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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen var att kartlägga vilka faktorer som konsumenter prioriterar när de väljer 

hotell. 

 

De respondenter som besvarade enkätundersökningen var författarnas vänner på community-

sajten Facebook. Detta gjorde att urvalet blev snedvridet och den största ålderskategorin var 20-

29 år. Vi tycker att detta gjorde studien mer intressant då vi har fått fram tydliga resultat kring 

vad denna åldersgrupp tycker är viktigt. 

 

Respondenterna i åldersgruppen 20-29 år tycker att Plats, Pris och Personer var de tre viktigaste 

faktorerna som de prioriterade vid val av hotell. 

 

Nyckelord: Hotell, Marknadsföringsmix, Konsumentbeteende 

 Abstract 
The purpose of this paper was to identify the factors that consumers value when choosing hotels.  

 

The group that answered the survey were friends of the authors on the community site 

"Facebook". This means that the selection of people was skewed and the largest age group was 

people aged between 20 to 29. We believe that this made the study more interesting when we 

retrieved clear results about what the group think is important.  

 

The people in the age group of 20-29 think that Place, Price and People are the three most valued 

factors when selecting hotels. 

 

Key Words: Management, Hotel, Marketing Mix, Consumer Behaviour
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

World Tourism Organization (UNWTO) har enligt olika undersökningar kommit fram till att det 

internationella resandet i världen har ökat med ungefär 120 procent sedan 1991. Asien står för en 

stor del av ökningen av resor världen över, medan vid en avgränsning till enbart Europa har en 

ökning på 90 procent skett. I Sverige har en ökning med 122 procent skett gällande den inkomna 

utländska turismen. Utvecklingen i Sverige har varit bra jämförelsevis med andra länder i 

världen och det har medfört att fler turister vill och har möjlighet att besöka landet. När 

finanskrisen och lågkonjunkturen slog till under 2009 bidrog det med minskat internationellt 

resande. Nedgången hamnade på så mycket som 5 procent. Men under åren 2010-2011 hann 

Sveriges procentandel stiga till 6,2 procent.(Tillväxtverket, 2012 s.29) 

 

Världsturistorganisationen, UNWTO, tog fram en prognos under 2011 som visar deras 

beräkningar kring utvecklingen av internationella resor inom de kommande 10-20 åren. 

Enligt UNWTO:s förväntningar kommer det internationella resandet att öka med cirka 45 

procent till totalt 1,36 miljarder resor år 2020. Fram till år 2030 kommer det enligt UNWTO:s 

förväntningar ha ökat med cirka 90 procent till totalt 1,8 miljarder resor. 620 miljoner resor 

förutses att göras inom och till Europa år 2020. Detta medför en ökning på 30 procent. Till år 

2030 beräknas 744 miljoner resor utföras inom och till Europa.(Tillväxtverket, 2012 s.30) 

Antal hotellgästnätter i Sverige 

Som diagrammet nedan visar har hotellnätterna i Sverige mellan åren 2001 och 2011 stadigt 

ökat, bortsett från några mindre fall kring 2002 och 2003 (Statistiska Centralbyrån, odat.). I 

februari 2013 var det 1 878 806 gästnätter på hotellen i Sverige varav 79,3 % av besökarna var 

från Sverige (Statistiska Centralbyrån, 2013a s.10). 

 

Figur 1.1: Inkvarteringsstatistik på hotellanläggningar i Sverige mellan åren 2001 och 2011 
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Aktuellt i hotellbranschen 

Traveltrends kommer varje månad ut med aktuella trender inom olika turismbranscher. Inom 

hotellbranschen för mars månad har de bland annat skrivit om att Stefan Karlsson, 

Hotellentreprenör, tycker att klassificeringsidén om stjärnor är löjlig i och med att kunderna idag 

inte bryr sig om hur många stjärnor ett hotell har (Traveltrends, 2013 s.2). 

 

Traveltrends skriver också att antalet hotellgäster i Stockholm ökade under 2012 till en total på 

11 miljoner gästnätter (Traveltrends, 2013 s.3). De skriver även att det inte beror på européerna 

då den europeiska marknaden, utan Norden inräknad, minskade med 0,6 procent. Totalt bestod 

hela Sveriges kommersiella gästnätter av 52,8 miljoner (Traveltrends, 2013 s.3). 

1.2 Problemformulering 
Denna uppsats handlar om konsumentbeteenden. Vad är det egentligen som påverkar en 

konsument att köpa en hotellvistelse? Ett konsumentbeteende handlar om att förstå varför, när, 

var, hur, hur mycket, hur ofta och hur länge kunden kommer att vara återkommande (Söderlund, 

2001 s.31). En konsuments beslutsprocess beror mycket på olika externa faktorer som 

exempelvis stadium i familjelivscykeln. Beroende på om konsumenten är barn, tonåring, vuxen 

eller pensionär är det olika faktorer som är olika viktiga (Swarbrooke & Horner, 2007 s.93-94). 

Det är viktigt för företag att veta vad konsumenterna efterfrågar för att sedan kunna erbjuda ett 

sådant utbud. 

 

Utifrån att vår undersökning av de olika könen (kvinna respektive man) som var våra 

respondenter i undersökningen, kunde vi konstatera om våra hypoteser kring konsumenters 

beslutsprocess överensstämmer med "verkligheten". Uppsatsens ena huvudämne är 

konsumentbeteende och därför kan man placera in kön som en kategori då både man och kvinna 

konsumerar en hotellvistelse och dess utbud när de åker iväg. En konsuments beteende skiljer sig 

från person och därför tycker vi att kön var intressant att ta upp i vår undersökning, 

prioriteringen ligger olika för männen och kvinnorna men finns även samband när de väljer kring 

hotellens utbud. 

 

Nuförtiden reser människor i allt större grad och UNWTO förutspår att resandet bara kommer att 

öka (se kapitel 1.1 Bakgrund). Hotellmarknaden är en av de ledande marknaderna inom 

turismbranschen och tar emot en stor mängd turister varje år (TravelNews, 2012). Vi undrar 

vilka faktorer det är som påverkar en konsument att välja ett visst hotell. 

 

Alastair M. Morrison är en av många författare som skriver om faktorer som påverkar en 

konsuments val. I Morrisons teori finns faktorerna: pris, plats, produkt, påverkan, paketering, 

programmering, personer och partnerskap. I denna studie kommer dessa åtta faktorer att 

undersökas kring dess påverkan på en konsuments beslutsprocess. Förutom dessa åtta faktorer 

har vi även valt att undersöka faktorn hållbarhet. I uppsatsen menas hållbarhet det arbete som 

hotellen utför för att bidra till en bättre miljö. Exempelvis kan hotellen ha olika skriftliga policys 

om hur maten de serverar ska behandlas både innan och efter, hur ofta handdukar ska tvättas 

eller hur sophanteringen ska se ut. Då 83 % av Sveriges besökare bor på hotell (Statistiska 

Centralbyrån, 2013b s.32) bidrar hotellbranschen automatiskt till turismen och kan därmed 

påverka hur miljöhanteringen sker. Turismen i sig bidrar till att landet får in mer pengar, vilket 

innebär att landet får en stabilare ekonomi (Turistdelegationen, 1998 s.18) 
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Vi valde ämnet då vi tycker att det är intressant att se vilka faktorer som påverkar en konsument 

vid val av hotell, men även för att undersöka vilka faktorer hotell bör prioritera i sin 

marknadsföring. 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga vilka faktorer som konsumenterna prioriterar vid val av 

hotell. 

1.3.1 Frågeställningar 

1. Vilka faktorer påverkar konsumentens val av hotell? 

2. Tycker konsumenter att ett hållbarhetsarbete är viktigt vid val av hotell? 

3. Hur ser fördelningen ut mellan olika kluster (respondentgrupper)? 

1.4 Avgränsningar 

Morrison 

Vi har valt att avgränsa oss till Alastair Morrisons 8P-teori. Teorin kom till 1989 och sedan dess 

har det skett ett paradigmskifte från P-teorierna till relationsmarknadsföring (Grönroos, 1997). 

Anledningen till varför vi har valt att ändå använda oss av just Morrisons 8P-teori trots att den är 

gammal och påkommen innan det paradigmskifte som vi idag lever i är för att vi vill se om 

denna teori fortfarande är aktuell vad gäller dess faktorer vid val av hotell. Vi tror nämligen att 

dessa faktorer som teoretiserades 1989 är högst aktuella idag. 

Hållbarhet 

Anledningen varför vi har valt till ytterligare en faktor, hållbarhet, i Morrisons 8P-teori är för att 

hållbarhet idag är ett aktuellt ämne som många företag skyltar med att de arbetar med. Vi ville 

därför undersöka om hållbarhetsarbete är något som påverkar en konsuments val när de väljer 

hotell. Detta då vi tror att denna faktor kommer att behöva prioriteras i framtiden för att en 

destinations bärkraft inte ska överkonsumeras. 

1.5 Definitioner 

Hållbar turism 

Brundtlandskommissionen förklarar hållbar utveckling utifrån begreppen ekonomisk, social och 

ekologisk utveckling. Hållbar utveckling är den utveckling som tillfredsställer de behov som 

finns idag samtidigt som det skapas utrymme för framtida generationer att tillfredsställa sina 

behov. (FN, 1987 s.15).  

 

Ekologisk utveckling handlar om miljöbevarande och hållbar försörjning. Hur ekosystemets 

produktion säkras på lång sikt och hur jordens resurser används på ett effektivt sätt. (FN, 1987 

s.15). Social utveckling handlar om människan. Hur vi kan agera för att bidra till den sociala 

utvecklingen, vilket exempelvis är utrotning av fattigdomen, skapa jämlikhet och jämställdhet 

och att erbjuda god utbildning till alla. (FN, 1987 s.43). Ekonomisk utveckling handlar om att 

den ekonomiska tillväxten på lång sikt inte ska riskeras då den fungerar som bas för ett ökat 

materiellt välstånd. Hög tillväxt innebär mer resurser. (FN, Brundtlandsrapporten, s.41). 
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Bärförmåga 

Turistdelegationen har förklarat begreppet bärförmåga som ”det maximala antalet personer som 

kan utnyttja en plats utan att olika former av oacceptabla effekter uppträder” (Turistdelegationen, 

1998, s.26). Ju fler människor som kommer till en plats desto mer skadas platsen om inte besöket 

sker på ett hållbart sätt. 

Kundlojalitet 

”Kundlojalitet är individens tendens att fortsätta – över tiden – att uppvisa samma beteende som 

tidigare uppvisats i liknande situationer, till exempel att fortsätta köpa samma varumärke och 

produkt i samma butik varje gång individen har behov av samma eller liknande varumärke eller 

produkt.” (Reynolds et al 1974-75, se Söderlund, 2001 s. 29). 

1.6 Disposition 

Kapitel 1: Inledning 

I detta kapitel tar vi upp hur hotellbranschen ser ut och har sett ut genom åren med tanke på 

inkvarteringsstatistik och aktuella trender. Här tas även uppsatsens syfte och frågeställningar upp 

samt uppsatsens disposition presenteras. 

 

Kapitel 2: Metod 

I detta kapitel beskrivs hur vi har gått tillväga med uppsatsen. Här berättar vi vad kvantitativ 

metod är, hur enkätundersökningen har utformats och genomförts, hur analysen har gått till, vi 

tar även upp den etiska och juridiska skyldigheten som vi har som författare samt kritisk 

granskning i form av hur denna uppsats har genomförts. 

 

Kapitel 3: Teori 

I detta kapitel förklaras de teorier som vi anses vara lämpliga för studien. Eftersom 

avgränsningen är Morrisons 8P-teori så finns den förklarad då studien bygger på denna teoris 

faktorer. Däremot handlar uppsatsen främst om hur konsumenters beslutsprocess ser ut och 

därför finns även detta finns förklarat under teorin ”Konsumentbeteende”. 

 

Kapitel 4: Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten från enkätundersökningen. I olika bivariata diagram 

presenteras svaren från enkätundersökningen så att uppsatsens syfte kan besvaras. Diagramen är 

formade utefter våra hypoteser som läsaren kan ta del av under punkt 1.5. I detta kapitel har vi 

även tagit fram medelvärdet, medianen och den statistiska signifikansen på sambandet mellan de 

undersökta variablerna. 

