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Sammanfattning 

Syftet med vår uppsats är att undersöka vilka faktorer som gäster värdesätter när de bokar sin 

hotellvistelse över Internet. Vi går även in på hur väl oberoende hotell skiljer sig mot 

kedjehotell inom internetmarknadsföring. Uppsatsen avgränsar sig till Karlstad då vi 

genomför en jämförande studie av utvalda hotell i staden. Underlaget till uppsatsen har dels 

etablerats genom en komparativ kvalitativ analys av hotellens hemsidor och dels en 

kvantitativ intervjuundersökning som utgjorde vårt underlag för hur hotellens gäster gått till 

väga vid sina hotellbokningar. 

 

I uppsatsen redogörs för vikten av att inneha en lättnavigerad och tilltalande hemsida på 

Internet för att kunna konkurrera om förstaplatserna på sökmotorerna. Denna uppsats 

slutsatser visar också på att hotellgäster bokar allt oftare sina vistelser genom hotellens 

hemsidor och att varumärket i stor utsträckning påverkar konsumenten vid hotellvalet. 

 

Nyckelord: hotell, internetnärvaro, sökoptimering, varumärke 



 

 

Abstract 

In today’s society Internet is evolving the tourism industry and it’s the pioneers that use this 

marketing channel to further their brands that’s that reap the benefits of early adoption. In this 

essay we research how well two kinds of ownership structures, private ownership and chain 

ownership, in the hotel market match up against each other in Internet presence and the steps 

they have taken to encourage guests too book via their websites. 

 

We determined that the hotel market in Karlstad was sufficient to study the different kinds of 

ownership structures as it’s small enough to see the competition between private ownership 

and chain ownership clearly instead of as normal in more densely populated cities where 

chain owned hotels dominates the marked due to sheer size. The scientific research consists of 

two types of methods. At first we do a qualitative comparative website analysis of the selected 

hotels websites and then we further research the differences found in the analysis by doing a 

quantitative interview study asking the guests at the selected hotels about their attitudes 

towards Internet bookings. 

 

The conclusions drawn from our scientific research is that there are differences in Internet 

presence between the different types ownership structures and that the chain owned hotels 

outperformed the privately owned hotels by a large margin. Hotel guests prefer to book via 

the hotel website and the branding of the hotel plays a huge role in their decision to book a 

hotel stay. 

 

Keywords: hotels, Internet presence, search optimization, branding
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1. Inledning 

I detta kapitel presenterar vi varför vi valt att studera skillnader i hotells internetnärvaro och 

definierar därefter tre begrepp vi använt i uppsatsen. I nästföljande delar introducerar vi våra 

frågeställningar, vad vi ämnar undersöka och vilka avgränsningar vi valt att hålla oss inom. 

1.1 Bakgrund 

Som turismstudenter är vi intresserade av att få reda på vilka faktorer som framgångsrika 

företag inom turismbranschen har gemensamt. Tack vare Internet har nya möjligheter till 

marknadsföring uppkommit både via betald marknadsföring men också genom att synas högt 

upp i resultaten på sökmotorerna. För att nå ut till konsumenten finns det många olika 

angreppssätt ett företag kan ha, men vad skiljer de framgångsrika företagen och de mindre 

framgångsrika företagen åt? 

 

Vi har valt att lägga fokus på att studera hotellbranschen som är en fundamental del av 

turismnäringen. En stark internetnärvaro är essentiellt för dagens hotell då vi som 

konsumenter bokar allt mer via Internet istället för traditionella kanaler som resebyråer eller 

telefonbokningar (García-Crespo et al. 2010). Med denna uppsats ämnar vi undersöka vilka 

skillnader som föreligger mellan kedjehotell och oberoende hotell i deras försök att 

marknadsföra sig på Internet och hur dessa skillnader påverkar turisters benägenhet att boka. 

Finns det skillnader på hur deras hemsidor är utformade? Får de lika stor exponering på 

sökmotorerna? Är det lika lätt att boka sin vistelse? 

 

1.2 Begreppsdefinition 

oberoende hotell: Vi har valt att definiera begreppet ”oberoende hotell” utifrån att det är 

hotell som inte ingår i någon hotellkedja. Hotellen är inte del av någon större företagskoncern 

och opererar således endast för sin egen räkning. 

 

meta description: Med meta description menas en textsträng på högst 170 tecken som kort 

redogör för vad som behandlas den aktuella delen av hemsidan. Beskrivningen används av 

sökmotorer för att tolka innehållet på sidan och om den är tillräckligt väl skriven är det ofta 

den beskrivningen som visas på sökresultatet (Notess 2012). 
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rich snippets: Med rich snippets menas att en del av hemsidan är programmerad enligt en 

standardiserad mall så att sökmotorer kan presentera detaljerad information matchandes 

sökfrågorna direkt på resultatsidan (Notess 2012) . I vår undersökning gäller det gästers 

betygsättning på hotellen som presenteras i samband med sökresultatet. 

 

1.3 Problemformulering 

Det är ett igenkännande problem i vårt samhälle att mindre hotellföretag har annorlunda 

förutsättningar för att konkurrera om gästerna på hotellmarknaden jämfört med kedjehotellen. 

De oberoende hotellen måste därmed utnyttja sina resurser effektivt för att kunna nå ut till 

potentiella besökare. Internet kan vid första anblick verka som ett billigt sätt att marknadsföra 

sig på, men mediabruset är svårt att tränga igenom och det krävs omfattande kunskaper för att 

få hög exponering på sökmotorerna. Vi ämnar undersöka skillnaderna mellan oberoende 

hotell och kedjehotell i Karlstad för att se vilka faktorer som ger mest effektiv marknadsföring 

på Internet. 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka faktorer som gäster värderar när de utför sina 

hotellbokningar på Internet. Vi undersöker också hur väl ett urval av Karlstads hotell 

tillgodoser dessa behov och vilka skillnader som föreligger mellan oberoende hotell och 

kedjehotells hemsidor gällande utseende och funktioner. 

 

1.5 Frågeställningar 

 Vilka skillnader föreligger mellan oberoende och kedjehotell inom 

internetmarknadsföring i Karlstad? 

 Vilka faktorer värdesätter gäster under bokningsprocessen av en hotellvistelse i 

Karlstad? 
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1.6 Avgränsningar 

För att kunna få ut relevanta data samtidigt som vi har begränsat med tid att genomföra våra 

undersökningar har vi valt att enbart studera hotell i Karlstad. Hotellen i Karlstad ger ett 

underlag för vår undersökning då det finns ett snarlikt antal kedjehotell och oberoende hotell 

som tillgodoser marknadens övernattningsbehov. I och med den avgränsningen reserverar vi 

oss för att vårt resultat i första hand avspeglar Karlstad hotellmarknad och inte 

hotellbranschen i sin helhet. 

 

Vår uppsats utgår från potentiella kunders upplevelser vilket gör att vi inte kommer att 

behandla kostnader för olika typer av internetmarknadsföring som hotellen kan använda sig 

av. Istället fokuserar vi på de marknadsföringsvägar som kräver en god förkunskap om 

hemsidor, men som till skillnad från traditionell marknadsföring inte är en löpande kostnad. 

Vi väljer också att enbart fokusera på resultaten från sökmotorn Google då 94 % av alla 

sökfrågor från Sverige görs via Google (Statcounter 2014). 
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel introducerar vi de teoretiska källor som vi använde oss av för att utforma 

underlaget till våra vetenskapliga undersökningar. Teorierna är uppdelade i tre delar; 

konsumentens köpprocess, tidsomgivning och internetnärvaro. 

2.1 Konsumentens köpprocess 

Mossberg & Sundström (2011) beskriver i Marknadsföringsboken konsumenternas 

köpprocess de steg en individ går igenom innan personen i fråga bestämmer sig för att köpa 

en vara eller tjänst. Denna köpprocess beskrivs med olika faser som kunden/gästen genomgår 

innan köpet är genomfört och avslutas med en utvärdering av köpet. 

 

 Identifiering av behov – Som är det första steget i köpbeslutsprocessen, där kunden känner 

av att det finns ett behov att som i detta fall resa bort och bo på hotell. 

 Informationsinsamling – Här har kunden bestämt sig för att det är ett behov han/hon har 

och samlar nu in information om destinationen varav hotellet finns på. 

