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SAMMANFATTNING 
 
Innovationer används allt mer för att underlätta för konsumenter och öka 
konkurrensfördelar hos företag. Innovativa lösningar har ökat i hotellindustrin och 
studiens uppdragsgivare, U&Me hotellet blev 2015 utsedda till världens andra mest 
innovativa hotell.  
 
Det identifierade forskningsgapet är hur företag kan använda befintliga innovationer för 
att öka sin prestation och samtidigt nå ut till en ny målgrupp. Att forska inom innovativa 
produkter och tjänster är aktuellt inom marknadsföring just nu. 
 
Målen med studien är att fylla det forskningsgap som finns och samtidigt ge värdefull 
information till vår uppdragsgivare. 
 
Forskningsfrågan i studien är: Hur kan ett hotell effektivt använda sig av sina befintliga 
innovationer för att öka sin försäljning? 
 
Studien är av kvantitativ metod med ett deduktivt angreppsätt. Studien har en 
positivistisk kunskapsteoretisk inriktning och objektivism som ontologisk inriktning.  
 
De huvudsakliga teorier vi har använt oss av är Innovationsspridningsprocessen av 
Rogers (1995), Teknologiska acceptans modellen av Davis (1986) och konsumentens 
beslutsprocess av Engel et al (1993). Den teoretiska referensramen avslutas med vår 
konceptuella modell som förklarar intresset för self-service hotell. 
 
I studien har vi genomfört en enkätundersökning på populationen studenter vid Umeå 
universitet. Urvalsmetoden är snöbollsurval. Totalt består urvalet i studien av 239 
respondenter. För att analysera det insamlade datamaterialet har vi använt Cronbach’s 
Alpha, korrelationstest, chi-två-test och regressionsanalys. 
 
Resultaten vi har kommit fram till är att det finns ett samband mellan 
innovationsbenägenhet och upplevd användarnytta samt innovationsbenägenhet och 
upplevd användarvänlighet. Vi har hittat ett samband mellan upplevd användarnytta och 
intresse för self-service hotell, dock hittar vi inget samband mellan upplevd 
användarvänlighet och intresse för self-service hotell. Vi har inte sett ett samband 
mellan hur ofta konsumenter bor på hotell och intresse för self-service hotell. De 
hotellattribut som har ett samband med intresse för self-service är läge, renlighet och 
innovativt hotell och de anledningar som har ett samband är romantisk övernattning, 
vänner på besök och familj på besök. En positiv inställning till innovation har ett 
samband med intresse för self-service hotell. 
 
Vi har kommit fram till att hotell kan använda sina innovationer effektivt genom att 
marknadsföra sig mot Innovators för att nå en ny målgrupp och öka sin försäljning. 
 
Nyckelord: teknologi, innovationsspridningsprocessen, innovation, self-service, hotell, 
teknologiska acceptans modellen, digitalisering, konsumentens beslutprocess, 
hotellattribut 
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1. INLEDNING 
Den här delen består av val av ämne, aktualiteten samt tidigare forskning som visar på 
relevans av ämnet. Vidare beskrivs bakgrund till problemet och gapet som finns i 
nuvarande forskning, det här leder i sin tur till en problematisering och slutligen en 
problemformulering. Avslutningsvis består inledningen av avgränsningar, syfte och mål 
med studien samt en definitionslista med relevanta ord och begrepp.  
 
Ett företag som gång på gång lanserar innovationer är Apple. Framgångsfaktorn bakom 
företaget ligger i deras ständiga innovation samt deras kontinuerliga uppdatering av 
existerande produkter för att underlätta för deras kunder och försvåra för konkurrenter 
att komma in på marknaden (Harvard Business Review, 2015). En innovation beskrivs 
som ett förlopp genom vilket nya idéer, beteenden och tillvägagångssätt vinner insteg i 
ett samhälle och sedan sprids där (NE, 2016b).  
 
Hotellens historia börjar före Kristus och när härbärgen uppstod som en följd av att 
resandet tog fart. I Sverige blev det enligt lag förbjudet att bo över hos bönder och på 
värdshus utan att betala för sig år 1279. Dock gällde inte betalningen logi utan snarare 
mat och foder till deras hästar som de transporterade sig på. Först på 1650-talet förbjöds 
våldgästandet helt och nya värdshus började byggas. När järnvägarna började byggas på 
1800-talet förbättrades logistiksituationerna i storstäderna och år 1857 byggdes det 
första hotellet i Stockholm (Ölander & Ölander Borg, 1995, s. 11-16). Sedan dess har 
hotellindustrin utvecklats och idag handlar det om att sticka ut från mängden. Ett 
exempel på det här är Henn-na hotell i Japan som är ett nytänkande hotell där du som 
gäst välkomnas av robotar i receptionen. Gästerna får inga nycklar till rummen utan 
deras ansikte skannas av för att sedan användas för att komma in på hotellrummen. På 
rummen styrs lampor och alarm av robotar som gästerna kan tala med. Hotellet i Japan 
har inte enbart implementerat sina robotar för att skapa ett inslag i upplevelsen utan 
även för att minska kostnaderna (Billing, 2015). 
 
Den 9 november 2015 blev U&Me hotellet i Umeå utsett till världens näst mest 
innovativa hotell i tävlingen Gold Key Awards, som är den äldsta och viktigaste 
utmärkelsen inom hotellindustrin (Tidningen Hotell & Restaurang, 2015). U&Me 
hotellet öppnade i september 2014 och är Umeås första self-service hotell där besökarna 
checkar in själva via en dator (U&Me, 2016a). Self-service tjänster känner de flesta igen 
från flygplatser, i oktober 2012 kunde du vara en av de första på Arlanda som checkade 
in ditt bagage själv via en maskin (Svedavia, 2012). Idag finns självincheckning på de 
flesta flygplatser och många ser numera det som en självklarhet att checka in själv. Vi 
anser att U&Me hotellet befinner sig i ett teknologiskt klimat, det här bekräftas av Anna 
Göransdotter (2016), VD på koncernen Blå Huset. Enligt Anna Göransdotter (2016) 
handlar hotellets innovativa self-service reception inte enbart om att skapa enkelhet för 
deras kunder, hotellet kan genom den här tjänsten öka deras produktivitet, effektivitet 
och spara pengar i form av personalkostnader. Intresset som vi har för innovationer samt 
aktualiteten i ämnet är har lett oss till val av ämne för det här examensarbetet. 

1.1. Val av ämne  
Vi är två civilekonomstudenter med inriktning mot marknadsföring och finansiering vid 
Umeå Universitet. Vårt intresse för marknadsföring och innovationer har funnits i 
många år och har påverkat val av ämne till vårt examensarbete under vårterminen 2016. 



 2 

Vi kom i kontakt med Anna Göransdotter som är VD på Blå Huset under höstterminen 
2015. Blå Huset var intresserade av att hitta studenter som kunde skriva sitt 
examensarbete på uppdrag. Anna kom med ett förslag på ämne som är aktuellt för deras 
verksamhet U&Me hotellet och vi ansåg att det förslaget passade bra in på våra 
preferenser kring ämne för examensarbete. Vi har valt att utgå från ett 
marknadsföringsperspektiv där innovationer och self-service står i fokus. Vi kommer att 
undersöka hur ett företag kan omvandla innovationer i deras verksamhet till försäljning. 
Den målgrupp som Blå Huset vill undersöka inom det här området är studenter och hur 
de mest lämpligt når målgruppen.  

1.2. Aktualitet 
Marketing Science Institute (MSI) visar att innovativa produkter, tjänster och marknader 
är prioriterade forskningsområden 2014 till 2016. Även ämnet om hur innovationer 
påverkar marknadsföring är ett aktuellt forskningsområde (MSI, 2016). MSI (2016) 
uppmärksammar även att forskning kring hur digitalisering och teknologi påverkar och 
förändrar kundens köpbeteende är aktuellt just nu. MSI uppmärksammar det här 
forskningsområdet och vi anser att vårt val av ämne är viktigt att fortsätta forska inom. 
Self-service är en innovation av en tjänst och i vårt examensarbete behandlar vi 
innovationen av en tjänst som har gått från att vara bemannad till att bli självbemannad 
(hotellreception) samt andra innovativa lösningar inom hotellverksamheten. 
 
Kim et al. (2012, s. 105) rekommenderar att fortsatt forskning bör undersöka om self-
service tjänster kan öka lojalitet och försäljning för hotell. Vi anser att den här 
rekommendationen påvisar aktualitet i det valda forskningsområdet. De här två källorna 
tillsammans anser vi visar på hög aktualitet i ämnet. MSI tillsammans med Kim et al. 
(2012) ger en trovärdighet som kan visa på att fortsatt forskning är önskvärt. 

1.3. Problembakgrund 
Blå Huset är en familjeägd koncern i Umeå med hotell-, restaurang- och 
konferensverksamhet. Verksamheterna som ingår i koncernen är; Stora hotellet, 
Gotthards krog, U&Me Hotell, Kulturbageriet, Sävargården, Fika! och P5 (Blå Huset, 
2016).  
 
Vi har fått i uppgift att skriva vårt examensarbete på uppdrag för en av verksamheterna i 
koncernen, U&Me hotell. U&Me hotellet är ett self-service hotell där kunden själv 
checkar in. Hotellet har 162 rum i olika storlekar, allt från mindre singelrum till större 
sviter. Det finns även möjlighet att ha konferenser med upp till 500 personer i 
anslutning till hotellet (U&Me, 2016b). Fokus ligger på att kunden kan skapa sin egna 
upplevelse genom “add-ons”. U&Me serverar inte en traditionell frukostbuffé till sina 
gäster, du som gäst får istället en färdig frukostmeny på en av Blå Husets andra 
verksamheter, Kulturbageriet. Hotellet är en del av Umeås nya kulturarena Väven och 
har ritats av arkitektbyrån Snøhetta och har designats i samarbete med designbyrån Stylt 
Trampoli (U&Me, 2016a). U&Me hotellet befinner sig i en tillväxtfas där de jobbar 
med att ta mer marknadsandelar, främst på den lokala marknaden (Anna Göransdotter, 
2016). 
 
U&Me hotellets största målgrupp är företagskunder. De här kunderna är en stor del av 
hotellets existerande kunder och bidrar till att generera vinster genom att bo på hotellet 
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under veckodagarna. En annan viktig målgrupp är hotellets leisure-gäster 
(semestergäster) som bor på hotellet mestadels under helgerna (Anna Göransdotter, 
2016). U&Me hotellet vill nu rikta sig mot en ny målgrupp, studenter vid Umeå 
universitet. Hotellet vill vara steget före deras konkurrenter med att nå till målgruppen 
studenter och ta stora marknadsandelar (Anna Göransdotter, 2016). Studenter är en 
viktig målgrupp för verksamheten eftersom Umeå är en stad med högt antal studenter 
sett till antal invånare. Idag studerar drygt 32 400 studenter vid Umeå universitet varav 
cirka 9 000 är distansstudenter (Umeå universitet, 2014). Antalet invånare i Umeå 
kommun är cirka 120 000 (Hansson & Thuresson, 2015). De här siffrorna visar att en 
stor del av befolkningen i Umeå idag är studenter. 
 
Vi har sett att problematiken för U&Me hotellet är att deras kunskaper är begränsade 
kring målgruppen studenter och de har för lite kunskap kring hur de ska nå ut till 
studenterna genom marknadsföring. U&Me hotellet har även svårt att skapa och 
identifiera ett behov att bo på hotell för studenter och de vill få en förståelse i hur 
målgruppen studenter agerar.  

1.4. Tidigare forskning 
Meuter et al. (2000, s. 50) visar att allt fler företag implementerar self-service och 
förändrar sättet som konsumenter har kontakt med ett företag. Kontakten sker genom 
teknologi istället för kontakt med en anställd. Kim et al. (2012, s. 103) har visat att 
kundens vilja och inställning är variabler som har betydelse för företag som vill 
implementera self-service system i hotellbranschen. Kim et al. (2012) gör skillnad på 
enklare och mer avancerad teknologi. De visar att personer har en mer positiv syn på 
enklare teknologi och self-service klassas som enkel teknologi. Personer är mindre 
positivt inställda till avancerad teknologi. Olika konsumenter är benägna att använda 
varierad svårighetsgrad av teknologi. Yngre personer har större sannolikhet att använda 
teknologi av såväl mer avancerad som enklare karaktär. Hädanefter i den här studien 
kommer vi att referera till enkel teknologi. 
 
Enligt Hung et al. (2012) finns det få studier om hur self-service tjänster påverkar ett 
företags lönsamhet och finansiella prestation. Trots det här investerar företag i self-
service teknik, både på grund av den teknologiska utvecklingen och på grund av höga 
anställningskostnader som kan reduceras vid implementering av self-service tjänster 
(Hung et al., 2012, s. 62). 
 
Sammanfattningsvis kan vi se att ovanstående tidigare forskning visar att self-service är 
ett aktuellt ämne och implementering av self-service tjänster blir allt mer utbrett. Vi kan 
också se att det saknas forskning kring hur innovativa tjänster kan öka försäljning för ett 
företag samt att den yngre befolkningen har större sannolikhet att använda teknologi. Vi 
anser att det ämne vi har valt för den här studien är relevant kopplat till tidigare 
forskning. 

1.5. Forskningsgap 
Det identifierade gapet är hur ett hotell kan använda sina innovationer i 
marknadsföringssyfte för att öka försäljningen. Som nämnts i avsnittet om tidigare 
forskning finns det forskning som visar hur innovationer påverkar ett företags 
prestation. Vi har inte identifierat någon forskning kring hur innovationer påverkar ett 
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företags prestation inom hotellindustrin. Vidare saknas forskning inom området hur 
hotell kan använda sig av sina innovationer för att nå en ny målgrupp. Vi kan härmed 
påvisa att det finns ett gap i forskningen. 

1.6. Forskningsfråga 
Vi har genom problembakgrunden, kontakten vi har haft med U&Me hotellets VD Anna 
Göransdotter samt det gap vi har identifierat i forskningen kommit fram till följande 
forskningsfråga:  

 
Hur kan ett hotell effektivt använda sig av sina befintliga innovationer för att öka sin 

försäljning? 
 
Vår forskningsfråga kommer att besvaras med hjälp av de hypoteser som vi ställer upp i 
studien.  

1.7. Syfte 
För att besvara studiens forskningsfråga är vårt syfte att identifiera vilka faktorer och 
attribut som påverkar hotellval, konsumenters attityd mot innovationer samt få en 
förståelse för vilket syfte konsumenter har när de bor på hotell. Genom att få förståelse 
kring de faktorerna och attributen vill vi förklara intresset för self-service hotell. Vi vill 
fylla det gap som vi ser i forskningen idag och kunna bidra med en studie som kan ge ett 
värde för U&Me hotellet och ett teoretiskt bidrag. Syftet är att kunna använda det 
insamlade datamaterialet från den här forskningsstudien på U&Me hotellet och besvara 
hur deras innovation kan öka deras försäljning, i deras fall även specifikt mot 
målgruppen studenter. 
 
De mål vi har satt upp för den här forskningsstudien är att: 
 
● Få fram ett resultat som U&Me hotellet kan ha användning av i sin verksamhet. 
● Besvara studiens forskningsfråga och fylla forskningsgapet i största möjliga 

utsträckning. 

1.8. Avgränsning 
Vi har valt vissa avgränsningar som är nödvändiga för att kunna genomföra studien 
inom den tidsram vi har till vårt förfogande samt för att utesluta det som inte är relevant 
för vår studie. Eftersom vi skriver examensarbetet på uppdrag av Blå Huset och deras 
verksamhet U&Me hotellet har vi valt att avgränsa vår studie mot hotellverksamheter. 
Det perspektivet vi har valt är marknadsföring och därav är studien avgränsad från 
andra perspektiv inom ekonomi. Marknadsföringsperspektivet kommer att genomsyra 
studien och i enkätundersökningen. Vi har valt att avgränsa studien från traditionella 
hotell med reception och fokuserar enbart på self-service hotell.  
 
U&Me hotellet är beläget i Umeå, Sverige. Den geografiska marknaden vi kommer 
fokusera på är den lokala marknaden. De vi riktar oss mot är studenter som bor i Umeå 
och deras besökare. Anledningen att vi valt studenter som den målgrupp vi kommer att 
fokusera på är på grund av att uppsatsen skrivs på uppdrag av U&Me hotellet och de vill 
primärt undersöka den specifika målgruppen. I och med det här har vi avgränsat studien 
från andra geografiska områden och målgrupper. 
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Vi har valt att fokusera på U&Me hotellet och inte deras andra verksamheter. Målet 
med uppsatsen är att se hur innovationer påverkar försäljning och vi har därmed inte 
valt att mäta andra faktorer som marknadsföring kan bidra med, exempelvis 
varumärkesigenkänning.  

1.9. Definitioner 
Här nämner vi begrepp som vi kommer att använda oss av i den här forskningsstudien 
och som är bra för läsaren att få en förståelse för.  
 
Digitalisering = Omvandling av analog data till digitala signaler (NE, 2016a). I den 
här studien: När en analog tjänst (reception) omvandlas till en digital tjänst 
(självbetjäning). 

Gatekeepers = En gatekeeper är en nyckelperson i en social grupp som kontrollerar 
informationsflöden (Tushman & Katz, 1980, s. 1071). 

Innovation = Ett förlopp genom vilket nya idéer, beteenden och tillvägagångssätt 
vinner insteg i ett samhälle och sedan sprids där (NE, 2016b). 

Leisure-gäster: Semestergäster (Anna Göransdotter, 2016). 

Marknadsföring: Att möta kundernas behov bättre än konkurrenterna (Fahy & 
Jobber, 2012, s. 5). 

Self-Service (översatt självbetjäning): Innebär att kunden betjänar sig själv (NE, 
2016c). 

Teknologi = Systematisk framställning, läran om industriella tillverkningsmetoder 
(NE, 2016d) 
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2. TEORETISK METOD 
Den teoretiska metoden beskriver teoretisk- och praktisk förförståelse. Kapitlet 
tydliggör vilka värderingar som ligger till grund för studien samt angreppssätt och 
teoretisk ansats. Vidare beskrivs den kunskapsteoretiska inriktningen samt den 
ontologiska inriktningen. Begreppet paradigm förklaras och dess relevans i studien. 
Slutligen beskriver vi hur litteratursökningen har gått till väga och val av teorier som 
kompletteras med källkritik. 

2.1. Teoretisk förförståelse 
I en vetenskaplig studie är det viktigt att påvisa författarnas förförståelse eftersom det 
kan påverka studien och metodval. Förförståelse är viktig att ha i åtanke under studien 
eftersom förförståelsen präglar det sätt som författarna ser på verkligheten. Författarna 
är ofta omedvetna kring hur förförståelsen påverkar studien (Bryman & Bell, 2013, s. 
52-53; Thurén, 2007, s. 58).  
 
Vi som författare till den här studien har sedan september 2012 studerat på 
civilekonomprogrammet vid Umeå universitet. Under vår studietid har vi fått en 
teoretisk förståelse och kunskap genom olika kurser som vi har läst på universitetet. Vi 
har båda studerat utomlands (Tyskland respektive Hong Kong) varsin termin under 
studietiden där vi läste olika kurser. Vi har därmed olika kunskaper från våra terminer 
utomlands. En av oss har en djupare teoretisk kunskap på D-nivå inom ämnet 
marknadsföring och den andra inom finansiering. På C-nivå fördjupade vi oss inom 
ämnet finansiering. De här olika kunskaperna anser vi ger oss en kunskapsbredd inom 
ekonomi. Vi anser att vi har en bra akademisk bas att stå på. Vår bredd i teori är en 
fördel för oss eftersom vår studie riktar sig mot ett marknadsföringsperspektiv men har 
även inslag av försäljning. I det avseendet är det är fördel för oss att ha en viss teoretisk 
kunskap inom finansiering. Vi har däremot begränsade kunskaper kring vilka teorier 
som finns tillgängliga i ämnet. 
 
Vår tidigare teoretiska kunskap är begränsad till det vi har lärt oss på Umeå universitet 
samt under våra utbytesterminer. Kunskapen kan påverka val av teorier som vi använder 
i vår uppsats. Vår förförståelse kan påverka vår objektivitet i val av teorier, i 
konstruktionen av enkätundersökningen, i vår analys samt i de slutsatser vi kommer att 
dra. Vi är medvetna om att vår teoretiska förförståelse kan påverka objektiviteten och 
strävar efter att undvika ett allt för stort inflytande. Genom att ständigt ifrågasätta de 
vägval vi gör i forskningsstudien och ifrågasätta den teoretiska bakgrunden hoppas vi 
kunna förbli objektiva och inte låta våra tidigare kunskaper påverka studiens 
uppbyggnad. Våra teoretiska olikheter tror vi skapar en mer kritisk miljö där vi 
ifrågasätter varandras arbete. 

2.2. Praktisk förförståelse 
Vi har tidigare praktiska kunskaper som kan vara en fördel för oss när vi skriver den här 
forskningsstudien. Båda två har arbetat med försäljning mot privatpersoner vilket kan ge 
oss en förståelse för hur kunder agerar. De här kunskaperna kan vi använda vid 
besvarandet av vår forskningsfråga om hur försäljningen kan ökas. Från vår tidigare 
erfarenhet av arbete i kundtjänst har vi kunskap om kundkontakt samt vikten av service. 
Vi har båda arbetat inom hotell- och restaurangbranschen, det ger oss en bredare 
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kunskap för hur en hotellverksamhet är uppbyggd och hur den dagliga verksamheten 
fungerar. U&Me hotellet gav oss möjligheten att bo på hotellet för att få en praktiskt 
upplevelse av hotellet för att vi själva skulle kunna skapa oss en uppfattning om hur det 
är att bo på ett innovativt hotell. Vi har liknande praktiska bakgrunder inom arbete, dock 
i olika utsträckning. En av oss har startat och drivit ett eget företag där fokus var på 
försäljning mot studenter. Likheterna i vår bakgrund kan innebära att vi lätt hamnar i 
liknande tankebanor. Vår praktiska förförståelse kan ses som lik, dock skiljer sig 
företagen åt väsentligt där praktiska kunskaper inhämtats. Det finns en medvetenhet hos 
oss båda gällande likheter i förförståelsen och att våra likheter kan komma att påverka 
studien. Dock tror vi inte att vår praktiska förförståelsen kommer att påverka i hög 
utsträckning eftersom vi är medvetna om vår liknande praktiska förförståelse och kan 
arbeta mot att den påverkar arbetet. 

2.3. Värderingar  
Värderingar speglar forskarens egna åsikter och känslor (Bryman & Bell, 2013, s. 52). 
En forskare har en skyldighet att sträva efter att vara objektiv (Ejvegård, 2009, s.19). 
Värderingar är en form av förutfattade meningar och forskaren bör ha sina värderingar i 
kontroll i forskningsstudien, dock är det svårt att ha full kontroll (Bryman & Bell, 2013, 
s. 52). Vi strävar efter att upprätthålla ett neutralt och objektivt perspektiv mot vår 
uppdragsgivare, U&Me hotellet, samt i vår akademiska ansats. Vi är medvetna om att 
våra egna åsikter och känslor kan ha påverkan på den här studien. Vi vill grunda 
forskningsstudien på akademiska grunder och ge generella resultat till uppdragsgivaren. 
Målet är att andra intressenter kan ta del av studien och dess resultat. Under studiens 
gång kommer vi att arbeta med att upprätthålla ett objektivt synsätt. 

2.4. Angreppssätt 
Kvantitativ metod arbetar med strukturerade frågeställningar som är färdigställda i 
förväg och uttrycks ofta i siffror. Till skillnad från kvalitativ forskning som fokuserar på 
förståelsen av ord, fokuserar kvantitativ forskning på kvantifiering och siffror. 
Frågeställningarna är vanligtvis grundade i teori och hypoteser utgår från 
frågeställningen i studien för att se om hypoteserna kan verifieras eller förkastas. Den 
här forskningen kan liknas med den naturvetenskapliga forskningen. Det är viktigt att 
det insamlade datamaterialet ska vara valid, reliabel och generaliserbar. Vid kvantitativ 
forskning ska forskaren vara neutral, objektiv samt ha en distans till de individer som 
undersöks (Olsson & Sörensen, 1999, s. 36-37). Kvantitativ forskning berör ofta ett stort 
antal individer men begränsat antal variabler (Olsson & Sörensen, 2011, s. 54). 
Kvantitativ forskning har sin utgångspunkt i teori och är grundad på tidigare 
forskningsresultat. Mot den teoretiska bakgrunden kan sedan studien genomföras 
empiriskt (Olsson & Sörensen, 1999, s. 66). 
 
Kvantitativ metod passar vår studie eftersom vi vill undersöka ett stort urval och 
undersöka datamaterialet statistisk. Vi vill i vår studie inte gå på djupet som i en 
kvalitativ studie utan istället titta på ett brett urval. En heterogen grupp innebär att en 
grupp innehåller olikartade beståndsdelar och är oenhetlig (NE, 2016e). Vår valda 
population är en heterogen grupp och därav passar kvantitativ studie bra. Vår studie är 
grundad i teori och vi kommer att mäta ett stort urval. Om vi hade haft en kvalitativ 
studie hade ett alternativ varit att undersöka fokusgrupper där målgruppen hade fått 
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frågor att besvara i grupp. En fokusgrupp har mer närvarande respondenter, vilket kan 
ge ett mer djup i undersökningen (Bryman & Bell, 2013, s. 219). 

2.5. Teoretisk ansats 
Inom den samhällsvetenskapliga forskningen finns det primärt två teoretiska 
utgångspunkter, induktiv teori samt deduktiv teori. Induktiv teori innebär att forskarna 
utgår från sitt egna insamlade datamaterial samt de resultat som forskaren har kommit 
fram till, utifrån det formar de sin teori. Deduktiv teori är när forskarna utgår från 
befintliga teorier och grundar sina resultat i den tidigare forskningen (Bryman, 2008, s. 
26-29). En alternativ metod är en blandning mellan induktiv och deduktiv teori; 
abduktiv teori. Här flyttar forskaren sig mellan teori och empiri för att få kunskapen att 
växa fram (Tashakkori & Teddlie, 2010, s. 409). 
 
I den här studien har vi valt att utgå från deduktiv teori. Deduktiv teori är passande vid 
kvantitativa studier (Bryman & Bell, 2011, s. 49). Anledningen är att det finns flertalet 
teorier som lämpar sig för det valda forskningsområdet i den här studien, om det hade 
varit brist på tidigare lämpliga teorier hade induktiv teori lämpat sig bättre för vår 
studie. Vi har valt att utgå från den befintliga forskning som finns för att skapa en 
trovärdig teoretisk referensram. Fortsatt kommer vi att sätta upp hypoteser som sedan 
kan testas. Vi samlar in datamaterial genom en enkätundersökning som leder fram till 
ett resultat. Därefter kan vi dra slutsatser om huruvida hypoteserna ska förkastas eller 
inte. Deduktiv teori mest lämplig för kvantitativa studier och passar därmed in på vår 
forskningsstudie. 

2.6. Kunskapsteoretisk inriktning 
Det finns olika inriktningar i hur kunskap ska betraktas inom ett specifikt område, 
positivism och hermeneutik är de två huvudsakliga inriktningarna. Positivism beskriver 
att forskaren ser på kunskap utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv där resultaten ska 
vara värderingsfria och därmed objektiva. Forskaren ställer i enighet med 
deduktivismen upp hypoteser som sedan prövas och förkastas eller bekräftas (Saunders 
et al., 2009, s. 112; Bryman, 2008, s. 30). 
 