 

Kapitel 5: Analys 

Det är i detta kapitel som slutsatserna av uppsatsen formuleras fram. Utifrån 

konsumentbeteendeteorin och Morrisons 8P-teori samt tidigare studier appliceras vårt resultat 

som då antingen bekräftas eller motbevisas. 

 

Kapitel 6: Slutsatser 

I detta kapitel kommer slutsatserna från kapitel fem presenteras tydligt. Detta är svaren på 

uppsatsens frågeställningar. I kapitlet kommer även förslag för fortsatt forskning tas fram. 
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2. Metod 

2.1 Kvantitativ metod 
Vi valde att använda oss av en kvantitativ metod då denna undersökningsmetod gör det möjligt 

för oss att besvara syftet med uppsatsen.  Vi är dock medvetna om att undersökningens syfte 

även hade gått att besvara med hjälp av en kvalitativ undersökningsmetod. Med kvantitativ 

metod används siffror för att stödja resultatet (Bryman, 2011 s.150). Hjerm & Lindgren (2010, 

s.24-25) beskriver ett kvantitativt arbetssätt som något där siffror sätts på underlaget som ska 

analyseras. En kvantitativ metod är den bästa metoden att använda om syftet med studien är att 

sätta siffror på resultatet (Eliasson, 2010 s.30). I vår undersökning vill vi kunna kartlägga vilka 

faktorer som konsumenter prioriterar och därmed kommer siffror att användas vid analysen för 

att på så sätt kunna avgöra prioriteringsordningen. 

 

Eliasson (2010, s.30) skriver att kvantitativa metoder är bra vid generalisering. Undersökningen 

kan alltså ske på en liten grupp men anpassas till en stor grupp. Vår undersökning har haft 195 

respondenter och resultatet från vår undersökning kan generaliseras till en större population inom 

ålderskategorin 20-29 år. Populationen i vår undersökning är personerna som är medlemmar på 

Facebook. Community-sajten Facebook har sedan mars 2013 1.11 miljarder medlemmar 

(Number of active users at Facebook over the year, 2013). I vår undersökning avgränsade vi oss 

till våra vänner och skickade ut enkätundersökningen till 908 personer och fick 195 svar.  

 

En kvantitativ metod är bra för breda undersökningar (Eliasson, 2010 s.30). Vi har valt att 

undersöka åtta stycken faktorer som kan påverka konsumentens val av hotell. Detta kan uppfattas 

som en bred undersökning då dessa faktorer omfattar olika kategorier som hotell måste tänka på 

vid deras marknadsföring. Eggeby & Söderberg (1999, s.20) skriver att kvantitativa metoder 

hjälper till att strukturera data. Det är viktigt att vårt resultat från enkätundersökningen på ett 

tydligt sätt struktureras upp och redovisas. På detta sätt har en analys kunnat genomföras utan 

svårigheter. 

Undersökningsdesign 

Undersökningen genomfördes ur en tvärsnittsdesign, vilket innebär att respondenterna enbart har 

ställt upp och svarat på enkäten vid en tidpunkt (Johannessen & Tufte, 2003 s.50-51). Bryman & 

Bell (2005 s.66) skriver om tvärsnittsdesign med surveyundersökning där det menas att den 

insamlade data främst har skett via enkäter. För att det ska räknas som en tvärsnittsdesign är det 

viktigt att undersökningen innefattar mer än ett fall (Bryman & Bell, 2005 s.65), det vill säga i 

vår studie flera individer som besvarat vår enkätundersökning.  Det är även viktigt att 

undersökningen sker vid en speciell tidpunkt (Bryman & Bell, 2005 s.66) och i vårt fall skedde 

undersökningen inom tidsperioden 8 april klockan 09:45 – 22 april klockan 22:00. 

2.2 Tillvägagångssätt 
Studien har genomförts med hjälp av en pilotundersökning och en enkätundersökning. Svaren på 

forskningsfrågan; vilken faktor som mest påverkar kundens val av hotell, har analyserats fram 

genom enkätundersökningen. 
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Hypoteser 

Innan studien genomfördes utformades hypoteser utifrån författarnas egna uppfattningar kring 

hur resultatet skulle bli. Dessa hypoteser presenteras nedan. 

 

Plats: Vi tror att hotellets plats är viktigare för kvinnor än för män. Vi tror att kvinnorna är mer 

bekväma av sig än vad männen är. Kvinnor vill ha närmare till strand, shopping och 

restauranger. 

 

Produkt: Vi tror att ett hotells produktutbud är viktigare för kvinnor än för män. Vi tror även att 

produktutbudets betydelse beror på åldern. Äldre personer har mer krav på utbudet. Både 

kvinnor och äldre personer vill ha det bekvämt på sin resa enligt oss. 

 

Personal: Vi tror att hotellpersonalens bemötande spelar mest roll för äldre då yngre inte 

spenderar lika mycket tid på hotellet och inte behöver lika mycket hjälp. 

 

Pris: När det gäller priset som en påverkande faktor vid val av hotell tror vi att ju högre 

månadsinkomst en person har desto mindre betydelse har priset. Vi tror även att sysselsättningen 

spelar stor roll, som student väljs budgetalternativ medan heltidsanställda inte bryr sig så mycket 

om priset. Vi tror även att kvinnor tänker mer på priset än vad män gör. 

 

Paketering & Programmering: Vi tror att färdiga paket med olika erbjudanden lockar äldre mer 

än vad de lockar yngre människor. Vi tror även att dessa paketerbjudanden kan locka 

barnfamiljer i form av All Inclusive-erbjudanden. Vi tror att barnfamiljer och äldre föredrar ett 

bekvämare val av resor som redan är färdigpaketerade. 

 

Påverkan: Vi tror att äldre människor påverkas främst av word-of-mouth samt av egna tidigare 

erfarenheter medan yngre människor påverkas mer av media exempelvis Facebook och 

Tripadvisor. Vi tror att yngre är mer insatta inom sociala medier medan de äldre fortfarande 

använder sig av traditionell media såsom tidningar/kataloger och resebyråer.  

 

Partnerskap: Då denna faktor riktar sig främst till affärsresenärer eller stamkunder tror vi att 

sysselsättningen påverkar valet. Om en person reser mycket till ett hotell tror vi att en fast 

anställning med bra inkomst är en förutsättning. 

 

Hållbarhet: Vi tror att hållbarhetsaspekten påverkas av inkomsten, ju högre inkomst en person 

har desto mer pengar kan denna lägga på hotellet och då kan personen bidra till miljön. Vi tror 

även att åldern är en betydande faktor då äldre bryr sig mer om miljön än vad yngre gör. 

Pilotundersökning: 

Innan enkätundersökningen utformades genomfördes en pilotundersökning. Då frågade vi några 

stycken i vår närhet vad de tyckte om vår enkätundersökning. Här såg vi om 

enkätundersökningen var lätt att förstå och om den var genomförbar. Med pilotundersökning 

menas att forskaren säkerställer att enkätfrågorna fungerar som det är tänkt på ett visst antal 

individer (Bryman & Bell, 2005 s.191). 

 

Pilotundersökningen genomfördes den 4 april 2013 där åtta personer fick titta på 

enkätundersökningen och berätta för oss vad de tyckte om layouten och frågornas tydlighet. Med 
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hjälp av pilotundersökningen kom vi fram till att vi kunde förbättra några frågor och därmed få 

bort onödig hjälptext. Vi fick veta att undersökningen i allmänhet hade en bra layout och att 

frågorna var tydliga. Vi fick även veta att undersökningen var genomförbar. 

Enkätundersökning: 

Vi använde oss av en kvantitativ studie där den primära datainsamlingen samlats in via en 

webbaserad enkätundersökning med ett urval på 908 personer. Med hjälp av Google Form 

utformades enkätundersökningen efter att ett pilottest på frågorna gjordes. Vi valde att använda 

oss av en webbaserad enkätundersökning då vi ansåg det vara ett enkelt och miljövänligt sätt att 

få ut enkäter till många. För att sprida enkäten gjorde vi ett evenemang på Facebook där vi bjöd 

in alla våra vänner (den 8 april 2013) att delta. Enkätundersökningen hade frågor om varför 

respondenterna väljer ett visst hotell, vilka faktorer det är som påverkar. Här utgick vi från teorin 

om marknadsföringsmixen och faktorerna plats, produkt, personer, pris, 

paketering/programmering, påverkan, partnerskap och hållbarhet. 

 

Enkätundersökningen bestod av fasta frågor där respondenterna fick välja det svaralternativ som 

passade bäst in på dem. Fördelen med att använda sig av fasta frågor, skriver Denscombe (2009 

s.221), är att frågorna enkelt kvantifieras i en form forskaren valt i förväg och kan därmed lättare 

jämföras. Enkätundersökningens missivbrev utformades efter Trosts idéer från boken 

Enkätboken. Även påminnelsebreven och tackbrevet utformades efter denna bok. En mall över 

enkätundersökningen återfinns i bilaga 1. 

 

Den 15 april skickades det ut en påminnelse (se bilaga 2) som uppmanade respondenterna att 

besvara enkäten om de inte redan hade gjort det. I påminnelsen framkom det även att vi var 

tacksamma till de som redan besvarat enkätundersökningen. Påminnelsen lades upp som 

Facebook-statusar på våra Facebook-konton. Anledningen till varför påminnelsen skickades ut 

på detta sätt var att det inte gick att göra ett massutskick då Facebook ser det som spam när 

samma meddelande skickas ut till 908 personer. Den 21 april skickades den andra påminnelsen 

ut med informationen om att det endast var en dag kvar att besvara enkätundersökningen. Denna 

påminnelse lades upp på enkätundersökningens evenemangssida på Facebook och även som 

Facebook-statusar på våra Facebook-konton. Den 22 april skickades den tredje och sista 

påminnelsen ut med information om att det endast var 2,5 timme kvar att besvara 

enkätundersökningen. Påminnelsen lades upp på enkätundersökningens evenemangssida på 

Facebook och även som Facebook-statusar på våra Facebook-konton. Den 24 april skickades ett 

tackbrev ut med informationen om hur många svar vi fått in samt att vi tackade för all hjälp. 

Detta tackbrev lades upp på enkätundersökningens evenemangssida på Facebook. 

Urval och studiens population 

Vi valde att göra ett icke-sannorlikhetsurval, närmare bestämt ett bekvämlighetsurval, för att vi 

ansåg att det på så sätt skulle öka våra chanser på att få in många svar snabbt. Denscombe (2009 

s.39) förklarar bekvämlighetsurval som ett urval som gjorts där författarna har varit bekväma och 

tagit till vara på det som finns i närheten. Urvalet bestod av 908 stycken personer som författarna 

hade som vänner på Facebook den 8 april 2013.Av författarnas alla vänner blev enbart de som 

kunde svenska utvalda. Studiens population var alla användare på Community-sajten Facebook.  

 

Holme & Solvang (1997 s. 192) skriver om snedhet vid en stickprovsundersökning. Detta 

innebär att en undersökning har upprepande avvikelser i form av en viss typ av karaktär vid 
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jämförande med populationen, exempelvis kön eller ålder. Dock blir resultatet detsamma, det blir 

ett snedvridet urval. I vår undersökning är åldern en upprepande avvikelse, detta beror på att 

författarna har flest vänner i åldern 20-29 år och därför har denna åldersgrupp flest respondenter.  

Bortfall 

Bortfall är de individer som väljer att avstå från att besvara, i vårt fall, enkätundersökningen 

(Bryman & Bell, 2005 s.111). Detta uppstår, enligt Bryman & Bell (2005, s.111) när urvalet inte 

själva har fått välja om de vill ställa upp eller inte. Vårt urval bestod av 908 personer, vi fick in 

totalt 195 enkäter vilket gav oss ett bortfall på 78.5%. 

2.3 Etik och juridik 

Forskning har fyra stycken allmänna huvudkrav som måste uppfyllas när det gäller etiska 

riktlinjer. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Johannessen & Tufte, 2003 s.59-66). Vi har för att uppnå informationskravet 

förklarat för respondenterna i början av enkätundersökningen, syftet med undersökningen och 

varför vi vill att de ska svara. För att uppnå samtyckeskravet har ingen respondent blivit hotad 

till att delta i undersökningen. Alla respondenter blev inbjudna via Facebook med en uppmaning 

om att delta, vi sa inte att det var ett krav. För att uppnå konfidentialitetskravet valde vi att 

erbjuda anonymitet, vi frågade inte efter deras namn. Det var respondentens egna val att meddela 

om de deltagit i enkätundersökningen, men var inget krav. Det var även enbart vi som kunde 

komma åt svaren på enkätundersökningen. För att uppnå nyttjandekravet har vi enbart använt 

svaren från enkätundersökningen till denna uppsats. 