 Bedömning av alternativ - Kunden gör en bedömning av vilka alternativ som finns och 

stämmer överens med dennes preferenser. 

 Genomförande av köp – Nu är informationen insamlad och de olika alternativen har 

jämförts, här tas ett beslut om kunden ska fortsätta köpet, ta det vid ett senare tillfälle eller 

strunta i det.  

 Utvärdering efter köpet - Den sista fasen i köpprocessen uppkommer när kunden har 

genomfört sitt köp och gör en utvärdering. Kunden ställer sig frågor som var det positivt 

eller negativt, om det var värt ett köp och om det kommer det köpas igen (Mossberg & 

Sundström 2011). 

 

En köpprocess kan även påverkas av personliga såväl som sociala faktorer. De personliga 

faktorerna styrs i sammanhang av demografi, livsstil och vad kunden har för engagemang till 

köpet. Denna faktor kan ha en avgörande roll i köpprocessen då kunden kan ”hoppa” över 

steg i köpet (Mossberg & Sundström 2011). 
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De sociala faktorerna som kan påverka köpet är vilken roll kunden har i en familj, 

referensgrupper dit kunden vänder sig för att få information samt vilken kultur kunden tillhör. 

En marknadsförare kan dra nytta av dessa faktorer då det gäller att få en förståelse hur kunden 

tänker i köpprocessen och kan därefter skräddarsy marknadsföringen utefter dessa attribut för 

att få en träffsäker marknadsföring (Mossberg & Sundström 2011). Köpprocessen har också 

förändrats med Internets intåg i vardagen då tidsomgivningen spelar mindre roll. 

 

2.2 Tidsomgivning 

Vi lever idag i en stressig miljö där det mesta handlar om att få ihop tid till att hinna med allt 

planerat vilket utmynnar i att vi lever under en ständig tidspress. Varje köpsituation består av 

en tidsbegränsning som konsumenten medvetet eller omedvetet måste förhålla sig till. 

(Mossberg & Sundström 2011). Förr kunde tidsbegränsningen handla om vilken tid på dygnet 

du konsumerade, ifall det var vardag eller helg. Detta har helt suddats ut i och med Internets 

framfart som tillåter konsumtion dygnet runt. Företag har numera stora möjligheter att nå ut 

till kunder vart de än befinner sig och oavsett vilken tid på dygnet det är (Mossberg & 

Sundström 2011). 

 

2.3 Internetnärvaro 

Internet har revolutionerat turismbranschen då ett växande antal turister gör sina bokningar 

online istället för på fysiska resebyråer. Eftersom turism är en informationsintensiv bransch 

kan många aktörer dra nytta av Internets möjligheter till att presentera sina produkter på ett 

lockande och dynamiskt sätt (García-Crespo et al. 2010).  

 

2.3.1 Navigation 

En hemsidas navigation är grundläggande för att besökaren ska kunna tillgodose sig den 

information som inte finns att tillgå på startsidan. Ett vanligt återkommande problem enligt 

Webster & Ahuja (2006) är desorientering som uppstår från en dåligt strukturerad navigation 

vilket ofta leder till att besökaren lämnar hemsidan. Besökare föredrar att presenteras sidor 

med lite innehåll i kombination med en bra navigation över sidor med mycket information 

och dålig navigering (Clark et al. 2009). Navigeringen ska ha utgångspunkt i hur användare 

använder sidan och bör justeras för att tillgodose besökarnas ändamål. 
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2.3.2 Semantik 

När man konstruerar en hemsida är det viktigt att tänka på att det är många olika typer av 

aktörer som kommer att tolka innehållet (Nielsen 2001). Det räcker inte med att innehållet på 

en hemsida kan förstås av människor då många marknadsföringskanaler som exempelvis 

sökmotorer behöver en standardiserad typ av formatering för att kunna tillgodogöra sig vad 

som finns på sidan (Xiang et al. 2009). Genom att identifiera vilken information besökare är 

ute efter kan företaget optimera språkbruk och formatering för att budskapet ska gå fram.  

 

Att förstå hur hemsidan presenteras på andra sidor än sin egen är en viktig förutsättning för att 

framgångsrikt kunna utveckla sin internetmarknadsföring (Xiang et al. 2009). Två av de 

viktigaste verktygen för att presenteras träffsäkert och lockande på Google är meta 

description och rich snippets. Meta description bör finnas på alla delsidor av en hemsida som 

ämnas visas upp på sökresultatet för att sökmotorer ska förstå innehållet på sidan och rich 

snippets används som ett komplement till meta description för att öka klickfrekvensen (Notess 

2012). 

 

2.3.4 Språkvänlighet på Internet 

Internet är ett medium som från uppstarten endast bestod av engelska sidor. Det är i samband 

med globaliseringen av världen som andra språk blivit allt vanligare. Det är viktigt att ha en 

engelsk översättning tillgänglig på sidan då det engelska språket förstås av majoriteten av 

internationella turister. I boken ”Language and the Internet” skriven av David Crystal (2006) 

framkommer det att Internet bör utgå från engelska för att flest användare ska kunna 

tillgodogöra sig innehållet. Crystal (2006)  anser också att Internet växer i en sådan takt i 

länder där engelska inte undervisas att även andra språk på Internet kommer bli mer 

betydelsefulla. 
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2.3.5 Web 2.0 

Web 2.0 är ett samlingsord för den nya typen av hemsidor på Internet där användaren själv 

kan bidra och där innehållet i första hand återspeglar vad besökarna tycker. I turismbranschen 

är detta extra relevant då turister inte enbart använder Internet för att planera sina resor utan 

också för att dela med sig av sina upplevelser (Doolin et al. 2002). Genom att använda sig av 

genuina interaktioner med turisten på en öppen plattform och besvara kritik, positiv som 

negativ, kan företaget förbättra sitt rykte (Muñoz-Leiva et al. 2011). 

 

I Muñoz-Leiva et al. (2011) avhandling framgår det att innehållet som företagen själva 

presenterar på sin hemsida inte upplevs lika trovärdig som innehåll som skapats av användare 

på hemsidor där företaget inte har lika stor kontroll. Användargenererat innehåll är dock ingen 

garanti för trovärdighet då motivet för turisten att dela med sig av sina upplevelser vanligtvis 

inte framgår (Ayeh et al. 2013). 

 

2.3.6 Turisters sökvanor 

I en studie genomförd av Xiang et al. (2009) framgick det att turister använder sig av korta 

sökfrågor som funktionsmässigt beskriver informationen som eftersöks. De är mer benägna 

att fokusera på produktattribut som läge, pris och tillgänglighet än sensuella attribut som lukt 

och atmosfär. För att finna transport, boende och aktiviteter på en plats är det vanligare att 

turister söker utan detaljer och företagsnamn som till exempel ”hotell Karlstad” istället för 

”Karlstad Scandic hotell” eller ”hotell nära city i Karlstad” (Xiang et al. 2009).  

 

I en studie genomförd av Chitika (2013) så framgår det också att placeringen i sökresultaten 

har en stor betydelse då den rankad som nummer ett får i snitt 33 % av trafiken, nummer två 

18 % och nummer tre 11 %. Sida ett av resultaten, det vill säga sökresultat 1 till 10, stod för 

hela 92 % av trafiken (Chitika 2013). 

 

2.3.7 Användarvänlighet 

Utgångspunkten för användarvänlighet på en hemsida kommer från utseendet. Ett bra och 

funktionellt utseende kan väcka känslor som får besökaren att intressera sig medan ett dåligt 

utseende kan stöta ifrån sig besökaren (Clark et al. 2009). Besökare skiljer sig åt både sett till 
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kunskaper och intresse vilket innebär att hemsidans utseende måste tillgodose många olika 

typer av besökare samtidigt (Nielsen 2001). Enligt Clark et al. (2009) är det också viktigt att 

hemsidans utseende inte sticker ut allt för mycket då användarvänligheten sjunker om 

besökaren inte känner igen strukturen. Innehåller sidan funktioner gäller det att dessa är väl 

anpassade för alla typer av besökare, de får varken vara för enkla så de inte säger någonting, 

men heller inte för teknisk avancerade så att oerfarna användare blir exkluderade från att 

använda dem. Målet med utseendet är att leda besökaren till relevanta vägar som både 

intresserar och lockar till konverteringar (Webster & Ahuja 2006). 