Hermeneutik innebär ett mer tolkande synsätt där siffror inte står i fokus. I det här 
synsättet anses att en vetenskaplig insikt inte bli mer sann enbart för den kan uttryckas i 
siffror och diagram. Fokuseringen ligger istället på tolkningarna snarare än en att skapa 
statistiskt säkerställda resultat. Hermeneutikens syfte är att skapa djupare förståelse. 
Skillnaderna i positivism och hermeneutik i ett exempel är när människor är på flykt 
från sitt hemland. Med positivistisk synsätt undersöker en forskare vilka orsaker som 
ligger till grund för att de flyr och med en hermeneutistisk syn beskrivs istället hur 
människorna kände sig i den situationen (Thurén, 2007, s. 94-95). Hermeneutistisk syn 
hade varit lämplig om vi hade valt att genomföra en kvalitativ studie där vi ville gå mer 
på djupet i kunskapen. 
 
Vi har valt att utgå från positivism, för att få fram resultat som kan ge förklaringar till 
om sambanden i modellen hänger ihop eller inte. Kvantitativa studier använder 
naturvetenskapliga tillvägagångssätt, framförallt med positivistisk inriktning (Bryman & 
Bell, 2013, s. 49). En faktabaserad datainsamling anser vi är den lämpligaste metoden 
för att genomföra undersökningen. Vi vill i den här forskningsstudien uppnå kunskap 
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genom insamlande och analyserande av data. Vi vill att datamaterialet ska utgöra 
grunden för våra förklaringar, det kan vi göra genom att välja ett positivistiskt synsätt. 
Därmed är positivismen den kunskapsteoretiska inriktning som vi väljer att utgå från. 

2.7. Ontologisk inriktning 
Ontologisk inriktning beskriver kunskapen om vad som finns. Det finns olika 
inriktningar som delar olika åsikter kring hur kunskap ska tolkas; objektivism och 
konstruktionism. Objektivism innebär att vi möter sociala företeelser genom yttre fakta 
som vi själva inte kan påverka och vi anser att den sociala kultur i en organisation är 
uppbyggt av yttre förhållanden. De som arbetar i organisationen följer de regler som 
finns och utför de uppgifter som de blir tilldelade. Konstruktionism i sin tur ifrågasätter 
de sociala företeelser som sker inom en organisation och anser att den sociala kulturen 
kan påverkas (Bryman, 2008, s. 35-37). Konstruktionism hade varit ett bra val om 
studien hade varit kvalitativ. Den ontologiska inriktning som vi utgår från i den här 
studien är objektivism. Anledningen till valet för den här studien är för att vi skriver på 
uppdrag av ett företag. För att inte få för stort inflytande från dem är objektivism ett 
lämpligt val. Objektivism är mest lämplig för kvantitativa studier eftersom den rymmer 
en uppfattning att den sociala verkligheten är en objektiv verklighet (Bryman & Bell, 
2013, s. 49). För en överblick av val av forskningsstrategi i den här studien se Tabell 1. 
 
Tabell 1. Forskningsstrategi i den här forskningsstudien. 
Forskningsstrategi Val för studien 

Angreppssätt Kvantitativ 

Teoretisk ansats Deduktiv 

Kunskapsteoretisk inriktning Positivism 

Ontologisk inriktning Objektivism 

2.8. Paradigm 
När ett kunskapsområde förändras sker en paradigmutveckling. En paradigmutveckling 
sker med tidens gång, när nya vetenskapsområden utvecklas, vid kunskapstillväxt samt 
när nya traditioner och erfarenheter skapas. Paradigm förklaras som det mönster vilket 
driver det kunskapsperspektiv som den vetenskapliga forskningen utgår från och kan 
beskrivas som den grundsyn som en forskare har (Olsson & Sörensen, 1999, s. 33-34). 
Vi som författare för den här studien argumenterar för att ett paradigmskifte kan ske när 
självbetjäning blir en naturlig del av hotellbranschen. Självbetjäning kan påverka 
hotellindustrin och dess kultur och det kan därför argumenteras för att den grundsyn på 
hotellbranschen som idag finns kan förändras med tiden. Vi som författare anser att det 
är viktigt att läsaren av studien har en grundläggande förståelse för paradigmskifte och 
den förändring som nu sker i den aktuella industrin. Om förändringen kommer bidra till 
ett paradigmskifte eller inte är idag, enligt vår mening svårt att uttala sig om, dock är det 
viktigt att lyfta ämnet och vara medveten om att förändringen kan ske. 

2.9. Hypotes 
Hypotes betyder antagande, förutsättning eller grundtanke och innebär att olika begrepp 
ställs mot varandra för att förklara relationen mellan begreppen. Antagandena som görs 
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i en hypotes ska vara möjliga att pröva och ska därefter förkastas eller bekräftas. En 
hypotesprövande undersökning kräver att det finns tidigare kunskap i området för att 
härleda kunskap från teori till verkligheten (Olsson & Sörensen, 2011, s. 45-46). 
Hypoteser är antaganden som forskaren ställer upp grundad på känd fakta och används i 
sammanhang som klargör orsaker och bidragande orsaker. Hypoteser används vanligen 
i avgränsade uppsatser (Ejvegård, 2009, s. 39). Vi gör en kvantitativ forskningsstudie 
med positivistisk inriktning och vi ska ställa upp hypoteser som är möjliga att pröva för 
att sedan kunna förkastas eller bekräftas. Våra hypoteser kommer att grunda sig i 
befintlig teori. 

2.10. Litteratursök & Val av teorier 
Litteratur avses i ett forskningssammanhang som allt tryckt material, exempelvis 
böcker, artiklar, rapporter och uppsatser. För att få fram litteratur till en forskningsstudie 
är det lämpligt att använda bibliotekets databaser och använda sökord/nyckelord som är 
lämpliga för studien (Ejvegård, 2009, s. 47). Det är viktigt att gå igenom den 
existerande litteraturen för att ta reda på vilka kunskaper inom området som redan finns. 
Litteratursökning kan tillföra bra argument till en studie och dess ämne. Syftet med 
genomgång av litteratur är att ta reda på vad som är forskat om i ett område, vilka 
begrepp och teorier som är relevanta, vilka metoder som används, kritik mot 
ämnesområdet samt den forskning som saknas (Bryman & Bell, 2013, s. 111). 
 
För att skapa en pålitlig teoretisk ram har vi valt att samla in våra källor från olika 
böcker och vetenskapliga artiklar. Vi har fokuserat på att använda vetenskapliga artiklar 
som är publicerade i vetenskapliga tidningar för att skapa en tyngd i den teoretiska 
ramen. Vi har noggrant valt ut de källor vi använder och enligt vår bedömning är 
samtliga källor i den här studien pålitliga.  
 
Vi har sökt efter litteratur genom olika sökkanaler; Google Scholar, DiVA, Business 
Source Premier (EBSCO). Vi har använt oss av böcker, vetenskapliga artiklar samt 
uppsatser. De sökord vi har använt oss av vid sökning av litteratur är; innovation, 
diffusion of innovation, technology, technology acceptance model, hotel attributes, 
consumer decision making process, self-service hotel.  
 
Vi har valt teorier till vår forskningsstudie efter vilken relevans den tidigare forskningen 
har på vår studie. Vår studie fokuserar på innovationer och därför är Rogers (1995) teori 
om innovationsspridningsprocessen en bra grund till vår teoridel. Rogers (1995) 
beskriver de olika delar som innovationsspridningsprocessen består av samt vilka 
anpassningskategorier som finns. Innovationsspridningsprocessen är relevant för oss 
eftersom vi vill förstå i vilken anpassningskategori olika delar av vår population 
befinner sig i och främst undersöka de tidiga kategorierna. Davis (1986) teori om 
teknologiska acceptans modellen är viktig i vår studie eftersom den påvisar vikten av att 
förstå upplevd användarnytta och upplevd användarvänlighet i en ny innovation. Samt 
hur de här faktorerna påverkar avsikten för en konsument att använda sig av en 
innovation. Vidare har vi valt konsumentens beslutsprocess av Engel et al (1993) som vi 
kopplar samman till vetenskapliga artiklar som handlar om vilka hotellattribut som 
tidigare forskning har kommit fram till är viktiga för konsumenter. Konsumentens 
beslutsprocess beskriver den beslutsprocess som en konsument genomgår vid val av 
köp. Vi anser att konsumentens beslutsprocess är relevant i den här studien, vi vill förstå 
vad en konsument grundar sina val på och vad som påverkar valen. De vetenskapliga 
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studierna kring hotellattribut ger oss en förståelse i vilka faktorer som tidigare har ansett 
vara viktiga vid val av hotell. Vi har utökat vår teoretiska grund med vetenskapliga 
artiklar som stärker de grundteorier som vår teoretiska referensram består av. 

2.11. Källkritik 
En källa är grunden till kunskap och kan vara i såväl skriftlig som muntlig form. 
Exempel på en källa är böcker, protokoll och intervjuer. För att kunna urskilja vad som 
är en kunskapskälla behövs källkritik för att på ett metodiskt sätt kunna granska källan. 
Källkritik är nödvändig för att kunna bedöma vad som är sant och vad som inte kan 
anses vara en källa (Thurén, 2005, s. 9). Vi kommer att granska alla våra källor genom 
att göra en genomgång av trovärdigheten hos författarens bakgrund, utgivaren och om 
den är peer reviewed. Peer review innebär att en vetenskaplig artikel är akademiskt 
granskad och bedömd av en kollega som är insatt i ämnet, dock är det viktigt att 
kollegan är oberoende i förhållande till författaren (Olsson & Sörensen, 2011, s. 73). Vi 
har i den utsträckning det går använt vetenskapliga artiklar som är peer reviewed för att 
säkerställa att den vetenskapliga artikeln är relevant och korrekt och accepterad av 
kollegor i branschen. 
 
Till största möjliga utsträckning har vi använt oss av primära källor där 
ursprungsinformationen inhämtats. Det är inte alltid möjligt eftersom litteratur från 
böcker ibland använder sig av källor som varit svåra att få tillgång till. Referenserna är 
inte alltid tillräckliga i den löpande texten samt möjligheterna att få tillgång till 
referenserna är begränsade. Vid användning av sekundära källor har vi varit extra 
uppmärksamma på att det är en trovärdig och erkänd författare samt att boken/artikeln 
är utgiven från ett erkänt förlag. Vid användandet av vetenskapliga artiklar som ligger 
till grund för vår teoridel har det varit lättare att komma åt primära källor. I vissa fall har 
vi valt en senare källa eftersom ursprungskällan upplevts utdaterad och nyare källor ger 
liknande information. Exempelvis i vår teori gällande konsumentens beslutsprocess där 
vi valde källan Engel et al. (1993) där det finns tidigare kunskap om konsumentens 
beslutsprocess från tidigt 1900-tal. Engel et al. (1993) beskriver konsumentens 
beslutsprocess i dess kända form och vi anser därav att den här källan är relevant för vår 
forskningsstudie.   
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
Den teoretiska referensramen består av tidigare forskning som ligger till grund för 
forskningsstudien. Den teoretiska referensramen utgår från innovationsspridningsteorin 
av Rogers (1995) och förklarar vidare teknologiska acceptans modellen av Davis 
(1986). Vidare konsumentens beslutsprocess av Engel et al. (1993) samt hotellattribut. 
Slutligen har vi sammanställt tidigare forskning i en tabell och skapat en konceptuell 
modell som innehåller de hypoteser vi testar. 

3.1. Innovationsspridningsteorin 
 

“One reason why there is so much interest in the diffusion of innovations is because 
getting a new idea adopted, even when it has obvious advantages, is often very 

difficult.”  
- Rogers (1995, s. 1). 

3.1.1. Innovationsutvecklingsprocessen 
Innovationsutvecklingsprocessen (Innovation-development process) beskriver den 
process som driver fram en innovation. Den börjar med att ett problem eller behov 
identifieras. För att lösa problemet/behovet startas forsknings - och 
utvecklingsaktiviteter på ett företag för att kunna möta det behov som finns. När 
innovationen är färdigställd kommersialiseras den för att möta marknadens krav och till 
sist lanseras innovationen på marknaden. När innovationen börjar spridas på marknaden 
har “gatekeepers” en viktigt roll (Rogers, 1995, s. 132-148). En gatekeeper är en 
nyckelperson som kontrollerar informationsflödet till en social grupp (Thusman & Katz, 
1980, s. 1071). 

3.1.2. Innovationsspridningsprocessen 
Innovationsspridningsteorin (Diffusion of Innovation) är förklarat som en process 
bestående av fyra delar; innovation, kommunikationskanaler, tid och sociala system 
(Rogers, 1995, s 10-11). 
 
En innovation kan beskrivas som en idé, tjänst eller produkt som uppfattas som ny för 
människan (Rogers, 1995, s 10-11). Rogers beskriver att de flesta innovationer är 
synonymt med teknologiska innovationer. Hur egenskaperna hos en innovation 
uppfattas av individer påverkar hur snabbt en ny innovation kan anpassas till 
marknaden. Om individen kan uppfatta fördelar med en ny innovation jämfört med 
existerande produkter på marknaden anpassas innovationen snabbare. Kompatibilitet 
hos innovationen med de existerande värderingar på marknaden, hur komplex en 
innovation är samt de behov som finns på marknaden påverkar hur snabbt 
produkten/tjänsten kan adopteras på en marknad (Roger, 1995, s.12-16). Diffusion av en 
innovationen innebär processen som innovationen sprider sig till användarna 
(Robertson, 1967, s.14). Enligt Robertson (1967, s 16) som utgår från Rogers tidiga 
version av innovationsspridningsprocessen kan marknadsföringskostnader sparas in vid 
fall när det är lätt att identifiera innovators, de första som tar sig an en ny innovation. I 
de fallen kan marknadsföringen riktas enbart mot innovators och företaget kan veta att 
innovationen kommer att spridas på marknaden genom de här individerna.  
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Hur en innovation sprids från en individ till en annan samt på vilket sätt innovationen 
sprids förklaras av kommunikationskanaler. Rogers (1995, s 18) förklarar att de flesta 
individer bedömer en innovation beroende från vem som innovationen är 
kommunicerad av. På vilket sätt innovationen är kommunicerad har också en betydelse, 
snarare än huruvida innovationen är baserad på vetenskapliga studier. Att kommunicera 
via massmedia är effektivt och når en stor grupp människor. Kommunikation via 
medmänniskor är mer effektivt för att övertyga andra att acceptera en ny innovation 
(Rogers, 1995, s 18).  
 
I innovationsspridningsprocessen är tiden aktuell, den beskriver hur länge det tar för 
kunden att adoptera till innovationen (Rogers, 1995, s.20). Beslutsprocessen för en 
innovation (The Innovation-Decision Process) innebär att en person får kunskap om att 
innovationen existerar och formar en attityd. Attityden leder till ett beslut om 
anpassning eller avvisning mot innovationen. Beslutsprocessen förklarar hur individer 
tar innovationsbeslut samt att beslutsprocessen påverkar tiden för en innovation att 
införas på marknaden. Det finns fem steg i beslutsprocessen; kunskap, övertygelse, 
beslut, genomförande och bekräftelse. Kunskap skapas när en person får vetskap om att 
innovationen existerar och får en vetskap i hur den fungerar. Övertygelse sker när 
individen skapar en attityd mot innovationen, positiv eller negativ. Beslut sker när 
individen anpassar sig eller avvisar innovationen. Genomförande sker när individen 
använder sig av innovationen och sista steget i processen, bekräftelse innebär att 
individen söker förstärkning för det beslut som är taget. Beslutsprocessen kan leda till 
ett beslut att använda sig av innovationen eller ett beslut att inte använda den. 
Beslutsprocessen kan också ske i företag och organisationer där de tar innovationsbeslut 
åt deras anställda (Rogers, 1995, s. 20-21). 
 
Sociala system i innovationsspridningsprocessen förklarar hur strukturen i det sociala 
systemet påverkar hur spridningen av innovationen sker (Rogers, 1995, s. 24). 
Innovationsspridning sker inom sociala system som är uppdelade i olika enheter. Det 
sociala systemets struktur och beteendet hos medlemmarna i systemet påverkar 
innovationsspridningen. Strukturen i ett socialt system påverkar hastigheten som 
innovationen kan spridas och det är viktigt att ha i åtanke att innovationer sprids i olika 
takt beroende på hur det sociala systemet ser ut. Skillnader i sociala system är att de tar 
sig an innovationer på olika sätt. Exempel på ett socialt system kan vara medarbetarna 
på ett sjukhus (Rogers, 1995, s. 23-26). 

3.1.3. Spridningstakt 
Rogers (1995, s. 206) beskriver att takten av införande av en innovation beror på hur 
snabbt en innovation sprids och antas av medlemmar i ett socialt system. 
Spridningstakten mäts genom att undersöka hur många som tar sig an innovationen 
inom en viss tidsperiod. De uppfattade attributen hos en innovation kan förklara hur 
snabbt en innovation sprids i ett socialt system. De fem attribut som är väsentliga för 
hur snabbt en innovation kommer att spridas är; fördelar gentemot existerande 
produkter på marknaden, att produkten/tjänsten ger mening till individen, hur komplext 
det är för konsumenten att använda sig av innovationen, graden av att innovationen 
testas och observerbarhet för andra att se innovationen. Utöver de här attributen är även 
typ av innovationsbeslut, kommunikationskanaler och strukturen på det sociala systemet 
som spelar in på takten av spridningen av en innovation (Rogers, 1995, s. 206). 
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3.1.4. Anpassningskategorier 
Det finns fem kategorier hur individer antar nya innovationer; innovators, early 
adopters, early majority, late majority och laggards (Rogers, 1995, s. 22). Rogers 
innovationsspridningsteori utgår från att populationen är normalfördelad men att 
procentfördelningen är föränderlig beroende på populationen och innovationen. 
Innovators består av de första 2,5% som tar sig an en innovation och är individer med 
ett stort intresse för nya idéer och är villiga att ta risker. En innovator behöver ha 
finansiella resurser som kan täcka upp för olönsamma innovationer och bör ha goda 
teknologiska kunskaper som grund. Innovators spelar en viktig roll i processen för en 
innovation att ta sig ut på marknaden och en innovator ses ofta som en “gatekeeper” 
(Rogers, 1995, s. 262-264). Early adopters består av 13,5% och är mer integrerade i 
samhället än innovators och är ofta dem som ger råd och information till kommande 
grupper om innovationerna. Early adopters är inte långt före den genomsnittliga 
individen och ses ofta som en förebild som kan minska osäkerheten i andra grupper 
genom att använda en innovation (Rogers, 1995, s. 262-265). Rogers 
innovationsspridningsteori visas i nedanstående Figur 1. Figur 1 beskriver de olika 
kategorier som en konsument kan tillhöra samt hur många procent varje kategori består 
av. 
 

 
Figur 1. Innovationsspridningsteorin. 
Källa: Rogers (1995, s. 262) 
 
Vidare beskriver Rogers (1995, s. 262-265) att Early majority består av 34% och antar 
nya innovationer precis innan den genomsnittliga individen. De följer innovators och 
early adopters när de tar sina val. Gruppen early majority interagerar mycket med sina 
vänner, dock har de inte någon roll som opinionsbildare i sin umgängeskrets. Early 
majoritys position i diffusionen av en innovation ger dem en viktig position och är en 
länk mellan de som antar en innovation tidigt och sent. En individ som befinner sig i 
gruppen early majority behöver lite tid för att anta en ny innovation och deras 
beslutsprocess är längre än tidigare nämnda grupper (Rogers, 1995, s. 262-265). Late 
majority består av 34% och adapterar sig till nya innovationer lite efter den 
genomsnittliga individen. Individer från den här gruppen är ofta skeptiska och möter en 
ny innovation med försiktighet. De anpassar sig inte till en ny innovation förrän stora 
delar av populationen redan använder innovationen. En individ från late majority 
påverkas ofta av sina medmänniskor att anpassa sig till en ny innovation och 
osäkerheten kring en innovation måste vara avlägsnad (Rogers, 1995, s. 262-265). 
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Laggards är de 16% som är sist att anta en ny innovation och den här gruppen är de som 
är mest skeptiska. För att den här gruppen ska anpassa sig bör ingen risk för 
misslyckande finnas kvar (Rogers, 1995, s. 262-266). Det finns egenskaper som skiljer 
de olika kategorierna åt. Early adopters har generellt fler år av utbildning, högre social 
status och inkomst än late majority (Rogers, 1995, s. 269). 
 
Kopplat till vår studie vill vi identifiera den del av vår population som befinner sig i 
någon av kategorierna; innovators och early adopters. I innovationsspridningsteorin 
beskrivs de olika kategorierna samt hur stor del av populationen de består av, i den här 
studien kommer vi att utgå från fördelning av kategorierna enligt Rogers. Vi kommer att 
utgå från den här teorin i vår uppdelning av populationen. För att förenkla för läsaren 
har vi valt att benämna de här två kategorierna med ett ord. Vi kommer att benämna 
innovators och early adopters som en kategori; Innovators.  

3.1.5. Innovationsspridningsteorin i hotellverksamheter 
Teknologi har blivit en viktig del i ett hotells strategi för att förbättra deras prestation 
och öka deras konkurrensfördelar (Wang & Qualls, 2007, s. 560). Att förbättra 
affärsverksamheten blir viktigare för ett hotell vid adoption av en ny innovation än 
implementeringen av teknologin (Wang & Qualls, 2007, s. 570). Wang & Qualls (2007, 
s.563) beskriver fortsatt att hotell inte enbart utgår från att en ny teknologi ska vara 
enkel och användbar för deras kunder, hotell vill också att teknologin ska tillföra andra 
faktorer till deras verksamhet; öka produktiviteten, spara pengar, öka effektiviteten, öka 
marknadsandelar samt öka servicen. Wang & Qualls (2007, s. 570) har kommit fram till 
att det existerande teknologiska klimatet på ett företag påverkar hur väl ett företag 
kommer adoptera till en ny teknologi. 
 
Enligt Banytơ & Salickaitơ (2008, s. 48) påverkar ett förändrat företagsklimat, kortare 
livscykler för produkter/tjänster, globalisering och den snabba teknologiska 
utvecklingen behovet hos företag att hitta konkurrensfördelar i samband med sin 
innovation. Vidare måste företag arbeta ikapp med konsumenternas snabbt förändrade 
behov samt teknologins utveckling. Banytơ & Salickaitơ (2008) har tittat på tidigare 
studier och finner att 67-80% av alla innovationer på marknaden inte blir adopterade av 
konsumenten. 

3.1.6. Kritik mot innovationsspridningsteorin 
Kritik som har riktats mot innovationsspridningsteorin är bland annat att den antar att 
alla medlemmar i sociala system anpassar sig till de nya innovationerna och att 
medlemmarna accepterar eller avvisar en innovation (Rogers, 1995, s. 100). Ytterligare 
kritik som har riktats mot forskning inom ämnet är att tiden för anpassning till en 
innovation är svår för individen att komma ihåg, vilket skapar ett problem med att mäta 
innovationsprocessen och hur snabbt/långsamt den går. Vi kan också se att forskare inte 
har fokuserat på vad konsekvenserna av en ny innovation blir och viss forskning visar 
att konsekvenser av innovationer bidrar till större inkomstklyftor i samhället (Rogers, 
1995, s. 121- 125). Enligt Peres et al. (2010, s.91) har spridning av nya innovationer 
ökat i komplexitet. Konsumenter bemöts av allt mer kommunikation, vilket gör det allt 
svårare för företag att sprida sina innovationer. Fortsätt förklarar Peres et al. (2010) att 
nya nätverk, exempelvis Facebook, påverkar hur företag kan sprida sina innovationer 
och hur deras produkt kan öka i tillväxt. Enligt Banytơ & Salickaitơ (2008, s. 48-49) 
finns det ett problem med innovationsspridning när det kommer till att förstå de faktorer 
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som påverkar om spridning av en innovation blir lyckad eller inte. Samtidigt menar 
Banytơ & Salickaitơ (2008, s. 48-49) på att det saknas forskning inom området kring 
vilka faktorer som påverkar spridningen av en innovation. 
 
Från teori om innovationsspridningsprocessen och teknologiska acceptansmodellen har 
vi formulerat följande hypotesen: 
 
Hypotes 1 (H1). Det finns ett positivt samband mellan konsumenter som befinner sig i 

någon av anpassningskategorierna innovators & early adopters och deras upplevda 
användarnytta i ny teknologi. 

 
Hypotes 2 (H2). Det finns ett positivt samband mellan konsumenter som befinner sig i 

någon av anpassningskategorierna innovators & early adopters och deras upplevda 
användarvänlighet i ny teknologi. 

3.2. Teknologiska acceptansmodellen  
Den teknologiska acceptansmodellen (TAM) skapades av Davis (1986). Syftet med 
modellen är att förklara en användares mottagande av ny teknologi. Förklarandet 
genomförs genom att undersöka de huvudsakliga variablerna som påverkar mottagandet 
av den nya teknologin. Variablerna ställs mot det faktiska användandet av teknologin 
och vilka variabler som motiverar användandet. Davis (1986) vill förklara ett samband 
mellan hur de här variablerna är relaterade till varandra. TAM besvarar frågan om hur 
variablerna ska mätas av en organisation för att öka sannolikheten att intressenter 
använder sig av teknologin (Davis, 1986, s. 7). Teknologins egenskaper påverkar 
användarens kognitiva respons som består av två delar, upplevd användarnytta och 
upplevd användarvänlighet (Davis, 1986, s. 24). I Figur 2 visas TAM i sin 
originalversion, den beskriven hur upplevd användarnytta och upplevd 
användarvänlighet påverkar attityden till innovationen och slutligen användandet. 
 

 
Figur 2. Teknologiska acceptans modellen. 
Källa: Davis (1986, s.24). 
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3.2.1. Upplevd användarnytta 
Davis (1986, s. 26) beskriver att upplevd användarnytta innebär att individen som 
använder teknologin känner ett genererat värde från användandet. Teknologin ska 
underlätta, bespara individen pengar eller ge andra upplevda fördelar som gör att 
individen upplever faktisk nytta. Davis (1986, s. 26) definierade upplevd användarnytta 
till vilken grad en individ tror att ett särskilt teknologiskt system kan effektivisera en 
persons arbetsinsats. 
 
För att mäta den upplevda användarnyttan för self-service tjänster hos populationen och 
sambandet med intresset att bo på self-service hotell har vi satt upp följande hypotes: 

 
Hypotes 3 (H3). Det finns ett positivt samband mellan konsumenters upplevda 

användarnytta och intresset för self-service hotell. 

3.2.2. Upplevd användarvänlighet 
Davis (1986, s. 26) förklarar att upplevd användarvänlighet innebär att en användares 
åsikter om hur enkla teknologins funktioner är har betydelse för personens attityd att 
använda teknologin. Davis (1986, s. 26) menar till den grad personen anser att 
användning av ett visst system skulle vara fri från fysisk och mental ansträngning. 
 
För att mäta den upplevda användarvänligheten för self-service tjänster hos 
populationen och sambandet med intresset att bo på self-service hotell har vi satt upp 
följande hypotes: 
 

Hypotes 4 (H4). Det finns ett positivt samband mellan konsumenters upplevda 
användarvänlighet och intresset för self-service hotell. 

