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Sammanfattning                  

 
Inledning: De flesta hotell idag har någon enklare form av egen webbplats. Den är dock 

oftast inte tillräckligt användarvänlig för att lyckas generera någon större andel bokningar. 

Istället går bokningarna via de större bokningskanalerna online. Ett problem detta medför är 

de höga provisionskostnaderna som hotelloperatören får betala när kunderna bokar via online-

resebyråer istället för på hotellets webbplats. Ytterligare en utmaning är att mindre hotell inte 

har samma stordriftsfördelar som kedjehotell, vilket innebär att hotellen måste ha hand om 

t.ex. sin digitala plattform på egen hand. 

 

Syfte: Att analysera vad som bör utvecklas på mindre svenska hotells webbplatser för att de 

ska bli mer effektiva som säljkanaler. 

 

Metod/ material: Metoden är ett test av ett utvärderingsinstrument för att undersöka dess 

reliabilitet och är gjord utifrån en utvecklad modell framtagen av Cornell University som 

undersöker användarvänligheten på hotells webbsidor. Modellen ses som ett 

utvärderingsinstrument och bygger på ett scenario med en uppgift samt ett frågeformulär. Två 

grupper á fem personer sökte efter information utifrån scenariot på tre hotells webbsidor och 

besvarade därefter elva frågor. En dagbok fördes under testets genomförande för att få reda på 

modellens styrkor och svagheter. 

 

Resultat: Webbsidan som fick flest potentiella bokningar var den som tog kortast tid i 

anspråk och hade minst sidvisningar. Kommentarerna från respondenterna analyserades och 

kodades i innehållsanalysen till olika begrepp, bl.a. information, navigation och känslor. Av 

dessa skapades sedan tre kategorier (användarvänlighet, effektivitet och helhetstänk) som kan 

ses vara av stor vikt för en effektiv webbplats.   

 

Slutsats: Användarvänlighet, effektivitet och helhetstänk är tre faktorer som bör utvecklas på 

mindre svenska hotells webbplatser. Det visar sig också att modellen kan vara ett användbart 

verktyg för att undersöka hotellens egna webbsidors effektivitet och användarvänlighet. Detta 

kan leda till att försäljningen av hotellrum ökar via den egna webbplatsen och samtidigt 

minska verksamhetens kostnader vilket därmed bidrar till en ökad lönsamhet. 

 

Nyckelord: Användarvänlighet, Net RevPAR, OTA 



3 
 

Innehållsförteckning 
Introduktion ................................................................................................................................ 5 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap ..................................................................... 5 

Teoretisk bakgrund ..................................................................................................................... 6 

Internet ................................................................................................................................... 6 

Online Travel Agency (OTA) .................................................................................................. 7 

Mäta effektivitet – ett nytt nyckeltal behövs. .......................................................................... 8 

Varför ha en effektiv webbsida? ............................................................................................. 9 

Hur ska en effektiv webbplats vara? ................................................................................ 10 

Syfte ......................................................................................................................................... 11 

Metod och material ................................................................................................................... 11 

Litteratur- och databasinsamling ......................................................................................... 12 

Pilotstudie ............................................................................................................................. 12 

Urval ..................................................................................................................................... 12 

Utformning av utvärderingsinstrument ................................................................................ 13 

Scenario och uppgift ......................................................................................................... 13 

Frågornas utformning ....................................................................................................... 13 

Reliabilitet och validitet ....................................................................................................... 14 

Dagbok ................................................................................................................................. 14 

Metod/Teori för analys av datan .............................................................................................. 15 

Analys av kvantitativ data .................................................................................................... 15 

Innehållsanalys ..................................................................................................................... 15 

Etisk planering för studiens genomförande .............................................................................. 16 

Resultat ..................................................................................................................................... 17 

Bortfallsanalys ..................................................................................................................... 17 

Resultat för scenariot/uppgiften ........................................................................................... 18 

Vad bör utvecklas för att webbsidorna ska generera fler bokningar? ................................. 19 

Användarvänlighet ........................................................................................................... 20 

Effektivitet ........................................................................................................................ 20 

Helhetstänk ....................................................................................................................... 20 

Hur fungerade modellen som utvärderar webbplatsernas användarvänlighet? ................. 21 

Diskussion av resultatet ............................................................................................................ 21 

Vad bör utvecklas på mindre svenska hotells webbplatser? ................................................ 22 

Användarvänlighet ........................................................................................................... 22 

Effektivitet ........................................................................................................................ 23 

Helhetstänk ....................................................................................................................... 24 



4 
 

Hur kan hotelloperatörer mäta och jämföra webbsidans effektivitet? ................................ 25 

Net RevPAR ..................................................................................................................... 25 

Modellen ........................................................................................................................... 25 

Metod- och materialdiskussion ................................................................................................ 26 

Etisk reflektion om studiens genomförande ............................................................................. 27 

Slutsatser .................................................................................................................................. 28 

Praktisk användning och vidare forskning ............................................................................... 28 

Referenslista ............................................................................................................................. 30 

Källor ................................................................................................................................... 30 

Litteratur .............................................................................................................................. 30 

 

Bilaga 1 Sökmatris 

Bilaga 2 Informationsblad 

Bilaga 3 Scenario 

Bilaga 4 Frågeformuläret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Introduktion 

Under mitten av 1990-talet fick internet sitt breda folkliga genomslag. I takt med att 

användningsområden och popularitet växte attraherades långt fler än bara fanatiker och 

specialister. Idag har 93 % av Sveriges invånare tillgång till internet (IIS, 2015). För 

hotelloperatörer är det sedan dess och alltjämt av största vikt att synas och verka på digitala 

plattformar för att nå, serva och exponeras för så många människor som möjligt. 