 

En annan viktig aspekt är hur snabb en hemsida upplevs av besökarna. Patrick Meenan (2013) 

menar att ”en hemsidas prestanda (snabbhet) korrelerar till dess framgång”. I hans studie 

framgår det också att den upplevda snabbheten är beroende på i vilken ordning som objekt 

laddas och att man alltid ska ta hänsyn till besökare med låg internethastighet genom att inte 

tvinga till tunga nerladdningar av exempelvis bilder om inte besökaren själv begär det 

(Meenan 2013). 

 

Nielsen (2001) argumenterar också för att på alla sidor ska företagets logotyp synas på samma 

ställe för att etablera auktoritet och bygga tilltro till varumärket. 

 

2.4 Varumärke 

Ett varumärke kan vara en viss design, logotyp, symbol eller en blanding av dessa 

tillsammans som gör att varumärket går att utskilja ifrån liknande varor och tjänster. Det krävs 

stora ansträngningar för att bygga upp ett starkt varumärke i dagens läge då konkurrensen är 

oerhört tuff på marknaden och där det finns otaligt många olika valmöjligheter av liknande 

varor och tjänster. Mossberg & Sundström (2011) menar att en stark märkeskännedom bland 

potentiella kunder ökar värdet till företagets varumärke. Det är varumärken som lanseras först 

på marknaden eller som anses vara de bästa som kunderna lägger på minnet (Mossberg & 

Sundström 2011). 

 

Varumärket kan ses som en informationskälla som klargör vad märket står för och det är även 

en garanti för kunden att den alltid ska erhålla samma kvalité på varan eller tjänsten. Ett starkt 

varumärke kan användas för att få en viss image, ett slags ”identitetsverktyg” vilket betyder 

att kunden kan relatera sin identitet till varumärket (Mossberg & Sundström 2011). 
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3. Metod 

I metodkapitlet presenterar vi vilka typer av undersökningar vi har utfört, varför vi valt just 

dem och hur vi genomfört dem. Efter det följer en diskussion om hur tillförlitlig våra 

undersökningar är och om de mätt det vi avsåg att mäta. 

 

Vår undersökning har utgångspunkt i marknadsföring för att kunna se samband mellan hotell i 

Karlstads internetnärvaro och hur denna upplevs av gäster på hotellet. Grunden för 

undersökningen är objektens hemsidor som vi genom en kvalitativ komparativ undersökning 

granskar utifrån ett antal parametrar. Styrkan med en kvalitativ metod är att den kan användas 

för att förklara företeelser vilket var nödvändigt då våra parametrar i hemsideanalysen lämnar 

utrymme för subjektiva tolkningar. Svagheten med en kvalitativ metod är att det kan vara 

svårt att göra jämförelser mellan olika hemsidor vilket vi försökt motverka genom att ha klara 

parametrar som inte kan tolkas på olika sätt (Anderson 2012). 

 

Som komplement till den kvalitativa hemsideundersökningen genomför vi också en 

kvantitativ intervjuundersökning i syfte att åskådliggöra konsumenternas perspektiv på 

hotellens hemsidor med diagram och på så sätt få ett helhetsperspektiv gällande hotellens 

internetnärvaro. En kvantitativ undersökning har sina styrkor i att svaren går att summera och 

jämföras medan svagheten är att respondenterna inte har möjlighet att utveckla sina svar 

(Anderson 2012). 

 

Anledningen till att vi valt att göra både en hemsideanalys och intervjuundersökning är för att 

vi anser båda metoder behövs för att få ett tillräckligt bra underlag att dra slutsatser om 

hotellens internetnärvaro. Genom metodtriangulering ökar analysens tillförlitlighet då vi först 

undersöker vilka skillnader som föreligger mellan olika hotell och därefter genom intervjuer 

av gäster försöker förklara hur dessa skillnader påverkar slutkonsumenten (Anderson 2012). 

 

3.1 Hemsideanalys 

Hemsideanalysen är av kvalitativ karaktär då det är vi som tolkar innehållet av hemsidorna 

vilket betyder att det är vår subjektiva tolkning som ligger till grund för parameterresultatet. 

Vi har valt att använda oss av en fokuserad komparativ studiemetod. En komparativ studie 
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som är fokuserad beskrivs vanligtvis med att det är mellan ett fåtal utvalda objekt som 

undersöks och som är vetenskapligt orienterad (Denk 2002). 

 

Vår fokuserade studie kallas för ”most similar systems design”. Denna bygger på att se och 

förklara skillnader med skillnader inom det utvalda studieområdet, i vårt fall hotellens 

internetnärvaro. Med hjälp av vår fokuserade studie identifierar vi skillnader mellan hotellen 

sinsemellan som sedan kan klargöra skillnaden i den (beroende faktorn). Med en sådan studie 

så är alla skillnader tänkbara svar (Denk 2002). 

 

För att få en förståelse vilka parametrar som utgör en väl fungerande hemsida så utgick vi från 

vetenskapliga teorier om hemsidor, samt även hur vi människor prioriterar och konsumerar i 

dagens samhälle. Vi har använt oss av kombinerat en deduktiv undersökning, det vill säga att 

vi utgår ifrån teorier, med en induktiv undersökning som bygger på en empiriinsamling. 

Kombinationen av dessa innebär att vår studie är av en abduktiv karaktär (Andersen 2012). 

 

Hotellens ranking på sökfrågan ”hotell Karlstad” på Google fick vi fram genom att använda 

en webbläsare i inkognito, det vill säga utan att Google personifierar sökresultaten, och valde 

kontrollera rankingen ett flertal gånger för att se så den var konstant. Snabbheten på hotellens 

hemsidor valde vi att jämföra genom att använda en väl ansedd extern jämförelsetjänst - 

GTmetrix (2014). 

 

3.1.1 Urval 

Vi valde ut sex hotell att jämföra, tre av varje ägandeform, utifrån en sökning på Google.se 

med sökfrågan ”hotell Karlstad”, där sökningen gav resultat av både populära kedjehotell och 

oberoende hotell i staden. Urvalet av de utvalda kedjehotellen till undersökningen gjordes 

efter vilka som hamnade i topp på sökningen. De oberoende hotellen fick vi först noggrant 

leta ut så de inte tillhörde någon kedja vilket visade sig vara lättare sagt än gjort då vi råkade 

ut för en misstolkning av ett oberoende hotell som senare visade sig tillhöra en kedja. Detta 

ledde till att vi fick byta ut detta hotell och ersätta med ett annat. 
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Vi har valt att inkludera tre kedjehotell i vår jämförelse: 

 Elite Stadshotellet Karlstad 

 Scandic Karlstad City 

 Best Western Gustaf Fröding 

 

Dessa kommer vi jämföra med tre oberoende hotell: 

 Solsta Hotell 

 River C Hotell 

 Hotell Freden Karlstad 

 

3.1.2 Genomförande 

Vi utgick ifrån en mall som vi skapat innan vi började med att analysera de utvalda 

hemsidorna. Mallen skapades med utgångspunkt ifrån de teorier vi tidigare redogjort för i 

uppsatsen och består av 17 frågor inom fyra olika delområden gällande internetnärvaro. Dem 

fyra undersökningsområdena är: information, design, användarvänlighet & funktioner och 

marknadsföring & sökoptimering.  Enligt teorin vi redogjort för bör de undersökta 

parametrarna inom varje område ge en heltäckande bild av hotellens internetnärvaro. Genom 

att göra en mall i förväg så får alla hotellens hemsidor samma förutsättningar för 

analyseringen.  

 

3.1.3 Databearbetning 

För att svara på frågorna i vår komparativa undersökning besökte vi först hotellens officiella 

hemsidor och därefter tolkat våra svarsparametrar. På 15 av frågorna var svarsalternativen Ja, 

Nej och Delvis. Svaren på de två andra frågorna gällande placering på Google.se sökresultat 

och sidans snabbhet via test från GTmetrix (2014) var svaren av kvantitativ variabel i form av 

placering respektive antal sekunder. 