 
Upplevd användarnytta och upplevd användarvänlighet leder till en attityd och intention 
hos användaren att använda sig av tjänsten. Det är användarens attityd till innovationen 
som avgör om den kommer att användas eller inte. Attityden förklaras av de tidigare 
beskrivna upplevelserna användaren har om innovationen och slutligen leder den här 
attityden fram till ett användande av en innovation (Davis, 1986, s. 24-30; Davis, 1986, 
s. 82). 

3.2.3. Slutsatser av teknologiska acceptans modellen 
Teorin om den teknologiska acceptansmodellen förklarar hur vi uppfattar teknologin 
och vilka förväntningar vi har på teknologin. Teknologins upplevda användarnytta och 
upplevda användarvänlighet beror inte på hur teknologin är utformad utan på 
användarens uppfattning av teknologin. Teknologin uppfattas olika för olika individer 
och kan bero på deras tidigare erfarenheter (Davis, 1986, s. 192). En av slutsatserna som 
Davis (1986, s. 230-231) slår fast i sin avhandling är att det finns två frågor som en 
utvecklare bör bemöta. De frågorna är; Hur väljs ett system som passar 
slutanvändaren? och Är systemet försvarbart i form av nödvändiga fördelar?. Davis 
(1986, s. 230-231) belyser att det oftast råder en osäkerhet för användarens behov och 
vilken lösning som är bäst lämpad för varje person. 

3.2.4. Förlängningar av teknologiska acceptans modellen 
Flertalet forskare har vid upprepade tillfällen använt den teknologiska acceptans 
modellen som grund när de har utvecklat modeller för att förutsäga konsumenters 
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förmåga att ta till sig teknologi. Davis et al. (1989, s. 1) jämför tillsammans med 
Bagozzi & Warshaw den teknologiska acceptans modellen med “Theory of reasoned 
actions”. Theory of reasoned actions syfte är snarlikt med TAM, att en individs 
prestation i teknologin beror på individens beteende. Venkatesh & Davis (2000, s. 188-
190) skapade en utvecklad modell av TAM som de kallar TAM2. I den här modellen 
har de adderat sociala aspekter och kognitiva processer som indirekt påverkar upplevd 
användarnytta. TAM stöds vidare av Shih (2004, s. 720-722) som använt teknologiska 
acceptans modellen som grund i sin studie. Shih (2004) visar på ett samband mellan 
relevansen av information som mottages av konsumenten och den traditionella TAM-
modellens upplevda användarnytta och upplevda användarvänlighet också har betydelse 
för att uppnå ett anpassningsbeteende mot teknologi. 

3.2.5. Kritik mot teknologiska acceptans modellen 
Vid fortsatt analys av modellen kan vi konstatera att modellen inte förklarar teknologins 
tekniska lösningar. Det finns ingen vägledning från Davis (1986) om ett universellt sätt 
att skapa teknologi på. Enligt Li (2010, s. 14) är resultaten inkonsekventa för modellen 
TAM och dess förlängningar av den. Li (2010) menar på att det är olika resultat 
beroende på vilken variant av modellen som används. Li (2010) påvisar också att 
modellen inte kan förklara olikheterna som finns. Vidare beskriver Li (2010) att det 
krävs mer forskning inom området för att få en djupare förståelse varför olikheterna 
uppstår i de olika varianter av TAM. För att vi ska undvika problematiken om olikheter 
i de olika modellerna har vi valt att utgå från Davis (1986) originalmodell.  

3.3. Konsumentens beslutsprocess 
För att förstå hur kunder fattar beslut vid val at hotell har vi tittat på konsumentens 
beslutsprocess. Vi har börjat med att förstå konsumentens beslutsprocess för att sedan se 
på vilka faktorer som kan påverka hotellvalet. Processen består av en fem steg som 
presenteras nedan (Engel et al., 1993, s. 508). 
 

1. Behovsupptäckt  
2. Informationssökning 
3. Utvärdering av alternativ  
4. Köpbeslut 
5. Utvärdering efter köp  

 
Det första steget i processen innebär att en konsument finner en skillnad mellan önskad 
situation och aktuell situation. Den här skillnaden gör att beslutsprocessen startar hos en 
konsument. För att beslutsprocessen ska starta måste konsumenten känna att det 
önskade läget är nåbart och att det inte finns för stora hinder att nå till det läget. För att 
behovet hos en kund ska uppstå måste behovet först aktiveras för att sedan kunna 
erkännas (Engel et al., 1993, s. 508). Andra steget i konsumentens beslutsprocess är 
sökande efter information för att möta behovet, sökandet kan ske i konsumentens egna 
minne och kallas för internt sökande. När konsumenten söker efter ny information 
utifrån kallas det för externt sökande (Engel et al., 1993, s. 511-512). Konsumenten 
möts av information från olika kanaler och informationen som konsumenten möts av 
påverkar det beslut som konsumenter tar (Bettman et al., 1991, s. 52).  
 
Engel et al., (1993, s. 516) beskriver att konsumentens beslutsprocess påverkas av till 
vilken grad konsumenten söker efter information och avgör vilken typ av beslutsprocess 
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som sker; utökad problemlösning, begränsad problemlösning eller problemlösning 
utefter konsumentens vanor. Vid utökad problemlösning söker konsumenten efter 
mycket information och kunden utvärderar flertalet alternativ, besöker butiker och 
frågar vänner för att ta ett bra beslut. Vid begränsad problemlösning söker konsumenten 
efter information, men inte i samma utsträckning som vid utökad problemlösning. Vid 
problemlösning efter konsumentens vanor söker kunden efter minimalt med information 
och spenderar begränsat med tid på beslutet (Engel et al., 1993, s. 516). Vid sökning 
efter information är det viktigt för ett företag att förstå vilka attribut på 
produkten/tjänsten som konsumenten söker efter. Om en organisation vet vilka attribut 
som kunden söker efter kan organisationen framhäva de attributen vid marknadsföring 
(Engel et al., 1993, s. 518). Beroende på hur viktigt ett beslut är för konsumenten 
spenderas olika mycket tid på beslutsprocessen. När mycket olika information finns 
tillgänglig kan det bli svårt för konsumenten att ta ett beslut, det finns olika sätt för en 
konsument att närma sig ett beslut; genom att vara rationell eller genom att 
konsumenten gör sitt bästa trots begränsningar i att söka och processa information 
(Bettman et al., 1991, s. 53). 
 
Vidare beskriver Engel et al., (1993, s. 541) att det tredje steget i konsumentens 
beslutsprocess är utvärdering av alternativ som innebär att konsumenten utvärderar sina 
alternativ för att se vilket alternativ som bäst uppfyller det behov som kunden vill möta. 
Utvärdering av alternativ sker i samband med att konsumenten söker information, de 
här två stegen går ofta ihop. Utvärdering av alternativen kan grunda sig på flera faktorer 
(Engel et al., 1993, s. 533-534). När en konsument ska ta ett beslut utgår kunden från de 
alternativ som kunden är medveten om (Engel et al., 1993, s. 541). Utifrån 
utvärderingen av alternativen kommer kunden att ta ett köpbeslut och köpa det 
alternativ som bäst möter kundens behov, i det här steget måste kunden ta tre beslut; när 
ska kunden köpa, var ska kunden köpa och hur ska kunden betala. Konsumentens 
köpprocess avslutas inte när kunden har köpt, efter köpet kommer kunden utvärdera sitt 
beslut. Beroende om konsumentens förväntningar är uppfyllda efter köpet eller inte 
kommer kunden vara nöjd/missnöjd med sitt köp (Engel et al., 1993, s. 558-559). 

3.3.1. Beslutsprocessen inom hotellverksamheter 
Enligt Lockyer (2005, s. 487) påverkas konsumentens köpbeslut av olika attribut som 
ett hotell har, dock kan de olika attributen ha olika betydelse i olika situationer och en 
utbrytande faktor avgör vilket/vilka attribut som påverkar konsumentens köpbeslut. 
Vissa faktorer ser konsumenten som “måsten” och är avgörande vid val av hotell, de 
måste finnas för att konsumenten ska ha med hotellet som alternativ. Utöver de faktorer 
som är “måsten” för konsumenten finns det tydliga faktorer “trigger points” som avgör 
valet av hotell. En av de tydligaste faktorerna som utgör “trigger points” var pris på 
hotellet. Lockyer (2005, s. 486) förklarar att en “trigger point” vid val av hotell är 
nödvändigheten att bo på hotell, om en plötslig situation uppstår där konsumenten är i 
stort behov av att bo på hotell är betalningsviljan högre än om konsumenten har 
möjlighet att planera långt i förväg. Vidare förklarar Lockyer (2005, s 486) att 
köpbeslutet är komplex och olika variabler påverkar beslutet från gång till gång, det gör 
det svårt för hotell att förstå vilka attribut som de bör fokusera på och som konsumenten 
värderar. En manager på ett hotell bör ha i åtanke olika faktorer som värdesätts av 
konsumenten för att optimera sin produkt som erbjuds på marknaden och bör ha i åtanke 
var hotellet är beläget geografiskt (Lockyer, 2005, s. 486). 
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3.3.2. Hotellattribut 
Det är viktigt för hotell att veta vilka attribut som kunder värdesätter för att kunna ta 
optimala beslut gällande utvecklingen av ett hotell och som bidrar till att kunder 
kommer tillbaka till hotellet (Dolnicar & Otter, 2003, s.3). Vidare förklarar Lockyer 
(2003, s. 529) att chefer på hotell kan öka beläggningsgraden genom att förstå de olika 
faktorer som påverkar konsumentens val av hotell. Ökad beläggningsgrad leder i sin tur 
till ökad lönsamhet. Lockyer (2003, s.529) förklarar att det ofta finns en skillnad i vilka 
faktorer en hotellmanager tror att konsumenter tycker är viktigt och vilka faktorer som 
en konsument tycker är viktig. Dolnicar & Otter (2003, s 7-8) har undersökt tidigare 
forskning som undersöker vad kunder tycker är viktigast när de bor på hotell och har 
kommit fram till att pris, läge, renlighet och kvaliteten av servicen är de attribut som 
nämns i flest forskningsstudier som viktigast.  
 
De hotellattribut som är viktiga för konsumenter skiljer sig beroende på vilken typ av 
kund som undersöks, företagsgäster värderar vissa attribut gentemot de attribut som 
leisure-gäster värderar som viktigast (Dolnicar & Otter, 2003, s. 12). Beroende på antal 
stjärnor ett hotell har värderar gästen olika attribut. Ett hotell med få stjärnor behöver 
inte lika hög standard som ett hotell med fler stjärnor (Dolnicar, 2002, s. 6-7). 

3.3.3. Kritik mot konsumentens beslutsprocess och hotellattribut 
Det finns många forskningsstudier i ämnet med olika mätmetoder, olika målgrupper och 
olika resultat. Därav är det svårt att dra några slutsatser från vilka hotellattribut som är 
viktigast, det är också svårt att hitta någon kontinuitet mellan studierna (Dolnicar & 
Otter, 2003, s. 17). Enligt Engel et al (1993) är det svårt att tolka faktorer som påverkar 
val utan att veta bakgrunden till konsumenten eftersom tidigare yttre och inre faktorer 
påverkar hur en konsument tar sitt beslut. Konsumenter har begränsad kapacitet att ta 
till sig information. Det räcker inte med att information är tillgänglig för konsumenten, 
den måste också var lätt för konsumenten att använda sig av och ta till sig (Bettman et 
al., 1991 s. 53-54). 

3.4. Sammanställning av forskning i den här studien 
För att skapa en tydlig och klar överblick för oss som författare och för läsaren i det 
valda ämnet har vi sammanställt en tabell med de studier som finns inom ämnena. I 
listan presenteras författaren, titeln, utgivningsår, problemfråga och syftet med studien, 
insamlingssätt av datamaterialet och slutligen de huvudsakliga slutsatserna som 
författarna kommit fram till.  
 
Tabell 2. Sammanställning av forskning inom valda ämnen. 
Författare Titel Årtal Syfte/problemfråga Data/metod Huvudsakliga resultat 

Banytơ, J. 
& 
Salickaitơ, 
R. 

Successful Diffusion 
and Adoption of 
Innovation as a 
Means to Increase 
Competitiveness of 
Enterprises 

2008 

Att identifiera de lyckade faktorerna 
som påverkar spridning av en 
innovation för att skapa 
konkurrensfördelar. 

Systematisk 
jämförelse av 
tidigare 
vetenskaplig 
litteratur 

Identifierat de faktorer som 
påverkar en lyckad 
innovationsspridning. 

Dolnicar, 
S. 

Business Travellers’ 
Hotel Expectations 
and Disappointments: 
A Different 
Perspective to Hotel 
Attribute Importance 
Investigation 

2002 

Undersöker affärsresenärers 
förväntningar och missnöjdhet för 
att få insyn för att kunna 
kundanpassa hotellerbjudanden och 
för att undersöka om tidigare 
forskning stämmer eller inte. 

Intervjuer med 195 
affärsresenärer.  

Det är tre hotellattribut som 
har identifierats som 
viktiga; Läge, Rykte, Pris. 
Pris har olika betydelse för 
affärsresenärer beroende på 
inom vilken hotellklass de 
reser.  
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Dolnicar, 
S. & Otter, 
T. 

Which Hotel 
attributes Matter? A 
review of 
previous and a 
framework for future 
research 

2003 

Att undersöka tidigare 
forskningsstudiers resultat kring 
vilka faktorer/attribut som är viktigt 
vid val av hotell. 

21 tidigare 
forskningsstudier 
inom ämnet. 

Variationen av studier gör 
det omöjligt att få fram 
generella resultat kring 
vilka hotell attribut som är 
viktiga för konsumenter. 

Li, L. 

A Critical Review of 
Technology 
Acceptance 
Literature 

2010 

Kritisk granskning av 
teknologiskacceptanslitteratur där 
syftet är att hitta de huvudsakliga 
TAM modellerna och beskriva deras 
huvudsakliga antaganden. 

Olika TAM-
modeller 

Det finns olikheter i 
teknologiska 
acceptansmodeller och att 
mer forskning behövs för 
att ta reda på varför. 

Lockyer, T. 

Understanding the 
dynamics of the hotel 
accommodation 
purchase decision 

2005 Att undersöka vilka faktorer som 
påverkar valet av hotell. Fyra fokusgrupper. 

Det är fyra huvudområden 
som påverkar hotellval; 
läge, pris, faciliteter och 
renhet. 

Lockyer, T. 

The perceived 
importance of price 
as one hotel selection 
dimension 

2003 Förstå faktorer som är viktiga vid 
val av hotell och motell 

3 fokusgrupper, 42 
deltagare 

Identifiera "trigger points" 
som är viktiga i potentiella 
köparens beslutsprocess. 

Peres et. al. 

Innovation diffusion 
and new product 
growth models: A 
critical review and 
research directions 

2010 

Att granska den interaktionsbaserade 
innovationsspridningen litteraturen 
som är publicerad de senaste 
decennierna och analysera hur det 
har utökats och beskriva 
konsumenters interna influenser på 
spridning. 

Insamlat data från 
tidigare forskning. 

Diffusion bör skifta fokus 
från personlig 
kommunikation till mer 
social kommunikation. 

Shih, H.P. 

Extended technology 
acceptance model of 
Internet utilization 
behavior 

2004 Att skapa en förlängning av TAM 
för internetanvändning. 

En 
enkätundersökning 
på 203 
Taiwanesiska 
kontorsarbetare. 

Bekräftar TAM och visar på 
relevansen att 
informationsbehov beror 
starkt på användarnytta och 
användarvänlighet samt 
användarattityder mot 
internetanvändande för 
informationssökning. 

Venkatesh, 
V. & 
Davis, F.D. 

A Theoretical 
Extension of the 
Technology 
Acceptance Model 

2000 Att göra en förlängning av TAM. 
4 olika 
organisationer, 156 
respondenter. 

Sociala influenser och 
kognitiva instrumentala 
processer påverkar 
signifikant acceptansen av 
teknologi. 

Wang, Y. 
& Qualls, 
W. 

Towards a theoretical 
model of technology 
adoption in 
hospitality 
organizations 

2007 
Se hur teknologi kan användas i 
hotellbranschen för att öka 
konkurrenskraften. 

Kvantitativ metod. 

Det teknologiska klimatet 
och de teknologiska 
karaktärsdragen hos företag 
inom hotellbranschen har 
stora effekter på relation 
mellan uppfattningen av 
teknologi och anpassning av 
teknologi. 

3.5. Konceptuell modell 
Vi har skapat en konceptuell modell som binder samman de teorier vi har valt att 
beskriva i den teoretiska referensramen. I den konceptuella modellen mäts de hypoteser 
som är framtagna i vår studie. De författarna som är nämnda i den konceptuella 
modellen är de huvudsakliga författarna till teorierna som vi har använt i den teoretiska 
referensramen, andra författare har också använts i den teoretiska referensramen. Vi 
kommer att undersöka samband mellan vilken anpassningskategori en konsument tillhör 
och hur det kommer att påverka konsumentens upplevda användarnytta samt 
konsumentens uppleva användarvänlighet. Vi undersöker om upplevd användarnytta 
och upplevd användarvänlighet tillsammans med hotellbeteende, hotellattribut, 
anledningar att bo på hotell och effekten av innovation vid hotellval påverkar intresset 
för self-service hotell. I den här forskningsstudien undersöker vi om sambanden är 
signifikanta. Se den konceptuella modellen i Figur 3. 
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Figur 3. Konsumenternas intresse för self-service hotell 
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4. PRAKTISK METOD 
Den praktiska metoden ligger till grund för vår enkätundersökning. Kapitlet börjar med 
att beskriva den information som vi har fått av U&Me hotellet. Vidare beskrivs 
forskningsdesign, population och urval för studien. Fortsatt diskuteras 
generaliserbarheten av studien och enkätens konstruktion. Den praktiska metoden 
fortsätter med att beskriva pilotstudiens genomförande och de sanningskriterier som 
studien utgår från. Kapitlet fortsätter att beskriva bearbetning av data, analys av 
datamaterial och avslutas med att diskutera etiska aspekter. 

4.1. Information från U&Me Hotellet  
För att få en förståelse och djupare insikt för hur U&Me hotellet arbetar idag och vad de 
tror kommer att locka fler kunder till deras hotell har vi pratat med hotellets VD, Anna 
Göransdotter. De unika försäljningsargument 2016 för U&Me hotellet som Anna lyfter 
upp är; ny hotellkultur skapad i Umeå, ett familjeägt hotell, det andra mest innovativa 
hotellet i världen samt Skandinaviens mest innovativa hotell, Snøhettas arkitektur och 
smarta designade rum, ett nytt hotellkoncept med bästa läge i Umeå, prisvärt, mitt i 
väven med tillgång till Blå husets andra verksamheter samt personligt och avslappnande 
värdskap (Anna Göransdotter, 2016). 
 
Fortsatt beskriver Anna att de vill få svar på frågan “Vad?” som lockar studenter att bo 
på hotell. De vill också få svar på frågan “Hur?” U&Me hotellet kan nå ut till 
målgruppen studenter (Anna Göransdotter, 2016). De har tagit hjälp av oss för att få en 
förståelse för hur de ska kommunicera med målgruppen. För att besvara ovanstående 
fråga “Vad?” har vi använt oss av befintlig forskning kring hotellattribut samt de unika 
försäljningsargument som U&Me hotellet använder under 2016 för att öka 
försäljningen. Genom att undersöka vilka faktorer som är viktiga för studenter hoppas vi 
kunna besvara U&Me hotellets fråga “Vad?”. För att besvara frågan “Hur?” hotellet kan 
nå ut till målgruppen har vi formulerat en fråga kring var och hur studenter vill nås av 
företag i ett marknadsföringssyfte.  

4.2. Forskningsdesign 
Det finns olika typer av forskningsdesign; experimentell design, longitudinell design, 
fallstudie design, tvärsnittsstudie och kooperativ design (Bryman & Bell, 2011, s. 95). 
Den forskningsdesign vi har valt att använda i den här studien är tvärsnittsstudie. En 
tvärsnittsstudie innebär insamling av datamaterial från mer än ett fall vid en tidpunkt. 
Forskare som använder sig av en tvärsnittsstudie är intresserade att få in datamaterial 
från en variation av undersökningsdeltagare vid en utvald tidpunkt. En nackdel med att 
välja en tvärsnittsstudie är att resultatet enbart mäter relationen mellan olika variabler 
och ger ingen djupare förståelse (Bryman & Bell, 2011, s. 76-81). En 
enkätundersökning samlar in standardiserad information där samtliga respondenter 
svarar på samma frågor (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 168). I den här studien kommer 
datamaterialet som vi samlar in vara kvantitativt och kommer att samlas in genom en 
enkätundersökning. Valet av forskningsdesign passar vår studie eftersom vi vill 
undersöka ett större urval av personer vid en given tidpunkt.  
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4.3. Population 
En population består av samtliga enheter som undersöks, urvalet utgår från den 
population som är satt för studien. Om hela populationen undersöks sker en 
totalundersökning, det är oftast omöjligt eller saknas resurser för att genomföra en 
totalundersökning. Oftast sker en stickprovsundersökning där del av populationen har 
vals ut för en studie och den utvalda delen kallas för stickprov eller sample. Ett sample 
av populationen som speglar populationen kallas för representativt urval, för att kunna 
generalisera resultatet till sin valda population måste urvalet vara representativt. Det 
finns olika typer av urval; sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. 
Sannolikhetsurval har en slumpmässig grund och betyder att forskaren känner till 
samtliga medlemmar av populationer och alla medlemmar har samma chans att komma 
med i urvalet. Icke-sannolikhetsurval innebär att urvalet inte väljs ut slumpmässigt 
(Bryman, 2008, s. 179-180; Lundahl & Skärvad, 1999, s. 175). Den population som vi 
kommer att undersöka i den här studien är studenter vid Umeå universitet. Som tidigare 
nämnts i inledningen består populationen av 32 400 studenter vid Umeå universitet, de 
9000 som är distansstudenter vid Umeå universitet ingår i populationen. 

4.4. Urval 
Den mest statistiska korrekta formen av sannolikhetsurval är obundet slumpmässigt 
urval (Bryman, 2008, s. 183-185). Icke-sannolikhetsurval beskriver de former av urval 
som inte baseras på sannolikhet. Det finns olika slags icke-sannolikhetsurval; 
bekvämlighetsurval, snöbollsurval samt kvoturval. Ett bekvämlighetsurval använder ett 
urval där respondenterna består av de som för tillfället råkar befinna sig på den plats där 
urvalet sker (Bryman, 2008, s. 194-195). Ett snöbollsurval är en typ av 
bekvämlighetsurval där forskaren använder sig av de kontakter forskaren har för att få 
kontakt med ytterligare respondenter via sina ursprungliga kontakter. Det är osannolikt 
att urvalet kommer vara representativt vid en snöbollsstudie och resultatet blir svårt att 
generalisera på populationen (Bryman, 2008, s . 196- 197). 
 
Urvalet i forskningsstudien kommer att bli ett icke-sannolikhetsurval där vi utgår från 
ett snöbollsurval. Det hade varit optimalt att använda ett sannolikhetsurval, det var inte 
möjligt på grund av avsaknad av tid och resurser. Enligt Bryman & Bell (2012, s. 205) 
kräver sannolikhetsurval ofta mer förberedelse och mer resurser, forskaren kan därav 
välja att inte använda sannolikhetsurval. Vi kommer att ta kontakt med respondenter i 
vår närhet och tilldela dem vår webbaserade enkätundersökning genom ett 
snöbollsurval. Vi kommer be dem skicka vidare vår webbaserade enkätundersökning till 
andra studenter på Umeå universitet. Genom ett snöbollsurval tror vi kunna nå ut till 
studenter inom flertalet fakulteter. Trots att vi vet att snöbollsurval inte är optimalt är 
det den typ av urval som är mest lämplig för vår studie. Vi har fått en maillista av 
U&Me hotellet med mailadresser till 200 studenter, mailadresserna samlade de in vid 
Uniaden 2016 på Umeå universitet. Vi har fått tillgång till den listan och har valt att 
använda oss av maillistan för att nå ett bredare urval. Vi anser att vår enkät är objektiv 
och kan därför använda de här studenterna i undersökningen. Vi är medvetna om att 
ovan nämnda respondenter kan vara positivt inställda till U&Me hotellet, vi har ändå 
valt att nämna hotellets namn i vårt försättsblad. Anledningen att vi nämner vår 
uppdragsgivare är att vi vill ha en transparent studie. 
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4.5. Urvalsstorlek 
Desto mindre samplingsfel som studien kan acceptera desto större bör urvalet vara, 
urvalsstorleken påverkar samplingsfelet. De resurser som finns tillgängligt för studien, 
till exempel tid och pengar påverkar vilken storlek urvalet har möjlighet att vara 
(Bryman, 2008, s. 191). Det är viktigt att ha i åtanke om populationen är heterogen eller 
homogen, desto större heterogenitet en population har desto större urvalsstorlek bör 
studien ha (Bryman, 2008, s. 193). 
 
Med anledning av vår urvalsmetod och att vi anser att vår population är en heterogen 
grupp har vi valt en relativt stor urvalsstorlek. Storleken vi beräknade är mellan 200-300 
respondenter. Totalt samlade vi in 285 svar, varav 239 giltiga svar. 

4.6. Generaliserbarhet 
Ett resultat som en studie får från sitt urval kan enbart generaliseras på den population 
som studien har undersökt (Bryman & Bell, 2011, s. 199). Enligt Lundahl & Skrävad 
(1999, s. 177) kan inte en generalisering på populationen göras vid ett icke-
sannolikhetsurval på statistiska grunder. Vi kan inte generalisera våra resultat på 
universitetsstudenter vid andra universitet och högskolor i Sverige eller på andra 
målgrupper. Vi kan på grund av vårt val av urval inte statistiskt generalisera de svar vi 
får från urvalet i studien på studenter vid Umeå universitet. Vi vill argumentera för att 
vår urvalsstorlek medför en positiv effekt på generaliserbarheten. Vi tror inte att 
resultatet av snöbollsurvalet kommer ge en signifikant skillnad jämfört med vad ett 
sannolikhetsurval hade gett oss eftersom vår urvalsstorlek är stor. I snöbollsurvalet är 
vår intention att nå ut till studenter vid andra fakulteter än studenter vid 
Handelshögskolan, vilket ger oss ett urval som är mer likt vår population. Vår 
förhoppning är att nå de flesta fakulteter på Umeå universitet. Vi hoppas kunna nå ett 
urval som består av män och kvinnor och ett jämnt fördelat åldersspann. Vi vill utifrån 
ovanstående nämnda argument påstå att våra resultat från urvalet kan generaliseras till 
vår population, studenter vid Umeå universitet. 

4.7. Enkätens konstruktion 
Det finns olika typer av frågeformulär; där respondenter fyller i svaren själv, ansikte 
mot ansikte där enkätkonstruktören ställer frågorna direkt till respondenten eller 
telefonintervju där enkätkonstruktören ställer frågorna direkt till respondenten (Robson, 
2002, s. 236). Vårt frågeformulär består av en enkät där respondenten själv fyller i 
svaren via en webbaserad enkät. Enligt Lundahl & Skärvad (1999 s. 173) är det första 
steget i en enkätundersökning att tänka igenom vilka frågor som bör ställas och varför, i 
formuleringen av frågorna är det bra att tänka på att formulera tydligt, undvika svåra 
ord, specificera begrepp och undvika värdeladdade ord. 
 