2.4 Kvantitativ analysmetod 

Analysen i denna studie låg som en bedömningsgrund för företeelsens storlek vid en viss 

tidpunkt (Eggeby & Söderberg, 1999 s.20). Enligt Johannessen & Tufte (2003 s.190) sker 

bivariata analyser på olika sätt beroende på vilka variabler som ska mätas. Vi valde att se om det 

finns samband mellan nominal- vs ordinalvariabler samt ordinal- vs kvot/intervallvariabler. 

Johannessen & Tufte (2003 s.190) skriver att nominal- vs ordinalvariabler kan analyseras genom 

att undersöka genomsnitt och median och ordinal- vs kvot/intervallvariabler kan analyseras 

genom att undersöka korrelation (Pearsons R), och det är så vi har valt att genomföra våra 

analyser. 

 

Resultatet av enkätundersökningen har analyserats i följande steg: först sammanställde vi svaren 

i ett excel-dokument. Efter det använde vi oss av SPSS för att ställa de olika variablerna mot 

varandra. Detta innebar att vi kunde se om det fanns samband mellan bakgrundsfaktorerna och 

Morrisons 8P-faktorer. För att förtydliga dessa mönster ritades bivariata diagram upp. 

 

Vi har kopplat undersökningen till tidigare studier om faktorer som påverkar konsumenters val 

av hotell. Under rubriken 3.3 Tidigare studier som berör turister och faktorer som påverkar 

deras beslutsprocess, har vi listat ett antal tidigare studier som vårt resultat har jämförts med. Vi 

har även undersökt om hypoteserna, som vi utformade innan studien började, som visar att det 

finns ett samband mellan faktorerna, har stöd från tidigare studier. 

Statistiska sambandsanalyser 

Vi har valt att använda oss av korrelation (Pearsons R), median och medelvärde när vi har gjort 

de statistiska sambandsanalyserna av enkätundersökningen. 
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Pearsons R är en metod för att se samband mellan olika intervall- och kvotvariabler (Johannessen 

& Tufte, 2003 s.190) Denna analys har gjorts med hjälp av programmet SPSS Statistics. 

Statistisk signifikans använder vi för att se om det finns ett statistiskt signifikant samband mellan 

variablerna eller inte. För att det ska vara ett statistiskt signifikant samband ska värdet på "sig. 

(2-tailed)" vara under 0,05, alltså 5 % (Körner & Wahlgren, 2005 s.131). Ju närmare 0 

signifikansen ligger desto starkare samband är det mellan variablerna. Dessa sambandsanalyser 

presenteras under resultatet från enkätundersökningen och tabellen från SPSS ligger i bilaga 4. 

 

Median är det värde som befinner sig i mitten och på så sätt räknas det representativa värdet fram 

(Johannesson & Tufte, 2003 s.167). Beräkningen sker i tre steg, först rangordnas alla enheter 

från lägsta till högsta värdet. Efter det letas enheten som befinner sig i mitten fram och till sist 

identifieras det mittersta värdet (ibid. s.167-168). Vi valde att använda median som analysmetod 

för att se vilket det mittersta värdet var och jämföra det med medelvärdet för att se om analysen 

av de två variablerna som jämförts stämmer överens med det genomsnittliga värdet. 

 

Medelvärdet beräknas genom att ta summan av de observerade värdena och dividera med det 

totala antalet observationer (Körner & Wahlgren, 2005 s.47). Anledningen till varför vi valde att 

använda oss av medelvärdet i vår analys var för att vi vill se det genomsnittliga värdet utan att ta 

hänsyn till några extremfall. Genom att jämföra medelvärdet och medianen samt det 

svarsalternativ som flest respondenter besvarat kunde vi se om det fanns någon sanning i 

påståendena.  

2.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om i fall den insamlade datan är relevant för det studien undersöker 

(Johannessen & Tufte, 2003 s.267). I vår uppsats är all insamlad data gjord genom den 

enkätundersökning som skickades ut. Alla frågor i enkätundersökningen har kopplats med 

uppsatsens frågeställning och därför är den insamlade datan relevant för studien. 

 

Reliabilitet är hur trovärdig den insamlade datan är (Johannessen & Tufte, 2003 s.265). Detta 

kan undersökas genom att samma undersökning upprepas och samma resultat redovisas. Vi har i 

vår studie sett hur hög reliabilteten är genom att jämföra de resultat som vi får fram med vad 

tidigare studier har kommit fram till. 

2.6 Kritisk granskning 

Källor 

Internetkällor anses vara mindre pålitliga än tryckta källor (Denscombe, 2009 s.422). 

Informationen från de Internetkällor som vi har använt oss av anser vi som ett seriöst och säkert 

material då det är hämtat från Internetkällor som exempelvis Statistiska Centralbyrån och Visit 

Sweden. De tryckta källorna som vi har använt oss av är böcker och vetenskapliga artiklar.  De 

vetenskapliga artiklarna är hämtade från tidskrifter som exempelvis "Journal of Consumer 

Research" och "Journal of Advertising Research".  Böckerna är av författare som är fördjupade 

inom exempelvis ämnena konsumentbeteende, marknadsföring och hållbar turism. Vi har valt 

dessa böcker då vi anser att de är lämpliga för denna studie, och hjälper till att besvara 

uppsatsens syfte. 



14 
 

Datainsamling 

Då enkätundersökningen skickades ut via Facebook är vi medvetna om att resultatet kan vara 

snedvridet och inte behöver spegla populationen. Detta uppstår ofta vid ett bekvämlighetsurval, 

och därför kan inte resultatet generaliseras eftersom om urvalet hade varit annorlunda kan 

resultatet variera. Hade det varit fler respondenter i olika kategorier som besvarat 

enkätundersökningen hade resultatet blivit ännu mer intressant och kunnat generaliseras.  

Konsekvenser av tvärsnitt 

Konsekvenserna av en tvärsnittsdesign är att insamlingen av data endast sker en gång och därför 

kan inte respondenterna kontaktas igen för djupare svar. Vi kan inte se en förändringsprocess det 

vill säga förändring över tid för hur respondenterna prioriterar i framtiden. 

Analys 

Vi valde att utföra enkätundersökningen med hjälp av Google Forms där vi utformade vår enkät 

samt sammanställde resultatet utifrån de 195 svar vi fick in. Vi är medvetna om att det 

tillvägagångssättet har nackdelar så som fördelar exempelvis osäkerheten kring om respondenten 

varit trovärdig i sina svar eller vem respondenten är, även om vi erbjöd anonymitet. 

 

För att framställa våra bivariata diagram använde vi oss av analysprogrammet SPSS Statistics 

där vi begränsade oss till Pearson R, median och medelvärde (se 2.4 Kvantitativ analysmetod). 

Vi valde Pearsons R sambandsanalyser därför att det passade in på vår undersökning där 

variablerna var kvot/intervallvariabler. Vi valde att använda oss av median och medelvärde då 

enkätundersökningen hade nominal- och ordinalvariabler. Vi använde median och medelvärde 

för att få fram det genomsnittliga värdet. Fördelen var att median och medelvärde stämde 

överens i de flesta fall och nackdelen tror vi är att skalan vi använt oss av i enkätundersökningen 

bara bestod av fem alternativ, då är det stor risk att resultatet saknar variation. 

 

Till kapitlet analys har författarna gemensamt diskuterat fram tolkningen av resultaten utifrån 

tidigare studier och författarnas hypoteser i början av studien. 

Undersökningsdesign 

Vi valde att använda oss av den kvantitativa metoden, men är medvetna om att studien hade gått 

att göra med en kvalitativ forskningsmetod. Då hade resultatet blivit djupare istället för att skrapa 

på ytan som det gör i denna studie. Vi anser att vårt syfte med uppsatsen har uppfyllts då vi ville 

undersöka vilka faktorer inom Morrisons 8P-teori som respondenterna tyckte var viktiga. Till 

fortsatt forskning tycker vi att det vore intressant att via den kvalitativa forskningsmetoden gå 

ner djupare i de resultat som vi fått fram i denna studie. 
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Konsumentbeteende 
Konsumentbeteende är en viktig del i denna undersökning, våra respondenter är konsumenter 

som köper och utnyttjar hotellets utbud.Genom att förstå varför, när, var, hur, hur mycket, hur 

ofta och hur länge kunden kommer att vara återkommande går det att förutse hur ett beteende hos 

en viss kundgrupp ser ut. Beteendet sker i kundens sinne och betyder inte att det är något som 

inte ska kunna tillgodoses. Det är en aktivitet som görs från början till slut denna aktivitet är 

synlig för andra individer. (Söderlund, 2001 s. 31). Individen har även ett fysiskt beteende som 

utgörs av observationer av ett objekt exempelvis produkt, tjänst och aktivitet (Söderlund, 2001 s. 

26). Inom kundbeteende eller även kallat beteendevärld finns det lojalitetsmått som omfattar de 

olika beteenden kunden har inför sina köp eller aktiviteter (Söderlund, 2001 s. 31). Genom att 

förstå företagets kunders beteende kan företaget med olika hjälpmedel tillfredsställa kundens 

behov. 
 
Kundlojalitet 
Utsträckning menas hur länge kunden har varit kund (Bolton 1998, Gremler& Brown 1999, 

Hallowell 1996 och Park 1996, se Söderlund, 2001 s. 31) och beskrivs som en vanlig beståndsdel 

som åskådliggör relationen mellan människor (jfr Kelley et al 1983 se Söderlund, 2001 s. 31) 

Det är inte bara relationen som är en viktig beståndsdel inom detta mått utan även hur många år 

som personen har varit kund hos ett företag i förhållande till hur många år som personen har varit 

kund hos ett annat företag inom samma produktbransch (Söderlund, 2001 s. 31). 

 

Frekvens förklarar hur ofta kunden köper en produkt/tjänst under en viss tid (Söderlund, 2001 s. 

32). En ökad frekvens uppkommer i förhållande till ökad kunskap hos kunden. 

 

Djup studerar kunden och deras köprocess exempelvis hur många produkter/tjänster som kunden 

köper av en viss leverantör under en period (jfr Gremler& Brown 1999, Hallowell 1996, 

Loveman 1998, se Söderlund, 2001 s. 32). Enligt en studie av Finn et al (1994) framkom det att 

kunder med stort ”djup” inom en viss klass inte bara handlar varor utan även tar del av dem i 

form av att de äter, tittar på saker runt omkring, visar besökare runt, möter sina vänner, fikar mm 

(se Söderlund, 2001 s. 32) 

 

Andelsmått är det vanligaste måtten som används i beteendevärlden, den enklaste är 

kundandelen – hur stor andel av kundens beteende inom en given kategori beviljas till köp. 

(Söderlund, 2001 s. 33). Kundens budget fokuseras i stor utsträckning och företaget, där kunden 

handlar ifrån, kan med hjälp av en enkätundersökning ta reda på kundens budget och 

prioriteringar. 

 

Retention rate (återinvesteringsgrad) visar hur stor andel kunder som är återkommande under 

en viss tidsperiod. Inom detta mått beräknar företaget hur många kunder som är bestående och 

hur många de förlorat under sin tid. Med hjälp av Lovemans (1998) beräkning kan företagen 

följa sin kundprocess och förbättra sig de kommande åren samt månaderna med att höja sin 

service. Om företaget har 500 kunder vid januari månad och kundvärdet sjunker i slutet av juni 
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till 475 kunder, då har företaget nått en retention rate på 95 procent. Beräkningen görs med att de 

delar kundvärdet från juni med januari (475/500=0,95)(se Söderlund, 2001 s. 34-35) 

 

3.2 Beslutsprocesser 

Den beslutsprocess som uppstår vid turismprodukter är en process som är relativt komplicerad. 