 

Vi bearbetade den insamlade datan via Excel, ett kalkylprogram, för att kunna redovisa vår 

data i form av diagram. Diagram bör användas för att illustrera siffror som annars är 

svårtolkade i sifferform (Andersen 2012). 
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3.2 Intervjuundersökning 

Efter att ha vägt fördelar och nackdelar med olika intervjumetoder beslutade vi oss för att 

genomföra en kvantitativ intervjuundersökning. En kvantitativ undersökning gav oss 

möjligheten att intervjua ett större antal gäster än vid en kvalitativ undersökning (Andersen 

2012) och eftersom vi sedan tidigare identifierat skillnader mellan de olika hotellen via 

analysen av hotellens hemsidor var vi intresserade av att undersöka hur dessa skillnader 

upplevdes av gästerna. Intervjuerna vi genomförde var strukturerade vilket betyder att vi 

utgick från ett frågebatteri och med svarsalternativ som endast kunde vara affirmativa eller 

negativa för att få bra ett dataunderlag trots ett relativt få antal respondenter från varje hotell 

(Andersen 2012). 

3.1.2 Datainsamling 

Som underlag till vår intervjuundersökning skapade vi en intervjuguide bestående av nio 

frågor som återspeglar de skillnader vi funnit från den tidigare genomförda hemsideanalysen.  

 

Den första frågan om hur gästen bokade sin vistelse är direkt avgörande för hur intervjun 

fortlöper då vi endast är intresserade av gäster som bokat sin vistelse via våra undersökta 

objekt, hotellens hemsidor. Intervjufrågorna var formulerade från hemsideanalysens olika 

teman och behandlade gästens perspektiv på hotellens information, design, 

användarvänlighet, funktioner och marknadsföring. Vi efterfrågade också om och hur gästen 

hittade hemsidan för att kunna illustrera sambandet mellan hotellens sökoptimering och 

gästers sätt att hitta hotellen. 

3.1.3 Genomförande 

Vi genomförde vår intervjuundersökning genom att fråga gäster på väg ut från hotellen vid 

olika tillfällen, dessa var utspridda på torsdag eftermiddagar, fredag förmiddagar och söndag 

förmiddagar. Dessa tidpunkter valdes för att nå ut till flest gäster som bokat sina vistelser 

själva och inte via företaget då de flesta som är gäster på hotellen under veckodagar är 

affärsresenärer. Totalt svarade 190 respondenter i undersökningen. 

 

Vid varje tillfälle och hotell stannade vi tills vi intervjuat tjugo respondenter som bokat sin 

vistelse via hotellets hemsida, förutom på Hotell Freden där vi endast hade tid att få tio 

respondenter som bokat via hemsidan. Svaren registrerade vi via enkäter och förde därefter in 
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dessa i ett databehandlingsprogram för att enklare kunna bearbeta siffrorna. Respondenterna 

valdes ut slumpmässigt och vi har inte försökt påverka urvalet genom selektiva val vilket 

enligt Anderson (2012) är det bästa sättet för att få ett tillförlitligt underlag att senare dra 

slutsatser från.  

 

3.1.4 Etik 

För att ta hänsyn till etiska regler har vi innan varit tydliga med att informera våra 

respondenter om uppsatsen syfte och i vilka sammanhang vi tänkt använda deras svar till. Vi 

garanterade också deras konfidens. Med konfidens avses att den insamlade datan inte kan 

användas för att identifiera respondenterna. Etiken i vår uppsats avser vi därför vara god och 

vi tror ingen av respondenterna får några negativa effekter för från att ha deltagit i vår 

undersökning. 

 

3.3 Validitet och reliabilitet 

För att få reda på hur pålitlig en undersökning är brukar man undersöka dess validitet, det vill 

säga om undersökningen är konkret och mäter det man vill undersöka, och reliabilitet som 

innebär att undersökningen ger samma resultat om den skulle genomföras ytterligare gånger 

(Faarup & Hansen 2011). Vi anser att våra undersökningar har en god validitet då vi förankrat 

frågeställningar och parametrar i tidigare vetenskapliga teorier som behandlar ämnet vi valt 

att studera. Reliabiliteten i hemsideanalysen anser vi vara relativt god då vår tolkning av 

parametrarna lämnar lite utrymme att få annorlunda resultat än de vi kom fram till. I 

intervjuundersökningen är reliabiliteten godtycklig då vi har ett relativt litet respondentantal 

och således får varje respondent en stor påverkan på resultatet. 
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4. Empiri 

I empiri-kapitlet presenterar vi resultatet från våra vetenskapliga undersökningar genom att 

redogöra för hur hotellens hemsidor klarade den komparativa hemsideanalysen och vad som 

respondenterna från den kvantitativa intervjuundersökningen svarade om hotellen. 

Elite Stadshotellet Karlstad 

Komparativ hemsideanalys: Elite Stadshotellet Karlstad har en hemsida som ligger under 

moderbolaget Elites domännamn och delar utrymmet med alla andra hotell som ingår i Elite-

koncernen. Hemsidan är tydlig och enkelt strukturerad vilket gör att navigeringen går enkelt 

för alla typer av besökare. Företagets logotyp syns på alla sidor och även som ikon i 

adressfältet vilket underlättar igenkänningen av varumärket. Då sidan går att läsa på engelska 

tar de även hänsyn till internationella gäster. 

 

Informationen på sidan är aktuell och det går att finna både erbjudanden på boende och 

aktiviteter som äger rum i Karlstad. Det går att läsa tidigare nyhetsbrev och anmäla sin 

emailadress för att få framtida nyhetsutskick om erbjudanden. Potentiella gäster kan se hur 

rummen är utformade och därefter göra sin bokning via det integrerade bokningssystemet, 

men vill gäster läsa recensioner från andra gäster behöver de besöka en hemsida från tredje 

part.  

 

Elite Stadshotellet Karlstad har en mycket god sökoptimering där varje relevant delsida har en 

väl formulerad meta description och där rich snippets används för att framställas snyggare på 

sökresultaten vilket troligtvis ökat klickfrekvensen. Arbetet har gett resultat då de ligger 

rankade #3 på sökningen ”hotell Karlstad” via Google, men det finns fortfarande optimering 

kvar att göra då sidan tar 6,53 sekunder att ladda.  

 

Intervjuundersökning: Från intervjuerna med gäster på hotellet framgick det att en stor 

majoritet bokade via Internet, att Elite Stadshotellet Karlstads hemsida var lättnavigerad och 

att varumärket spelade roll vid bokningen. 60 % av respondenterna som bodde på detta hotell 

hade bokat via hemsidan och 16 av 20 bokat via hemsidan från kände till den sen tidigare. 

Elite Stadshotellet Karlstad var också det hotell som hade störst andel av bokade från 

prisjämförelse sidor av våra undersökta hotell (10 av 33 gäster). Gästerna angav att de 
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brukade jämföra priser och letar upp bilder på rummen, men att de inte letade efter 

recensioner från tidigare kunder.  

Scandic City Karlstad 

Komparativ hemsideanalys: Under företagskoncernen Scandic Hotels hemsida finner man 

Scandic City Karlstad delsida där besökaren enkelt kan finna aktuella erbjudanden och göra 

sin bokning via det integrerade bokningssystemet. Sidan är lättförståelig för de flesta besökare 

då navigeringen är simpel och besökaren kan välja att ta del av innehållet på sju olika språk.  

 

Varumärket Scandic tydliggörs med en logotyp som hela tiden ligger längs navigationen och 

även i adressfältet. Den potentiella besökaren kan ta del av bilder från rummen och läsa 

recensioner från tidigare gäster. Negativt med sidan är dock att det inte förekommer några 

uppgifter om pris förrän i bokningsprocessen och besökaren måste också besöka andra sidor 

för att hitta information om aktuella aktiviteter i Karlstad. 

 

Sökoptimeringen är välgjord och på varje sida som återfinns i sökresultaten finns en relevant 

meta description som kombinerats med rich snippets för att få ännu större exponering på 

sökmotorerna. Sidan tar precis i överkant för vad som anses vara acceptabel laddningstid 

(5,10 sek), men sökoptimeringen tycks inte lida av detta då Scandic City Karlstad dyker upp 

som andra resultat på sökfrågan ”hotell Karlstad” via Google.se. 

 

Intervjuundersökning: Av de 30 gästerna vi intervjuat på Scandic Hotell visade det sig att 26 

av dessa bokat sin vistelse via Internet och att i sin tur 20 av dessa bokat via hotellets 

hemsida. Det var en jämn fördelning mellan gäster som hittat hotellets hemsida via en 

sökmotor och de som kände till hotellet sen tidigare. Hemsidan upplevdes som snabb och 

lättnavigerad. En majoritet av gästerna angav att de jämförde priser, granskade hur rummen 

såg ut innan och även att de läste tidigare kundrecensioner för att få en bra uppfattning om 

hotellet. 15 av 20 angav också att varumärket Scandic spelade roll vid bokningen. 