En enkät består av ett frågeformulär som delas ut till ett större antal respondenter av 
studiens författare. Den som svarar på enkäten kallas för respondent och forskaren 
kallas för enkätkonstruktör (Ejvegård, 2009, s. 49). Genom en enkät kan ett stort antal 
respondenter nås på en begränsad tid. Det är viktigt att enkäten innehåller relevanta 
frågor som inte är ledande, oklara eller konstigt formulerade. Svarsalternativen ska 
utesluta varandra för att förtydliga inför analysen av resultatet (Ejvegård, 2009, s. 55). 
Enkäter passar bäst när frågorna är standardiserade och kan analyseras, enkäter passar 
inte lika bra vid öppna frågor eftersom det blir svårt att analysera resultatet (Robson, 
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2002, s. 234). Enkäten har framställts i programmet Google formulär, programmet har 
också använts för att samla in svaren från respondenterna.  

4.8. Enkätfrågornas konstruktion 
Vid enkätfrågornas konstruktion har vi tagit hjälp av boken “Handbook of Marketing 
Scales”. Bearden et al. (2011) har sammanställt frågor från tidigare studier, de är 
presenterade i boken och har tidigare publicerats i vetenskapliga tidskrifter inom 
marknadsföring. Boken har använts som inspiration till frågornas konstruktion och har 
gett förslag på hur frågor kan konstrueras. I Bearden et al. (2011, s.115-120) finns 
exempel på frågor som kan användas inom ämnet innovation, konsumentinnovation 
samt teknologisk färdighet. Vi har tagit inspiration från de här delarna av boken och 
anpassat frågor för att de ska passa i vår studie.  
 
Att konstruera enkätundersökningen på ett enkelt och förståeligt sätt för respondenten, 
men samtidigt skapa ett användbart resultat för forskaren är en utmaning. 
Enkätkonstruktören borde använda vardagligt språk som är enkelt för respondenten att 
förstå (Ejlertsson, 2014, s. 31; Trots, 2012, s. 81). Trost (2012, s. 65-67) argumenterar 
för att en enkel fråga som kön kan bli problematisk i en enkätundersökning, att ställa 
frågan på ett neutralt sätt är. Vilket kön som ska nämnas först är en faktor som kan 
skapa ojämlikheter. Ejlertsson (2014, s. 84) påstår däremot att bakgrundsfrågorna som 
kön och ålder inte behöver göras onödigt komplicerade. Han rekommenderar i linje med 
Trost (2012, s. 65-67) att frågan kan formuleras “Är du man eller kvinna?”. Vi har haft 
det här i åtanke vid formulering av bakgrundsfrågorna och använt slumpmässig ordning 
av svarsalternativen. 
 
En sluten fråga är försedd med fasta svarsalternativ medan en öppen fråga ger möjlighet 
till mer uttömmande svar. Öppna frågor kan ge intressanta svar, dock kan det vara svårt 
att förstå innebörden av svaren. Hantering och analysen kan bli besvärlig och bortfallet 
på öppna frågor blir ofta stort. Trots (2012) avråder inte helt från öppna frågor, dock att 
försiktighet ska tas. Det är bra i en enkätundersökning att avsluta med en öppen fråga 
där respondenten får möjlighet att tillägga sina tankar och åsikter (Trost, 2012, s. 72- 
74). Lundahl & Skärvad (1999, s. 173-174) fortsätter att beskriva att slutna frågor ger en 
fördel vid analysen av resultaten eftersom de är enklare att tolka. Slutna svar kan dock 
vara till nackdel och hämma respondentens egna svar.  
 
Den enkät som vi har framställt består huvudsakligen av slutna frågor med fasta 
svarsalternativ. Fråga 1-3 är bakgrundsfrågor som frågar om respondentens kön, ålder 
samt deras tidigare erfarenhet av självbetjäningstjänster. Nästkommande fyra frågor 
består av påståenden där respondenten har olika svarsmöjligheter; ”Instämmer”, 
”Instämmer delvis”, ”Instämmer sällan”, ”Instämmer inte”. Vi har valt att ha en skala 
med fyra svarsalternativ, det minimerar att respondenterna ska ge ett svar där de inte 
behöver ta ställning (Trost, 2012, s. . Fråga 8 undersöker om respondenten är studerande 
vid Umeå universitet, i fall när de svarar ja får respondenten besvara resterande del av 
enkäten, vid nej går respondenten vidare till den del där enkätundersökningen avslutas. 
Den här frågan är konstruerad för att särskilja respondenterna och se vilka som tillhör 
vår valda population. Nästa del av enkätundersökningen rör frågor om hotell och 
respondenternas vilja att bo på hotell. De två första frågorna av den här delen frågar om 
frekvensen hur ofta respondenten bor på hotell samt hur ofta deras besökare bor på 
hotell. Frågan efter handlar om vilka faktorer och attribut som är viktiga för 
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respondenten i val av hotell, här har respondenten möjlighet att välja mellan 
svarsalternativen “Instämmer”, “Instämmer delvis”, “Instämmer sällan”, “Instämmer 
inte”. De faktorer som vi frågar om är; pris, läge, service, renlighet, möjlighet att 
anpassa min vistelse, familjeägt hotell, arkitektur & design samt innovativt hotell. Vi 
undersöker respondenternas anledningar till att bo på hotell i Umeå, de svarsalternativ 
som var tillgängliga var; romantisk övernattning, vänner på besök, familjemedlem är på 
besök, för att komma bort ifrån mitt nuvarande boende, för att ha närhet till en säng 
efter en utekväll, ett bra erbjudande, komma närmare kulturlivet, jag studerar på distans, 
inget av alternativen och samla bonuspoäng. Vidare undersöker frågorna hur 
innovationen av ett hotell samt hur självincheckning på hotell påverkar respondenten 
vid val av hotell. Svarsalternativen i de två frågorna är; det påverkar positivt, det 
påverkar negativt samt det har ingen påverkan. Näst sista frågan undersöker 
betalningsviljan på tidigare nämnda faktorer. Sista frågan i enkäten undersöker hur 
respondenterna vill bli kontaktade av företag, de tillgängliga svarsalternativen var; via 
din lokala studentförening/kår, via mässor på universitetet, på campus, radio, TV, via 
email, via telefon, via direktreklam, event, sociala medier och LinkedIn. Utöver de 
frågor som tillhör enkäten har respondenten möjlighet att uppge sin mailadress för att 
medverka i tävlingen samt möjlighet att uttrycka egna åsikter i slutet av 
enkätundersökningen. I Bilaga 1 kan enkäten ses i sin helhet. 
 
För att undvika missförstånd i enkätfrågorna ska tid- och rumsangivelse tydligt anges i 
frågorna. Risken är annars övervägande att respondenterna tänker sig olika tidsintervall 
eller platser och därigenom gör det svårt för enkätkonstruktören att tolka svaren. 
Otydliga begrepp av typen “Gör du i allmänhet...” och “Brukar du...” öppnar upp för 
tolkning av respondenterna vilken kan leda till att frågan besvaras olika trots att 
respondenterna borde svara likadant (Ejlertsson, 2014, s. 54). För vår studie eftersträvar 
vi att konstruera tydliga frågor som kan generera entydiga svar från respondenterna som 
förenklar analys av data. För att undvika problematiken med ordningen på 
svarsalternativen har vi använt oss av en funktion i enkätformuläret som slumpvis 
ordnar svaren, därmed kommer respondenterna till enkäten att få olika ordning på 
svarsalternativen. 
 
Det finns olika sätt att ställa frågor på och det finns olika alternativ för en forskare att 
konstruera svaren på. Ett sätt att konstruera svarsalternativ på är genom likertskalan. 
Likertskalan innebär att forskaren ställer upp flertalet påståenden som handlar om 
liknande företeelser där respondenten kan instämma i olika hög grad på en svarsskala. 
Skalan används vanligen när frågor kring attityder ska besvaras. Fördelen med 
likertskalan är att den ger ett spann för respondenten att lägga sig inom beroende på 
deras åsikt i frågan (Jamieson, 2004, s. 1217; Trots, 2012, s. 167). Våra hypoteser mäter 
respondenternas preferenser och erfarenheter inom hotellbranschen och därför lämpar 
sig likertskalan bra till vår studie. Vi har använt likertskalan i de frågor vi har ställt om 
attityd, i de frågorna går svarsalternativen mellan “Instämmer” till “Instämmer inte”.  
 
Vidare argumenterar Trots (2012, s. 75) om ett svarsalternativ som “Vet ej” eller “kan ej 
ta ställning” bör inkluderas i svarsalternativen. Nackdelen med att inkludera den här typ 
av frågor är att respondenterna slipper ta ställning, dock kan det vara önskvärt om 
respondenten inte vet eller inte kan ta ställning. I de frågor vi ställt om beteende och 
attityd har vi valt att inte ha med ett svarsalternativ där respondenten inte behöver ta 
ställning. I frågan om betalningsvilja har vi valt att inkludera svarsalternativet “Vet ej” 
eftersom vi tror större osäkerhet kring betalningsviljan finns. Enkätfrågornas 
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konstruktion visas nedan i Tabell 3 där de är kopplade till teori. Tabellen är indelad i 
sektioner utifrån den konceptuella modellen. Vi har delat upp Tabell 3 enligt de olika 
ämnen frågorna behandlar. 
 
 
 
Tabell 3. Enkätfrågor kopplade till teorin. 
Nr Teori Enkätfråga 
 Innovationsbenägenhet 
4 Rogers (1995) Jag köper den nyaste tekniken när den kommer ut på marknaden. 

4 Rogers (1995); Parasuraman 
(2000) Andra personer kommer till mig för att få råd om ny teknik. 

4 Rogers (1995); Parasuraman 
(2000) Jag finner färre problem än andra personer att få teknik att fungera. 

 Upplevd användarnytta 

5 Davis (1986); Parasuraman 
(2000) Teknologi bidrar till att jag blir mer effektiv i mitt dagliga arbete. 

5 Davis (1986) 
Om jag ser nytta i en ny innovativ lösning använder jag dem trots att de är 
omständliga att ta sig an. 

5 Davis (1986) Jag tycker att självbetjäningstjänster bidrar med ett värde för mig. 
 Upplevd användarvänlighet 
6 Davis (1986) När jag använder ny teknologi är det viktigt att den är enkel att använda. 

6 Davis (1986) 
Att en produkt är enkel att använda är viktigare än de funktioner den 
erbjuder. 

6 Davis (1986) Jag har svårt att förstå hur ny teknologi fungerar. 
 Intresse för self-service hotell 
7 Parasuraman (2000) Jag anser att självbetjäning är praktiskt och enkelt att använda. 

7 Parasuraman (2000) 
Genom att använda självbetjäning tror jag att det är lättare för mig att utföra 
mina ärenden. 

7 Parasuraman (2000) 
Ett hotell som erbjuder självincheckning istället för en bemannad reception 
påverkar positivt min vilja att bo på hotell. 

7 Parasuraman (2000) 
Att ett hotell har användarvänlig teknologi som underlättar min vistelse är 
viktigt för mig. 

7 Parasuraman (2000) 
Jag anser att det krävs lite tankekraft för att använda sig av 
självbetjäningstjänster. 

 Hotellbeteende 

9 Engel et al. (1993); Lockyer 
(2005) Hur ofta bor du på hotell i Umeå? 

10 Engel et al. (1993); Lockyer 
(2005) Bor de som besöker dig på hotell när de är i Umeå? 

 Hotellattribut 

11 Dolnicar & Otter (2003); Anna 
Göransdotter (2016) 

Hur viktiga är följande faktorer vid val av hotell? 
[Pris], [Läge], [Service], [Renlighet], [Möjlighet att anpassa min vistelse], 
[Familjeägt hotell], [Arkitektur & Design], [Innovativt hotell]. 

15 Dolnicar & Otter (2003); Anna 
Göransdotter (2016) 

Jag kan tänka mig att betala mer för att...[bemötas av en bemannad reception 
på ett hotell], [ett hotell har bra arkitektur och design], [hotellet har ett bra 
läge], [kunna anpassa min vistelse], [ett hotell är innovativt], [ett hotell är 
familjeägt], [hotellet har god renlighet]. 

 Anledningar till att bo på hotell 
12 Dolnicar & Otter (2003) Vad är anledningen till att du skulle boka ett hotellrum i Umeå? 
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 Effekten av innovation vid hotellval 

13 Rogers (1995); Engel et al 
(1993) Om ett hotell upplevs innovativt, hur skulle det påverka ditt val av hotell? 

14 Rogers (1995); Engel et al 
(1993) 

Om ett hotell har självbetjäningsincheckning, hur skulle det påverka ditt val 
av hotell? 

4.9. Pilotstudie 
Det är viktigt att göra en pilotstudie som visar hur forskningsinstrumentet fungerar 
innan den faktiska undersökningen. I pilotstudien undersöks hur frågorna är 
formulerade, vad som kan missförstås och om vissa frågor inte besvaras. Pilotstudien 
säkerställer att frågorna fungerar som författaren har tänkt sig. Det är viktigt att 
genomföra en pilotstudie vid enkätundersökningar (Bryman & Bell, 2011, s. 276). Vi 
har genomfört en pilotstudie innan vår huvudsakliga undersökning för att hitta 
eventuella misstag och säkerställa att frågorna är tydliga. Vi har genomfört en 
pilotstudie på åtta personer för att säkerställa kvalitén av frågorna samt att de är tydligt 
formulerade. Pilotstudiens resultat använde vi för att skapa en bättre enkätundersökning. 
Pilotstudien genomfördes den 21 mars 2016 och bidrog med att frågor omformulerades 
och förtydligades. I samband med att pilotstudien genomfördes säkerställde vi att 
enkäten går att svara på tekniskt. Det gjorde vi genom att säkerställa att vår 
webbaserade enkätundersökning gick att genomföra på olika datorer samt olika 
smartphones. 

4.10. Informationskrav 
Informationskravet innebär att de medverkande i studien ska få information om studiens 
syfte, om nyttan med studien samt vad deras medverkan i studien innebär. Det är av vikt 
att tidigt i enkätstudien fånga respondentens intresse för att få respondenten att fortsätta 
läsa. Den medverkande ska få information om att deltagandet är frivilligt samt att det 
går att avbryta undersökningen när som helst utan negativa följder. Att informera den 
tillfrågade att den är speciellt utvald samt vilka andra som ingår i undersökningen är 
väsentligt. Svar från en enkätundersökning ska behandlas konfidentiellt och det är 
viktigt att betona i försättsbladet. Om en enkätundersökning behandlas anonymt vet inte 
den som samlar in enkätsvaren vem respondenten är. Kontaktuppgifter ska finnas 
tillgängliga till forskarna samt var de medverkande kan få mer information om studien. 
Det är viktigt att formulera försättsbladet enkelt och använda lämpligt språk anpassat till 
den målgrupp som ska medverka i studien (Ejlertsson, 2014, s. 112; Olsson & Sörensen, 
1999, s. 55-56). 
 
För att säkerställa att informationskravet kommer att uppnås har vi noggrant utformat ett 
försättsblad som samtliga medverkande får ta del av innan studien genomförs. Det 
innehåller den nödvändiga informationen som krävs till den medverkande. Med 
anledning av tävlingen i studien kan inte respondenterna vara helt anonyma, vi har 
tydliggjort det i försättsbladet och förtydligat att medverkan i tävlingen tar bort 
anonymitet. Alternativet finns att inte medverka i tävlingen och därav förbli anonym. I 
försättsbladet informerade vi att trots att respondenten inte förblir anonyma förblir alla 
de insamlade svaren behandlade konfidentiellt. Se enkäten i sin helhet inklusive 
försättsblad i Bilaga 1. 
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4.11. Enkätundersökningen 
Vi skickade ut enkätundersökningen den 31 mars 2016 och var öppen till den 6 april 
2016. Totalt fick vi in 285 svar under perioden som enkätundersökningen kunde 
besvaras. Vi valde att stänga enkäten då svarsgraden minskade och vi hade samlat in ett 
accepterat antal respondenter. Vi fick totalt 145 respondenter första dagen, antalet 
minskade den 1 april till 44 respondenter. Sista dagen enkäten var öppen fick vi enbart 
ett svar. Totalt var 239 av de 285 respondenterna giltiga som vi sedan har använt i vår 
studie. Nedan i Figur 4 visar vi fördelningen av respondenter per dag som 
enkätundersökningen gick att besvara. Vinnaren av tävlingen lottades ut slumpmässigt 
av U&Me hotellet, utan vår påverkan. Vi informerade vinnaren i ett mail. 
 

 
Figur 4. fördelning av svar per dag 

4.12. Sanningskriterier 
För att säkerställa kvalitét i en enkätundersökning ska alltid författarna ställa frågor 
kring huruvida resultaten i undersökningen representerar verkligheten. Ställs inte 
frågorna på rätt sätt är risken stor att de inte mäter de variabler som undersökts. 
Resultatet blir datamaterial som är oanvändbart för forskaren. För att utvärdera en 
forskningsstudie finns det olika mått att använda sig av; reliabilitet, validitet samt 
replikation. Det är däremot inte det enda som är viktigt att ha i beaktande, en 
välformulerad och bra ställd fråga som både uppfyller kraven för validitet och 
reliabilitet kan påverkas av att en stor del av respondenterna inte vill besvara frågan. 
Resultatet blir att frågan inte går att generalisera på hela populationen (Ejlertsson, 1996, 
s. 107-108).  

4.12.1. Reliabilitet 
Reliabilitet innebär graden av överensstämmelse av mätningar med samma 
testinstrument. En studie är reliabel om forskaren får samma resultat varje gång studien 
mäts. Reliabiliteten kan mätas på olika sätt, en metod är test-retest metoden där 
forskaren mäter vid en viss tidpunkt och sedan mäter vid ett senare tillfälle igen, om 
mätningarna har hög grad av överensstämmelse är resultatet reliabelt (Olsson & 
Sörensen, 1999, s. 75). Reliabiliteten blir aktuell vid kvantitativa studier för att veta om 
ett mått är stabilt eller inte. För att kunna mäta en studie igen och för att säkerställa 
reliabilitet är det viktigt att tillvägagångssättet är beskrivet i studien, den här typen av 
upprepning kallas för replikation (Bryman & Bell, 201, s. 63). Intern reliabilitet mäter 
om frågor som ställts mäter samma beteende. Ett vanligt mått för att mäta den interna 
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reliabiliteten är Cronbach’s Alpha (Bryman & Bell, 2011, s. 171-172). För att mäta den 
interna reliabiliteten i studien har vi använt oss av Cronbach’s Alpha värden där de 
frågor som mäter beteenden och attityder har undersökts för att få fram värdet på den 
interna reliabiliteten. För att vår forskningsstudie ska vara möjlig att mäta igen har vi 
beskrivit vårt tillvägagångssätt i metoden. Den population vi har valt att undersöka är 
beskriven och det är möjligt att replikera studien vid ett senare tillfälle på samma 
population eller på annan vald population. På grund av att vår population är heterogen 
kan vi inte säkerställa att resultatet skulle bli detsamma vid en replikation, dock tror vi 
att urvalsstorleken bidrar till ett heterogent urval som motverkar problemet. Det kan bli 
svårt att upprepa samma typ av snöbollsurval vid en replikation av studien. 

4.12.2. Validitet 
Validitet kan anses vara det viktigaste forskningskriteriet och kan beskrivas som en 
bedömning om de slutsatser som en studie kommer fram till hänger ihop. Det finns 
olika validiteter; mätningsvaliditet, intern validitet, extern validitet och ekologisk 
validitet. Mätningsvaliditet används mest inom kvantitativ forskningsstudier där målet 
är att kunna mäta en samhällsvetenskaplig studie. Mätningsvaliditet förklarar om de 
mått som används mäter de begrepp som de ska mäta. Mätningsvaliditeten är relaterat 
till reliabiliteten. Intern validitet förklarar om två olika variabler orsakar varandra eller 
om det finns andra faktorer som påverkar variablerna. Extern validitet undersöker om 
resultaten från en forskningsstudie kan generaliseras, den externa validiteten påverkas 
av urvalet som har använts i studien. Den ekologiska validiteten undersöker om 
resultaten är applicerbara på människors vardag och i deras naturliga miljö och om 
forskningen går att tillämpa i ett sådant sammanhang. Det är viktigt att ha i åtanke att 
vid en enkätundersökning handlar den tillfrågade i en onaturlig situation (svara på 
frågor) vilket kan påverka den ekologiska validiteten i undersökningen (Bryman, 2008, 
s. 50). 
 
Validitet är viktigt i utformandet av vår enkät för att säkerställa att vi mäter rätt saker. 
För att säkerställa att vår mätningsvaliditet är korrekt har vi genomfört en pilotstudie 
samt testat att analysera vårt datamaterial innan den riktiga undersökningen 
genomfördes. Den interna validiteten har vi haft i åtanke när vi har analyserat resultaten. 
Extern validitet är ett möjligt problem i vår studie med anledning av urvalsmetod och 
därav uppstår svårigheter att generalisera resultaten. Vi anser att storleken på urvalet 
motverkar problemet med generalisering. Den ekologiska validiteten är viktig för den 
här forskningsstudien eftersom ett externt företag kommer att använda sig av resultaten i 
deras verksamhet. Exempel på ekologisk validitet är genomförandet av 
enkätundersökningen där vi strävade efter att respondenterna svarade sanningsenligt för 
att studiens resultat ska kunna tillämpas i naturliga miljöer. 

4.13. Bortfall 
Innan bearbetning av datamaterialet kan forskaren genomföra en bortfallsanalys, 
undantaget om det är en mycket hög svarsfrekvens (Trots, 2012, s. 147). Vi tog i 
beräkning att vi skulle få en viss del av urvalet som bortfall, därför har vi valt att 
använda belöning. Problematiken kring individers bortfall i forskning har ökat de 
senaste åren. Det går att dela in bortfall i tre olika kategorier; externt bortfall, internt 
bortfall och missing data. Externt bortfall innebär att en individ väljer att helt avstå från 
undersökningen. Internt bortfall innebär om en respondent aktivt väljer att inte besvara 
en fråga i undersökningen, bortfallen går inte att ersätta med en ny person. Missing data 
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innebär att vissa frågor inte är besvarade, det bortfallet går att ersätta om bortfallet sker 
av misstag (Ejlertsson, 1996, s. 25-26). Det är viktigt att ha bortfall i åtanke vid en 
enkätundersökning och beräkna förväntat bortfall innan för att säkerställa att urvalet har 
den storlek som forskarna har satt upp. För att öka svarsfrekvensen kan forskarna 
utformat ett tydligt försättsblad där syftet med studien förklaras samt att det kan vara bra 
att påminna respondenterna en till två gånger om undersökningen. Om bortfallet är stort 
bör forskaren vara försiktig med att dra slutsatser på populationen från det insamlade 
datamaterialet (Bryman, 2008, s. 192; Trots, 2012, s. 148). För att minska bortfall i den 
här studien kommer vi att ha en tävling där en av de medverkande i studien har 
möjlighet att vinna en hotellnatt för två personer hos vår uppdragsgivare, U&Me hotell. 
Vi tror att den här belöningen kommer att minska eventuellt bortfall. På grund av att 
enkätundersökningen är webbaserad kan vi inte mäta det totala bortfallet på de som tog 
del av undersökningen men inte besvarade den. 

4.14. Bearbetning av data 
Efter insamling av datamaterialet har vi kodat datamaterialet för att möjliggöra analys i 
analysverktyget SPSS. Kodning innebär att svaren från enkätundersökningen översätts 
från ord till siffror (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 177).  
 
Frågan “Är du man eller kvinna?” har vi kodat “Män” som 1 och “Kvinnor” som 0. 
Respondenterna fick i frågan om ålder ange sin ålder i siffror och vi har behållit 
datamaterialet vi samlade in i originalutförande och inte kodat frågan. Vid frågan om 
användande av självbetjäningstjänster kodade vi “ja” som 0 och “nej” som 1. De frågor 
som har svarsalternativ enligt likertskalan kodades på samma sätt där “Instämmer” har 
kodats med 4 och “Instämmer inte” har kodats med 1. De flesta frågor har ställts som ett 
positivt påstående och en fråga med ett negativt påstående och därför har vi anpassat 
skalan efter hur frågan har ställts. Den negativt ställda frågan är “Jag har svårt att förstå 
hur ny teknologi fungerar”. I den frågan har vi kodat “Instämmer” som 1 till “Instämmer 
inte” som 4. De frågor i vår enkätundersökning som är utformade med svarsalternativ 
enligt likertskalan är fråga 4-7, se Tabell 3 för frågenummer kopplat till fråga. Fråga 4-6 
består av tre delfrågor och för att kunna analysera helheten har vi summerat delfrågorna 
till en totalpoäng med ovanstående kodning. Poängsumman sträcker sig från 3-12 
poäng. Fråga 7 består av fem delfrågor, även här har poängen summerats och sträcker 
sig mellan 5-20 poäng. På fråga 4-6 har vi grupperat poängen utefter vilken 
anpassningskategori som respondenten befinner sig i, grupperingen är 3-9 samt 10-12 
poäng. Vi härleder poängindelningen till Rogers (1995) och hans 
innovationsspridningsteori. De som har en totalsumma på 10-12 poäng på frågan om 
innovationsbenägenhet motsvarar cirka 16% av svarsalternativen och är de som tillhör 
kategorin Innovators. På fråga 7 är indelningen 5-16 samt 17-20 poäng.  
 
Frågan om respondenten studerar vid Umeå universitet har vi kodat “ja“ som 0, “nej” 
som 1 och “ja, men är distansstudent” som 2. Frågan “Hur ofta bor du på hotell?” har vi 
kodat “Mer än 1 gång i månaden” som 5 och “Aldrig” som 1. Frågan “Bor de som 
besöker dig på hotell i Umeå?” har vi kodat “Ja, mer än hälften av gångerna” som 3 och 
“Nej det finns inget behov av övernattning för mina besökare” som 1. På frågan “Hur 
viktiga är följande faktorer vid val av hotell?” är svarsalternativen enligt likertskalan 
och är kodade som “Viktigt” är 4 och “Oviktigt” är 1. På frågan “Vad är anledningen till 
att du skulle boka ett hotellrum i Umeå?” har vi inte kodat svarsalternativen. På 
frågorna om innovation på hotell och om självbetjäning påverkar hotellval har vi kodat 
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svarsalternativen “Det påverkar positivt” som 3, “Det påverkar negativt” som 1 och 
“Det har ingen påverkan” som 2. I frågan “Jag kan tänka mig att betala mer för..” har vi 
kodat svarsalternativen “Ja” som 3, “Nej” som 1 och “Vet ej” som 2. På frågan “Hur vill 
du helst att företag kontaktar dig?” har vi inte kodat svarsalternativen. 
 
Vi säkerställde att det insamlade datamaterialet mäter det som ska mätas. Analysen 
genomfördes med hjälp av Cronbach’s Alpha. Vidare beskrivning av analysen beskriver 
vi i 4.16. Analys av datamaterial & verktyg för analys. Vi har sammanställt 
datamaterialet i tabeller och diagram för att förtydliga de samband vi har hittat i det 
insamlade datamaterialet. Diagram är ett av de vanligaste metoderna för att beskriva 
kvantitativ data. Fördelar med diagram är att de är enkla att förstå och att tolka (Bryman 
& Bell, 2011, s. 350). 
 