Det är ett resultat av en rad olika faktorer, interna faktorer som relaterar till konsumenten men 

också externa faktorer som påverkar utifrån (Swarbrooke & Horner, 2007 s.74). De interna 

faktorerna kan exempelvis vara livsstil, intressen, tidigare erfarenheter, arbetsrelaterade 

åtagande, familjerelaterade åtagande, befintlig kunskap av den potentiella semestern, hälsa, 

inkomst, personlighet, personliga motivationer samt attityder och åsikter (Swarbrooke & Horner, 

2007 s.75). De externa faktorerna kan exempelvis vara klimat, specialerbjudanden från 

turismorganisationer, hälsoproblem och vaccinationer, politiska reserestriktioner, word-of-

mouth, information som erhölls av bland annat destinationer, råd från reseagenter samt 

tillgänglighet av passande produkter (Swarbrooke & Horner, 2007 s.75). Det som skiljer en 

beslutsprocess av turismprodukter mot en vanlig beslutsprocess är att beslutsprocessen inte tar 

slut när köpet av resan är gjort. Besluten fortsätter även under resan i form av hur dagarna ska 

spenderas och vad som ska ätas och drickas (Swarbrooke & Horner, 2007 s.75).  

Konsumentsegmentering 

Swarbrooke & Horner (2007 s.92-95) har delat in konsumenter i fem olika segmenteringar. Varje 

segmenteringsgrupp har liknande karaktäristiska drag i deras köpprocess. Segmenteringarna är 

geografisk segmentering, socioekonomisk segmentering, demografisk segmentering, psykologisk 

segmentering och beteendemässig segmentering. I denna uppsats har vi valt att analysera utifrån 

en demografisk segmentering. Detta innebär att analysen sker utifrån olika bakgrundsfaktorer 

som konsumenten har.  

 

Demografisk segmentering innebär att konsumenterna delas in utifrån faktorer så som kön, ålder, 

nationalitet och stadium i familjelivscykeln. Vilket stadium konsumenten befinner sig i, i 

familjelivscykeln har olika inverkan på konsumentens behov (Swarbrooke & Horner, 2007 s.93). 

I denna uppsats är den största gruppen respondenter i åldern 20-29 år vilket innebär att de 

befinner sig i stadiumen ”Unga vuxna”, ”Unga par” och ”Unga par med småbarn”. De behov 

som unga vuxna har är nya erfarenheter, handlingsfrihet, möjlighet till aktivt deltagande och 

social interaktion med andra unga vuxna (Swarbrooke & Horner, 2007 s.94). De behov som unga 

par har är nya erfarenheter och romantik (Swarbrooke & Horner, 2007 s.94). De behov som unga 

par med småbarn har är småbarnsfaciliteter, ekonomi och enkel tillgång till barnvagnar. 

 

Geografisk segmentering innebär att konsumentens beteende bestäms utifrån deras geografiska 

plats (Swarbrooke & Horner, 2007 s.92). Socioekonomisk segmentering innebär att marknaden 

delas in på en socioekonomisk bas (Swarbrooke & Horner, 2007 s.92). Psykologisk 

segmentering innebär att livsstilar, attityder, åsikter och personligheter bestämmer en 

konsuments beteende (Swarbrooke&Horner, 2007 s.94). Beteendemässig segmentering 

behandlar konsumentens relation med en viss produkt. En produkt delas här in i olika kategorier 

som konsumenten kan segmenteras utifrån. Dessa är lojalitet, köptillfällen, användarstatus, 

beredskap, attityd och eftersträvande fördelar (Swarbrooke&Horner, 2007 s.95). 
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Figur 3.1: Konsumenters köpsprocess (se exempelvis Morrison, 1996 s.350, översatt och 

anpassad av författarna) 

Tidigare studier om konsumentbeteende 

Belk (1988 s.139-168) har kommit fram till att våra ägodelar är en viktig och bidragande orsak 

till våra identiteter. Han skriver även att det är konsumenten, den som förbrukar produkten, som 

är viktigare att koncentrera sig mot som marknadsförare än köparen då dessa inte behöver vara 

samma person. Decrop (se Pizam&Mansfeld, 1999 s.103-133) skriver att turister är mindre 

rationella i sin beslutsprocess än vad vanliga konsumenter är. Han påstår att känslor och 

drömmar är viktiga sammansättningar vid en semesterbeslutsprocess. Decrop kommer även fram 

till att destinationen inte är så viktig utan syftet med resan är det som styr. 

3.3 Morrisons marknadsföringsmix: 8 P 

Marknadsföringsmixmodellen, också känd som konkurrensmedelsmixmodellen framhåller åtta 

komponenter som ett individuellt företag eller en destination bör ha och givetvis fullfölja för att 

kunna marknadsföra sig fulländat och konkurrera med andra företag och destinationer. Det finns 

flera olika modeller men den populäraste är den s.k. 8P modellen (Marketing Mix). Dessa 8P:n 

utgår ifrån plats, produkt, personer, pris, paketering, programmering, påverkan och partnerskap. I 
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vår modell har vi även lagt till hållbarhet som en komponent eftersom vi vill undersöka dess 

betydelse vid val av hotell. För att nå maximal effekt av sin marknadsföring bör alla 

komponenter samlas ihop till en och samma klunga. (Morrison, 1996 s.192). 

 

Plats 

Plats är en viktig komponent eftersom turister måste resa till en destination för att kunna 

konsumera turistprodukten. Här utgår Weaver & Lawton (2010 s.197) ifrån tre viktiga element; 

destinationsregioner, ursprungsregionen och transitregionen. 

 

Det som plats betyder i vår studie är den fysiska platsen. Andersson (2006 s. 65) skriver om 

fysiska platser inom mötesindustrin. Han definierar den fysiska platsen som en plats på 

destinationen som mötesdeltagarna kommer till fysiskt. En fysisk plats kan enligt Andersson 

(2006 s.65) vara en anläggning, logistik och fasta attraktioner. I vårt fall är den fysiska platsen en 

hotellanläggning som finns på destinationen. 

 

Produkt 

Produktkomponenten omfattar utbudet av varor och tjänster, kvalitet och garanti samt 

efterförsäljningstjänster. En tjänst kan exempelvis vara att klippa håret hos frisören, som inte går 

att röra på medan en vara är en sak du kan känna på innan du köper det, exempelvis klädesplagg.  

Konsumenten väljer en kärnprodukt och för att kunna komplettera sin kärnprodukt väljer 

konsumenten till kringprodukter, exempelvis kärnprodukt Scandic hotell och kringprodukten blir 

då rumskategori, mat mm. (Morrison, 1996 s.258-259). 

 

Personer 

Det finns tre områden där människor blir en del av marknadsföringsmixen:  

Servicepersonal: Personalen gör destinationen och besöket mer bekvämt och trevligt för gästen. 

En god personal ska bedriva god service, gästvänlighet, kunskap, moral mm. (Morrison, 1996 

s.268) 

Turister:  

Det finns olika typer av turister och Visit Sweden har klassificerat tre varianter. Dessa är 

WHOPS (Wealthy Healthy Older People), DINKS (Double Income No Kids) och Active Family 

(Visit Sweden, odat.). Turistdelegationen har definierat begreppet turist utefter tre krav. Det 

första kravet är att turisten ska resa någonstans utöver sin vanliga omgivning. Det andra kravet är 

att vistelsen inte får överstiga mer än ett år. Det tredje kravet är att resans syfte måste vara något 

annat än lönearbete som någon på platsen betalar (Turistdelegationen, 2006, s.5). 

 

Lokalbefolkning: Turister är ofta intresserade av kultur och gästvänlighet som lokalbefolkningen 

på den besökta destinationen/orten förmedlar, därför är det viktigt att både lokalbefolkningen och 

turisterna kan bete sig, men beteende är inget som går att kontrollera. Turismindustrin påverkas 

positivt om lokalbefolkningen är positivt inställda till turismen. (Morrison, 1996 s.45) 

  

Pris 

Pris är väldigt varierande beroende på tjänst/vara och konkurrenternas prissättning. Pris 

komponenten är en av de kritiska inom marknadsföringsmixen. Priset på en tjänst/vara kan 
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förknippas med produktens kvalitet – lågt pris kan betyda låg kvalitetprodukt och vice versa 

(Morrison, 1996 s.489). I detta fall kan ett reducerat pris avhålla en resenär som har råd att betala 

högre priser och som kan förmedla en varaktig bild av dålig kvalitet. Permanenta eller tillfälliga 

rabatter används ofta för olika specifika grupper som är ”känsliga” för höga priser eller inte 

prioriterar lyx, däribland äldre vuxna, familjer och studenter. (Morrison, 1996 s.494). 

 

Paketering 

Paketering innebär att två eller fler varor/tjänster har packats ihop till EN produkt. Det kan 

omfatta alltifrån logi, transport, attraktioner och andra kompletterande turism komponenter. 

Paketering är populärt då det ger en bekvämlighet och en god ekonomi för kunden, budgeten blir 

lättare och skapar mer tid. (Morrison, 1996 s.288). 

 

Programmering 

Programmering är som ett tillägg inom paketeringen och innehåller istället events, aktiviteter 

eller program för att göra en produkt mer lockande. Med hjälp av programmering slipper kunden 

onödiga kostnader och kan vara säker gällande sin paketresa. (Morrison, 1996 s.288). 

 

Påverkan 

Inom denna komponent försöks en positiv image framhävas av produkten för de kunder som ska 

tillgodose kundernas efterfrågan, behov, smaker, värden och attityd av själva turistprodukten. 

Påverkan kan ses som; presentation, personlig försäljning, säljpåverkan, publicitet, 

marknadsföring, varumärkeslicensiering och försäljning (Morrison, 1996 s. 365, 403, 428 & 

457). En påverkan kan vara atmosfären eller servicen som personalen på exempelvis ett hotell 

ger för att skapa ett bra intryck för att gästerna ska kunna förmedla vidare denna positiva image. 

(Morrison, 1996 s.337). 

 

Icke köprelaterade beteende är riktad mot kunden. Det är kunden som rekommenderar 

erbjudandet till andra kunder, det vill säga word-of-mouth. Det talas om att denna typ av 

rekommendation är något som bidrar med flest kunder då lojaliteten är hög bland kunder och 

deras omgivning (Söderlund, 2001 s.31).  Företag vet inte i vilken utsträckning kunden för 

informationen vidare och därför är det svårt att fastställa kundens beteende i förhållande till sina 

vänner och släktingar. Men icke köprelaterade beteende är alltifrån att en person tatuerar sig till 

att han prenumererar på olika dagstidningar (Söderlund, 2001 s. 31) 

 

Partnerskap 

Partnerskap kan finnas mellan individuella företag, branscher, organisationer, skolor, föreningar, 

kunder med mera. Partnerskap är särskilt viktigt för små verksamheter som saknar skalfördelning 

det vill säga en förbättrad produktion som leder till minskad kostnad, därför krävs det 

engagemang till individuella, effektiva arbeten. Partnerskap kan också skapas mellan 

leverantörer och deras produkter samt deras kunder (Morrison, 1996 s.262). Kundlojalitet ökar 

företagets lönsamhet och därför är det viktigt att företaget ser upp till kundens efterfrågan och 

förväntningar och ger dem en hög service som skapar mervärde (Söderlund, 2001 s. 187). 

 

Hållbarhet 

Hållbarhet innebär att företaget arbetar med att uppnå en ekonomisk, miljömässig och social 

hållbarhet. Begreppet hållbar utveckling började användas 1987 i samband med diskussioner runt 
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om i världen gällande miljön och dess utveckling (Blom et al. 2000 s.57) Det har påpekats att 

även enskilda människor och frivilliga organisationer har en viktig roll i arbetet för en hållbar 

utveckling i världen. 

 

Hållbar utveckling innebär: 

 att människan själv kan uppnå en hållbar utveckling genom att inte förstöra den omgivna 

miljön. 

 att resurser ska räcka till och miljön ska bevaras för påföljande generationer. 

 att fattiga och rika länders förhållande ska jämnas ut - deras basbehov måste täckas. 

 att ändring av attityder och livsstilar kommer bidra med en hållbar ekologiskt anpassad 

utveckling. 

 en process vars mål är att uppnå hållbarhet (Blom et al. 2000 s.57) 

Tidigare studier om marknadsföringsmixen 

Det finns många forskare som har använt sig av marknadsföringsmixen i sina studier. Vi har valt 

att bara ta upp några stycken som nämner vilka faktorer som de har kommit fram till är viktiga 

att marknadsföringsmixen innehåller. Borden (1965, s.29) tycker att faktorer som ska ingå i en 

marknadsföringsmix är produktplanering, pris, varumärke (branding), distributionskanaler, 

personlig försäljning, reklam, påverkan, paketering, uppvisning (display), service, fysisk 

handling, faktaletande och analys. Swarbrooke & Horner (2007, s.142) tycker att pris och plats är 

de viktigaste faktorerna i en beslutsprocess. Kotler et al. (2009 s.249) skriver att faktorerna plats, 

renlighet, atmosfär och pris är intressanta faktorer vid val av hotell. Swarbrooke (1999, s.218-

220) har faktorerna produkt, pris, plats och påverkan med i sin marknadsföringsmix och han har 

applicerat den på hållbar turism. 