 

Best Western Gustaf Fröding  

Komparativ hemsideanalys: Gustaf Fröding är en del av Best Westerns hotellfamilj, men de 

har detta till trots en hemsida som inte är kopplad till Best Westerns andra hotell. Hotellet 

använder sig inte av en ikon i adressfältet och har heller ingen egen logotyp utan använder sig 
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av Best Westerns. Sidan är enkelt utformad och navigeras via en toppmeny med 

underliggande kategorier. Det finns ingen information om aktuella evenemang i Karlstad, men 

däremot så uppdateras hemsidan löpande med erbjudanden från hotellet. 

 

Sidan går endast att läsa på svenska och för att boka slussas besökaren vidare till en extern 

sida vilket försämrar användarvänligheten. Det finns ingen prislista tillgänglig och vill 

besökaren läsa recensioner från tidigare gäster måste besökaren bege sig till en sida av tredje 

part. För besökare som är intresserade av att få aktuella erbjudanden finns möjlighet att 

prenumerera på ett nyhetsbrev. 

 

Gustaf Fröding hotell rankas som nummer sju på sökfrågan ”hotell Karlstad” via Google och 

de använder sig av rich snippets för att få presenteras snyggare på sökresultaten. Meta 

descriptions används, men är inte unik för varje delsida vilket gör att sökmotorer har svårt att 

tolka innehållet. Laddningstiden var den överlägset längsta av hotellen i vår undersökning på 

hela 9,01 sekunder, men användarvänligheten är fortfarande hög då det främst är ett par stora 

bilder som laddas i bakgrunden som ökar laddningstiden. 

 

Intervjuundersökning: Gustav Fröding var det hotell som hade störst andel telefonbokare av 

kedjehotellen (7 av 34) men ändå var det Internet som de flesta intervjuade gäster hade bokat 

via (23 av 34). Vanligast var att boka via hotellets egen hemsida och de kom till hemsidan 

främst genom tidigare kännedom, 12 av 20, medan övriga 8 gäster hade hittat till sidan via en 

sökmotor. Hotellets hemsida upplevdes som lättnavigerad av en övervägande del av gästerna, 

men däremot snabbheten upplevdes som negativ av hälften av gästerna. En majoritet av 

gästerna angav att de brukade jämföra priser och undersöka hur rummen såg ut innan 

bokning, men det var bara en liten del, 5 av 20, som läst recensioner från tidigare gäster. 

Varumärket spelade en stor roll när det kom till deras val av hotell enligt 16 av 20 

respondenter. 

Hotell Freden 

Komparativ hemsideanalys: Hotell Fredens hemsida innehåller lite information hotellet och 

uppdateras sällan, det finns inte heller tillgång till att se bilder på rummen som hotellet 

erbjuder. På sökresultatet för ”hotell Karlstad” på Google.se så hamnade Hotell Freden på #36 

plats vilket är mycket dålig placering. Hemsidan är dock väldigt lätt att förstå sig på och deras 
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logotyp följer med på varje delsida så gästen vilket tydliggör varumärket. En ikon för hotell i 

adressfältet saknas dock på Hotell Freden. 

 

Priser finns tillgängliga på sidan men de har inte tillgång till tidigare recensioner av tidigare 

gäster. Om vistelsen ska bokas via deras hemsida så slussas gästen vidare till en extern sida 

vilket visar på att bokningssystemet inte är väl integrerat med hemsidan 

 

Deras hemsida har möjlighet till en engelsk översättning vilket tillåter internationella gäster 

att tillgodose sig innehållet. De använder sig delvis av meta description som förklaring på vad 

deras sida innehåller för att sökningen av hotellet ska bli mer träffsäker för den potentiella 

gästen. Hotell Freden gör inte någon reklam eller marknadsföring för kringaktiviteter i staden 

på sidan utan marknadsför bara sig själva. För löpande information om hotellet så behöver 

gästen ta kontakt med hotellet då det inte finns möjlighet att registrera sig på sidan för att ta 

del av aktuella erbjudanden. 

 

Intervjuundersökning: Eftersom hotellet var dåligt belagt med gäster vid undersökningen hade 

vi endast tio respondenter som hade bokat via internet. Alla svarande hade bokat via hotellets 

hemsida och det var ett hotell som 90 % av intervjuobjekten kände till. Dessa personer var 

flitiga med att jämföra priser innan sin bokning men läste oftast inte recensioner från tidigare 

gäster. När det gällde att leta upp bilder på rummen, så var det endast en person av de tio som 

hade sett över detta eftersom hemsidan hade väldigt begränsat utbud av bilder att ta del av. 

Angående hemsidan var respondenterna eniga om att den var snabb och lättnavigerad. 

Varumärket för Hotell Freden hade ingen större betydelse vid valet av hotell vid bokningen. 

 

Solsta Hotell 

Komparativ hemsideanalys: Solsta Hotells hemsida är både attraktiv och lätt att förstå sig på 

vilket gör att den är lättnavigerad. Sidan innehåller tydliga och profesionella bilder på 

rummen de har att erbjuda. Deras logotyp följer med på varje delsida vilket leder till att deras 

logotyp blir igenkännande och förstärker deras varumärke. Sidan uppdateras ständigt med 

information och erbjudande i form av paket som hotellet satt ihop. För att internationella ska 

förstå sig på hemsidan så erbjuder de en engelsk översättning. Hotell Solsta saknar en ikon i 

adressfältet och deras hemsida kan ladda lite långsamt. 
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Inom reklam och marknadsföring så står de sig bra gentemot sina konkurrenter och hamnar på 

plats 10 på sökresultatet av ”hotell Karlstad” via Google.se. Hemsidan innehåller relevanta 

meta descriptions som visas på sökresultaten men saknar rich snippets vilket gör att deras 

konkurrenter presenteras professionellare än dem på Google. Hotell Solsta marknadsför och 

gör reklam för kommande event och vad som finns att göra i staden som besökaren kan ta del 

av, dock saknas en möjlig registrering för nyhetsbrev. 

 

När gäster ska boka via Solsta Hotells hemsida så skickas de till en annan sida vilket betyder 

att bokningssystemet inte är väl integrerat med sidan. För att hitta recensioner från tidigare 

gäster måste man också bege sig till en extern sida. Solsta Hotells hemsida har en välutformad 

prislista som är statisk och skiljer sig bara på olika säsonger. 

 

Intervjuundersökning: Under vår intervjuundersökning av Solsta Hotell framkom det att 

merparten av gästerna bokade sin vistelse via internet. Bokningen gjordes oftast på hotellets 

hemsida. Många av de svarande hade kännedom om hotellet sedan innan, men undersökte 

ändå hur rummen såg ut på hemsidan. Gästerna var inte så intresserade av recensioner från 

tidigare gäster utan förlitade sig på att det skulle hålla den klass de var ute efter. De tyckte att 

Solsta Hotell hade en tilltalande sida som var lättnavigerad och även att den upplevdes som 

relativt snabb. Varumärket spelade inte stor roll för de gästerna som ingick i vår 

undersökning. 

 

Hotell River C 

Komparativ hemsideanalys: Hotell River C har en simpel och lättnavigerad hemsida där 

besökaren lätt kan finna information om hotellet. Sidan uppdateras löpande och besökaren kan 

ta del av både aktuella erbjudanden och kommande aktiviteter i Karlstad. River C har dock 

inget nyhetsbrev besökaren kan prenumerera på utan förlitar sig på att gästerna själva besöker 

sidan för att få aktuell information. 

 

Sidan går att läsa på både engelska och svenska, men för att ta del av priserna för rummen 

måste besökaren gå igenom bokningsprocessen som hanteras via en extern sida. Bilder på 

rummen finns enkelt tillgängliga, men för att läsa recensioner från tidigare gäster måste 

besökaren gå till en sida från tredje part. 
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Varumärket River C förstärks med en logotyp som är synlig på alla delsidor, men däremot 

använder sig hotellet inte av en ikon som är synlig i adressfältet. Sidan är relativt trögladdad 

och tar 7,87 sekunder att laddas hem vilket förklaras av att två stora och ej optimerade 

bilderna som laddas hem på startsidan. Sökoptimeringen lämnar mer att önska då sidan 

varken använder sig av meta descriptions eller rich snippets vilket återspeglar sig på 

rankingen då River C kommer först på plats #24 på Google.se med sökfrågan ”hotell 

Karlstad”. 