Vi har använt oss av ordinalvariabler. Ordinalvariabler innebär att variablernas 
kategorier kan rangordnas men att avståndet mellan kategorierna inte är lika stora över 
hela skalan (Bryman & Bell, 2011, s. 348). Våra variabler är svåra att mäta avstånd 
mellan, vi kan dock rangordna dem och de är därav ordinalvariabler. 
 
De analysmetoder vi använder mäter sambanden mellan olika variabler. Ett samband 
kan anses finnas mellan två variabler utan att sambandet är äkta. I det fallet är 
sambandet falskt och beror på en tredje variabel som de två första variablerna är 
relaterade till. Ett samband mellan två variabler kan också påverkas av en 
mellanliggande variabel, vilket inte gör sambandet mellan de två ursprungliga 
variablerna direkt (Bryman & Bell, 2011, s. 353, 358). Vi kommer i stor grad hitta 
samband som beror av två variabler i den här studien och i största utsträckning försöka 
undvika falska samband samt mellanliggande samband. Vi har haft det här i åtanke vid 
vår bearbetning av datamaterialet och även senare i analys av data, allt för att få ett 
trovärdigt och pålitligt resultat. 

4.15. Analys av konceptuell modell 
Vi har i vår konceptuella modell (se Figur 3) tittat på samband mellan vilken 
anpassningskategori en person tillhör, och hur en personen upplever användarnytta i en 
ny innovation, det här mäter vi i H1. I H2 mäter vi samband mellan vilken 
anpassningskategori en person tillhör och dess upplevda användarvänlighet. H3 visar 
samband mellan hur en person upplever användarnytta och dess intresse att bo på ett 
hotell med self-service. H4 mäter samband mellan den upplevda användarvänligheten 
och intresset för att bo på ett hotell med self-service. Vidare ser vår modell på hur 
hotellbeteende, hotellattribut, anledning att bo på hotell samt effekten av innovationer 
vid hotellval påverkar intresset för att bo på ett self-service hotell. Vår konceptuella 
modell är uppbyggd från den teoretiska referensramen, våra hypoteser bygger på den 
konceptuella modellen och även här har enkätundersökningen sin grund. Största fokus i 
vår konceptuella modell ligger på anpassningskategorierna och den upplevda 
användarnyttan och den upplevda användarvänligheten. För U&Me hotellet är den 
konceptuella modellen av stor relevans. Anledningarna är att de mäter konsumenternas 
attityd samt de faktorer som påverkar val av hotell och konsumentens attityd.  
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4.16. Analys av datamaterial & Verktyg för analys 
Det är viktigt att genomföra en testanalys innan den huvudsakliga analysen genomförs 
för att säkerställa att det insamlade datamaterialet går att analysera. Det är en fördel att 
tidigt i processen vara medveten om vilka analysverktyg och tekniker som ska användas 
för att analysera det insamlade datamaterialet (Bryman & Bell, 2011, s. 342). Vi testade 
att analysera det insamlade datamaterialet efter att vår pilotstudie hade genomförts för 
att säkerställa att datamaterialet var analyserbart. 

4.16.1. SPSS  
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) är ett statistiskt analysprogram som 
ger grundläggande företagsekonomiska analyser och är ett av de mest använda 
programmen för analys av kvantitativ data (Bryman & Bell, 2011, s. 365). SPSS är ett 
program som tillåter användaren att få en snabb överblick av datamaterial, formulera 
hypoteser för vidare tester och innehåller verktyg som hjälper till att hitta samband 
mellan variabler (IBM, 2016). SPSS möjliggör de verktyg som vi behöver för att kunna 
testa våra hypoteser. Vi har viss förkunskap i liknande analysverktyg och SPSS ger oss 
de funktioner vi behöver vilket har påverkat valet av analysverktyg. 

4.16.2. Cronbach’s Alpha 
För varje hypotes som vi testar i vår modell har vi ställt upp två eller tre frågor som vi 
anser mäter samma ämne, för att få in mer information om respondenterna. Om flera 
frågor mäter ett beteende eller personlighetsdrag är Cronbach’s Alpha ett bra 
analysverktyg. Det är ett mått som kontrollerar om två eller fler frågor mäter samma 
beteende som de har för avsikt att göra i enkäten och kontrollerar den interna 
reliabiliteten (Bryman & Bell, 2011, s. 172). Cronbach’s Alpha är en funktion av antalet 
frågor och till den grad de korrelerar med varandra. För att få pålitliga resultat i 
analysarbetet behövs ett urval på mellan 100 till 200 personer och det bör vara minst två 
frågor per beteende som mäts (Spector, 1991, s. 29-30). Spector (1991, s. 32) förklarar 
att värdet 0,7 på Cronbach’s Alpha kan ses som det värde där det går att säga att 
frågorna mäter intern konsistens. Det minsta värdet där resultatet är accepterat är över 
0,6 (George & Mallery, 2003, s. 231). Nunnally & Bernstein (1994, s. 230) anser att ett 
värde på 0,5 är ett accepterat värde på Cronbach’s Alpha. Om frågorna har en negativ 
korrelation är det möjligt att få ett negativt värde på Cronbach’s Alpha (Bryman & Bell, 
2011, s. 172; Spector, 1991, s. 32). Vi har minst tre frågor per beteende som vi mäter 
och vårt urval är högre än 100-200 respondenter. 

4.16.3. Chi-två-test 
Ett chi-två-test fastslår hur säkra forskare kan vara på att det finns ett samband mellan 
två variabler i en population. Chi-två-test genomförs genom att se på det beräknade 
förväntade värdet och det värde som beräknas genom det insamlade datamaterialet för 
att se om sambandet är av slumpen eller om det finns ett riktigt samband (Bryman & 
Bell, 2011, s. 362). För att genomföra ett chi-två-test på våra hypoteser delade vi in 
respondenterna beroende på vilken anpassningskategori de tillhör i frågan om 
innovationsbenägenhet och jämförde med användarnytta, användarvänlighet och 
intresse för self-service hotell. 
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4.16.4. Normalfördelning 
Våra variabler är ordinala och vi har tittat på två olika p-värden; Pearson’s p-värde samt 
Spearman’s rangkorrelation. Den analys vi mestadels har utgått från är Spearman’s 
rangkorrelation. Spearman’s rangkorrelation används vid ordinal-skala när antagandena 
från Pearson’s korrelationstest inte uppfylls. Spearman’s rangkorrelation passar att 
använda under antagandet att förhållandet mellan variablerna är monotont (Laerd 
Statistics, 2016). Vi har använt Pearson’s p-värde i de fall det enbart är möjligt att göra 
ett linjärt test. Vi har undersökt om följande frågegrupper är normalfördelade; 
innovationsbenägenhet, upplevd användarnytta, upplevd användarvänlighet och intresse 
för self-service hotell. För att undersöka om det insamlade datamaterialet följer en 
normalfördelning har ett Sharpio-wilks test används. Sharpio-wilks testet avgör 
sannolikheten att ett datamaterial med ett antal variabler skiljer sig från en specifik 
distribution (Saunders et al., 2012, s. 682). Resultatet från Sharpio-wilks testet ligger till 
grund till regressionsanalysen för att få en bättre kvalité i analysen. Enligt Sharpio-wilk 
testet är samtliga variabler signifikanta, vilket indikerar på att vi inte har 
normalfördelade variabler.  

4.16.5. Regressionsanalys 
Regressionsanalys är en av de vanligaste statistiska metoderna och studerar sambandet 
mellan en beroende variabel och fler oberoende variabler i syfte att se vilken/vilka av de 
oberoende variablerna som har störst inverkan på den beroende variabeln. Regression 
visas i ett punktdiagram och visar en linjär relation mellan två variabler men enbart på 
ett specifikt sätt där en av variablerna hjälper till att förklara den andra. En residual 
beskrivs som avståndet mellan det observerade värdet och regressionslinjen. 
Regressionsanalys är nära besläktat med korrelation. (Trots, 2012, s. 169; Moore et al., 
1996, s. 100-109).  

4.16.6. Korrelation 
Korrelation innebär att hitta relationer mellan två olika variabler och se var de är starka 
och var de är svaga eller inte existerar. Korrelation mäter i vilken riktning relationen 
mellan variablerna går. Användning av regressionsanalys och korrelation är användbart, 
men det är viktigt att förstå deras begränsningar. Regressionsanalys och korrelation 
beskriver enbart den linjära relationen (Robson, 2002, s. 235; Moore et al., 1996, s. 100, 
116). Vi har använt oss av korrelationsanalys i vår empiri. 
 
För att mäta korrelation finns två huvudsakliga metoder, Pearson’s linjära korrelation 
som mäter ett linjärt samband mellan två variabler. Den andra metoden är Spearman’s 
rangordnings korrelation som mäter förhållandet som nödvändigtvis inte behöver vara 
linjärt. Spearman’s är vanligare att använda sig av vid ordinal eller nominal skala 
(Bryman & Bell, 2011, s. 357). Våra variabler är av ordinal skala och vi väljer därmed 
att utgå ifrån Spearman’s rangkorrelation i våra tester.  

4.16.7. P-värde 
P-värde är ett mått på hur starka bevis det finns mot att en nollhypotes är sann i termer 
av sannolikhet. Ett lågt p-värde tyder på hög sannolikhet att nollhypotesen är falsk, det 
vill säga att det finns ett samband mellan de variabler som undersöks (Moore et. al, 
1996, s. 356). Valet av signifikansnivå (%) beror huvudsakligen på två faktorer: hur 
sannolikt det är att nollhypotesen är sann och vilka konsekvenser det skulle innebära att 
förkasta nollhypotesen. Resultat med hög betydelse kräver starkare bevisning för att 
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minimera riskerna för felaktiga slutsatser (Moore et. al, 1996, s. 371). Det vanligaste för 
samhällsvetenskapliga forskare är att använda en signifikansnivå på p < 0,05 vilket 
innebär att risken att stickprovet visar på ett samband trots att ett samband inte finns är 
5%. Vid val av signifikansnivå på 5% är det inte särskilt sannolikt att resultaten beror på 
slumpen eller andra tillfälligheter (Bryman & Bell, 2011, s. 361). Vi har i vår empiri 
och analys använt oss av den signifikansnivå där vi anser p-värdet är signifikant vid tre 
olika signifikansnivåer. De nivåer vi använder är; 0,01, 0,05 och 0,1. Det betyder att 
olika resultat kan ha olika hög trovärdighet. 
 
Enligt Chavalarias et. al. (2016, s. 1146-1148) finns det nackdelar med att förlita sig för 
mycket på p-värdet. Forskare bör använda andra analysmetoder i samband med p-
värdet. P-värdet inte ger en direkt beräkning i hur stor utsträckning resultatet är sant 
eller i hur stor utsträckning nollhypotesen är sann.  

4.16.8. Säkerställande av resultaten 
För att öka kvalitéten i vår analys, och därmed säkerställa reliabiliteten har vi valt att 
göra tre tester som ska mäta samma variabler med olika metoder. Den huvudsakliga 
analysverktyget är korrelationstest som har kompletterats med ett chi-två-test. 
Korrelationstestet vi har genomfört innehåller mer information i variablerna än chi-två-
testet. Det beror på att datamaterialet i korrelationstestet inte har komprimerats ner till 
ett par kategorier, utan är i sitt originalutförande. Vi har även valt att använda 
regressionsanalysen som hjälp för att se på sambanden ur ett annat perspektiv. Där kan 
vi se om våra beroende variabler, upplevd användarnytta och upplevd 
användarvänlighet kan förklara vår oberoende variabel, intresset för self-service hotell.  

4.17. Etiska aspekter 
Vid forskning som bedrivs inom företagsekonomi är etik betydelsefullt. Enligt 
Gustafsson et al. (2005, s. 8) innebär god forskningssed att en forskare bidrar med nya 
resultat och ifrågasätter de tankesätt som finns inom forskningen idag. Forskningsetik 
innebär de frågor som diskuterar hur deltagare behandlas i forskningen (Gustafsson et 
al, 2005, s. 19). I Sverige finns vissa etiska aspekter som forskaren bör förhålla sig till; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, 
nyttjandekravet samt falska förespeglingar (Bryman & Bell, 2011, s. 137). 
 
Informationskravet innebär att forskaren bör informera respondenterna om 
forskningsstudiens syfte samt vilka moment som ingår i studien (Bryman & Bell, 2011, 
s. 137). För att möta den här etiska regeln har vi i vårt försättsblad beskrivit vår studie 
och dess syfte. Respondenterna får också tillgång till våra kontaktuppgifter om de vill 
ha mer information om vår studie och dess resultat. 
 
Samtyckeskravet innebär att respondenterna ska veta att deras medverkan är frivillig 
och att de kan avbryta studien under dess gång om de vill av någon anledning (Bryman 
& Bell, 2011, s. 137) För att möta den här etiska regeln har vi tydligt förklarat i 
försättsbladet att medverkan är frivillig och att respondenterna kan avbryta 
enkätundersökningen under tidens gång.  
 
Konfidentialitets- och anonymitetskravet innebär att uppgifter från de medverkande ska 
behandlas konfidentiellt och personuppgifter ska förvaras på ett sätt att obehöriga inte 
kan få tillgång till dem (Bryman & Bell, 2011, s. 137). Gustafsson et al. (2005, s. 82) 
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förklarar att deltagare inte får utsättas för risker i undersökningen. Vi har tagit hänsyn 
till den här etiska regeln genom att behandla all insamlad data konfidentiellt. De 
medverkande får information i försättsbladet kring att de mister sin anonymitet vid 
medverkan i tävlingen. 
 
Nyttjandekravet innebär att den data som samlas in för en studie enbart får användas i 
den studien och inte i andra syften (Bryman & Bell, 2011, s.137). Dock nämner 
Gustafsson et al. (2005, s. 17) att ny forskning inte får hemlighållas utan att samhället 
har rätt att ta del av ny forskning som tillkommer. Vi kommer inte använda det material 
vi har samlat in i något annat syfte än i den här studien och kommer inte ge vidare det 
insamlade datamaterialet till en tredje part. Vi har även informerat att vi skriver på 
uppdrag av U&Me hotellet. 
 
Falska förespeglingar innebär att forskaren ska ge den medverkande korrekt 
information, inte falsk eller vilseledande information (Bryman & Bell, 2011, s. 136-
137). Gustafsson et al. (2005, s. 8) förklarar att det finns vissa allmänna regler att följa 
inom forskning, en av dem är att forskaren ska tala sanning om sin forskning. Den här 
etiska regeln har vi förhållit oss till genom att vara tydliga i försättsbladet för att 
respondenterna ska förstå studien och ovanstående etiska aspekter.  
 
För att förhålla oss till de här etiska regler har vi informerat respondenterna om 
ovanstående information och har det i åtanke vid insamlandet av information. Eftersom 
vi kommer att tillhandahålla information från våra respondenter är det av stor vikt att vi 
handlar med informationen med försiktighet och säkerställer att respondenternas svar 
förblir anonyma. Vi har informerat respondenterna att vi kommer att bearbeta 
informationen med anonymitet i vårt försättsblad till enkätundersökningen. 
 
För att locka respondenter kan någon form av belöning eller chans till belöning 
användas, det används ofta när författaren räknar med att studien kan ha ett högt 
bortfall. Att använda belöning för att locka respondenter kan diskuteras ur ett etiskt 
perspektiv. Det kan argumenteras för att vissa respondenter enbart besvarar enkäten för 
att kunna ta del av belöningen. Ett problem som uppstår vid användande av belöning är 
att svaren inte går att hålla helt anonyma (Ejlertsson, 2014, s. 117; Trots, 2012, s. 120). 
Vi har fått möjligheten från U&Me hotellet att använda oss av belöning i form av vinst 
av en hotellnatt för två personer i vår enkätundersökning. Vi är medvetna om att studien 
kan påverkas av andra motiv när vi använder belöning, dock tror vi att bortfallet kan 
minska. Vi har lottat ut en hotellnatt för två personer från U&Me hotellet till en av de 
respondenter som besvarat enkätundersökningen. De respondenter som vill delta i 
tävlingen får uppge sin mailadress, det innebär att vi inte kan argumentera för att 
respondenterna är helt anonyma. Vi har informerat respondenterna i försättsbladet kring 
anonymiteten och varje respondent har möjlighet att vara med i tävlingen eller att inte 
vara med och bestå anonym. På grund av valmöjligheterna till deltagandet i tävlingen 
anser vi att respondenten kan förbli anonym och därav är belöning ett bra beslut för den 
här enkätundersökningen. För att inte påverka respondenternas svar har vi informerat i 
försättsbladet att respondentens svar inte kommer att påverka möjligheten för 
respondenten att vinna tävlingen.  
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5. EMPIRI 
I empirikapitlet presenterar vi den data som har samlats in genom deskriptiv statistik. 
Här kan läsaren få en överblick över respondenterna och deras svarsfördelning i de 
olika frågorna.  
 
Deskriptiv statistik ger möjlighet till att beskriva och jämföra variabler numeriskt. Det 
används för att förstå det insamlade datamaterialet och få en överskådlig bild (Saunders 
et al., 2012, s. 502). Nedan kommer vi att beskriva det data vi har samlat in och 
respondenternas fördelning.  

5.1. Antal respondenter 
Totalt samlade vi in data från 285 respondenter, varav ett internt bortfall där 
respondenten inte besvarade frågorna i enkäten. Fem respondenter besvarade frågan 
ålder med “1”, vi tog bort de respondenterna och räknar dem som bortfall. Av de 
resterande som medverkade svarade 239 respondenter “Ja” på frågan “Studerar du vid 
Umeå universitet?” varav två av dem svarade “Ja, men är distansstudent”. Resterande 
40 respondenter som besvarade enkätundersökningen svarade “Nej” på ovanstående 
fråga och är inte studerande vid Umeå universitet. De 40 som inte studenter vid Umeå 
universitet räknar vi som bortfall. Det insamlade datamaterialet består av 239 
respondenter efter bortfall.  

5.2. Köns- & Åldersfördelning 
Av de respondenter som medverkande i studien är 144 stycken kvinnor och 95 män. 
Vårt urval består av 60% kvinnor och 40% män. Enligt Roos-Engstrand (2012, s. 2) var 
könsfördelningen vid Umeå universitet 2010/2011 60% kvinnor och 40% män. De här 
siffrorna varierar från år till år enligt Roos-Engstrand (2012). Den könsfördelning vi har 
i den här studien motsvarar den ungefärliga könsfördelningen på hela populationen. Av 
de som besvarade enkäten och som ingår i vårt urval är den yngsta 19 år, den äldsta 48 
år och medelvärdet är 23,64 år.  

5.3. Har du använt självbetjäning? 
På frågan “Har du under de senaste två åren använt dig av en självbetjäningstjänst?” 
svarade 236 respondenter “Ja” och tre respondenter svarade “Nej”. De som svarade 
“Nej” ingår fortfarande i urvalet. 

5.4. Tävlingen 
Av de som besvarade enkäten, inklusive de som inte studerar vid Umeå universitet, 
valde 234 respondenter att medverka i tävlingen genom att uppge sin mailadress och 45 
respondenter valde att inte medverka i tävlingen genom att inte uppge sin mailadress.  

5.5. Innovationsbenägenhet 
På frågan “Jag köper den nyaste tekniken när den kommer ut på marknaden” är 
medelvärdet på svarsalternativen 2,34 poäng och standardavvikelsen är 0,834. På 
“Andra personer kommer till mig för att få råd om ny teknik” är medelvärdet 2,09 och 
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standardavvikelsen är 0,944. På frågan “Jag finner färre problem än andra att få teknik 
att fungera” är medelvärdet 2,95 och standardavvikelsen 0,858. På de här tre frågorna 
tillsammans var minsta totalpoäng 3 och högsta totalpoäng 12. Medelvärdet på 
totalpoängen är 7,38 och standardavvikelsen är 2,131. För att se specificerad fördelning 
av svarsalternativen se Bilaga 2. 

5.6. Upplevd användarnytta 
På frågan “Teknologi bidrar till att jag blir mer effektiv i mitt dagliga arbete” är 
medelvärdet 3,58 och standardavvikelsen är 0,595. På frågan “Om jag ser en nytta i en 
ny innovativ lösning använder jag dem trots att de är omständliga att ta sig an” fick vi 
ett medelvärde på 2,83 och en standardavvikelse på 0,828. På frågan “Jag tycker att 
självbetjäningstjänster bidrar med ett värde för mig” är medelvärdet 3,41 och 
standardavvikelsen är 0,698. Totalpoängen på de här tre frågorna tillsammans har ett 
minsta värde på 3 och ett högsta på 12. Medelvärdet på totalpoängen är 9,82 och 
standardavvikelsen är 1,486. För att se fördelning av svarsalternativen se Bilaga 3. 

5.7. Upplevd användarvänlighet 
På frågan “När jag använder ny teknologi är det viktigt att den är enkel att använda” är 
medelvärdet 1,51 och standardavvikelsen är 0,621. På frågan “Att en produkt är enkel 
att använda är viktigare än de funktioner den erbjuder” är medelvärdet 2,38 och 
standardavvikelsen är 0,746. På frågan “Jag har svårt att förstå hur ny teknologi 
fungerar” är medelvärdet 3,23 och standardavvikelsen är 0,719. Totalpoängen på 
frågorna har ett minsta värde på 3 och ett högsta värde på 12. Medelvärdet på 
totalpoängen är 7,13 med en standardavvikelse på 1,560. För att se fördelningen se 
Bilaga 4.  
 
Vid borttag av frågan “Jag har svårt att förstå hur ny teknologi fungerar” är 
totalpoängens minsta värde 2 och högsta värde 8. Medelvärdet på totalpoängen är 5,615 
och standardavvikelsen är 1,161. 

5.8. Intresse för self-service hotell 
På frågan “Jag anser att självbetjäning är praktiskt och enkelt att använda” är 
medelvärdet 3,57 och standardavvikelsen är 0,567. På frågan “Genom att använda 
självbetjäning tror jag att det är lättare för mig att utföra mina ärenden” är medelvärdet 
3,36 och standardavvikelsen 0,694. På frågan “Ett hotell som erbjuder självincheckning 
istället för en bemannad reception påverkar positivt min vilja att bo på hotell” är 
medelvärdet 2,14 och standardavvikelsen är 0,958. På frågan “Att ett hotell har 
användarvänlig teknologi som underlättar min vistelse är viktigt för mig” är 
medelvärdet 2,91 och standardavvikelsen är 0,896. På frågan “Jag anser att det krävs lite 
tankekraft för att använda sig av självbetjäningstjänster” är medelvärdet 2,85 och 
standardavvikelsen är 0,818. Totalpoängen har ett minsta värde på 5 och ett högsta 
värde på 20. Totalpoängens medelvärde är 14,82 och standardavvikelsen är 2,453. För 
att se specificerad fördelning av svaren se Bilaga 6. 
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5.9. Hotellbeteende 

5.9.1. Hur ofta studenter bor på hotell i Umeå. 
På frågan “Hur ofta bor du på hotell i Umeå?” svarade 53,6% “Aldrig”, 30,5% 
besvarade “Mer sällan än 1 gång per år”. 10,1% svarade “Mer än 1 gång per år” och 
5,4% svarade “Mer än 1 gång i halvåret”. 0,4% svarade “Mer än 1 gång i månaden”. För 
att se svarsfördelningen se Figur 5 nedan. 
 

 
Figur 5. Hur ofta studenter bor på hotell. 

5.9.2. Hur studenternas besökare bor på hotell. 
På frågan “Bor de som besöker dig på hotell när de är i Umeå?” svarade 45,2% “Nej, 
det finns inget behov av övernattning för mina besökare”. 31,4% svarade “Ja, mindre än 
hälften av gångerna” och 23,4% svarade “Ja, mer än hälften av gångerna”. Totalt är det 
54,8% besökare som har behov av övernattning på hotell, för att se fördelning se Figur 
6. För att se detaljerad data från SPSS för frågorna om hotellbeteende se Bilaga 17. 
 

 
Figur 6. Hur studenternas besökare bor på hotell. 
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5.10. Hotellattribut 
I Figur 7 visas fördelningen av svarsalternativen på de olika attributen och 
respondentens betalningsvilja. Svarsalternativet “Ja” innebär att de är beredda att betala 
mer, “Nej” innebär att de inte är beredda att betala mer och “Vet ej” innebär att de inte 
vet. 
 

 
Figur 7. Fördelning av svar i betalningsvilja för de olika attributen. 

5.11. Anledningar att bo på hotell 
På frågan “Vad är anledningen till att du skulle boka ett hotellrum i Umeå?” hade 
respondenten möjlighet att kryssa i valfritt antal svarsalternativ. 163 medverkande 
uppgav “Romantisk övernattning” som en anledning att bo på hotell i Umeå. 120 
respondenter har uppgett “Familjemedlem på besök” som en anledning och 108 
respondenter har uppgett “Vänner på besök”. På frågan har 88 respondenter uppgett 
anledningen “Ett bra erbjudande”. 26 respondenter har uppgett “För att komma bort 
ifrån mitt nuvarande boende (en natt)” som en anledning och 18 stycken har svarat “För 
att ha närhet till en säng efter en utekväll”. 16 respondenter uppgav “Inget av 
alternativen” och elva respondenter uppger att “Samla bonuspoäng” är en anledning. 
Fem medverkande ser “Komma närmare kulturlivet” som en anledning och tre 
respondenter besvarade frågan med svarsalternativet “Övrigt”. En respondent har 
uppgett anledningen “Jag studerar på distans”. Totalt fick vi 579 ikryssade 
svarsalternativ. I Figur 8 visas fördelningen av anledningar att bo på hotell hos 
respondenterna. För att se detaljerad data från SPSS för anledningar till att bo på hotell 
se Bilaga 19. 
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Figur 8. Hur respondenterna svarade gällande deras anledning att bo på hotell. 

5.12. Effekten av innovation 
På frågan “Om ett hotell upplevs innovativt, hur skulle det påverka ditt val av hotell?” 
svarade 72,4% “Det påverkar positivt”, 0,8% svarade “Det påverkar negativt” och 
26,8% svarade “Det har ingen påverkan”. Svarsfördelningen visas i Figur 9. För att se 
detaljerad data från SPSS för effekten av innovation vid hotellval se Bilaga 20. 
 

 
Figur 9. Hur innovation påverkar ditt val av hotell. 
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På frågan “Om ett hotell har självbetjäningsincheckning, hur skulle det påverka ditt val 
av hotell?” svarade 29,3% “Det påverkar positivt”, 15,9% svarade “Det påverkar 
negativt” och 54,8% svarade “Det har ingen påverkan”. För att se fördelningen av 
svarsalternativen se Figur 10 nedan. 
 

 
Figur 10. Fördelning av hur självbetjäning påverkar respondenterna. 

