på så  

in 185 svar! Jobbade med resultatet.   mycket svar!! Vi ligger  

Påbörjade resultatdiskussion. 8.30-16  bra till tidsmässigt. 
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30/4 Sågs i Karlstad och arbetade tillsammans  Kommer långt och vi 

med resultatdiskussionen 8-16.30.  börjar se vårt resultat i 

     förhållande till tidigare 

     forskning. 

 

4/5 Skrev hela slutsatsen 9-15.30  Svårt att veta hur

    detaljerad den ska vara.. 

 

5/5 Korrigerade hela texten och slutsatsen och  Vi börjar närma oss slutet 

finslipade innan inlämning på BB inför   och det är nu mest 

korrige- 

studenternas egna seminarier imorgon.   ringar kvar då resultat- 

Läste Johanna och Alexandras uppsats   diskussion och slutsats är  

och skrev kommentarer till dem 9-15  klar. 

 

 

6/5 Träffades i Grythyttan. Sen studenternas  Bra med feedback från de  

egna seminarier 9-15.30   i gruppen. 

 

7/5 Korrigering efter opponeringen i går,   Hur mycket i slutsatsen 

fokuserade på slutsats 8.30-16  ska vara resultat och hur 

     mycket ska vara egna  

     slutsatser? 

 

8/5 Korrigerade slutsats och referenslista   Intressant att vårt resultat 

mm 9-12    är lite avvikande från vad 

    vi trott.. 

 

11/5 Fortsatt småkorrigeringar och dubbelkoll  Upptäckte lite småmissar  

att vi läst ut resultatet rätt 8.45-11.30   i tolkning av resultatet. 

samt 15-16. 

 

12/5 Småkorrigeringar och väntar på feedback  Mycket att ändra nu i sista 

från handledare 8.30-11.15   stund innan vi skickar in. 

 

13/5 Ses och färdigställer hela uppsatsen så   Mycket fix med marignal,  

den är färdig för förgranskning 9-17  formalia etc. 

 

18/5 Läste en uppsats om honung inför   Dåligt att man inte fick 

morgondagens opponering, dock fick   opponent/respondent  

man veta kl 19 vilken uppsats som gällde  schemat tidigare. 

vilket var synd. 19-21 

 

19/5 Opponering och respondering i Grythyttan  Vi ligger bra till och det  
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samt korrigering efter det 9.15-16  är nu små korrigeringar  

     kvar, mest att utveckla 

     vad vårt resultat kan 

     användas till. 

 

Färdigställandefasen 

20/5 Korrigerar efter opponering och feedback  Lite svårt att sitta i olika 

från Tobias Nygren 9-16   städer. 

 

21/5 Fortsätter korrigera hela texten. lägger till  Lite problem med 

lite på praktisk användning 8.30-12  referenser hur de ska  

     skrivas et al eller alla 

     efternamn. 

 

25/5 Läser igenom hela texten för att hitta   Upptäcker lite småfel 

småfel, väntar på svar från kursannsvarig  

angående en referensfråga….8.45-12 

 

26/5  Jobbar med referenshantering efter svar   Man kan jobba och jobba 

från handledare samt formatet i övrigt 9-12 och aldrig bli nöjd i  

     oändlighet  

 

27/5 La upp uppsatsen på Blackboard inför  

examination. Kl. 9-12 

 

28/5  Börjar läsa Tildas och Nicoles uppsats inför  

opponering     Hittade många fel.. 

Kl. 9-14 

 

 

29/5  Fortsatt opponeringsarbete och erratalista Lättare att hitta fel i andra  

Kl. 8.45-13.30   uppsatser än sin egen. 

 

1/6  Skriver rent erratalista, loggbok och  

opponeringsmanus 9-12. 

 

2/6 Skriver ut allt så det är redo att lämnas ut  

den 4/6 samt skriver rent kommentarer att  

maila till respondenterna 9-12. 

 

4/6  Examination. 

 Kl. 9.15-12.00. 

 Korrigerade småsaker efter feedbacken. 

 Kl. 12-16. 

 