 

Intervjuundersökning: Från intervjuerna så var det utmärkande att de flesta hade bokat sin 

vistelse på Internet via hotellets egen hemsida. Gästerna upplevde sidan som väldigt 

funktionell och snabb. Det framkom att de svarande var gäster som jämförde priser på andra 

hemsidor innan bokning och var noggranna med att leta upp bilder på rummen, dock var det 

ett mindre antal svarande som läste recensioner från tidigare gäster. Gästerna som bodde här 

tyckte inte att varumärket spelade någon större roll. 

 

I detta avsnitt har vi redogjort för vilken information vi fått ut genom våra undersökningar 

utifrån vår hemsideanalys samt intervjuundersökning. Hotellen delades upp för att få en 

övergripande och en jämförande bild av undersökningen. I vår undersökning framgår det att 

inget hotell är fulländat och därmed har alla hotell potential att förbättra sina hemsidor. 
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5. Analys 

I analyskapitlet försöker vi tolka resultatet från empirin och därefter se om resultaten 

återspeglar det som vi tidigare redogjort för i vår teoretiska referensram. Först presenterar vi 

generellt hur gäster gör när de bokar och därefter följer en analys på varje område vilka 

skillnader som föreligger mellan kedjehotell och oberoende hotell i Karlstad. 

 

Det råder stora skillnader mellan kedjehotellen och oberoende hotell i sina ansträngningar att 

marknadsföra sig på Internet och vi har genom våra undersökningar sett hur dessa skillnader 

påverkar gästers tillvägagångssätt för att välja ut och boka sina hotell i Karlstad. 

 

 

Figur 1 – Cirkeldiagram som beskriver hur våra respondenter bokade sin vistelse. 

 

Under våra intervjuer med hotellens gäster fick vi bekräftelse på det Garzia-Crespo et. al 

(2010) menar med sina studier att Internet har blivit en allt populärare plattform för bokningar 

inom turismbranschen. 
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Figur 2 – Cirkeldiagram som visar olika typer av bokningar på kedjehotell och oberoende hotell 

 

Det fanns inga stora skillnader mellan kedje- och oberoende hotell när det kommer till hur 

gästerna bokar via Internet. Hotellens hemsidor står för mellan 70-80 % av alla bokningar och 

därefter prisjämförelsersidor som Hotels.com på 18 % och sist recensionshemsidor som 

Tripadvisor med under 10 % av bokningarna. 

 

Information på hemsidorna 

Enligt Mossberg & Sundström (2011) är informationsinsamling ett grundläggande steg i 

köpprocessen och det är därför viktigt att hotellens hemsidor är aktuella och informationsrika. 

 

Alla kedjehotellen i vår undersökning har hemsidor som både uppdateras löpande och visar 

aktuella erbjudanden till gästen. De är noggranna med att presentera rummens utformning 

skriftligt och kombinerar dessa med tilltalande bilder. Vikten av att ha informationsrika sidor 

förstärks av att 40 av våra 60 respondenter som bokat sin vistelse via hemsidorna har valt att 

granska bilderna på rummen som hotellen erbjuder. Något som däremot inte visas är priserna 

vilket vi till en början upplevde som en brist då många är intresserade av att jämföra priser, 

men vid närmare eftertanke förstod vi att det är logiskt att stora hotell jobbar med dynamisk 

prissättning beroende på säsong och beläggning för att maximera vinsten. 
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Av de oberoende hotellen fanns det ett som stack ut mer än de andra – Hotell Freden – som 

saknar både aktuella erbjudanden och bilder på rummen. Troligtvis har inte hotellet lagt stora 

resurser på att utforma en dynamisk och informationsrik sida vilket lär avskräcka en del gäster 

som befinner sig i köpprocessen. Solsta Hotell och River C presenterar information likt 

kedjehotellen vilket betyder att potentiella gäster kan få en förståelse av det hotellen erbjuder 

och således ta välgrundade beslut. Både Hotell Freden och Hotell Solsta har prisuppgifter på 

sina hemsidor vilket vi ser som en potentiell fördel med tanke på att de ligger i 

lågprissegmentet och då deras gäster är mer benägna att jämföra priser än gäster på 

kedjehotell enligt vår intervjuundersökning. 

 

Hemsidans design 

För att en hemsida ska vara attraktiv för potentiella besökare så ska den vara lättnavigerad. 

Det är viktigt för enligt Webster & Ahuja (2006) så kan en sida som är desorienterad och svår 

att förstå sig på leda till att de potentiella kunderna lämnar sidan.  

 

Alla hotellen i vår undersökning har lyckats med en navigering som är lätt att förstå sig på då 

de är välutformade menyer och tydliga menyval.  

 

Hotellen i vår undersökning har också aktivt försöka förstärka sitt varumärke genom att 

synliggöra sina respektive företagslogotyper på alla delsidor inom hemsidan. Elite 

Stadshotellet Karlstad och Scandic Karlstad City skiljer sig från de andra då de arbetat ännu 

mer med att förstärka sitt varumärke genom att ha en ikon av logotypen som visas i 

adressfältet och även som bokmärkesikon för besökare som väljer att bokmärka sidan. 
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Figur 3 – Stapeldiagram som visar hur våra respondenter värderade hotellens varumärke 

 

De svarande under vår intervjuundersökning som hade bokat sin vistelse på något av 

kedjehotellen tyckte att varumärket spelade roll vid bokning. Detta var något som skiljde sig 

bland de som hade bokat sin vistelse på något av de oberoende hotellen som inte tyckte att 

varumärket spelade någon större roll vid bokning av hotell. 

 

Användarvänlighet och funktioner på hemsidan 

Ett hotell med återkommande gäster är ett framgångsrikt hotell i våra ögon. Om det finns 

funktioner som gör att kunder kan registrera sig på hemsidan för nyhetsbrev eller mailutskick 

skapar det ett mervärde och en relation till kunden. Detta kan vara en bidragande faktor till att 

hotellet får återkommande gäster. Här särskiljer sig kedjehotellen mot de oberoende hotellen 

avsevärt då det bara är kedjehotellen som erbjuder detta till sina gäster.  

 

Enligt Mossberg & Sundström (2011) så är sista steget i köpprocessen en utvärdering efter 

köpet, där ställer sig kunden frågor om vad den upplevde vara bra respektive dåligt. 

Nyhetsbrev fungerar som påminnelser till gästen om tidigare upplevelser och gör att 

lojaliteten till varumärket förstärks. Då de oberoende hotellen inte använder sig av nyhetsbrev 

går de miste om en viktig marknadsföringskanal där det faktiskt är gästen själv som 

efterfrågar löpande information. 
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Att det finns möjlighet att läsa recensioner från tidigare gäster på en hemsida får sidan och 

hotellet att kännas mer trovärdig för kunden och på så sätt kan företaget förbättra sitt rykte 

enligt Muñoz-Leiva et al. (2011). Av alla hotell i vår undersökning så var det endast Scandic 

Karlstad City hade denna funktion på sin hemsida, detta tror vi har med att göra att Scandic är 

en väletablerad kedja som har resurser att bemöta kritik på ett professionellt sätt.  Att de andra 

hotellen saknar möjligheten för kunder att recensera hotellen på sina hemsidor kan också 

förklaras av att de hellre låter en tredje part stå för recensioner för att recensionerna ska 

framstå som mer trovärdiga i enlighet med det som Muñoz-Leiva et al. (2011) tar upp i sin 

avhandling. 

 

För att kunna nå ut till internationella gäster på hotellmarknaden är det viktigt att hemsidan 

kan översättas till engelska eftersom det är ett språk som förstås av en stor del av världens 

befolkning. Alla hotell förutom Best Western Gustaf Fröding hade möjlighet att ändra språk 

på sina hemsidor. Det var något som vi ansåg vara lite förvirrande för då andra hotell inom 

Best Western-kedjan hade översättningsfunktionen tillgänglig på sina sidor. 