5.13. Hur studenter vill bli kontaktade av företag 
På frågan “Hur vill du helst att företag kontaktar dig?” hade respondenterna möjlighet 
att kryssa i obegränsat med alternativ. 151 respondenter uppgav svarsalternativet “Via 
email” och 127 av respondenterna svarade att de ville bli kontaktade via “Sociala 
medier”. 113 respondenter föredrar “Via mässor på universitetet” och 100 respondenter 
svarade “Event”. 75 av respondenterna vill bli kontaktade “På Campus” och “Via din 
lokala studentförening/studentkår” svarade 62 respondenter. 53 respondenter svarade 
“LinkedIn” och 44 respondenter vill bli kontaktade via “TV”. Vidare svarade 35 
respondenter “Via telefon” och 30 respondenter vill bli kontaktade via “Direkt reklam”. 
18 respondenter vill bli kontaktade via ”Radio” och sex respondenter svarade “Övrigt”. 
Totalt blev 814 svarsalternativ ikryssade. 
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6. ANALYS 
Det här kapitlet beskriver den data som har samlats in och redovisar 
enkätundersökningens resultat. Den inre reliabiliteten förklaras genom Cronbach’s 
Alpha. Fortsatt visas resultat genom korrelation, chi-två-test och regressionsanalys. 
Avslutningsvis presenteras övriga frågor och deras resultat. 

6.1. Cronbach’s Alpha 
Vi har genomfört tester med hjälp av Cronbach’s Alpha för att säkerställa att vi mäter 
samma beteende i de frågor vi har ställt. Som tidigare nämnts i den praktiska metoden 
påvisar Spector (1992, s. 29-30) att det behövs 100 till 200 svar för att få pålitliga 
resultat i analys med hjälp av Cronbach’s Alpha. Vi har samlat in 239 giltiga svar och 
kan därav använda Cronbach’s Alpha som en analysmetod. I Tabell 4 kan ni se de 
värden på Cronbach’s Alpha som vi har fått i den här studien.  
 
Tabell 4. Cronbach’s Alpha värden. 
 Cronbach's Alpha Uppdaterat Cronbach's Alpha 
Innovationsbenägenhet 0,732  
Användarnytta 0,462  
Användarvänlighet −0,129 0,627 
Intresse för self-service hotell 0,587  

6.1.1. Innovationsbenägenhet 
Vid analys med hjälp av Cronbach’s Alpha fick vi värdet 0,732 på frågorna om 
innovationsbenägenhet. Vid borttag av frågan “Jag köper den nyaste tekniken när den 
kommer ut på marknaden” skulle Cronbach’s Alpha öka marginellt till 0,741. Vid 
borttag av de andra frågorna skulle värdet på Cronbach’s Alpha minska. För att se 
detaljerad data från SPSS se Bilaga 6. 

6.1.2. Upplevd Användarnytta 
På frågorna om upplevd användarnytta fick vi värdet 0,462 i vår analys med hjälp av 
Cronbach’s Alpha. Värdet på Cronbach’s Alpha skulle minska vid borttag av någon av 
frågorna som är ställda om upplevd användarnytta. För att se detaljerad data från SPSS 
se Bilaga 7. 

6.1.3. Upplevd Användarvänlighet 
Värdet på frågorna om upplevd användarvänlighet blev -0,129 i vår analys genom 
Cronbach’s Alpha. Vid borttag av fråga 3 angående den upplevda användarvänligheten 
får vi ett värde på 0,627 genom Cronbach’s Alpha. Det sistnämnda värdet är det vi 
kommer att använda oss av och därmed utesluta frågan “ Jag har svårt att förstå hur ny 
teknologi fungerar”. För att se detaljerad data från SPSS se Bilaga 8.  
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6.1.4. Intresse för self-service hotell 
Värdet som vi fick fram genom analys i Cronbach’s Alpha blev 0,587 på frågorna om 
intresse för self-service hotell. Värdet på Cronbach’s Alpha skulle minska vid borttag av 
någon av frågorna. För att se detaljerad data från SPSS se Bilaga 9. 

6.2. Korrelation 
Nedan i Tabell 5 visar vi korrelationen mellan de olika beteendena. De siffror som 
tabellen visar är våra observerade resultat. 
 
Tabell 5. Korrelation för respektive hypotes. 

Namn 
Medi
an S.D Min Max 

Innovations
benägenhet 

Upplevd 
användarnytta 

Upplevd 
användarvänlighet 

Innovations-
benägenhet 

7,380 2,131 3 12     

Upplevd 
användarnytta 

9,820 1,486 3 12 0,289***    

Upplevd 
användarvänlighet 

5,615 1,161 3 11 0,329*** 0,161**   

Intresse för self-
service 

14,82
0 2,453 9 20 0,187*** 0,419*** -0,024 

P-värden: 0,1 = *, 0,05 = **, 0,01 = *** 
 

6.2.1. Hypotes 1 
Korrelationen mellan innovationsbenägenhet och den upplevda användarnyttan är 0,289 
och P-värdet är 0,000 vilket visar på att resultatet är signifikant under 0,01. För att se 
detaljerad data från SPSS för H1 och H2 se Bilaga 10. 

6.2.2. Hypotes 2 
Korrelationen mellan innovationsbenägenhet och den upplevda användarvänligheten är 
0,329 och p-värdet är 0,000 vilket visar på att resultatet är signifikant under 0,01. 

6.2.3. Hypotes 3 
Korrelationen mellan den upplevda användarnyttan och intresset för self-service hotell 
är 0,419 och p-värdet är 0,000 vilket visar på att resultatet är signifikant under 0,01. För 
att se detaljerad data från SPSS för H3 och H4 se Bilaga 10. 

6.2.4. Hypotes 4 
Korrelationen mellan den upplevda användarvänligheten och intresset för self-service 
hotell är -0,024 och P-värdet är 0,712 vilket visar på att resultatet inte är signifikant. 

6.2.5. Andra korrelationer 
Korrelationen mellan upplevd användarnytta och upplevd användarvänlighet är 0,161 
och P-värdet är 0,013 vilket visar på ett resultat som är signifikant under 0,05. För att se 
detaljerat data från SPSS för andra korrelationer se bilaga 10. 
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6.3. Chi-två-tester 
För att se om resultatet beror på slumpen eller om det finns ett signifikant samband har 
vi använt oss av Pearson’s Chi-två-test. För att se våra resultat på de chi-två-tester som 
vi har genomfört se Tabell 6 nedan. Vi utgår härifrån från de respondenter som har fått 
en hög totalpoäng på frågan om innovationsbenägenhet och identifierar dem som 
Innovators. De har fått totalpoäng mellan 10-12 och är totalt 41 respondenter. 
 
Tabell 6. Chi-två-test som visar p-värde för de olika hypoteserna. 
Chi-två-test p-värde 
H1 Det finns ett positivt samband mellan konsumenter som befinner sig i 
någon av anpassningskategorierna innovators & early adopters och deras 
upplevda användarnytta i ny teknologi. 0,054 
H2 Det finns ett positivt samband mellan konsumenter som befinner sig i 
någon av anpassningskategorierna innovators & early adopters och deras 
upplevda användarvänlighet i ny teknologi. 0,011 
H3 Det finns ett positivt samband mellan konsumenters upplevda 
användarnytta och intresset för self-service hotell. 0,000 
H4 Det finns ett positivt samband mellan konsumenters upplevda 
användarvänlighet och intresset för self-service hotell. 0,458 

6.3.1. Hypotes 1 
För att undersöka H1, om det finns ett samband mellan konsumenter som är Innovators 
och den upplevda användarnyttan i ny teknologi gjordes ett Chi-två-test. Det teoretiskt 
beräknade antalet personer som upplever användarnytta och har ett intresse för self-
service hotell var 25,6 stycken och antal i modellen var 31 stycken. Vi fick färre 
personer som upplever användarnytta hos de som inte tillhör kategorin Innovators, 
förväntat antal var 123,4 och vi fick värdet 118. P-värdet är 0,054 vilket gör att vi kan 
dra slutsatsen att det finns ett samband. Resultatet är signifikant under 0,1. För att se 
detaljerad data från SPSS för H1 se Bilaga 11. 

6.3.2. Hypotes 2 
För att undersöka H2, om det finns ett samband mellan konsumenter som är Innovators 
och den upplevda användarvänligheten i ny teknologi gjordes ett Chi-två-test. Det 
förväntade antalet respondenter som upplever användarvänlighet och är Innovators 
beräknas till 8,9 för att det inte ska finnas ett samband. I våra tester beräknades antalet i 
kategorin till 15 respondenter, vilket tyder på att det finns ett samband. Det teoretiskt 
förväntade antal observationer som inte tillhör kategorin innovators men upplever 
användarvänlighet i teknologi beräknades till 43,1, för att det inte ska finnas ett 
samband. I våra tester beräknades antalet i kategorin till 37 respondenter, vilket tyder på 
att det finns ett samband. P-värdet är 0,011 vilket gör att vi kan dra slutsatsen att det 
finns ett samband. Resultatet är signifikant under 0,05. För att se detaljerad data från 
SPSS för H2 se Bilaga 12. 

6.3.3. Hypotes 3 
För att undersöka H3, om det finns ett samband mellan konsumenter som upplever 
användarnytta och har ett intresse i self-service hotell gjordes ett chi-två-test. Det 
teoretiskt förväntade antalet personer som upplever användarnytta och samtidigt har ett 
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intresse för self-service hotell är 37,4 personer. Analysen som genomfördes visade på 
52 personer vilket tyder på att det finns ett samband. Vidare har vi även här färre 
personer som inte upplever användarnytta och som har ett intresse för self-service 
hotell, förväntade antalet var 22,6 och värdet i vår undersökning är åtta personer. Det 
här bekräftas av p-värdet som är 0,000. Resultatet är signifikant under 0,01. För att se 
detaljerad data från SPSS för H3 se Bilaga 13. 

6.3.4. Hypotes 4 
För att undersöka H4, om det finns ett samband mellan konsumenter som upplever 
användarvänlighet och som har ett intresse i self-service hotell gjordes ett Chi-två-test. 
Förväntade antalet som upplever användarvänlighet och har ett intresse i self-service 
hotell var 13,1 och det antal som vår studie visar på är 11. Det förväntade värdet hos de 
som inte upplever användarvänlighet men har ett intresse i self-service hotell är 46,9, vi 
fick värdet 49. P-värdet för den här hypotesen är 0,458, vilket betyder att vi inte kan dra 
ett samband mellan de konsumenter som upplever användarvänlighet och har ett 
intresse i self-service hotell. Resultatet är inte signifikant. För att se detaljerat 
datamaterial från SPSS för H4 se bilaga 14. 

6.4. Regressionsanalys 
Tabell 7. Regressionsanalys där beroende variabel är intresse för self-service hotell. 

 
Riktnings- 
koefficient 

Standard- 
avvikelse t-värde p-värde 

Upplevd användarnytta 0,769 0,088 8,743 0,000 
Upplevd användarvänlighet −0,199 0,113 −1,76 0,080 
Förklaringsgrad (R2) 21,80% 
Justerad förklaringsgrad (R2) 21,20% 
 
Vid kontroll av normalfördelningen med ett Sharpio-wilks test av variablerna 
Innovationsbenägenhet, upplevd användarnytta, upplevd användarvänlighet och intresse 
för self-service hotell blev samtliga värden signifikanta. För att se detaljerad data om 
Sharpio-wilks testet från SPSS se Bilaga 15. 
 
Vår beroende variabel i regressionsanalysen är “Intresse för self-service hotell”, de 
oberoende variablerna är “Upplevd användarnytta” och “Upplevd användarvänlighet”. 
Regressionsanalysen visar att det finns ett signifikant positivt samband mellan “Upplevd 
användarnytta” och “Intresse för self-service hotell”. Riktningskoefficienten är 0,769 
vilket betyder att ökad upplevd användarnytta ökar positivt intresse för self-service 
hotell. Variabeln är signifikant vid 0,01 och p-värdet är 0,000. Enligt 
regressionsanalysen skulle variabeln “Upplevd användarvänlighet” negativt påverka 
“Intresset för self-service hotell” med en riktningskoefficient på -0,199. P-värdet är 0,08 
vilket ger ett signifikant värde vid 0,1. Regressionsanalysen har en förklaringsgrad på 
21,8% och den justerade förklaringsgraden är 21,2%. En enklare överblick av 
regressionsanalysen presenteras i Tabell 7, för att se detaljerat datamaterial från SPSS 
för regressionsanalysen se Bilaga 16. 
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6.5. Hotellbeteende 
Sett till korrelationen mellan intresset för self-service hotell och hur ofta respondenterna 
uppgav att de bodde på hotell är korrelationen 0,041 och är inte signifikant med ett p-
värde på 0,528. Sett till korrelationen mellan intresset för self-service hotell och hur ofta 
respondenterna uppgav att deras besökare bor på hotell är korrelationen -0,06 och inte 
signifikant med ett p-värde på 0,929. 

6.6. Hotellattribut 

6.6.1. Viktiga faktorer vid val av hotell 
De faktorer som korrelerar med intresse för self-service hotell är; läge, renlighet och 
innovativt hotell. “Läge” har korrelationen 0,147 och p-värdet är 0,023. Resultatet är 
signifikant under 0,05. Vidare korrelerade “Renlighet” med intresse för self-service 
hotell med 0,147 och ett p-värde på 0,023. Resultatet är signifikant under 0,05. 
“Innovativt hotell” korrelerade med intresse för self-service hotell med 0,159 och ett p-
värde på 0,014. Resultatet är signifikant under 0,05. Faktorerna “Pris”, “Service”, 
“Möjlighet att anpassa min vistelse”, “Familjeägt hotell” och “Arkitektur & design” 
korrelerade inte med ett högt intresse för self-service hotell. Se Tabell 8 nedan för 
korrelation, p-värden samt signifikansnivå. För att se detaljerat datamaterial från SPSS 
för hotellattribut se Bilaga 18. 
 
Tabell 8. Korrelation mellan intresse för self-service hotell och faktorer. 
 Korrelation p-värde 
Läge 0,147 0,023** 
Renlighet 0,147 0,023** 
Innovativt hotell 0,159 0,014** 
Pris 0,012 0,856 
Service 0,023 0,721 
Möjlighet att anpassa min vistelse 0,055 0,400 
Familjeägt hotell −0,011 0,864 
Arkitektur & Design 0,045 0,484 
P-värden: 0,1 = *, 0,05 = **, 0,01 = ***   

6.6.2. Betalningsvilja 
Om respondenterna är villiga att betala mer för de valda hotellattributen visade ingen 
korrelation med intresse för self-service hotell. Vi fann därmed ingen korrelation mellan 
intresset för self-service hotell och faktorerna “betala mer för att bemötas av en 
bemannad reception på ett hotell”, “betala mer för arkitektur och design”, “betala mer 
för att ett hotell har ett bra läge”, “betala mer för att ett hotell är innovativt”, “betala mer 
för att kunna anpassa sin vistelse”, “betala mer för att ett hotell är familjeägt” och 
“betala mer för att ett hotell har god renlighet”. 
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6.7. Effekten av innovation vid hotellval 
Korrelationen mellan om ett hotell upplevs innovativt och intresset att bo på self-service 
hotell är 0,135 och p-värdet är 0,037. Resultatet är signifikant vid 0,05. Korrelationen 
mellan valet om ett hotell har självbetjäningsincheckning och intresset för self-service 
hotell är 0,138 och p-värdet är 0,033. Resultatet är signifikant under 0,05.  

6.8. Hur studenter vill att företag ska kontakta dem 
Innovators svarade att de helst vill bli kontaktade enligt följande svarsalternativ; “Via 
email”, “Sociala medier”, “Via mässor på universitetet” samt ”Event” och fördelningen 
liknar resterande del av respondenternas svar. Av gruppen Innovators besvarade 31 
respondenter att de vill bli kontaktade “Via email”, 22 svarade “Sociala medier”, 19 
respondenter svarade “Via mässor på universitetet” och 19 svarade ”Event”. Nedan i 
Figur 10 visas hur målgruppen Innovators vill bli kontaktade av företag. För att se 
detaljerat datamaterial från SPSS över hur hela urvalet vill att företag ska kontakta dem, 
se Bilaga 21. 
 

 
Figur 11. Hur Innovators vill bli kontaktade av företag. 

6.9. Reviderad konceptuell modell 
Vår konceptuella modell med vilka faktorer som har samband med varandra och till 
vilken utsträckning presenteras i Figur 11. Den konceptuella modellen har reviderats 
från tidigare teoretisk version och här har vi noterat de resultat som studien har 
genererat, de siffror vi nämner i samband med hypoteserna i den konceptuella modellen 
är korrelationen (se Figur 11). I den konceptuella modellen är H1 signifikant med en 
korrelation på 0,324. H2 är signifikant och korrelationen mellan innovationsbenägenhet 
och upplevd användarvänlighet är 0,34. Vi kan se att det finns ett samband mellan den 
upplevda användarnytta och den upplevda användarvänligheten med en korrelation på 
0,129. H3 är signifikant med en korrelation på 0,457 som visar att den upplevda 
användarnytta har ett samband med intresset för self-service hotell. Vi har inte hittat ett 
samband mellan upplevd användarvänlighet och intresset för self-service och H4 är 
därmed inte signifikant. Vi hittade inget samband mellan hotellbeteende och intresse för 
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self-service. De hotellattribut som korrelerar med intresse för self-service hotell är 
renlighet, läge och innovativt hotell. Vanliga anledningar som målgruppen har för att bo 
på hotell är romantisk övernattning samt familj och vänner som är på besök. Vi har 
hittat ett positivt samband mellan effekten av innovation vid hotellval och intresse för 
self-service hotell. 
 

 
Figur 12. Reviderad konceptuell modell efter resultat. 
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7. DISKUSSION 
I det här kapitlet diskuterar och kopplar vi ihop de resultat som vi har fått från 
enkätundersökningen med den teoretiska referensramen. Vi avslutar med en analys av 
vår konceptuella modell som är sammanställd till en avslutande konceptuell modell 
utifrån de resultat vi har fått. 

7.1. Innovationsbenägenhet 
För att mäta den inre reliabiliteten i frågorna kring innovationsbenägenhet utförde vi ett 
Cronbach’s Alpha test där resultatet blev 0,732, det här är ett godkänt värde eftersom 
det ligger över det accepterade värdet 0,7 enligt Bryman & Bell (2011, s. 172). De tre 
olika frågor vi har ställt angående innovationsbenägenhet i vår enkätundersökning mäter 
därmed samma beteende. Vi har valt att använda det Cronbach’s Alpha som vi fick 
genom alla frågor trots att vid borttag av en fråga hade en marginell ökning skett. 
Anledningen till det här valet är att vi anser att det är bättre att ha med fler frågor 
eftersom skillnaden är liten. Rogers (1995, s. 262-264) beskriver de olika 
anpassningskategorierna om hur individer tar sig an nya innovationer. Vår definition av 
Innovators i empiri och analys är de två första anpassningskategorierna, innovators 
(2,5%) och early adopters (13,5%). Fortsatt enligt Rogers (1995, s. 262-265) spelar 
Innovators och early adopters en viktig roll i att kommunicera ut en innovation till 
majoriteten av populationen. En av delfrågorna som var till för att mäta 
innovationsbenägenhet var formulerad “Andra personer kommer till mig för att få råd 
om ny teknik.” och enligt Rogers (1995, s. 262-265) är innovators och early adopters 
individer som ger råd till kommande kategorier kring nya innovationer. En annan fråga 
kring innovationsbenägenhet var “Jag köper den nyaste tekniken när den kommer ut på 
marknaden” som mäter hur pass snabbt en individ anpassar sig till ny innovation. 
Vidare enligt Rogers (1995, s. 262) anpassningskategorier kan vi se att innovators och 
early adopters är dem som köper och använder ny teknologi före resterande kategorier. 
Den sista frågan om innovationsbenägenhet är “Jag finner färre problem än andra 
personer att få teknik att fungera” kan också kopplas samman till Rogers (1995, s. 262-
264 ) där teknisk intresse är en faktor som påverkar innovationsbenägenheten.  
 
Genom det värde vi fick på Cronbach’s Alpha samt vår teoretiska koppling mellan de 
frågor som är ställda och Rogers (1995) teori om innovationsspridning, kan vi säga att 
de personer som har fått höga poäng på frågorna kring innovationsbenägenhet befinner 
sig i anpassningskategorierna innovators och early adopters. För att urskilja de här 
individerna i det datamaterial vi analyserade har vi kodat och sammanställt frågornas 
poäng till en totalpoäng. Robertson (1967, s. 16) beskriver att 
marknadsföringskostnader kan sparas in vid fall när det är lätt att identifiera Innovators. 
I ett sådant fall kan marknadsföring riktas enbart mot Innovators som i sin tur kommer 
att sprida vidare innovationen på marknaden. Som nämnt tidigare har vi identifierat den 
del av vårt urval som enligt de enkätsvar vi har fått in kan benämnas som Innovators. Vi 
har undersökt Innovators och sett vilka faktorer som påverkar deras intresse för self-
service hotell i våra hypoteser. I vår studie har vi tydligt kunnat identifiera Innovators 
genom den enkätundersökning som genomfördes, genom att identifiera den här gruppen 
har vi analyserat deras resultat och sett på hur de agerar. Genom att ha kunnat identifiera 
Innovators kan vi ge resultat till U&Me hotellet kring hur de på ett enkelt och effektivt 
sätt kan nå den här delen av deras population. 
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7.2. Användarnytta 
Resultatet på Cronbach’s Alpha för de frågor kring användarnytta är 0,488, vilket är 
under lägsta accepterade värde enligt de riktlinjer på värdet som Bryman & Bell (2011, 
s. 172) beskriver. Det ligger nära det lägsta accepterade värdet enligt Nunnally & 
Bernstein (1994, s. 230) på 0,5. Vi har ställt tre frågor som mäter den upplevda 
användarnyttan som utgår från TAM. Enligt Davis (1986, s. 26) innebär upplevd 
användarnytta ett genererat värde från användandet, i frågan “Jag tycker att 
självbetjäningstjänster bidrar med ett värde för mig” mäter vi värdet. De som upplever 
högt värde i en självbetjäningstjänst upplever också en upplevd användarnytta i 
självbetjäning. Anledningen att frågan är baserad på självbetjäning är eftersom U&Me 
hotellet använder den här tjänsten som en av sina innovationer. Fortsatt beskriver Davis 
(1986, s. 26) att upplevd användarnytta genereras från ny teknologi som underlättar, 
besparar individen pengar eller andra upplevda fördelar. Frågan “Teknologi bidrar till 
att jag blir mer effektiv i mitt dagliga arbete” har vi ställt för att effektivitet är en fördel 
som kan upplevas som bidrar till ökad upplevd användarnytta. För att mäta till vilken 
grad respondenten använder ny teknologi trots svårighetsgrad frågade vi “Om jag ser 
nytta i en ny innovativ lösning använder jag den trots att den är svår att ta sig an”. 
Tillsammans anser vi att de tre ställda frågorna mäter hur Davis (1986) beskriver 
upplevd användarnytta. På grund av den teoretiska relevansen i de frågor som vi har 
ställt anser vi att det låga värde på Cronbach’s Alpha kan ses som acceptabelt. Trots att 
problematiken kvarstår att frågorna kan ha mätt olika beteenden anser vi ändå att 
resultat går att använda i syfte att mäta användarnytta i den här studien. Vi tror att 
frågorna kan ha formulerats på ett annat sätt för att få fram ett högre värde på 
Cronbach’s Alpha, de frågor som vi formulerade hade vi omformulerat vid replikation 
av studien. 
 
Vidare har vi undersökt samband mellan de respondenter som är Innovators och deras 
upplevda användarnytta i ny teknologi. Sambandet i Chi-två-testet där vi kategoriserade 
Innovators gav ett positivt samband med ett p-värde på 0,054 och som är signifikant vid 
0,1. Korrelationen mellan Innovators och hög upplevd användarnyttan är 0,289 med ett 
p-värde på 0,000 som är signifikant vid 0,01. Båda testerna indikerar på samband och 
signifikanta resultat anser vi att resultatet är trovärdigt. Vi kan därför bekräfta H1 och 
att det finns ett positivt samband.  
 

H1:Det finns ett positivt samband mellan konsumenter som befinner sig i någon av 
anpassningskategorierna innovators & early adopters och deras upplevda användarnytta 

i ny teknologi. 
 
Resultatet från testerna i den här studien visar på att konsumenter som tillhör kategorin 
Innovators upplever användarnytta i större utsträckning än andra konsumenter. Det här 
går i enlighet med Rogers (1995) innovationsspridningsteori där han visar på att 
Innovators har lättare att ta sig an nya innovationer. 

7.3. Användarvänlighet 
Det resultat som Cronbach’s Alpha gav var -0,129 på de tre frågor som vi ställde om 
användarvänlighet. Det här resultatet visar på att den inre reliabiliteten och 
korrelationen är negativ och att frågorna inte mäter samma beteenden. En av de frågor 
som vi hade ställt påverkade vårt värde negativt. Det var frågan: “Jag har svårt att förstå 
hur teknologi fungerar”. Vid borttag av ovanstående fråga fick vi ett Cronbach’s Alpha 
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värde på 0,627, vilket betyder att den ovan nämnda frågan inte mäter samma beteende 
som de andra två frågorna. Om ovanstående borttagen fråga hade formulerats på 
följande sätt “Jag har lätt att förstå hur teknologi fungerar” tror vi att det ursprungliga 
värdet på Cronbach’s Alpha hade gett ett annat resultat, det här på grund av frågans 
formulering innehållande en negation. De andra frågorna vi ställde var; ”När jag 
använder ny teknologi är det viktigt att den är enkel att använda” och “Att en produkt är 
enkel att använda är viktigare än de funktioner den erbjuder”. Det värde vi fick fram på 
de här två frågorna vid mätning med Cronbach’s Alpha visar att de mäter samma 
beteende och har ett accepterat Cronbach’s Alpha värde. Enligt Davis (1986, s. 26) 
mäter den upplevda användarvänligheten hur enkla teknologins funktioner är. Frågan 
“När jag använder ny teknologi är det viktigt att den är enkel att använda” mäter 
användarvänligheten utifrån användarens åsikter. Vidare grundar sig nästa fråga “Att en 
produkt är enkel att använda är viktigare än de funktioner den erbjuder” i Davis (1986, 
s. 26) där konsumenter får besvara om teknologi innehåller mental ansträngning och hur 
det påverkar användarvänligheten och hur konsumenten värderar enkelhet i en 
produkt/tjänst. De här två frågorna tillsammans anser vi mäter konsumentens upplevda 
användarvänlighet med ett acceptabelt Cronbach’s Alpha värde. 
 
Vi har sett på de konsumenter som befinner sig i kategorin Innovators och deras 
upplevda användarvänlighet. Det chi-två-test vi har genomfört för att mäta samband ger 
oss ett p-värde på 0,011 och är signifikant vid 0,05. Korrelationen mellan Innovators 
och upplevd användarvänlighet är 0,329 och ger ett p-värde på 0,000 som är signifikant 
vid 0,01. Båda testerna indikerar på samband och signifikanta resultat och därför anser 
vi att resultatet är trovärdigt. Vi kan därför bekräfta H2 och att det finns ett positivt 
samband. 
 

H2. Det finns ett positivt samband mellan konsumenter som befinner sig i någon av 
anpassningskategorierna innovators & early adopters och deras upplevda 

användarvänlighet i ny teknologi. 
 
Resultatet från testerna visar på att konsumenter som tillhör kategorin Innovators 
upplever användarvänlighet i större utsträckning än andra konsumenter. Rogers (1995) 
visar på att Innovators har lättare att ta till sig nya innovationer vilket vi kan se stämmer 
med våra resultat. 
 