3.4 Tidigare studier som berör turister och faktorer som påverkar deras 

beslutsprocess 
Sangpikul (2008) kommer fram till att faktorer som påverkar äldre japaners resande till Thailand 

är i prioriteringsordning att resan är bekväm och färdigpaketerad, paketerbjudande, kvaliteten på 

platsen och anläggningarna, rimligt avstånd hemifrån och behaglig tidsskillnad, rimligt pris på 

varor och tjänster, brett utbud av turistattraktioner. Musa & Sim (2010) kommer fram till i sin 

studie om äldre malaysiers resebeteende att faktorer som avgör varför de väljer en destination är 

i prioriteringsordning priset, rekommendation från familj och vänner, avstånd hemifrån, 

säkerhetsaspekten, vädret, faciliteter, assistans från reseagenter och researrangörer. Larsson & 

Lindeen (2010) kom fram till att pris, variation och geografiskt läge var de faktorer som 

prioriterades i deras studie, men även sociala faktorer såsom medlemsgrupper och personlig 

status. Mickelsson (2012) kom fram till att de faktorer som var viktigast var 

standarden/kvaliteten på hotellet men även priset. Berggren & Karlsson (2007) kom fram till att 

faktorer som påverkar kvaliteten är fysisk och social miljö och beror helt på resans syfte men 

även att marknadsföring har stor betydelse för hur hotellet upplevs. Mäenpää (2012) kom fram 

till i sin studie att de faktorer som var viktiga vid val av hotell var pris, hotellets läge, hotellets 

tjänsteutbud, hotellets rykte, tidigare erfarenheter och standarden på hotellet. Där de tre 

viktigaste var priset, standarden och läget. 
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4. Resultat från enkätundersökningen 

4.1 Plats 

Respondenterna var ganska överens om hur viktigt hotellets läge på destinationen bör vara. 47 % 

av respondenterna tyckte att hotellets läge var ganska viktigt och 38 % av respondenterna tyckte 

att hotellets läge var mycket viktigt. När det kom till hur viktigt det var att kunna ta sig till och 

från hotellet med hjälp av olika transportmedel samt att hitta till hotellet var respondenterna 

eniga kring tillgänglighetens betydelse. 44 % tyckte att tillgängligheten var mycket viktig och 36 

%  tyckte att tillgängligheten var ganska viktig. För dessa diagram se bilaga 3. 

 

Vid en könsuppdelning för hur viktigt hotellets läge/plats är på destinationen syns det tydligt att 

detta var en ganska viktig och mycket viktig aspekt för 88 % av kvinnorna medan det var ganska 

viktig aspekt för 51 % av männen och en mycket viktig aspekt för 26 % av männen. Medelvärdet 

för hur viktigt hotellets läge/plats är, är 4,18 och medianen är 4. Därför kan vi konstatera att 

hotellets läge/plats på destinationen är ganska viktigt. Se bilaga 5. 

 

Tabell 4.1: Kön gentemot hotellets läge/plats 

 

 

Kön 

Hotellets läge/plats  

Total Inte viktigt alls Inte jätteviktigt Varken viktigt 

eller oviktigt 

Ganska 

Viktigt 

Mycket viktigt 

Man 

Kvinna 

0 1 14 35 18 68 

1 2 11 56 56 127 

Total 1 3 25 91 74 195 

 

Hotellets tillgänglighet tycker 87 % av kvinnorna var antingen ganska viktig eller mycket viktigt 

vid val av hotell. Av männen tyckte 66 % att hotellets tillgänglighet var ganska viktig eller 

mycket viktig. Det var bara männen som besvarade att hotellets tillgänglighet inte var viktig alls 

eller inte jätteviktig, detta svarade 4 av de 68 manliga respondenter som besvarade frågan. 

Medelvärdet för hur viktigt hotellets tillgänglighet är ligger på 4,19 och medianvärdet var 4. Vi 

kan därför konstatera att hotellets tillgänglighet är ganska viktigt. Se bilaga 5. 

 

Tabell 4.2: Kön gentemot hotellets tillgänglighet 

 

 

Kön 

Hotellets tillgänglighet  

Total Inte viktigt alls Inte jätteviktigt Varken viktigt 

eller oviktigt 

Ganska 

Viktigt 

Mycket viktigt 

Man 

Kvinna 

1 3 19 29 16 68 

0 0 16 40 70 127 

Total 1 3 35 69 86 195 
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4.2 Produkt 
Gällande hotellets produktutbud var respondenternas åsikter ganska spridda. 35 % tyckte att 

hotellets produktutbud varken var viktigt eller oviktigt när de valde hotell, medan 28 % tyckte att 

produktutbudet var viktigt. Respondenterna var överens om att syftet med resan var 

betydelsefullt vid val av hotell. 38 % tyckte att det var mycket viktigt och 30 % tyckte att det var 

ganska viktigt. För dessa diagram se bilaga 3. 

 

Hur viktigt hotellets produktutbud, i förhållande till respondenternas könsfördelning, är för 36 % 

av kvinnorna och 32 % av männen varken viktig eller oviktig. Däremot tycker 34 % av männen 

att produktutbudet var ganska viktigt och 24 % av kvinnor tycker detsamma. Att produktutbudet 

var mycket viktigt tycker 15 % av kvinnorna medan det är 10 % av männen som tycker det. 

Medelvärdet för hur viktigt hotellet produktutbud är för respondenterna var 3.24 och medianen 

ligger på 3. Vi kan utifrån dessa siffror konstatera att produktutbudet varken är viktigt eller 

oviktigt för respondenterna. Se bilaga 5. 

 

 
 

Figur 4.1: Kön gentemot hotellets produktutbud 

 

Vid en jämförelse av produktutbudets betydelse gentemot respondenternas ålder visar tabell 4.3 

att övervägande respondenterna i åldersgrupperna 40-49 år samt 50-59 år tyckte att 

produktutbudet var mycket viktigt eller ganska viktigt. I ålderskategorin 19 år eller yngre var 

produktutbudet varken viktigt eller oviktigt samt inte jätteviktigt. Ålderskategorin 20-29 år har 

blandade åsikter om hur viktigt hotellets produktutbud var. Ålder och hotellets produktutbud har 
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signifikansen 0,034 vilket innebär att det finns en statistisk signifikans mellan hotellets 

produktutbud och åldern på respondenten. Korrelationen är positiv, vilket innebär att ju äldre 

personen blir desto viktigare blir produktutbudet. Se bilaga 4. 

 

Tabell 4.3: Ålder gentemot hotellets produktutbud 

 

 

Ålder 

Hotellets produktutbud  

Total Inte viktigt alls Inte jätteviktigt Varken viktigt 

eller oviktigt 

Ganska viktigt Mycket viktigt 

19 år eller yngre 

20 - 29 år 

30 - 39 år 

40 - 49 år 

50 - 59 år 

0 3 4 1 0 8 

11 31 57 47 20 166 

0 0 6 1 1 8 

0 0 0 1 5 7 

0 1 1 4 0 6 

Total 11 35 68 54 26 195 

4.3 Personal 

51 % av respondenterna tyckte att bemötandet av hotellets personal var mycket viktigt när de 

skulle välja hotell. I tabell 4.4 presenteras hur viktig hotellpersonalens bemötande är i 

förhållande till respondenternas ålder. Det var ingen respondent som tyckte att bemötandet inte 

var viktigt alls och därför finns inte alternativet med i tabell 4.4 nedan. Däremot är alla 

åldersgrupper överens om att hotellpersonalens bemötande var viktigt. 50 % av alla respondenter 

tycker att bemötandet var mycket viktigt, 29 % av alla respondenter tycker att bemötandet var 

ganska viktigt, medan 16 % tycker att bemötandet varken var viktigt eller oviktigt. Ålder och 

bemötandet av hotellets personal har en signifikans på 0,575 vilket innebär det inte finns någon 

statistisk signifikans mellan åldern och hur viktigt bemötandet av hotellets personal är. 

 

Tabell 4.4: Ålder gentemot hotellpersonalens bemötande 

 

 

Ålder 

Bemötande av hotellets personal  

Total Inte jätteviktigt Varken viktigt 

eller oviktigt 

Ganska 

Viktigt 

Mycket viktigt 

19 år eller yngre 

20 - 29 år 

30 - 39 år 

40 - 49 år 

50 - 59 år 

0 1 3 4 8 

7 28 51 80 166 

0 2 1 5 8 

0 0 0 6 7 

0 1 1 4 6 

Total 7 32 56 99 195 
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4.4 Pris 

Priset på hotellrummet tyckte 48 % av respondenterna var mycket viktigt när de bokar in sin 

vistelse på hotellet. 32 % tyckte att priset var en ganska viktig faktor när de väljer hotell. 34 % av 

respondenterna tyckte att standarden på hotellet var viktig när de skulle välja hotell medan 33 % 

tyckte att standarden inte hade någon större betydelse, den var varken viktig eller oviktig vid 

beslutet. När det kom till betydelsen för användningen av rabattcheckar när hotell ska väljas 

tyckte 31 % av respondenterna att denna faktor inte var viktig alls och 27 % tyckte att 

rabattcheckar inte var jätteviktig. Respondenterna var i den här frågan eniga kring rabattcheckens 

betydelse (se bilaga 3) 

 

Tabell 4.5: Månadsinkomst gentemot priset på hotellrummet 

 

 

Månadsinkomst 

Pris på hotellrum  

Total Inte viktigt alls Inte jätteviktigt Varken viktigt 

eller oviktigt 

Ganska 

Viktigt 

Mycket 

viktigt 

0 - 9 999 kr 

10 000 - 19 999 kr 

20 000 - 29 999 kr 

30 000 - 39 999 kr 

40 000 - 49 999 kr 

50 000 kr eller högre 

0 1 9 29 45 85 

1 0 9 14 29 54 

1 1 10 14 11 38 

1 0 1 4 6 12 

0 0 1 0 1 2 

1 0 2 1 0 4 

Total 4 2 32 62 92 195 

 

Som tabell 4.5 visar har priset en högre betydelse vid val av hotell för de respondenterna med låg 

inkomst. 45 stycken av de totalt 85 (53 %) i den lägsta inkomstkategorin tycker att priset var 

mycket viktigt samt 29 stycken av de totalt 54 (53 %) i den näst lägsta inkomstkategorin. I 

tabellen syns det tydligt att ju högre inkomst respondenterna hade desto mindre viktigt var priset 

när de skulle välja hotell. Vid en jämförelse mellan månadsinkomst och hotellstandard framkom 

det inga särskilda avvikelser utan kravet på standarden var ganska viktig oavsett månadsinkomst 

även om det var några respondenter som tyckte att standarden inte var viktig alls. Pris och 

månadsinkomst har en signifikans på 0,01 vilket innebär att det finns ett statistiskt signifikant 

samband mellan pris och månadsinkomst. Eftersom korrelationen är negativ innebär det att ju 

mer respondenten tjänar desto mindre bryr de sig om priset på hotellrummet. 

 

I figur 4.2 presenteras huruvida priset på hotellrummet styr valet av hotell beroende på 

respondentens kön. Kvinnor tyckte att priset på hotellrummet var mycket viktigt (35 %) samt 

viktigt (23 %). För män var priset på hotellrummet mindre viktigt, här var det nämligen inte så 

stora avvikelser mellan alternativen. I diagrammet framkom det att män tycker att priset var 

mycket viktigt (12 %), viktigt (9 %) och varken viktigt eller oviktigt (11 %). 2 % av männen 

valde även alternativet inte viktig alls. Detta alternativ valde ingen av kvinnorna. Medelvärdet 

för hur viktigt priset på hotellrummet är för de olika könen var 4,16 och medianen var 4. Vi kan 

därmed konstatera att priset är ganska viktigt. Se bilaga 5. 
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Figur 4.2: Kön gentemot pris på hotellrummet 

 

Vid en jämförelse mellan sysselsättning och priset på hotellrummets betydelse framkom det att 

54% av studenterna, 38 % av de deltidsanställda, 38 % av de heltidsanställda samt 62 % av de 

med en annan sysselsättning tyckte att priset var mycket viktigt vid val av hotell. Tabell 4.6 visar 

tydligt hur uppställningen ser ut. Medelvärdet för hur viktigt priset på hotellrummet är i 

jämförelse med sysselsättning var 4,16 och medianen var 4. Detta innebär att priset på 

hotellrummet är ganska viktigt för respondenterna. Se bilaga 5. 