 

 

Figur 4 – Stapeldigram som visar hur kunderna upplevde laddningstiden på hotellen hemsidor 

 

Som diagrammet ovan visar så har laddningstiden en klar korrelation till hur gästerna 

upplever hemsidan vilket i sin tur påverkar användarvänligheten. Hotell Freden är 
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snabbladdad, men i förhållande till de andra hemsidorna så innehåller den mycket mindre 

information vilket vi anser vara av större betydelse än laddningstid. Gustaf Fröding, River C 

Hotell, och Solsta Hotell tvingar besökare att ladda in stora bilder på förstasidan vilket enligt 

Meenan (2013) försämrar användarvänligheten avsevärt för de med långsam uppkoppling. 

Vår undersökning visar att det inte föreligger stora skillnader mellan kedjehotellen och de 

oberoende hotellen gällande laddningstid, men att det finns utrymme för förbättring på alla 

hemsidor i undersökningen utom Hotell Freden som istället borde dela med sig av mer 

information. 

 

Marknadsföring och sökoptimering 

När vi gjorde sökning på Google med sökfrågan ”hotell Karlstad” som Xiang et al. (2009) 

föreslog var det vanligaste sättet att söka hotell så undersökte vi vilka placeringar våra utvalda 

hotell hamnade på. Det visade finnas stora skillnader mellan kedjehotellen och de oberoende 

hotellen då alla kedjehotell hamnade på en topp-tio placering, men endast ett av de oberoende 

hotellen hamnade på förstasidan av sökresultatet. 

 

Figur 5 – Stapeldiagram som visar hur våra respondenter hittade till hotellens hemsidor innan bokning 

 

Som går att utläsa från diagrammet ovan så finns det en klar korrelation mellan placeringen på 

sökresultatet och hur stor andel gäster som hittar hemsidan via en sökmotor. Kedjehotellen 

som har större resurser placerar sig avsevärt högre än de oberoende hotellen och om 

undersökningen av Chitika (2013) stämmer så får Scandic City Karlstad (#2) och Elite 
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Stadshotellet (#3) tillsammans ungefär en tredjedel av trafiken från den sökfrågan. Vår 

undersökning visar att Elite Stadshotellet bara hade en liten del gäster som bokat efter att ha 

hittat hemsidan via Google vilket kan förklaras med att de har återkommande gäster som inte 

behöver söka för att hitta hotellets hemsida. River C sticker ut med sitt höga antal bokningar 

från gäster som blivit länkade från en annan sida. Det tror vi beror på deras nära samarbete 

med Karlstad CCC
1
 som gör att gäster hänvisas från Karlstad CCC’s hemsida. 

 

Kedjehotellen och de oberoende hotellen har en lika stor andel bokningar från gäster som 

kände till hemsidan sen innan på 63 %, men de skiljer sig åt på de andra sätten då 

kedjehotellen hade 37 % bokningar av gäster som hittat sidan via en sökmotor och inga gäster 

som bokade efter att ha blivit länkade från en annan sida, medan oberoende hotellen hade 18 

% bokningar från gäster använt en sökmotor och 17 % som blivit länkade från en annan sida. 

 

Vi fann i vår komparativa undersökning att kedjehotellen har jobbat mycket mer med sin 

sökoptimering än vad de oberoende hotellen gjort. Alla kedjehotell har unika, välformulerade 

meta descriptions för varje delsida och de använder sig också av rich snippets för att få ännu 

mer framträdande sökresultat. Kombinationen av hög popularitet, välgjorda hemsidor och en 

genomtänkt sökoptimering gör att kedjehotellen rankas betydligt högre än oberoende hotellen. 

Av de oberoende hotellen så saknade samtliga rich snippets och det var enbart Solsta Hotell 

som hade unika meta descriptions för varje delsida vilket förmodligen är anledning till att det 

var det enda oberoende hotellet som återfanns på förstasidan av sökresultatet i vår 

undersökning. Som Notess (2012) redogör för så bidrar inte enbart unika meta descriptions till 

högre ranking utan ökar också klickfrekvensen från potentiella gäster som söker hotell. 

 

För att ytterligare väcka intresset hos potentiella gäster till hotellen så anser vi att reklam för 

kommande event i staden bör finnas tillgänglig på hotellens hemsidor. Av de sidor som vi 

undersökt så var det River C Hotell, Solsta Hotell och Elite Stadshotellet som gjorde reklam 

för kommande event i Värmland. Detta ser vi som positivt men reserverar oss för att det 

uppkomna värdet för gästen kanske inte motsvarar kostnaden för att lista aktuella evenemang 

för hotellet. Vi anser det vara en bekvämlighet för gästerna som bokar att de enkelt finner 

information om vad som finns att göra i staden på hemsidan istället för att behöva förlista sig 

på andra sidor. 

                                                 

1
 Karlstad CCC – Karlstads största konferensanläggning på 18 000 kvm.  
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6. Slutsatser 

I detta kapitel försöker vi komma fram till ny vetenskap genom att dra slutsatser utifrån teori, 

empiri och analys. Vi presenterar först det vi har relevant underlag att dra slutsats om och 

därefter följer våra egna reflektioner. 

 

Allt fler gäster bokar sin vistelse via Internet idag medan resebyråerna och telefonens 

bokningsera verkar vara över. Det vi har sett i vår undersökning är att majoriteten av de 

svarande bokar sina vistelser via hotellens hemsidor så det är en stor konkurrensfördel att ha 

ett väl integrerat bokningssystem kopplat till hemsidan. Vi såg tydliga skillnader mellan de 

studerande kedjehotellen och de oberoende hotellen, då kedjehotellen har bra bokningssystem 

kopplade till sina hemsidor medan de oberoende hotellens bokningssystem var externa och 

svårförstådda. Ett bokningssystem som inte är väl integrerat till hemsidan kan skapa förvirring 

då bokaren oftast slussas vidare till någon extern hemsida vilket i sin tur kan leda till att 

bokaren avbryter sin bokning.  

 

Att en gäst kan läsa recensioner på hotellens hemsidor ser vi som positivt då potentiella gäster 

inte behöver besöka en sida av tredje part och hotellet riskerar således inte behöva dela med 

sig av sina marginaler till gäster som även bokar via recensionshemsidorna. Av alla 

studerande hotell så var det endast möjligt att läsa tidigare gästers recensioner på Scandic 

Karlstad City, så vi rekommenderar att resterande hotell implementerar denna funktion på 

sina sidor istället för att gäster ska behöva leta upp den informationen på en extern sida.  

 

Kedjehotellen behöver inte i lika stor utsträckning marknadsföra sig som de oberoende 

hotellen då de har redan byggt upp ett starkt varumärke att luta sig emot. Gäster som bokar sin 

vistelse på kedjehotell vet att de kan förlita sig på varumärket och på så sätt veta vad de får 

när de bokar. Trots detta fann vår intervjuundersökning att gäster letar upp bilder på rummen 

innan bokning även på kedjehotellen. Det är därför viktigt att förstå vikten av tilltalande bilder 

på hotellens rum för alla hotell, oavsett hur starkt varumärket är.   

 

Sökoptimering och marknadsföring är det område där kedjehotell och oberoende hotell skiljer 

sig mest åt. Kedjehotellen har redan ett försprång då de utnyttjar koncernens väletablerade 

varumärke genom att integrera koncernens hemsidor med varandra, antingen som Scandic 

City Hotell och Elite Stadshotellet att de ligger under koncerndomänen (www.elite.se och 
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www.scandichotels.se) eller som Best Western Gustaf Fröding att man kan nå andra Best 

Western hotell via deras hemsida.  

 

Det framkom också tydligt att det finns stora skillnader mellan kunskaper om sökoptimering 

bland hotellen. Kedjehotellen har alla unika och välformulerade meta descriptions för att 

beskriva sina delsidor, medan det bara var Solsta Hotell av de oberoende hotellen som hade 

dessa korrekt satta. Redigering av meta descriptions är inget omfattande arbete utan vi tror det 

rör sig om okunskap från de hotellen som inte använder sig av dessa. Rich snippets är ett mer 

tekniskt avancerat tillägg man kan använda sig av för att få ännu mer framträdande sökresultat 

på sökmotorer, men det framgick från vår undersökning att det endast av kedjehotellen som 

utnyttjade detta. Sökresultaten på ”hotell karlstad” via Google.se talar sitt tydliga språk att det 

är kedjehotell med välformulerade meta descriptions och rich snippets som toppar resultaten. 