Shih (2004) visar på att det finns ett samband mellan att den information som mottages 
är relevant för konsumenten och att det i sin tur påverkar den upplevda användarnyttan 
och den upplevda användarvänligheten. Det här ligger i enlighet med våra resultat där vi 
har sett att konsumenten vill ha ett syfte med sin vistelse för att ha ett intresse för self-
service hotell. Vi kan också se att det här går i enlighet med våra resultat kring att hotell 
kan använda väsentliga attribut som är relevanta för konsumenten för att marknadsföra 
sig mot rätt målgrupp. 

7.4. Intresse för self-service hotell 
Det värde vi fick i Cronbach’s Alpha angående intresse för self-service hotell är 0,587 
på de fem frågor vi frågade. Frågorna här har sin grund i Parasuraman (2000, s. 312-
313) som undersöker hur teknologiskt redo en konsument är. I den har studien har vi 
undersökt hur redo konsumenter är för self-service tjänster kopplat till hotell. Värdet på 
Cronbach’s Alpha är under den accepterade lägstanivån som Bryman & Bell (2011, s. 
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172) har nämnt. Värdet ligger precis under den accepterade nivån och vid borttag av 
någon fråga minskar värdet. Vi är medvetna om att det råder en problematik med att ett 
lågt Cronbach’s Alpha kan betyda att frågorna inte mäter samma beteende. Dock ligger 
värdet över det accepterade värdet på 0,5 som är accepterat enligt Nunnally & Bernstein 
(1994, s. 230). Borttag av någon av frågorna skulle försämra värdet ytterligare och är 
därav inte ett alternativ. Vi anser att var och en av enskilda frågorna är kopplade till 
intresset för self-service hotell och frågorna styrks med grund i studien av Parasuraman 
(2000) som mäter hur teknologiskt redo konsumenter är. Vi vill argumentera för att 
frågorna är användbara trots ett lågt värde på Cronbach’s Alpha. 
 
Vi har undersökt samband mellan konsumenternas upplevda användarnytta och deras 
intresse för self-service hotell. Vid ett chi-två-test fick vi ett p-värde på 0,000 som är 
signifikant vid 0,01. Korrelationen mellan den upplevda användarnyttan och intresset 
för self-service hotell är 0,419 med ett p-värde på 0,000 som är signifikant vid 0,01. 
Båda tester indikerar på att resultaten är signifikanta. Vi kan därmed bekräfta H3 och att 
det finns ett positivt samband. 
 

 H3. Det finns ett positivt samband mellan konsumenters upplevda användarnytta och 
intresset för self-service hotell. 

 
Resultatet från testerna visar på att hög upplevd användarnyttan positivt påverkar 
intresset för self-service hotell. De här resultaten visar på att konsumenter som upplever 
hög användarnytta av nya innovationer har ett högre intresse för self-service hotell. De 
här resultaten går i linje med Davis (1986) där han förklarar att hög användarnytta 
bidrar till en mer positiv attityd till en ny innovation. 
 
Vi har undersökt samband mellan konsumenternas upplevda användarvänlighet och 
intresset för self-service hotell. Ett chi-två-test gav ett p-värde på 0,458 vilket inte är 
signifikant. Korrelationen mellan upplevd användarvänlighet och intresse för self-
service hotell är -0,024 och har ett p-värde på 0,712 vilket inte är signifikant. 
Korrelationen visar på att sambandet är negativt och talar emot vår hypotes. Resultaten 
från testerna är inte signifikanta och vi kan därför inte bekräfta H4.  
 

H4. Det finns ett positivt samband mellan konsumenters upplevda användarvänlighet 
och intresset för self-service hotell. 

 
Resultaten från testerna visar på att det inte finns något samband mellan hög upplevd 
användarvänlighet och intresse för self-service hotell. De här resultaten är inte i enlighet 
med Davis (1986) originalmodell av TAM. Vi har inte hittat ett signifikant resultat som 
visar på att de konsumenter som upplever hög användarvänlighet i en ny innovation har 
ett högt intresse för self-service hotell. De resultat som vi har fått från den upplevda 
användarnyttan och den upplevda användarvänligheten har sin utgångspunkt i Davis 
(1986) originalmodell av TAM. Enligt Li (2010, s. 14) är TAM en inkonsekvent modell 
som visar olika resultat beroende på vilken förlängning som används. Vi har inte hittat 
ett signifikant resultat kring upplevd användarvänlighet och intresset för self-service 
hotell i vår förlängning av TAM. I enlighet med Li (2010) anser vi att våra resultat är 
trovärdiga eftersom TAM inte har konsekventa resultat i sina förlängningar.  
 
Regressionsanalysen vi har genomfört ser på sambanden i H3 och H4. Här visar 
regressionen att det finns ett positivt samband mellan upplevd användarnytta och 
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intresse att bo på self-service hotell med ett p-värde på 0,000 som är signifikant vid 
0,01. Vidare visar modellen att upplevd användarvänlighet och intresse för self-service 
hotell har ett svagt negativt samband på -0,0199 och ett p-värdet är 0,08 och är 
signifikant vid 0,1. Det här resultat visar på att det finns ett negativt samband med att ha 
hög upplevd användarvänlighet och intresset för self-service hotell.  
 
Regressionsanalysen visar på liknande resultat som våra tidigare mätningar i chi-två-test 
och korrelation. Att våra olika mätmetoder visar på liknande resultat stärker de 
mätningar vi har gjort och vi anser att våra resultat i den här studien är tillförlitliga på 
den population vi har undersökt, det här trots att resultatet om upplevd 
användarvänlighet motsäger vår tidigare nämnda teori. 

7.5. Hotellbeteende 
Enligt Lockyer (2005, s. 486) påverkas konsumentens hotellbeteende av 
nödvändigheten att bo på hotell samt om konsumenten har möjlighet att planera långt i 
förväg eller om beslutet måste tas plötsligt. Utifrån den här teoretiska bakgrunden anser 
vi att de som svarar att de bor ofta på hotell i frågorna “Hur ofta bor du på hotell i 
Umeå?” och “Bor de som besöker dig på hotell när de är i Umeå?” borde ha ett högre 
intresse för att bo på ett hotell. Utifrån de resultat vi fick från enkätundersökningen har 
ingen av de här frågorna ett samband med intresset för self-service hotell. Korrelationen 
mellan hur ofta studenter bor på hotell i Umeå och intresset för self-service hotell är 
0,041 och p-värdet var 0,528 vilket inte är signifikant. Korrelationen mellan hur ofta 
besökare bor på hotell när de besöker Umeå och intresset för konsumenten att bo på ett 
self-service hotell är -0,006 med ett p-värde på 0,929 som inte är signifikant. 
 
Lockyer (2005, s. 486) beskriver vidare att köpbeslutet är ett komplext beslut och olika 
variabler påverkar beslutet från gång till gång. Sambandet mellan hur ofta konsumenten 
och dess besökare bor på hotell och intresset att bo på hotell är inte signifikant. Lockyer 
(2005, s. 486) beskriver att det är svårt för hotell att förstå attribut som är viktiga för 
konsumenten och att olika attribut är viktiga vid olika tillfällen. Vi tror att 
komplexiteten i köpbeslut påverkar att inget samband kan hittas.  

7.6. Hotellattribut 
Enligt Dolnicar & Otter (2003, s. 7-8) är de viktigaste attributen hos hotell; pris, läge, 
renlighet och service. Enligt Lockyer (2005, s. 486) är det relevant för hotellmanagers 
att ha en förståelse för vilka faktorer som kunden anser vara viktig. De attribut som i vår 
studie korrelerade med intresse för self-service hotell är läge, renlighet och innovativt 
hotell. Korrelationen i vår studie visar på om det finns en korrelation mellan de som har 
ett högt intresse för self-service hotell och de attribut som vi undersöker. Korrelationen 
visar också att det finns ett samband mellan de som har ett lägre intresse för self-service 
hotell och attributen. Attributet pris fick ett p-värde på 0,856 och blev inte signifikant, 
det här kan förklaras av att 69,8% svarade “viktigt” på attributet pris. Det innebär att 
oavsett intresse för self-service hotell är priset en viktig faktor vid val av hotell. 
Attributet läge fick ett p-värde på 0,023 och är signifikant vid 0,05 vilket visar på att det 
finns en korrelation mellan de som är har ett högt intresse för self-service hotell och 
attributet läge. Fortsatt har renlighet ett p-värde på 0,023 och är signifikant vid 0,05. 
Attributet service fick ett p-värde på 0,721 och är inte signifikant, det här kan förklaras 
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av att 57,7% svarade att service var en viktig faktor, det finns i det här fallet inget 
skillnad på hur viktigt service är beroende på ditt intresse för self-service hotell.  
 
Attributen läge, renlighet och innovativt hotell har en korrelation med ett högt intresse 
för self-service hotell. Attributen pris och service har ingen korrelation, däremot är de 
här faktorerna viktiga oavsett intresset för self-service hotell. Vi vill därför argumentera 
för att ovanstående fem attribut spelar in på beslutsprocessen enligt Engel et al. (1993). 
Den slutsats vi kan dra är att attributen pris och service är viktiga om ett hotell vill rikta 
sig mot hela populationen. Om ett hotell i sin tur vill rikta sig mot de konsumenter som 
har ett intresse för self-service hotell bör de utöver pris och läge fokusera på attributen 
läge, renlighet och innovativt hotell.  
 
När vi undersökte om respondenterna hade en ökad betalningsvilja till attributen fann vi 
inga samband med ökad betalningsvilja och ett högt intresset för self-service hotell. Att 
betalningsviljan är låg tror vi kan förklaras av studenters låga inkomst. Enligt CSN 
(2015) är inkomsten per fyra veckor 9 904 kronor inklusive bidrag och lån för 
studerande. Medelinkomsten per månad i Sverige 2014 för dem som har en inkomst var 
24 478 kronor innan skatt (SCB, 2016). Vi tror att den låga betalningsviljan hos 
studenter beror på deras låga inkomst. 
 
Vidare förklarar Dolnicar & Otter (2003, s. 12) att de hotellattribut som är viktiga skiljer 
sig beroende på vilken typ av kund det är. Vi har undersökt en specifik kundgrupp, 
studenter, det kan ha en påverkan på vilka faktorer som blev signifikanta. Engel et al. 
(1993, s. 518) förklarar att det är viktigt för ett företag att förstå vad som konsumenten 
tycker är viktigt vid informationssökning i beslutsprocessen. De här attributen är de som 
konsumenten kommer att söka efter. Om ett företag vet vilka faktorer som en 
konsument letar efter kan företaget använda de här attributen i sin marknadsföring mot 
konsumenten (Engel et al., 1993, s. 518). De attribut som nämnts ovan och som 
studenter tycker är viktiga enligt vår studie kan U&Me hotellet använda sig av i sin 
marknadsföring för att nå Innovators som i sin tur sprider informationen vidare till 
andra konsumenter i målgruppen. 

7.7. Anledningar till att bo på hotell 
De anledningar som är vanligast när det kommer till att bo på hotell är “Romantisk 
övernattning”, “Familjemedlem på besök” och “Vänner på besök”. Alla tre anledningar 
bygger på att övernattningen fyller ett tydligt syfte. “Samla bonuspoäng” och “Ett bra 
erbjudande” är båda alternativ som utgår från pris. De här svarsalternativen fick 
betydligt färre svar än de mest populära svaren. Vi vill därmed argumentera för att 
anledningen till att en student eller deras vänner/familj beror på att de har ett tydligt 
syfte med besöket. U&Me hotellet kan därav använda sig av marknadsföring där 
hotellövernattning bygger på att ett tydligt syfte finns från början. Enligt Engel et al. 
(1993, s. 516) påverkas konsumentens beslut av till vilken grad konsumenten söker efter 
information. När en konsument har ett syfte med sin vistelse sker 
informationssökningen i en större grad än när vistelsen är impulsiv. När konsumenten 
söker efter information är det viktigt för företaget att förstå vilka attribut kunden 
efterfrågar (Engel et al., 1993, s. 518). Därav kan vi dra slutsatsen att konsumenten som 
U&Me hotellet riktar sig mot söker information innan val av hotell och företaget har 
därmed möjlighet att anpassa sin marknadsföring genom att använda de attribut som vi 
tidigare har nämnt samt att skapa ett tydligt syfte för hotellövernattning. 
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7.8. Effekten av innovation vid hotellval 
Korrelationen mellan hur positivt ett innovativt hotell upplevs och intresset att bo på 
self-service hotell är 0,135 och ger ett signifikant värde. Det betyder att de som upplever 
innovativa hotell som något positivt och också har ett högt intresse för att bo på self-
service hotell. Vidare visar korrelationen mellan hur positivt ett hotell med 
självincheckning upplevs och intresset att bo på self-service hotell ett samband på 0,138 
och ger ett signifikant värde. Vi kan dra slutsatsen att de som är positivt inställda till att 
bo på ett hotell med självincheckningsreception också har ett högt intresse för att bo på 
self-service hotell. Implementering av en self-service tjänst innebär inte enbart att 
företaget blir mer innovativt, det kan också medföra andra fördelar till företaget (Wang 
& Qualls, 2007, s. 570). De fördelar som Wang & Qualls (2007, s. 563) nämner är ökad 
produktivitet, minskade kostnader, ökad effektivitet, ökade marknadsandelar samt ökad 
service. Utifrån resultaten i den här studien upplever de som har ett intresse för self-
service att ett företags innovationer bidrar med ett mervärde. För ett hotell kan en 
innovation bidra med fördelar för konsumenter genom att intresset är högt om 
konsumenten har en positiv inställning till innovationer och self-service. Vi kan även se 
att nya innovationer och self-service tjänster ger fördelar för företaget i form av 
minskade kostnader. Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att de som ser positivt på 
innovativa hotell också har ett högt intresse för att bo på self-service hotell.  

7.9. Hur studenter vill bli kontaktade av företag 
Enligt Rogers (1995, s 262-264) är innovators och early adopters “gatekeepers” och 
brukar kommunicera ut information till resterande anpassningskategorier. Vi har därav i 
den här frågan sett till på vilka sätt Innovators vill bli kontaktade via företag. Via den 
här frågan kan vi därmed få svar på vilka kanaler ett företag kan använda sig av i 
marknadsföringssyfte för att nå ut till Innovators. Som tidigare nämnts kan företag 
arbeta med att nå ut till Innovators via marknadsföring för att nå ut till resterande 
populationen. Som vår analys visar är “E-mail” och “Sociala medier” de mest populära 
sätten för studenter att bli kontaktade av företag. Gemensamt för de här sätten att bli 
kontaktad är att de är via digitala kanaler. Enligt Peres et al. (2010) påverkar nya 
nätverk, exempelvis Facebook, sätten som företag kan sprida sina innovationer på. Vi 
kan i och med det här påvisa att tidigare forskning samt den undersökta populationen 
visar att nya nätverk kan användas för att sprida innovationer och nå en målgrupp. 
Fortsatt visar nästkommande fyra alternativ att studenterna vill bli kontaktade på 
universitetet. De svarsalternativen är “Via mässor på universitetet”, “Event”, “På 
campus” och “Via din lokala studentförening/studentkår”. Slutsatser vi kan dra från 
ovanstående resultat är att den primära kommunikationskanalen som studenter vill bli 
kontaktade via är digitala kanaler och som också kompletteras med att företaget har en 
närvaro på Umeå universitet.  

7.10. Avslutande konceptuell modell  
Sammanfattningsvis har vi konstruerat vår konceptuella modell utifrån de resultat vi har 
fått från det datamaterial vi samlade in och från den analys som har gjorts. Modellen i 
Figur 12 nedan visar vilka faktorer som påverkar konsumentens intresse för self-service 
hotell, utifrån studiens resultat.  
 
Skillnaden mellan den ursprungliga konceptuella modellen (Figur 3) och vår avslutande 
konceptuella modell (Figur 12) är att vi inte bekräftat sambandet mellan upplevd 
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användarvänlighet och intresse för self-service hotell. Vi kan inte heller bekräfta 
sambandet mellan hotellbeteendet och intresse för self-service hotell. Vi har däremot 
funnit ett samband mellan upplevd användarnytta och upplevd användarvänlighet som 
visar att upplevd användarvänlighet har en betydelse för modellen. 
 

 
Figur 13. Avslutande konceptuell modell. 
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8. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
I det här kapitlet besvarar vi vår forskningsfråga samt redogör om de syften och mål 
som är uppsatta för studien har uppnåtts. Vi diskuterar studiens teoretiska och 
praktiska bidrag, ger kritik till studien och ger förslag på framtida forskning. Vi ger 
också praktiska rekommendationer till vår uppdragsgivare U&Me hotellet. Vidare ger 
vi konkreta förslag på hur de kan använda studiens resultat för att öka sin försäljning 
mot målgruppen studenter. Vi avslutar det här kapitlet med en diskussion om 
samhälleliga och etiska aspekter som är av relevans för studien. 

8.1. Slutsatser 
Forskningsfrågan som vi har i syfte att besvara i den här studien är: 
 

Hur kan ett hotell effektivt använda sig av sina befintliga innovationer för att öka 
försäljning? 

 
För att besvara forskningsfrågan har vi genomfört en enkätundersökning. Vår 
uppdragsgivare U&Me hotellet önskade att undersöka studenter vid Umeå universitet, 
de utgör därför vår population. Vi har undersökt vilken attityd studenter vid Umeå 
universitet har till self-service hotell och vilka faktorer som påverkar deras val. U&Me 
hotellet är ett tjänsteföretag inom hotellindustrin. Studien och enkätundersökningen har 
fokuserat på U&Me hotellet och deras innovationer och vi kommer därav att besvara 
forskningsfrågan med fokus på U&Me hotellet. 
 
Vi har identifierat den del av populationen som är Innovators, genom att vara medveten 
om den här gruppen kan U&Me hotellet effektivisera sin marknadsföring genom att 
rikta den mot Innovators som i sin tur kan verka som “gatekeepers” och nå ut till fler 
konsumenter i populationen. Som tidigare nämnt i innovationsspridningsteorin av 
Rogers (1995) är Innovators den grupp av populationen som sprider vidare innovationer 
till individer som anpassar sig senare till en innovation. Innovators vill helst bli 
kontaktade av företag via digitala kanaler och genom närvaro på universitetet och 
genom de kanaler kan U&Me hotellet mest effektivt nå målgruppen.  
 
När Innovators upplever en nytta hos en innovation bidrar det till att konsumenten i 
större utsträckning skapar ett intresse för tjänsten. Fortsatt spelar den upplevda 
användarvänligheten roll eftersom det finns ett samband mellan upplevd användarnyttan 
och upplevd användarvänligheten. Den upplevda användarvänligheten påverkar inte 
konsumentens intresse för self-service direkt. Vi kan med det här resultatet dra 
slutsatsen att både den upplevda användarnytta som en konsument upplever hos ett self-
service hotell och den upplevda användarvänligheten som konsumenten upplever 
påverkar deras intresse för self-service hotell.  
 
Vi har utifrån våra resultat inte hittat något samband mellan konsumentens upplevda 
användarvänlighet och konsumentens intresse för self-service hotell, trots att tidigare 
studier har bevisat att upplevd användarvänlighet påverkar attityden. Vi kan dra 
slutsatsen att vi inte hittar något samband i den här studien, en möjlig anledning till det 
kan vara att studenter är en ung population som har lätt för att förstå nya innovationer.  
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Utifrån de resultat som vi har fått hittar vi inget samband mellan hur ofta studenter bor 
på hotell och deras intresse för att bo på self-service hotell. Vi kan inte dra någon 
slutsats om att intresset för self-service hotell påverkas av hur ofta konsumenten bor på 
hotell. Intresset för att bo på self-service hotell kan därav vara lika stort om 
konsumenten aldrig bor på hotell eller om konsumenten ofta bor på hotell. En slutsats 
av det här är att ett self-service hotell inte behöver rikta sig mot konsumenter som ofta 
bor på hotell, intresset kan även finnas hos konsumenter som inte bor på hotell lika ofta. 
 
Sett till anledningar att bo på hotell har oftast de konsumenter vi har undersökt ett syfte 
till deras vistelse. Vi kan dra slutsatsen av de här resultaten att studenter inte bor på 
hotell på grund av till exempel att de får ett bra erbjudande, de har ett intresse för att bo 
på self-service hotell när ett syfte med deras övernattning finns. U&Me hotellet kan 
använda de här anledningarna i deras marknadsföring mot målgruppen för att effektivt 
marknadsföra sig. När konsumenten har en anledning till att bo på hotell påverkar 
attributen som hotellet har deras beslut och när konsumenten söker information letar de 
efter attribut som är viktiga för dem själva. De attribut som är viktiga för Innovators är 
läge, renlighet och innovativt hotell. De attribut som är viktiga för majoriteten av 
populationen är pris och service. Om de här attributen används för att framhäva 
befintliga innovationer mot den valda populationen kan U&Me hotellet nå konsumenter 
som har en anledning att bo på hotell och som uppfattar U&Me hotellet som det hotell 
med de viktigaste attributen. Om U&Me hotellet vill nå Innovators bör de fokusera på 
attributen som enligt våra resultat är viktiga för dem; läge, renlighet och innovativt 
hotell. Genom den här typen av kommunikationen kan U&Me hotellet effektivisera sina 
marknadsföringsaktiviteter och samtidigt trycka på de viktiga innovationer och attribut 
som kan leda till ökad försäljning i målgruppen studenter. 
 
Vi har kommit fram till att intresse för self-service hotell är en komplex attityd och 
påverkas av flertalet faktorer. Det krävs för ett företag att förstå att det är olika faktorer 
som påverkar och det kan vara svårt att skapa intresset hos konsumenten. Vi anser att de 
identifierade faktorer i den här studien är viktiga att ha förståelse för när ett self-service 
hotell ska nå målgruppen studenter.  
 
Vi anser att self-service tjänster är en växande tjänst och som nämnt tidigare kan ett 
paradigmskifte ske i samhället med att allt mer produkter och tjänster blir digitaliserade. 
Enligt Banytơ & Salickaitơ (2008, s. 48) sker en förändring i företag där deras klimat 
ändras och det är viktigt för företag att arbeta med det skifte som sker. Digitaliseringen 
bidrar till att livscykler för produkter och tjänster blir kortare och utvecklingen av 
teknologi blir allt mer viktigt för företag. Det är av vikt för företag inom hotellindustrin 
att ha förståelse för att majoriteten av de nya innovationer som lanseras inte adopteras 
av konsumenten och att ständig uppdatering av teknologi blir allt mer nödvändig för att 
fortsatt ha konkurrensfördelar. Vi anser att det är viktigt för ett hotell att ha förståelse 
för förändringar som kan ske, vilket betyder att deras innovation idag kanske inte ses 
som en innovation i framtiden.  
 
Vår konceptuella modell som är framtagen i studien har som syfte att förklara studenters 
intresse för self-service hotell. Sett till de resultat vi har kommit fram till anser vi att 
modellen är ett verktyg till self-service hotell som de kan använda sig av för att utveckla 
deras marknadsföringsaktiviteter för att nå målgruppen studenter vid Umeå universitet. 
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8.2. Teoretiskt bidrag 
Det teoretiska bidrag den här studien tillför den befintliga forskningen är hur företag 
effektivt kan använda sina innovationer för att skapa prestation och försäljning inom 
den specifika hotellindustrin. Vi har minskat kunskapsluckan kring vilka faktorer som 
påverkar val av hotell hos studenter vid Umeå universitet och på vilket sätt företag mest 
effektivt kan nå målgruppen. Som nämnts i kapitlet om “Tidigare forskning” beskriver 
Hung et al. (2012) att det finns få studier som mäter hur self-service tjänster påverkar ett 
företags lönsamhet och dess finansiella prestation. Vår studie fyller det gap som saknas 
inom hotellindustrin till viss del. Vidare vill Marketing Science Institute att forskning 
inom hur innovativa tjänster, produkter och marknader prioriteras under 2016. Vår 
studie visar på relevans och bidrar till det forskning som är prioriterad inom 
marknadsföring. 
 
Det teoretiska bidraget från den här studien är kring hur hotell kan använda sig av sina 
innovationer för att nå en ny målgrupp samt hur self-service påverkar hotellindustrin 
och hur self-service och innovationer kan användas i marknadsföringssyfte. Vi har visat 
på att för att effektivisera kommunikation mot en specifik målgrupp som sedan kan leda 
till ökad försäljning kan företag fokusera på Innovators. Innovators agerar som 
“gatekeepers” inom den valda målgruppen. Genom att använda dem som “gatekeepers” 
kan företag minska sina marknadsföringskostnader och ändå nå ut till en stor del av 
populationen. 

8.3. Kritik mot studien 
Efter genomförandet av studien anser vi att det är viss kritik mot vår studie som bör 
nämnas. Nedan diskuterar vi vad som hade kunnat genomföras på ett annat sätt. 

8.3.1. Generaliserbarhet 
Då vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval i form av snöbollsurval kan kritik riktas 
mot generaliserbarheten av studien mot populationen. Genomförande av ett obundet 
slumpmässigt urval hade varit möjligt om studien hade försetts med mer resurser och 
mer tid. Vi har noga argumenterat för varför vår studie ska kunna generaliseras på 
populationen och har varit noga med att samla in svar från fler respondenter än vad som 
är nödvändigt för att statistiska mått ska vara pålitliga. Ytterligare kritik mot 
generaliserbarheten är att vårt urval bestod av lägre antal distansstudenter jämfört med 
populationen. 

8.3.2. Intern reliabilitet 
De värden på Cronbach’s Alpha som vi har fått fram har vid vissa mätningar varit under 
lägsta accepterade gräns på 0,5, vi har tagit beslutet att genomföra studien och acceptera 
de värden som vi har fått. Om replikation av studien skulle genomföras rekommenderar 
vi att försöka få ett högre värde på Cronbach’s Alpha. Vi har valt att dra slutsatser från 
de resultaten vi har samlat in. Det går att ifrågasätta om de frågorna som är ställda borde 
ha ställts på ett annat sätt eller om de borde ha tagits bort från studien. 

8.4. Förslag på framtida forskning 
Vår studie har undersökt vilka aspekter och faktorer som påverkar studenter vid Umeå 
universitets intresse för self-service hotell. Vi har undersökt hur innovationsbenägenhet 
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hos en konsument påverkar den upplevda användarnytta och den upplevda 
användarvänligheten som i sin tur påverkar intresset för self-service hotell. Vidare har 
vi undersökt hur hotellbeteende, hotellattribut, anledningar till att bo på hotell och 
effekten av innovation vid hotellval påverkar intresset för att bo på self-service hotell. 
Som vi tidigare redovisat påverkar innovationsbenägenheten graden av upplevd 
användarnytta och upplevd användarvänlighet, vidare påverkar den upplevda 
användarnyttan intresset för self-service hotell. Hotellbeteende har inget specifikt 
samband med intresse för hotell dock har attributen läge, renlighet och innovativt hotell 
samband med intresset för self-service hotell. Det finns ett samband med anledningarna 
romantisk övernattning, familjemedlem på besök och vänner på besök med intresset för 
att bo på self-service hotell. Effekten av att bo på ett innovativt hotell har ett positivt 
samband med intresset för self-service hotell. Efter att ha slutfört studien och fått fram 
ovan nämnda resultat har vi funderat på framtida forskning inom ämnet som vi anser är 
intressant: 
 
● Att genomföra en studie på en annan målgrupp och jämföra om resultaten blir 

lika eller om resultaten är specifika för varje målgrupp som undersökts. Vår 
studien är genomförd på en målgrupp i en specifik region med en hög 
utbildningsgrad, det kan det vara intressant att genomföra en liknande studie i en 
annan region mot en målgrupp som skiljer sig från vår. 