 

Tabell 4.6: Sysselsättning gentemot pris på hotellrum 

 

 

Sysselsättning 

Pris på hotellrum  

Total Inte viktigt alls Inte jätteviktigt Varken viktigt 

eller oviktigt 

Ganska 

Viktigt 

Mycket 

viktigt 

Student 

Deltidsanställd 

Heltidsanställd 

Annat 

1 1 11 31 52 97 

0 0 5 7 8 21 

2 1 15 21 24 64 

1 0 1 3 8 13 

Total 4 2 32 62 92 195 
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4.5 Paketering/Programmering 

Tabell 4.7: Ålder gentemot paketerbjudande 

 

 

Ålder 

Paketerbjudande  

Total Inte viktigt alls Inte jätteviktigt Varken viktigt 

eller oviktigt 

Ganska 

viktigt 

Mycket 

viktigt 

19 år eller yngre 

20 - 29 år 

30 - 39 år 

40 - 49 år 

50 - 59 år 

1 2 4 1 0 8 

68 37 38 17 6 166 

2 3 3 0 0 8 

1 1 2 0 2 7 

0 1 1 4 0 6 

Total 72 44 48 22 8 195 

 

Som tabell 4.7 visar var paketerbjudande något som ålderskategorin 20-29 år inte tyckte var 

viktigt alls. Tabellen visar även att ett paketerbjudande varken var viktigt eller oviktigt när 

respondenterna skulle välja hotell. Däremot visar tabellen att 17 av 166 respondenter i 

ålderskategorin 20-29 år (10 %) tycker att ett paketerbjudande var ganska viktigt. 

Paketerbjudanden och ålder har en signifikans på 0,022 vilket innebär att det finns ett statistiskt 

signifikant samband mellan variablerna. Då korrelationen är positiv innebär det att ju äldre 

respondenterna är desto viktigare var det med ett paketerbjudande. Av de respondenter med 

hemmavarande barn tyckte 37,5 % att ett paketerbjudande inte var viktigt alls medan 12,5 % av 

respondenterna med hemmavarande barn tyckte att det var mycket viktigt. Medelvärdet på hur 

viktigt ett paketerbjudande är, var 2,22 och medianen var 2. Vi kan konstatera utifrån dessa 

siffror att ett paketerbjudande inte är jätteviktigt för respondenterna. 
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Figur 4.3: Hemmavarande barn under 18 år gentemot paketerbjudande 

 

4.6 Påverkan 

Tabell 4.8: Ålder gentemot vänner som rekommenderat 

 

 

Ålder 

Vänner som rekommenderat  

Total Inte viktigt alls Inte jätteviktigt Varken viktigt 

eller oviktigt 

Ganska viktigt Mycket viktigt 

19 år eller yngre 

20 - 29 år 

30 - 39 år 

40 - 49 år 

50 - 59 år 

0 3 3 2 0 8 

37 39 53 29 7 166 

1 1 2 2 2 8 

1 2 2 0 1 7 

0 1 4 0 1 6 

Total 39 46 64 33 11 195 

 

Att ett hotell skulle rekommenderats av vänner tyckte övervägande respondenter 64 av 195 (33 

%) varken var viktigt eller oviktigt. Tabellen visar även att 46 av 195 respondenter (24 %) tyckte 

att rekommendation av vänner inte var jätteviktigt. Ålder och vänner som rekommenderat har en 

signifikans på 0,412 vilket innebär att det inte finns någon statistisk signifikans mellan ålder och 

att välja hotell som vänner har rekommenderat. 
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Tabell 4.9: Ålder gentemot bra kritik i media 

 

 

Ålder 

Bra kritik i media  

Total Inte viktigt alls Inte jätteviktigt Varken viktigt 

eller oviktigt 

Ganska viktigt Mycket viktigt 

19 år eller yngre 

20 - 29 år 

30 - 39 år 

40 - 49 år 

50 - 59 år 

0 2 4 1 0 8 

26 22 52 46 20 166 

1 0 2 4 0 8 

0 2 3 0 1 7 

0 1 2 1 2 6 

Total 27 27 63 52 23 195 

 

Att ett hotell har fått bra kritik i media tyckte övervägande respondenter (32 %) varken var 

viktigt eller oviktigt. Inom ålderskategorin 50-59 år var denna faktor viktig medan inom 

ålderskategorin 40-49 år var faktorn inte viktig. Ålder och bra kritik i media har en signifikans på 

0,526 vilket innebär att det även här inte finns någon statistisk signifikans mellan variablerna. 

 

Tabell 4.10: Ålder gentemot egna tidigare erfarenheter 

 

 

Ålder 

Egna tidigare erfarenheter  

Total Inte viktigt alls Inte jätteviktigt Varken viktigt 

eller oviktigt 

Ganska viktigt Mycket viktigt 

19 år eller yngre 

20 - 29 år 

30 - 39 år 

40 - 49 år 

50 - 59 år 

0 0 2 5 1 8 

7 11 38 58 49 166 

0 2 0 2 4 8 

0 0 2 0 4 7 

0 0 0 3 3 6 

Total 7 13 42 68 61 195 

 

Egna tidigare erfarenheter tyckte övervägande respondenter (66 %) var ganska viktig och mycket 

viktigt. Det var 20 av 195 respondenter (10 %) som tyckte att egna tidigare erfarenheter inte var 

viktigt alls samt inte jätteviktigt. Dessa respondenter ingick i ålderskategorierna 20-29 år (90 %) 

och 30-39 år (10 %). Ålder och egna tidigare erfarenheter har en signifikans på 0,247 vilket 

innebär att det inte finns någon statistisk signifikans mellan variablerna. Med andra ord har 

påverkanfaktorn inget statistisk signifikant samband med att välja hotell. 
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4.7 Partnerskap 

 
 

Figur 4.4: Sysselsättning gentemot stamkundskort på hotellet 

 

Hur viktigt det är att ha ett stamkundskort på hotellet tyckte övervägande respondenter (54 %)  

inte var viktigt alls. Av de respondenter som var heltidsanställda tyckte 69 % att stamkundskort 

inte var viktigt, 13 % tyckte att det var viktigt och 16 % tyckte att stamkundskort på hotellet 

varken var viktigt eller inte viktigt när de skulle välja hotell. Medelvärdet på hur viktigt 

stamkundkort på hotellet är, var 1,82 och medianen var 1. Utifrån medelvärdet kan vi därför 

konstatera att stamkundskort inte är jätteviktigt och utifrån medianen är det inte viktigt alls. Se 

bilaga 5. 

4.8 Hållbarhet 
 

Tabell 4.11: Inkomst gentemot hotellets miljöarbete 

 

 

Månadsinkomst 

Hotellets miljöarbete  

Total Inte viktigt alls Inte jätteviktigt Varken viktigt 

eller oviktigt 

Ganska viktigt Mycket viktigt 

0 - 9 999 kr 

10 000 - 19 999 kr 

20 000 - 29 999 kr 

30 000 - 39 999 kr 

40 000 - 49 999 kr 

50 000 kr eller högre 

23 17 21 15 9 85 

12 16 15 6 5 54 

11 6 13 6 2 38 

5 4 1 1 1 12 

2 0 0 0 0 2 

1 1 1 1 0 4 

Total 54 44 51 29 17 195 
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Att hotellet arbetar hållbart tycker övervägande respondenter (50 %) inte var viktigt när de skulle 

välja hotell, medan 24 % tyckte att det var viktigt. Inom inkomstkategorin 0-19 999 tycker 68 av 

139 (49 %) att ett miljöarbete inte är viktigt när de väljer hotell. Inom de högre inkomst-

kategorierna 20 000 och högre tycker 30 av 56 (54 %) av ett miljöarbete är oviktigt vid val av 

hotell medan 11 av 56 (20 %) tyckte att det var viktigt och 15 av 56 (27 %) tyckte att det varken 

var viktigt eller oviktigt. Miljöarbete och månadsinkomst har en signifikans 0,134 vilket innebär 

att det inte finns något statistiskt signifikant samband mellan respondenternas månadsinkomst 

och att de väljer hotell utifrån deras miljöarbete. 

 

Tabell 4.12: Ålder gentemot hotellets miljöarbete 

 

 

Ålder 

Hotellets miljöarbete  

Total Inte viktigt alls Inte jätteviktigt Varken viktigt 

eller oviktigt 

Ganska viktigt Mycket viktigt 

19 år eller yngre 

20 - 29 år 

30 - 39 år 

40 - 49 år 

50 - 59 år 

1 3 3 1 0 8 

48 38 44 24 12 166 

1 1 1 1 4 8 

2 1 2 1 1 7 

2 1 1 2 0 6 

Total 54 44 51 29 17 195 

 

Ett miljöarbete tyckte de övervägande (52 %) i ålderskategorin 0-29 år var oviktigt medan 37 av 

174 (21 %) tyckte att ett miljöarbete var viktigt när de ska välja hotell. 37 av 174 (27 %) tyckte 

att ett miljöarbete på hotellet varken var viktigt eller oviktigt. I ålderskategorin 30-59 år tyckte 8 

av 21 (38 %) att ett miljöarbete var oviktigt, 4 av 21 (19 %) tyckte att det varken var viktigt eller 

oviktigt medan 9 av 21 (43 %) tyckte att ett miljöarbete var viktigt. Ålder och miljöarbetet har en 

signifikans på 0,347 och det innebär att det inte finns något statistiskt signifikant samband 

mellan åldern och hotellets miljöarbete. 

 

I enkätundersökningen framkom det att de faktorer som var viktigast för de tillfrågade 

respondenterna när de skulle välja hotell är "Hotellets läge/plats" 30 %, "Priset på hotellrummet" 

25 % och "Standarden på hotellet" 21 %. 
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Respondenterna prioriteringsordning kring faktorer som de tyckte var viktigaste när de skulle 

välja hotell ser ut som följer: 

 

Hotellets läge/plats   (30 %) 

Priset på hotellrummet  (25 %) 

Standarden på hotellet  (21 %) 

Hotellpersonalens bemötande (13 %) 

Hotellets rykte   (4 %) 

Hotellets produktutbud  (3 %) 

Paketerbjudande  (2 %) 

Hotellets miljöarbete   (1 %) 

Stamkortserbjudande   (1 %) 

 

Då vår enkätundersökning hade ett snedvridet urval med fokus på ålderskategorin 20-29 år, 

studenter och heltidanställda, presenteras här de tre viktigaste faktorerna som dessa grupper 

tyckte var viktigast vid val av hotell. 

 

I ålderskategorin 20-29 år så var de tre viktigaste faktorerna vid val av hotell: 

Plats, Pris och Standard  (38 %)  (63 stycken av totalt 166 stycken) 

Plats, Personal, Pris   (13 %)  (22 stycken av totalt 166 stycken) 

Plats, Personal, Standard (9 %)   (15 stycken av totalt 166 stycken) 

 

Bland studenterna så var de tre viktigaste faktorerna vid val av hotell: 

Plats, Pris, Standard   (42 %)  (41 stycken av totalt 97 stycken) 

Plats, Personal, Pris   (11 %)  (11 stycken av totalt 97 stycken) 

Plats, Pris, Rykte   (7 %)  (7 stycken av totalt 97 stycken) 

 

Bland de heltidsanställda var de tre viktigaste faktorerna vid val av hotell: 

Plats, Pris, Standard    (28 %)  (18 stycken av totalt 64 stycken) 

Plats, Personal, Standard (23 %)  (15 stycken av totalt 64 stycken) 

Plats, Personal, Pris   (14 %)  (9 stycken av totalt 64 stycken) 
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5. Analys 

Konsumentbeteende 
Precis som Swarbrooke & Horner (2007) skriver finns det både interna och externa faktorer som 

påverkar en konsuments val. Vår största respondentgrupp är i åldern 20-29 år och vi kan 

analysera utifrån den demografiska segmenteringen. Personer som är i 20-29 årsåldern befinner 

sig, enligt Swarbrooke & Horner (2007), i tre stycken stadium i familjelivscykeln: ”unga vuxna”, 

”unga par” och ”unga par med småbarn”. Enligt vår enkätundersökning har det visat sig att av de 

166 stycken respondenter som är mellan åldern 20-29 år, har 8 stycken respondenter barn. Bland 

våra respondenter är även 60 stycken i ett förhållande medan 106 stycken är ensamstående. Detta 

gör att dessa respondenter ingår i samma stadium i familjelivscykeln som Swarbrooke & Horner 

(2007) beskriver. Övervägande respondenter i denna ålderskategori tyckte likadant när det kom 

till vilka faktorer som var viktigast när de skulle välja hotell. Söderlund (2001) beskriver 

konsumentbeteende som att förstå hur kunden vill tillgodoses. Han förklarar konsumentbeteende 

utifrån fyra faktorer, vilket vi nu kommer att applicera på våra respondenter. 