 

Att ha en dynamisk och uppdaterad hemsida anser vi vara viktigt dels för återbesök av gäster 

men även för att den ska framstå som välskött och pålitlig. Detta hade fem av de sex 

undersökta hotellens hemsidor och det var endast Hotell Freden som hade en statisk hemsida 

som såg likadan ut hela tiden. För att förstärka varumärket och marknadsföra aktuella 

erbjudanden så är det ett stort plus om gästen kan registrera sig på hotellets hemsida för att ta 

ett nyhetsbrev. Denna funktion på hemsidan hittades enbart på kedjehotellens hemsidor, vilket 

vi tror kan vara en bidragande faktor till att fler gäster gör återbesök på kedjehotell.  

 

Egna reflektioner 

Vi tror att trenden med internetbokningar kommer att fortsätta öka vilket betyder att alla 

hotell måste inom en snar framtid börja jobba med sin internetnärvaro. Dels för att rekrytera 

in nya gäster men också för att bli synligare på hotellmarknaden på Internet. Vi anser att det 

inte krävs större investeringar från hotellen att möjliggöra detta ovanstående påstående då det 

är relativt små ändringar som behövs för att öka sin exponering på sökmotorer. 

 

Det underlag som vi fått fram genom vår uppsats kan ses som ett vidare underlag för 

kommande studier då detta går att studera på en större nivå. Vi föreslår vidare forskning på 

hotellens perspektiv gällande internetnärvaro för att få en ännu tydligare bild vilka 

möjligheter och hinder de står inför.  

http://www.scandichotels.se/
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Bilaga 1 - Komparativ hemsideanalys – Kedjehotellen 

    Information Elite Scandic Gustaf  

Presenteras det något aktuellt erbjudande besökaren kan ta del av? Ja Ja Ja 

Är hemsidan dynamisk och uppdateras löpande? Ja Ja Ja 

Är prislistan för rum och faciliteter lätt tillgänglig? Nej Nej Nej 

Finns det bilder på rummen och hotells andra faciliteter? Ja Ja Ja 

    Design 
   Är hemsidan lättnavigerad? Ja Ja Ja 

Är hemsidan lättförstålig och logisk utformad? Ja Ja Ja 

Syns företagets logotyp på alla delsidor? Ja Ja Ja 

Finns det en ikon som representerar hemsidan i adressfältet? Ja Ja Nej 

    Användarvänlighet och funktioner 
   Finns det möjlighet att läsa sidan på olika språk? Ja Ja Nej 

Kan man läsa recensioner från tidigare gäster på hemsidan? Nej Ja Nej 

Är bokningssystemet väl integrerat med hemsidan? Ja Ja Delvis 

Kan besökare registrera sig för att få mailutskick? Ja Ja Ja 

Går det snabbt att ladda hemsidan? 6,53 sek 5,10 sek 9,01 sek 

    Marknadsföring och sökoptimering 
   Gör hemsidan reklam för evenemang i staden? Ja Nej Nej 

Finns det en "meta description" på alla relevanta delsidor? Ja Ja Delvis 

Används "rich snippets" för att presenteras snyggare på sökmotorer? Ja Ja Ja 

Syns hemsidan tydligt i resultaten på sökmotorer? Ja (#3)* Ja (#2)* Ja (#7)* 

(* Ranking på Google.se "hotell karlstad") 
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Bilaga 2 - Komparativ hemsideanalys - Oberoende hotell 

   
Information 

Solsta 
Hotell 

River C 
Hotell 

Hotell 
Freden 

Presenteras det något aktuellt erbjudande besökaren kan ta del av? Ja Ja Nej 

Är hemsidan dynamisk och uppdateras löpande? Ja Ja Nej 

Är prislistan för rum och faciliteter lätt tillgänglig? Ja Nej Ja 

Finns det bilder på rummen och hotells andra faciliteter? Ja Ja Nej 

    Design 
   Är hemsidan lättnavigerad? Ja Ja Ja 

Är hemsidan lättförstålig och logisk utformad? Ja Nej Ja 

Syns företagets logotyp på alla delsidor? Ja Ja Ja 

Finns det en ikon som representerar hemsidan i adressfältet? Nej Nej Nej 

    Användarvänlighet och funktioner 
   Finns det möjlighet att läsa sidan på olika språk? Delvis Ja Ja 

Kan man läsa recensioner från tidigare gäster på hemsidan? Nej Nej Nej 

Är bokningssystemet väl integrerat med hemsidan? Nej Nej Nej 

Kan besökare registrera sig för att få mailutskick? Nej Nej Nej 

Går det snabbt att ladda hemsidan? 7,98 sek 7,87 sek 2,58 sek 

    Marknadsföring och sökoptimering 
   Gör hemsidan reklam för evenemang i staden? Ja Ja Nej 

Finns det en "meta description" på alla relevanta delsidor? Ja Nej Delvis 

Används "rich snippets" för att presenteras snyggare på sökmotorer? Nej Nej Nej 

Syns hemsidan tydligt i resultaten på sökmotorer? Ja (#10)* 
Nej 

(#24)* 
Nej 

(#36)* 

(* Ranking på Google.se "hotell karlstad") 
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Bilaga 3 – Intervjuundersökning - Kedjehotell 

Scandic City Hotel Gustaf Fröding Elite Stadshotellet Summa kedjehotell

1a. Hur bokade du din vistelse på detta hotell?

via Internet 26 23 33 82

via telefon 2 7 4 13

via resebyrå 2 4 1 7

30 34 38 102

1b. Vart på Internet bokade du din vistelse?

via hotellets hemsida 20 20 20 60

via prisjämförelsesida (t.ex. Hotels.com) 4 1 10 15

via recensionshemsida (t.ex. Tripadvisor) 2 2 3 7

26 23 33 82

2. Hur hittade du hotellets hemsida för att boka din nuvarande vistelse?

kände till sen innan 10 12 16 38

via sökmotor (t.ex. Google) 10 8 4 22

länkad från annan sida 0 0 0 0

3. Kollade du upp hur rummen såg ut innan du bokade din vistelse?

Ja 14 14 12 40

Nej 6 6 8 20

4. Brukar du jämföra priser innan du bokar?

Ja 12 13 12 37

Nej 8 7 8 23

5. Brukar du läsa recensioner från tidigare gäster innan du bokar?

Ja 11 5 4 20

Nej 9 15 16 40

6. Tyckte du sidan var lättnavigerad?

Ja 18 17 17 52

Nej 2 3 3 8

7. Upplevde du hemsidan som snabb?

Ja 17 11 14 42

Nej 3 9 6 18

8. Spelade hotellets varumärke roll vid bokningen?

Ja 15 16 16 47

Nej 5 4 4 13  
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Bilaga 4 – Intervjuundersökning  - Oberoende hotell 

Solsta Hotell River C Hotell Freden Summa oberoende hotell

1a. Hur bokade du din vistelse på detta hotell?

via Internet 23 30 10 63

via telefon 4 8 5 17

via resebyrå 0 8 0 8

27 46 15 88

1b. Vart på Internet bokade du din vistelse?

via hotellets hemsida 20 20 10 50

via prisjämförelsesida (t.ex. Hotels.com) 3 8 0 11

via recensionshemsida (t.ex. Tripadvisor) 0 2 0 2

23 30 10 63

2. Hur hittade du hotellets hemsida för att boka din nuvarande vistelse?

kände till sen innan 14 6 9 29

via sökmotor (t.ex. Google) 5 4 1 10

länkad från annan sida 1 10 0 11

3. Kollade du upp hur rummen såg ut innan du bokade din vistelse?

Ja 16 17 1 34

Nej 4 3 9 16

4. Brukar du jämföra priser innan du bokar?

Ja 13 16 9 38

Nej 7 4 1 12

5. Brukar du läsa recensioner från tidigare gäster innan du bokar?

Ja 5 6 2 13

Nej 15 14 8 37

6. Tyckte du sidan var lättnavigerad?

Ja 15 16 8 39

Nej 5 4 2 11

7. Upplevde du hemsidan som snabb?

Ja 14 15 10 39

Nej 6 5 0 11

8. Spelade hotellets varumärke roll vid bokningen?

Ja 8 9 1 18

Nej 12 11 9 32  