 
● Framtida forskning kan även replikera vår studie men med ett slumpmässigt 

obundet urval istället för ett snöbollsurval för att undersöka om resultat är 
replikativt. 

 
● Som tidigare nämnt finns det få studier kring hur self-service tjänster påverkar 

ett företags finansiella prestation. Fortsatt forskning inom det här ämnet anser vi 
hade bidragit med ökad förståelse. 

8.5. Praktiskt bidrag 
Den här studien kan användas av andra hotell inom hotellindustrin som vill nå en ny 
målgrupp. Studien kan med fördel användas av andra hotell som implementerar 
innovativa lösningar och som vill ha hjälp med att använda de innovationerna för att öka 
försäljningen.  
 
Hotell kan ha användning för vår studie för att förstå vilka faktorer som påverkar 
intresset för att bo på ett self-service hotell hos studenter. Vidare kan hotell förstå i 
vilket syfte som studenter har behov av hotell och använda den här informationen i sin 
marknadsföring ut mot konsumenter.  
 
Resultatet från studien kan användas av hotell för att nå Innovators och bli mer effektiva 
i sin marknadsföring som i sin tur kan leda till ökad försäljning. Genom att förstå 
Innovators syfte med att bo på hotell, vilka attribut de prioriterar samt hur de på bästa 
sätt nås, kan marknadsföringskampanjer anpassas för en effektiv och slagkraftig 
marknadsföring. 
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8.6. Rekommendation till U&Me hotellet 
Utifrån de resultat vi har kommit fram till har vi skapat praktiska rekommendationer till 
U&Me hotellet. 

8.6.1. Hur ska U&Me hotellet nå studenter vid Umeå universitet? 
● U&Me hotellet kan nå målgruppen studenter genom att använda sig av de 

attribut som studenter tycker är viktiga hos hotell; läge, renlighet och innovativt 
hotell. 

 
● U&Me hotellet kan nå ut till målgruppen studenter genom att marknadsföra 

hotellet med ett tydligt syfte till att bo där; romantisk övernattning, familj på 
besök, vänner på besök. 

8.6.2. Var ska U&Me hotellet nå studenter vid Umeå universitet? 
● U&Me hotellet kan nå ut till målgruppen studenter genom att använda sig av 

digitala kanaler; e-mail och sociala medier. 
 
● U&Me hotellet kan nå målgruppen genom att synas på Umeå Universitet; event, 

via mässor på universitetet, på campus och via lokala 
studentförening/studentkår. 

8.6.3. Praktiskt förslag till U&Me hotellet 
U&Me hotellet kan skapa samarbeten med de tre största studentkårerna vid Umeå 
universitet; Umeå studentkår, NTK och Umeå medicinska studentkår. Genom samarbete 
med studentkårer kan U&Me nå studenter på campus. 
 
U&Me hotellet kan göra en marknadsföringskampanj där de marknadsför 
hotellövernattning med ett specifikt syfte, till exempel när vänner är på besök. I 
marknadsföringskampanjen kan U&Me hotellet marknadsföra de attribut som är 
viktiga; läge, renlighet och ett innovativt hotell. För att nå rätt målgrupp kan U&Me 
hotellet använda sig av mailutskick och synas på sociala medier. Samtidigt kan de under 
kampanjen synas på campus där studenterna har möjlighet att själva ta kontakt, för att 
nå studenter via flera kanaler. 

8.7. Samhälleliga och etiska aspekter 
De tidigare nämnda etiska aspekter som vi har förhållit oss till i studien är: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, 
nyttjandekravet samt falska förespeglingar. Som tidigare nämnts i 4.17. Etiska aspekter, 
har de här etiska aspekterna speglat studiens uppbyggnad. Vi anser att de här etiska 
aspekter är uppfyllda i studien enligt tidigare argumentation. 
 
Det resultat studien bidrar med kan ha en påverkan på hotellindustrins innovativa 
utveckling. Vi anser även att studiens resultat kan väcka ett nytt intresse för hotell att 
satsa på att utveckla deras innovationer och få en förståelse för vilken grupp i 
populationen som ett företag kan rikta sin marknadsförings mot för att på mest effektivt 
sätt nå ut till en ny målgrupp. Resultatet ger en möjlighet för hotell att använda 
befintliga innovationer för att nå en ny målgrupp och implementera studien på önskad 
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målgrupp för att förstå vilka faktorer som påverkar innovativa val och intresset hos 
konsumenten. Vår studie kan ha en samhällelig påverkan genom att uppmärksamma 
innovationers positiva effekt, företag kan skapa innovativa tjänster/produkter till sina 
kunder som ger kunderna ökat värde och företaget kan samtidigt spara in på kostnader. 
Enligt Regeringskansliet (2015) arbetar Sverige med IT-politik och har som mål att vara 
bäst i världen på att använda digitaliserade tjänster och produkter. Vår studie bidrar till 
mer förståelse för företag som vill omvandla sina tjänster till att bli digitala. I längden 
bidrar mer forskning om digitalisering till att Sverige blir ett land som ligger i framkant 
med digitalisering. 
 
En problematik med digitalisering är att jobb kan försvinna genom att digitala tjänster 
tar över existerande jobb. Utifrån studien blir receptionister drabbade när jobben blir 
självbemannade. Det kan argumenteras för att digitala tjänster gör att jobb förloras men 
också bidrar med att nya jobb skapas, ofta inom IT-sektorn. De nya jobb som skapas 
kan vi argumentera för kräver högre utbildningsnivå. Att utveckla ett digitalt system 
kräver högre utbildning vilket i sin tur kan bidra till ett högre utbildningsnivå i 
samhället.  
 
Vi kan se att en viss del av urvalet i studien är mindre positivt inställda till self-service 
hotell. Resultatet visar att vissa delar av populationen inte anser att innovation och self-
service påverkar deras upplevelse positivt. Det är därav viktigt för hotell att ha 
förståelse för att innovationer kan påverka vissa kunder negativt. I ett samhälle där mer 
blir digitaliserat kan det vara viktigt för företag att ha förståelse kvar för de kunden som 
inte har en positiv inställning till innovationer och digitalisering. Företag kan tänka på 
att anpassa digitaliseringen till dem som inte vill anpassa sig lika snabbt till nya 
innovationer. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Enkätundersökning. 
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Bilaga 2. Innovationsbenägenhet 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

4 [Jag köper den nyaste 

tekniken när den kommer ut 

på marknaden.] 

239 1 4 2,34 ,834 

4 [Andra personer kommer till 

mig för att få råd om ny 

teknik. ] 

239 1 4 2,09 ,944 

4 [Jag finner färre problem än 

andra personer att få teknik 

att fungera.] 

239 1 4 2,95 ,858 

Valid N (listwise) 239     

Statistics 

Innovationsbenägenhet 
N Valid 239 

Missing 0 

Mean 7,38 

Median 7,00 

Std. Deviation 2,131 

Minimum 3 

Maximum 12 

   
Innovationsbenägenhet 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 9 3,8 3,8 3,8 

4 15 6,3 6,3 10,0 

5 18 7,5 7,5 17,6 

6 42 17,6 17,6 35,1 

7 42 17,6 17,6 52,7 

8 44 18,4 18,4 71,1 

9 28 11,7 11,7 82,8 

10 18 7,5 7,5 90,4 

11 19 7,9 7,9 98,3 

12 4 1,7 1,7 100,0 

Total 239 100,0 100,0  



 73 

Bilaga 3. Upplevd användarnytta 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

5 [Teknologi bidrar till att jag 

blir mer effektiv i mitt dagliga 

arbete.] 

239 1 4 3,58 ,595 

5 [Om jag ser nytta i en ny 

innovativ lösning använder 

jag dem trots att de är 

omständliga att ta sig an.] 

239 1 4 2,83 ,828 

5 [Jag tycker att 

självbetjäningstjänster bidrar 

med ett värde för mig] 

239 1 4 3,41 ,698 

Valid N (listwise) 239     

Statistics 

Upplevd_Användarnytta 
N Valid 239 

Missing 0 

Mean 9,82 

Median 10,00 

Std. Deviation 1,486 

Minimum 3 

Maximum 12 

 
Upplevd_Användarnytta 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 1 ,4 ,4 ,4 

5 1 ,4 ,4 ,8 

6 4 1,7 1,7 2,5 

7 9 3,8 3,8 6,3 

8 24 10,0 10,0 16,3 

9 51 21,3 21,3 37,7 

10 66 27,6 27,6 65,3 

11 55 23,0 23,0 88,3 

12 28 11,7 11,7 100,0 

Total 239 100,0 100,0  
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Bilaga 4. Upplevd användarvänlighet 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

6 [När jag använder ny 

teknologi är det viktigt att 

den är enkel att använda.] 

239 1 4 1,51 ,621 

6 [Att en produkt är enkel att 

använda är viktigare än de 

funktioner den erbjuder] 

239 1 4 2,38 ,746 

6 [Jag har svårt att förstå 

hur ny teknologi fungerar.] 
239 1 4 3,23 ,719 

Valid N (listwise) 239     

Statistics 

Totala poängen Upplevd 

Användarvänlighet med alla frågor 

N Valid 239 

Missing 0 

Mean 7,13 

Median 7,00 

Std. Deviation 1,560 

Minimum 3 

Maximum 11 

 

 

 

 

 

Totala poängen Fråga 6 med alla frågor 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 3 1,3 1,3 1,3 

4 6 2,5 2,5 3,8 

5 18 7,5 7,5 11,3 

6 62 25,9 25,9 37,2 

7 59 24,7 24,7 61,9 

8 44 18,4 18,4 80,3 

9 31 13,0 13,0 93,3 

10 11 4,6 4,6 97,9 

11 5 2,1 2,1 100,0 

Total 239 100,0 100,0  

Totala poängen Upplevd 

Användarvänlighet med med två 

frågor 
N Valid 239 

Missing 0 

Mean 5,6151 

Median 6,0000 

Std. Deviation 1,16060 

Minimum 2,00 

Maximum 8,00 

Totala poängen Upplevd Användarvänlighet med med två frågor 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2,00 3 1,3 1,3 1,3 

3,00 6 2,5 2,5 3,8 

4,00 22 9,2 9,2 13,0 

5,00 81 33,9 33,9 46,9 

6,00 75 31,4 31,4 78,2 

7,00 41 17,2 17,2 95,4 

8,00 11 4,6 4,6 100,0 

Total 239 100,0 100,0  
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Bilaga 5. Intresse för self-service 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

7 [Jag anser att 

självbetjäning är praktiskt 

och enkelt att använda.] 

239 2 4 3,57 ,567 

7 [Genom att använda 

självbetjäning tror jag att det 

är lättare för mig att utföra 

mina ärenden.] 

239 1 4 3,36 ,694 

7 [Ett hotell som erbjuder 

självincheckning istället för 

en bemannad reception 

påverkar positivt min vilja att 

bo på hotell.] 

239 1 4 2,14 ,958 

7 [Att ett hotell har 

användarvänlig teknologi 

som underlättar min vistelse 

är viktigt för mig.] 

239 1 4 2,91 ,896 

7 [Jag anser att det krävs 

lite tankekraft för att 

använda sig av 

självbetjäningstjänster.] 

239 1 4 2,85 ,818 

Valid N (listwise) 239     

 
 

Statistics 

Intresse_Self_service_hotell 
N Valid 239 

Missing 0 

Mean 14,82 

Median 15,00 

Std. Deviation 2,453 

Minimum 9 

Maximum 20 

 

 

 

 
 

Intresse_Self_service_hotell 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 9 3 1,3 1,3 1,3 

10 6 2,5 2,5 3,8 

11 11 4,6 4,6 8,4 

12 22 9,2 9,2 17,6 

13 29 12,1 12,1 29,7 

14 42 17,6 17,6 47,3 

15 33 13,8 13,8 61,1 

16 33 13,8 13,8 74,9 

17 22 9,2 9,2 84,1 

18 19 7,9 7,9 92,1 

19 13 5,4 5,4 97,5 

20 6 2,5 2,5 100,0 

Total 239 100,0 100,0  
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Bilaga 6. Cronbach’s Alpha – Innovationsbenägenhet. 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 239 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 239 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

4 [Jag köper den nyaste 

tekniken när den kommer ut på 

marknaden.] 

5,04 2,586 ,469 ,741 

4 [Andra personer kommer till 

mig för att få råd om ny teknik. 

] 

5,29 1,878 ,684 ,475 

4 [Jag finner färre problem än 

andra personer att få teknik att 

fungera.] 

4,43 2,398 ,528 ,677 

Bilaga 7. Cronbach’s Alpha – Upplevd användarnytta. 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 239 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 239 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Total Statistics 

 

Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

5 [Teknologi bidrar till att jag blir mer 

effektiv i mitt dagliga arbete.] 
6,24 1,445 ,285 ,377 

5 [Om jag ser nytta i en ny innovativ 

lösning använder jag dem trots att de är 

omständliga att ta sig an.] 

6,99 ,987 ,324 ,296 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,732 3 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,462 3 
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5 [Jag tycker att självbetjäningstjänster 

bidrar med ett värde för mig] 
6,41 1,302 ,263 ,401 

Bilaga 8. Cronbach’s Alpha – Upplevd användarvänlighet. 
 
Version 1 av 2 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 239 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 239 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

6 [När jag använder ny 

teknologi är det viktigt att 

den är ] 

5,8536 ,798 ,144 -,688a 

6 [Att en produkt är enkel att 

använda är viktigare än de] 
6,7197 ,631 ,131 -,857a 

6 [Jag har svårt att förstå 

hur ny teknologi fungerar.] 
6,1046 1,371 -,324 ,627 

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability 

model assumptions. You may want to check item codings. 
	
Version 2 av 2 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 239 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 239 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

6 [När jag använder ny 

teknologi är det viktigt att 

den är ] 

3,4854 ,62072 239 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alphaa N of Items 

-,129 3 

a. The value is negative due to a negative 

average covariance among items. This 

violates reliability model assumptions. You 

may want to check item codings. 
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6 [Att en produkt är enkel att 

använda är viktigare än de] 
2,6192 ,74572 239 

 
Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

6 [När jag använder ny 

teknologi är det viktigt att 

den är ] 

2,6192 ,556 ,464 . 

6 [Att en produkt är enkel att 

använda är viktigare än de] 
3,4854 ,385 ,464 . 

Bilaga 9. Cronbach’s Alpha – Intresse för self-service hotell. 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 239 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 239 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Total Statistics 

 

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

7 [Jag anser att självbetjäning är praktiskt 

och enkelt att använda.] 
11,25 4,676 ,417 ,514 

7 [Genom att använda självbetjäning tror 

jag att det är lättare för mig att utföra mina 

ärenden.] 

11,47 4,435 ,377 ,518 

7 [Ett hotell som erbjuder självincheckning 

istället för en bemannad reception 

påverkar positivt min vilja att bo på hotell.] 

12,69 3,712 ,376 ,516 

7 [Att ett hotell har användarvänlig 

teknologi som underlättar min vistelse är 

viktigt för mig.] 

11,91 3,929 ,362 ,522 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,587 5 
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7 [Jag anser att det krävs lite tankekraft 

för att använda sig av 

självbetjäningstjänster.] 

11,98 4,500 ,245 ,585 
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Bilaga 10. Korrelationstester 

Descriptive Statistics Mean Std. Deviation N 

 Innovationsbenägenhet 7,38 2,131 239 

Uppl_Användarnytta 9,82 1,486 239 

Uppl_Användarvänlighet 5,6151 1,16060 239 

Intresse_Self_service_hotell 14,82 2,453 239 

Bilaga 11. Chi-två-test – H1. 

Är du Innovator * uppl användarnytta Crosstabulation 

 
uppl användarnytta 

Total ,00 1,00 

Är du Innovator ,00 Count 80 118 198 

Expected Count 74,6 123,4 198,0 

% within Är du Innovator 40,4% 59,6% 100,0% 

1,00 Count 10 31 41 

Expected Count 15,4 25,6 41,0 

% within Är du innovator 24,4% 75,6% 100,0% 

Total Count 90 149 239 

Expected Count 90,0 149,0 239,0 

% within Är du innovator 37,7% 62,3% 100,0% 

Correlations 

Spearman's rho 

Innovationsbe

nägenhet 

Upplevd_Anvä

ndarnytta 

Upplevd_Anvä

ndarvänlighet 

Intresse_Self_

service_hotell 

 Innovationsbenägenhet Correlation Coefficient 1,000 ,289** ,329** ,187** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,004 

N 239 239 239 239 

Upplevd_Användarnytta Correlation Coefficient ,289** 1,000 ,161* ,419** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,013 ,000 

N 239 239 239 239 

 

Upplevd_Användarvänligh

et 

Correlation Coefficient ,329** ,161* 1,000 -,024 

Sig. (2-tailed) ,000 ,013 . ,712 

N 239 239 239 239 

Intresse_Self_service_hot

ell 

Correlation Coefficient ,187** ,419** -,024 1,000 

Sig. (2-tailed) ,004 ,000 ,712 . 

N 239 239 239 239 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,710a 1 ,054   
Continuity Correctionb 3,060 1 ,080   
Likelihood Ratio 3,906 1 ,048   
Fisher's Exact Test    ,076 ,038 

Linear-by-Linear Association 3,695 1 ,055   
N of Valid Cases 239     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,44. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,125 ,054 

Cramer's V ,125 ,054 

N of Valid Cases 239  

Bilaga 12. Chi-två-test – H2. 
 

Är du innovator * Uppl_användarvänlighet Crosstabulation 

 
Uppl_användarvänlighet 

Total ,00 1,00 

Är du innovator ,00 Count 161 37 198 

Expected Count 154,9 43,1 198,0 

% within Är du innovator 81,3% 18,7% 100,0% 

1,00 Count 26 15 41 

Expected Count 32,1 8,9 41,0 

% within Är du innovator 63,4% 36,6% 100,0% 

Total Count 187 52 239 

Expected Count 187,0 52,0 239,0 

% within Är du innovator 78,2% 21,8% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,392a 1 ,011   
Continuity Correctionb 5,384 1 ,020   
Likelihood Ratio 5,802 1 ,016   
Fisher's Exact Test    ,020 ,013 

Linear-by-Linear Association 6,365 1 ,012   
N of Valid Cases 239     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,92. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,164 ,011 

Cramer's V ,164 ,011 

N of Valid Cases 239  

Bilaga 13. Chi-två-test – H3. 
 

uppl användarnytta * Intresse för SS-hotell Crosstabulation 

 
Intresse för SS-hotell 

Total ,00 1,00 

uppl användarnytta ,00 Count 82 8 90 

Expected Count 67,4 22,6 90,0 

% within uppl användarnytta 91,1% 8,9% 100,0% 

1,00 Count 97 52 149 

Expected Count 111,6 37,4 149,0 

% within uppl användarnytta 65,1% 34,9% 100,0% 

Total Count 179 60 239 

Expected Count 179,0 60,0 239,0 

% within uppl användarnytta 74,9% 25,1% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 20,189a 1 ,000   
Continuity Correctionb 18,829 1 ,000   
Likelihood Ratio 22,599 1 ,000   
Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 20,105 1 ,000   
N of Valid Cases 239     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 22,59. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Bilaga 14. Chi-två-test – H4. 

Uppl_användarvänlighet * Intresse för SS-hotell Crosstabulation 

 
Intresse för SS-hotell 

Total ,00 1,00 

Uppl_användarvänlighet ,00 Count 138 49 187 

Expected Count 140,1 46,9 187,0 

% within 

Uppl_användarvänlighet 
73,8% 26,2% 100,0% 

1,00 Count 41 11 52 

Expected Count 38,9 13,1 52,0 

% within 

Uppl_användarvänlighet 
78,8% 21,2% 100,0% 

Total Count 179 60 239 

Expected Count 179,0 60,0 239,0 

% within 

Uppl_användarvänlighet 
74,9% 25,1% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,552a 1 ,458   
Continuity Correctionb ,316 1 ,574   
Likelihood Ratio ,567 1 ,451   
Fisher's Exact Test    ,588 ,291 

Linear-by-Linear Association ,549 1 ,459   
N of Valid Cases 239     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,05. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Bilaga 15. Sharpio-wilks test. 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Innovationsbenägenhet 279 100,0% 0 0,0% 279 100,0% 

Upplevd_Användarnytta 279 100,0% 0 0,0% 279 100,0% 

Upplevd_Användarvänlighet 279 100,0% 0 0,0% 279 100,0% 

intresse_Self_service_hotell 279 100,0% 0 0,0% 279 100,0% 

 
Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilks 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Innovationsbenägenhet ,102 279 ,000 ,968 279 ,000 

Upplevd_Användarnytta ,172 279 ,000 ,923 279 ,000 

Upplevd_Användarvänlighet ,166 279 ,000 ,928 279 ,000 

intresse_Self_service_hotell ,096 279 ,000 ,980 279 ,001 

a. Lilliefors Significance Correction 

Bilaga 16. Regressionsanalys. 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,467a ,218 ,212 2,209 

a. Predictors: (Constant), Upplevd_Användarvänlighet, 

Upplevd_Användarnytta 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8,409 1,015  8,286 ,000 

Upplevd_Användarnytta ,769 ,088 ,469 8,743 ,000 

Upplevd_Användarvänlighet -,199 ,113 -,094 -1,760 ,080 

a. Dependent Variable: Intresse_Self_service_hotell 
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Bilaga 17. Hotellbeteende. 
 

 Hur ofta bor du på hotell i Umeå? 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Aldrig 128 45,9 53,6 53,6 

Mer sällan än 1 gång per år 73 26,2 30,5 84,1 

Mer än 1 gång per år 24 8,6 10,0 94,1 

Mer än 1 gång i halvåret 13 4,7 5,4 99,6 

Mer än 1 gång i Månaden 1 ,4 ,4 100,0 

Total 239 85,7 100,0  
Missing System 40 14,3   
Total 279 100,0   
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 Bor de som besöker dig på hotell när 
de är i Umeå? Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nej, Det finns inget behov av 

övernattning för mina 

besökare 

108 38,7 45,2 45,2 

Ja, mindre än hälften av 

gångerna 
75 26,9 31,4 76,6 

Ja, mer än hälften av 

gångerna 
56 20,1 23,4 100,0 

Total 239 85,7 100,0  
Missing System 40 14,3   
Total 279 100,0   

 

Correlations 
Spearman's rho 

 
 
 

9 Hur ofta bor 

du på hotell i 

Umeå? 

10 Bor de som 

besöker dig på 

hotell när de är i 

Umeå? 

Intresse_Self_s

ervice_hotell 

 9 Hur ofta bor du på hotell i 

Umeå? 

Correlation Coefficient 1,000 ,019 ,041 

Sig. (2-tailed) . ,776 ,528 

N 239 239 239 

10 Bor de som besöker dig 

på hotell när de är i Umeå? 

Correlation Coefficient ,019 1,000 -,006 

Sig. (2-tailed) ,776 . ,929 

N 239 239 239 

Intresse_Self_service_hotell Correlation Coefficient ,041 -,006 1,000 

Sig. (2-tailed) ,528 ,929 . 

N 239 239 239 

Bilaga 18. Hotellattribut.	
Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

11 [Pris] 3,66 ,556 239 

11 [Läge] 3,62 ,559 239 

11 [Service] 3,49 ,666 239 

11 [Renlighet] 3,79 ,431 239 

11 [Möjligheten att anpassa min vistelse] 3,06 ,792 239 

11 [Familjeägt hotell] 1,33 ,612 239 

11 [Arkitektur och design] 2,43 ,827 239 

11 [Innovativt hotell] 2,14 ,748 239 

Intresse_Self_service_hotell 
14,82 2,453 239 
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Fråga 15: beredd att betala mer

  

Bilaga 19. Anledningar till att bo på hotell. 

 
Variabler Antal 
Jag studerar på distans 1 
Övrigt 3 
Komma närmare kulturlivet 5 
Samla bonuspoäng 11 
Inget av alternativen 16 
För att ha närhet till en säng efter en utekväll 18 
För att komma bort ifrån mitt nuvarande boende (en natt) 26 
Ett bra erbjudande 88 
Vänner är på besök 108 
Familjemedlem är på besök 140 
Romantisk övernattning 163 
Totalt 579 
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Bilaga 20. Effekten av innovation vid hotellval. 
 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

13 Om ett hotell upplevs 

innovativt, hur skulle det 

påverka ditt val av hotell? 

2,72 ,470 239 

14 Om ett hotell har 

självbetjäningsincheckning, 

hur skulle det påverka ditt 

val av hotell? 

2,13 ,660 239 

Intresse_Self_service_hotell 14,82 2,453 239 

 
Correlations 

Spearman's rho 

13 Om ett 

hotell upplevs 

innovativt, hur 

skulle det 

påverka ditt val 

av hotell? 

14 Om ett 

hotell har 

självbetjäningsi

ncheckning, 

hur skulle det 

påverka ditt val 

av hotell? 

Intresse_Self_s

ervice_hotell 

 13 Om ett hotell upplevs 

innovativt, hur skulle det 

påverka ditt val av hotell? 

Correlation Coefficient 1,000 ,303** ,135* 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,037 

N 239 239 239 

14 Om ett hotell har 

självbetjäningsincheckning, 

hur skulle det påverka ditt 

val av hotell? 

Correlation Coefficient ,303** 1,000 ,138* 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,033 

N 239 239 239 

 

Intresse_Self_service_hotell 

Correlation Coefficient ,135* ,138* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,037 ,033 . 

N 239 239 239 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

13 Om ett hotell upplevs innovativt, hur skulle det påverka ditt val av hotell? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Det påverkar negativt 2 ,8 ,8 ,8 

Det har ingen påverkan 64 26,8 26,8 27,6 

Det påverkar positivt 173 72,4 72,4 100,0 

Total 239 100,0 100,0  
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14 Om ett hotell har självbetjäningsincheckning, hur skulle det påverka ditt val av hotell? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Det påverkar negativt 38 15,9 15,9 15,9 

Det har ingen påverkan 131 54,8 54,8 70,7 

Det påverkar positivt 70 29,3 29,3 100,0 

Total 239 100,0 100,0  

Bilaga 21. Hur studenter vill att företag ska kontakta dem. 
Hur alla respondenter vill bli 
kontaktade antal Hur de vill bli kontaktade antal 
Övrigt 6 Övrigt 1 
Radio 18 Radio 3 
Via direktreklam 30 Via direktreklam 4 
Via telefon 35 TV 5 

TV 44 
Via din lokala 
studentförening/studentkår 8 

LinkedIn 53 Via telefon 8 
Via din lokala studentförening/studentkår 62 LinkedIn 10 
På campus 75 På campus 13 
Event 100 Event 19 
Via mässor på universitetet 113 Via mässor på universitetet 19 
Sociala medier 127 Sociala medier 22 
Via email 151 Via email 31 

  
  

Totalt 814 Totalt 143 
	
Övrigt: Hotels.com 
Övrigt: Inget av alternativen 
Övrigt: Inte alls 
Övrigt: Jag tar helst själv kontakt 
Övrigt: Kontakta inte mig 
Övrigt: Vill inte bli kontaktad av företag utan kontakter dem vid 
behov.  
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