 

Utsträckning: Huruvida kunden är stamkund och då innehar ett stamkundskort på hotellet. 

Våra respondenter tycker att stamkundskort och stamkundserbjudanden inte är viktigt när de 

väljer hotell, vilket vi tolkar som att de inte väljer hotell utifrån var de eventuellt har ett 

stamkundskort. Detta innebär att utsträckningen är låg inom ålderskategorin 20-29 år och i vår 

undersökning. 

 

Frekvens: Handlar om hur ofta kunden bor på hotell under en viss tidsperiod. I vår 

enkätundersökning framkommer det inte hur ofta våra respondenter bor på hotell men vi har valt 

att analysera detta utifrån deras månadsinkomst samt sysselsättning. Inom ålderskategorin 20-29 

år är det flest studenter som har relativ låg inkomst, mellan 0- 9 999 kronor i månaden. Detta tror 

vi gör att hotellresor är något sällsynt som förmodligen sker under semestern. 

 

Djup: Hur ofta kunden bor på en viss typ av hotell, exempelvis Scandic och tar del av deras 

produkter och erbjudanden. Som vi skrivit under utsträckning är inte stamkundskort och lojalitet 

till ett visst hotell av någon större betydelse för våra respondenter. Frekvensen för hur ofta 

kunden bor på hotell har vi ju också antagit är låg då den främsta sysselsättningen bland våra 

respondenter är av karaktären student och den största månadsinkomstgruppen är i kategorin låg. 

 

Andelsmått: Om hotellen erbjuder någon form av rabattcheckar och feedback för att kompensera 

kunden och samtidigt ta reda på vad kunden tycker om priset i förhållande till kvalitet. I vår 

enkätundersökning framkommer det att användning av rabattcheckar inte är särskilt viktigt för 

våra respondenter när de väljer hotell. Däremot tyckte de att priset var väldigt viktigt när de 

skulle boka hotell. Vi antar därför att det är viktigare med ett bra pris motsvarande kvaliteten på 

hotellet än att dela ut rabattcheckar för att kompensera. 

 

Decrop (1999) skriver att syftet med resan är det viktigaste för konsumenten när de väljer 

destination. Detta kan vi styrka med våra resultat där i ålderskategorin 20-29 år är syftet mycket 

viktigt för vilket hotell de väljer att bo på. 
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Marknadsföringsmix: 8P 

I vår enkätundersökning är faktorerna plats, pris och standard högst rankade hos respondenterna. 

Vi ser standarden på hotellet som en del av prisfaktorn, se 3.2. Som tidigare studier har visat är 

plats och pris två av de viktigaste faktorerna när hotell ska väljas. Mäenpää (2012) har kommit 

fram till exakt samma rangordning som vi. Vid en analys av enbart ålderskategorin 20-29 år kom 

vi fram till att de viktigaste faktorerna var plats, pris, personal och standard. Vid en analys av 

enbart studenternas val kring vilka faktorer som var de viktigaste vid val av hotell, kom det fram 

att plats och pris är de viktigaste men även standard, personal och rykte var viktigt. Bland de 

heltidsanställda var de viktigaste faktorerna vid val av hotell, plats, pris, standard och personal.  

 

I början av studien antecknade vi hypoteser kring faktorerna vi valde att undersöka samt vad vi 

trodde att vi skulle få fram för resultat. Vi trodde att hotellets plats var viktigare för kvinnor än 

för män men resultatet visade att både män och kvinnor tyckte att hotellets plats var viktigt. Båda 

könen var eniga och vi tolkar detta att oavsett kön är platsen betydelsefull. Flera tidigare studier 

har kommit fram till att platsen är en viktig faktor när hotell ska väljas och därför bekräftar 

denna studie tidigare studier.  

 

När det kom till hotellets produktutbud trodde vi att det var viktigare för kvinnor än för män men 

även att äldre människor har mer krav på utbudet än vad yngre människor har. Resultatet visade 

att produktutbudet varken var viktigt eller oviktigt men att ju äldre respondenten är desto större 

betydelse har hotellets produktutbud. Mäenpää (2012) har i sin studie fått fram att hotellets 

tjänsteutbud är viktigt, tjänsteutbud tolkar vi som produktutbud eftersom ett hotell erbjuder 

många olika tjänster/produkter. Vi tolkar vårt resultat som en upprepning av Mäenpääs resultat 

då Mäenpää mest har äldre respondenter och visar på att produktutbudet är viktigt och vårt 

resultat visar att produktutbudet är viktigt för äldre personer. 

 

Personalens bemötande trodde vi innan enkätundersökningen var genomförd var viktigare för 

äldre personer då de spenderar mer tid på hotellet än vad yngre gör. Resultatet från 

enkätundersökningen visade att det inte fanns någon statistisk signifikans mellan variablerna 

men respondenterna oavsett ålder var överens om att bemötandet var viktigt. Musa och Sim 

(2010) har i sin studie kommit fram till att ett bra bemötande är viktigt för äldre personer. Då 

Musa och Sim enbart hade äldre respondenter överensstämmer resultaten.  

 

Pris var en faktor som vi trodde varierade utifrån personens månadsinkomst, deras kön och deras 

sysselsättning. Resultatet visade att det finns ett samband mellan pris och månadsinkomst. Ju 

mer respondenterna tjänade i månaden desto mindre betydelse hade priset vid val av hotell. 

Priset är ganska viktigt när det jämfördes utifrån respondenternas sysselsättning och kön. Flera 

av tidigare studiers resultat har visat att pris är en viktig faktor vid val av hotell. Exempelvis 

Mickelsson (2012) och Mäenpää (2012) som har kommit fram till att pris har stor betydelse. Vårt 

resultat bekräftar därmed med tidigare studier och prisfaktorn är viktig vid val av hotell. Det 

framkom i vår enkätundersökning att standarden på hotellet var viktig och var en av de viktigaste 

faktorerna när våra respondenter skulle välja hotell. Därför kan vi konstatera att Stefan Karlssons 

påstående i Traveltrends inte alls överensstämmer med vårt resultat och att klassificeringsidén 

därmed inte alls är löjlig då kunderna visst bryr sig om standarden. 
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När det kom till paketerbjudanden trodde vi att det var viktigare för äldre människor och för 

barnfamiljer. Resultatet visade att det fanns ett samband mellan paketerbjudanden och 

respondenternas ålder. Ju äldre respondenten var desto viktigare var det med paketerbjudanden. 

Däremot var paketerbjudanden inte så jätteviktigt för barnfamiljer. Vårt resultat stämmer överens 

med det Sangpikul (2008) kommer fram till i sin studie, att paketerbjudanden var viktigt för 

äldre. Viktigt att notera är att Sangpikuls urval bestod enbart av äldre personer. 

 

Vi delade upp faktorn påverkan i tre kategorier. En kring vänners rekommendation vilket vi 

trodde att äldre människor tar del av mer än vad yngre människor gör. En kring media och hur 

hotellet har framställts där. Vi trodde att yngre människor påverkas mer av media än vad äldre 

människor gör. En kring egna tidigare erfarenheter vilket vi trodde att äldre människor betraktar 

som viktigare än vad yngre gör. Resultatet visade att det inte fanns något samband mellan någon 

påverkanskategori och respondenternas ålder. Vänners rekommendationer var oavsett ålder 

varken viktigt eller oviktigt, detta gäller även kategorin bra kritik i media. När det kom till 

tidigare egna erfarenheter var det viktigt oavsett ålder. Mäenpää (2012) och Musa & Sim (2010) 

har kommit fram till att rykte och egna erfarenheter är viktigt vid val av hotell. Berggren & 

Karlsson (2007) har undersökt betydelsen av marknadsföringen och hur bra den stämmer överens 

med verkligheten och kommit fram till att det är av stor betydande roll för att kunderna ska bli 

nöjda och återvända. Vårt resultat stämmer överens med Mäenpää och Musa & Sim när det 

gäller att egna tidigare erfarenheter är viktiga. Vad gäller det andra resultatet inom 

påverkanskategorin stämmer dessa inte överens och kan bero på urvalet. 

 

Faktorn partnerskap trodde vi var mer passande för affärsresenärer och stamkunder, därför 

trodde vi att sysselsättningen har en stor inverkan på faktorns betydelse. Resultatet visade att 

stamkortserbjudanden inte var viktiga. Medelvärdet för respondenterna visade att det inte var 

jätteviktigt medan respondenternas median visade att det inte var viktigt alls. Larsson & Lindeen 

(2010) kom fram till att medlemsgrupper och personlig status var av viktig roll när hotell skulle 

väljas. Medlemgrupper tolkar vi som en slags stamkund och att det kräver ett bättre bemötande 

som känns personligt. Vårt resultat stämmer inte alls överens med Larsson & Lindeen men vårt 

urval bestod mest av studenter och dessa anser vi inte har någon direkt koppling till affärsresande 

och den typen av medlemsförmåner.  

 

Vi trodde att hållbarhetsaspekten skulle påverkas av inkomsten, att ju mer personen tjänade desto 

mer pengar kan denna lägga på ett miljövänligt hotell. Vi trodde även att ålder var en drivande 

faktor då vi trodde att äldre bryr sig mer om miljön än vad yngre gör. Resultatet visade att det 

inte fanns något samband mellan månadsinkomst och hotellets miljöarbete. 50 % av alla 

respondenter tyckte att det hotellets miljöarbete inte var viktigt vid val av hotell. Mellan ålder 

och hotellets miljöarbete fanns inte heller inget samband, oavsett respondenternas ålder var 

miljöarbetet inte viktigt. Vi har inte hittat några tidigare studier som berör hur viktigt ett hotells 

miljöarbete är för kunden. Detta tycker vi är något som borde uppmärksammas då det är viktigt 

för framtidens turism. 
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6. Slutsatser 

6.1 Svar på frågeställningar 

Vilka faktorer som är viktiga för konsumenten vid val av hotell? 

Vi har i vår studie kommit fram till att de faktorer som konsumenterna tycker är viktiga är plats, 

pris och standard. 

 

Tycker konsumenter att ett hållbarhetsarbete är viktigt vid val av hotell? 

Vi kom fram till att konsumenterna inte tycker att det är viktigt med ett hållbarhetsarbete på 

hotellet oavsett respondentens inkomstkälla och ålder. 

 

Hur ser fördelningen ut mellan olika kluster (respondentgrupper)? 

I vår studie är respondenterna i huvudsak mellan 20-29 år samt studenter eller heltidsanställda. 

Vi ser att de faktorer som är viktiga i ålderskategorin 20-29 är plats, pris, standard och personal. 

Där standardfaktorn är en underkategori till prisfaktorn. För studenterna var plats och pris de 

viktigaste faktorerna men hotellets standard, personal och rykte var också viktigt. För de 

heltidsanställda var de viktigaste faktorerna vid val av hotell plats, pris, standard och personal, 

vilket överensstämmer helt med vad ålderskategorin 20-29 år tycker. 

6.2 Förslag på fortsatt forskning 
Till fortsatt forskning tycker vi att det vore intressant att via den kvalitativa forskningsmetoden 

gå ner djupare i de resultat som vi fått fram i denna studie. Det vore intressant att då även se hur 

ofta konsumenterna bor på hotell för att få en idé om hur frekvensen ser ut. En annan idé är även 

att undersöka affärsresenärer och då se hur viktigt partnerskap-faktorn och lojalitetsfaktorn är. 

Det vore även intressant att forska kring vad kunderna tycker om hållbarhetsarbete på hotell, 

samt hur viktigt kunderna tycker att det är. 
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Bilagor 

Bilaga 1–Enkätundersökning 
Hej! 

Vi är två studenter som studerar sista terminen på Södertörns Högskola där vi läser 

Turismprogrammet. Till vår c-uppsats har vi valt att skriva om hotellfaktorers påverkan på 

konsumentens beslutsprocess. 

 

Enkätundersökningen tar cirka 5 minuter att besvara. Vi är väldigt tacksamma om ni tar er tid att 

besvara den. 

 

Syftet med enkätundersökningen är att undersöka vilka faktorer som är viktiga när en konsument 

ska välja hotell. Undersökningen utgår från teorin om marknadsföringsmixen. 

 

Undersökningen börjar med bakgrundsinformation om dig som respondent. Dessa uppgifter 

kommer enbart att användas för att analysera svaren. Vi vill kunna se om det finns ett samband 

mellan bakgrundfaktorerna och hotellfaktorerna. 

 

Undersökningen fortsätter sen med hotellfaktorerna. Här ska frågorna besvaras i vilken 

utsträckning som du anser att de är viktiga. Intervallerna ligger mellan ”Inte viktigt” och 

”Mycket viktigt”. Här vill vi se hur viktig varje hotellfaktor är för dig på en skala 1-5. 

 

Till sist ställs hotellfaktorerna mot varandra. Vi vill veta vilka TRE (!!!) faktorer som du tycker 

är viktigast av de som jämförs. Här vill vi se hur du tänker när det gäller prioriteringar av de 

olika hotellfaktorerna. 

 

Tack för att du vill ställa upp och hjälpa oss med detta! 

 

Sara Jansson & Jessika Ziarkowska 

Studenter på Södertörns Högskola 

 

Länken till undersökningen: 

https://docs.google.com/forms/d/1apWD4buZpuj0vJruIKXmnRqhZ3U37XtMRPI601-

clfk/viewform 

 

Bakgrundsinformation 

Kön 

Man 

Kvinna 

 

Månadsinkomst 

0 - 9 999 

10 000 – 19 999 

20 000 – 29 999 
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30 000 – 39 999 

40 000 – 49 999 

50 000 eller högre 

 

Ålder 

19 år eller yngre 

20 – 29 år 

30 – 39 år 

40 – 49 år 

50 – 59 år 

60 – 69 år 

70 år eller äldre 

 

Sysselsättning 

Student 

Deltidsanställd 

Heltidsanställd 

Pensionär 

Annat 

 

Senast avslutade utbildning 

Grundskola 

Gymnasium 

Folkhögskola/Yrkeshögskola 

Universitet/Högskola 

Annan 

 

Civilstånd 

Sambo 

Särbo 

Gift 

Änka/Änkling 

Singel 

 

Har du hemmavarande barn under 18 år? 

Ja 

Nej 

 

I vilken utsträckning tycker du att hotellets läge på destinationen i förhållande till resans syfte är 

viktigt vid val av hotell? 

Inte viktigt  1 2 3 4 5  Mycket Viktigt 

 

I vilken utsträckning tycker du att tillgängligheten till hotellet är viktigt vid val av hotell? 

 Att det är lätt att hitta, lätt att ta sig till med olika transportmedel mm. 

Inte viktigt  1 2 3 4 5  Mycket Viktigt 
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I vilken utsträckning tycker du att hotellets produktutbud är viktigt vid val av hotell? 

 Att hotellet erbjuder faciliteter så som gym, restaurang, pool, spa och dylikt. 

Inte viktigt  1 2 3 4 5  Mycket Viktigt 

 

I vilken utsträckning tycker du att val av hotell beror på syftet med resan? 

 Syftet med resan kan vara affärsresa, privatresa mm. 

Beror inte på syftet  1 2 3 4 5  Beror på syftet 

 

I vilken utsträckning tycker du att bemötande av hotellets personal är viktigt vid val av hotell? 

Inte viktigt  1 2 3 4 5  Mycket Viktigt 

 

I vilken utsträckning tycker du att priset på hotellrummet är viktigt vid val av hotell? 

Inte viktigt  1 2 3 4 5  Mycket Viktigt 

 

I vilken utsträckning tycker du att standarden på hotellet är viktig vid val av hotell? 

 Om antalet stjärnor som hotellet har påverkar valet 

Inte viktigt  1 2 3 4 5  Mycket Viktigt 

 

I vilken utsträckning tycker du att det är viktigt att du får använda eventuella rabattcheckar på 

hotellet som du bokar?  

Inte viktigt  1 2 3 4 5  Mycket Viktigt 

 

 

I vilken utsträckning tycker du att ett färdigt paketerbjudande är viktigt vid bokning av hotell? 

Exempelvis att det ingår andra produkter som kan användas på destinationen när du bokar 

hotellet, som Stockholmskortet eller att du får biljetter till en föreställning. 

Inte viktigt  1 2 3 4 5  Mycket Viktigt 

 

I vilken utsträckning tycker du att det är viktigt att dina vänner har rekommenderat hotellet som 

du bokar? 

Inte viktigt  1 2 3 4 5  Mycket Viktigt 

 

I vilken utsträckning tycker du att det är viktigt att hotellet som du bokar har fått bra kritik i 

media? 

Inte viktigt  1 2 3 4 5  Mycket Viktigt 

 

I vilken utsträckning tycker du att det viktigt med egna tidigare upplevelser när du bokar hotell? 

Inte viktigt  1 2 3 4 5  Mycket Viktigt 

 

I vilken utsträckning tycker du att det är viktigt att du har ett bonus-/stamkundskort på det hotell 

du bokar? 

Inte viktigt  1 2 3 4 5  Mycket Viktigt 

 

I vilken utsträckning tycker du att det är viktigt att hotellet du bokar arbetar med ett 

miljöprogram? 

 Att hotellet är miljömärkt med exempelvis Svanen eller Penguin 
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Inte viktigt  1 2 3 4 5  Mycket Viktigt 
 

Vilka faktorer tycker du är viktigast? Välj max 3 alternativ 

Hotellets läge/plats 

Hotellets produktutbud 

Hotellpersonalens bemötande  

Priset på hotellrummet 

Standarden på hotellet 

Paketerbjudande där hotellet ingår 

Hotellets rykte 

Stamkortserbjudande 

Hotellets miljöarbete    
 

Tack för att du tog dig tid att besvara enkätundersökningen! 

Ditt svar är registrerat. 

 

Sara Jansson & Jessika Ziarkowska 

Studenter på Södertörns Högskola 
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Bilaga 2: Påminnelser och tackbrev 

Påminnelse 1: skickades ut 14-15 april 2013 

En vecka kvar till att besvara enkäten, ni som inte gjort det eller glömt att göra det har 

fortfarande chansen att hjälpa oss. In och gör, bidra med era åsikter! :)) Vi är tacksamma för de 

som besvarat den än så länge. 

 

Påminnelse 2: skickades ut 21 april 2013 

Hej! 

Nu är det bara en dag kvar för er att besvara enkäten. Vore toppen om ni som inte har gjort det 

än, gör det så fort som möjligt. Vi är tacksamma för de som har besvarat den än så länge. 

Enkätundersökningen kommer att stängas ner måndagen den 22 april klockan 22:00 för att 

sammanställas och bearbetas de kommande veckorna. Resultatet av undersökningen kommer att 

publiceras i augusti. 

 

Påminnelse 3: skickades ut 22 april 

Hej! 

Jag vill bara informera alla inbjudna till denna undersökning att enkäten stängs ner om cirka 2,5 

timme. Det vill säga, man kommer inte kunna besvara den efter klockan 22.00 ikväll. Ni som 

inte bidragit med ert svar får gärna besvara enkäten, tar cirka fem minuter och ni hjälper oss 

väldigt mycket. 

Varje svar som vi får in är vi tacksamma för! 

 

Tack! 

 

Tackbrev: skickas ut den 24 april 2013 

Hej! 

Nu är enkätundersökningen avslutad och vi ska sätta oss och sammanställa samt bearbeta 

resultatet. Vi fick totalt in 195 svar. Tack för att ni vill hjälpa oss med detta!



44 
 

Bilaga 3: Sammanställningen av enkätundersökningen 
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Bilaga 4: Sambandsanalyser 

Produkt 

 Ålder 

Hotelletsproduktutbud 

Pearson Correlation ,152 

Sig. (2-tailed) ,034 

N 195 

Personal 

 Bemötandeavhotellets personal 

Ålder 

Pearson Correlation ,040 

Sig. (2-tailed) ,575 

N 195 

Pris 

 Pris på hotellrum 

Månadsinkomst 

Pearson Correlation -,233 

Sig. (2-tailed) ,001 

N 195 

Påverkan 

 Ålder 

Vännersomrekommenderat 

Pearson Correlation ,059 

Sig. (2-tailed) ,412 

N 195 

Bra kritiki media 

Pearson Correlation ,046 

Sig. (2-tailed) ,526 

N 195 

Egnatidigareerfarenheter 

Pearson Correlation ,083 

Sig. (2-tailed) ,247 

N 195 

Paketerbjudande 

 Paketerbjudande 

Ålder 

Pearson Correlation ,163
*
 

Sig. (2-tailed) ,022 

N 195 
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Hållbarhet 

 Hotelletsmiljöarbete 

Månadsinkomst 

Pearson Correlation -,108 

Sig. (2-tailed) ,134 

N 195 

 

 Ålder 

Hotelletsmiljöarbete 

Pearson Correlation ,068 

Sig. (2-tailed) ,347 

N 195 
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Bilaga 5: Medelvärde och median 

Plats 

 Kön Hotellets läge/plats 

N 
Valid 195 195 

Missing 0 0 

Mean 1,65 4,18 

Median 2,00 4,00 

 Kön Hotellets tillgänglighet 

N 
Valid 195 195 

Missing 0 0 

Mean 1,65 4,19 

Median 2,00 4,00 

Produkt 

 Kön Hotellets produktutbud 

N 
Valid 195 195 

Missing 0 0 

Mean 1,65 3,24 

Median 2,00 3,00 

Pris 

 Kön Pris på hotellrum 

N 
Valid 195 195 

Missing 0 0 

Mean 1,65 4,16 

Median 2,00 4,00 

 Pris på hotellrum Sysselsättning 

N 
Valid 195 195 

Missing 0 0 

Mean 4,16 2,03 

Median 4,00 2,00 

Stamkortserbjudande 

 Sysselsättning Stamkundskort på hotellet 

N 
Valid 195 195 

Missing 0 0 

Mean 2,03 1,82 

Median 2,00 1,00 
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Paketerbjudande 

 

 Paketerbjudande Hemmavarande barn < 18 år 

N 
Valid 195 195 

Missing 0 0 

Mean 2,22 1,92 

Median 2,00 2,00 
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Bilaga 6 

Ansvarsfördelning: 
Allt i uppsatsen har skrivits och sammanställts av båda författarna. Detta innebär att båda 

författarna har samma ansvar över alla delar i uppsatsen. Vi valde att göra allt tillsammans för att 

kunna få hjälp av varandra genom samarbete, men också för att uppsatsen skulle ha vara enhetlig 

med tanke på struktur och språk. För att spara tid valde vi att fördela uppgifterna mellan oss för 

att sedan gå igenom dem tillsammans och redigera uppgifterna. Nedan följer en lista över vad 

som fördelades och redigerades tillsammans och vad som skrev helt och hållet tillsammans. 

 

Uppgifter som fördelades och redigerades är: 

- Frågorna till enkätundersökningen 

- Teorierna konsumentbeteende och Morrisons 8P 

- Inledningens bakgrund 

- Problemformulering 

- Kritisk granskning – analys 

- Avgränsningar 

- Statistiska sambandsanalyser: median och medelvärde 

 

Uppgifter som skrevs tillsammans är: 

- Metodavsnittet förutom kritisk granskning – analys och statistiska sambandsanalyser 

median och medelvärde 

- Syfte och frågeställningar 

- Resultatet med alla diagram och tabeller 

- Analysen 

- Slutsatser samt tidigare forskning 