 

De flesta hotell idag har någon enklare form av egen webbplats. Den är dock oftast inte 

tillräckligt användarvänlig för att lyckas generera någon större andel bokningar. Istället går 

bokningarna via de större bokningskanalerna online, som exempelvis expedia.se, 

booking.com och hotels.com. Det finns både för- och nackdelar med att vara med på dessa 

distributionskanaler. Fördelarna är att hotellen blir mer synliga för konsumenten samtidigt 

som distributionskanalerna kan fungera som stöd. Ett problem är dock de höga 

provisionskostnaderna som hotelloperatörerna får betala när kunderna bokar via online-

resebyråer istället för på hotellets webbplats. 

 

Ytterligare en utmaning är att mindre hotell inte har samma stordriftsfördelar som kedjehotell 

(FranchiseNet, 2010). Det innebär att hotellen måste ha hand om allt själva. Marknadsföring, 

konceptutveckling och att de måste sköta sin webbplats själva är bara några exempel på 

sådant som leder till höga kostnader för de fristående hotellen (Carlbäck, 2011, 21 december). 

Dilemmat mellan hotelloperatörernas höga kostnader och OTA-kanalernas exponerings- och 

bokningspotential ligger till stor del som grund för uppsatsen. Avsikten är att beskriva hur 

fristående hotell kan bli mer lönsamma genom att lyckas generera fler bokningar via sin egen 

webbplats istället för att betala höga provisioner till tredjeparts kanaler och därigenom gå 

miste om värdefull förtjänst. 

 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Five aspect meal model (FAMM) är enligt Gustafsson (2004) måltidskunskapens vägvisare. 

FAMM består av fem aspekter: rummet, mötet, produkten, styrsystemet och stämningen 

(Johansson, Gustafsson, Mossberg & Öström, 2006). Kunskap om och förståelse för alla 

dessa beståndsdelar behövs för att skapa en lyckad helhetsupplevelse (ibid.). Hotellens 

webbplatser kan vara det allra första mötet en gäst har med verksamheten. Webbplatsen kan 
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även ge gästen ett intryck av vad det är för produkt som hotellet levererar. En effektiv 

webbsida kan samtidigt bidra med minskade kostnader och ökade intäkter. Det påverkar alltså 

företagets ekonomi, något som är kopplat till styrsystemet (Johansson et al., 2006).  

 

Det har visat sig att hotelloperatörer idag har problem med att få behålla lika stor del av 

intäkterna som tidigare eftersom provisionskostnader till tredjepartskanaler ökar i snabbare 

takt än prisutvecklingen (Hotelmarketing, 2014). Myung, Li och Bai (2009) samt Choi och 

Kimes (2002) menar att hotellens egna webbplatser är den distributionskanal som kostar 

minst. Det utgör en anledning till varför hotelloperatörerna bör lägga ner mer arbete på att få 

den egna webbplatsen effektiv och användarvänlig, samtidigt som det kan minska hotellens 

problem med höga provisionskostnader. En naturlig infallsvinkel för arbetet är därmed att 

beskriva vad ett fristående hotell kan göra på egen hand för att skapa en webbplats som 

genom hög funktionalitet och användarvänlighet bidrar till att öka lönsamheten. 

 

 

Teoretisk bakgrund 

Internet  

Enligt en studie från Google (2014) framkommer det att internet är den största 

reseplaneringskällan både för affärs- och fritidsresenärer. De främsta webbplatserna där 

resenärer letar information till sin kommande vistelse är bl.a. via sökmotorer, hotells egna 

webbsidor, online resebyråer (OTA) samt kartsidor och sociala medier (Johansson, 2013). 

Användningen av sökmotorer har ökat de senaste åren under planeringsfasen för 

fritidsresenärer och besök på hotellens egna webbplatser har minskat (ibid). Affärsresenärerna 

besöker däremot oftast hotellens egna webbsidor för att boka sin vistelse, därefter kommer 

sökmotorerna (Google, 2014.).  

 

Med internets utveckling och medvetenheten om att resenärerna har nätet som den största 

informationskällan gällande resmål och boende har hotelloperatörer insett att de kan dra 

fördelar genom att etablera sig där (Wong & Law, 2005). Den snabba ökningen av 

konsumenternas internetvanor, mobila och/eller sociala verktyg för resor, shopping, planering 

och bokning leder till att hotellen måste göra sig hemmastadda och förstå vikten av att 

använda dessa olika verktyg (Green & Lomanno, 2012). 

 



7 
 

Green och Lomanno (2012) anser att internet ur ett hotellföretagsperspektiv är en plattform 

för handel, marknadsföring, försäljning och kundengagemang som förändrat företagens 

relation med hotellens intressenter. Dessa förändringar har haft en stor inverkan på bl.a. 

hotellföretagens intäkter, kostnader, prissättning, lagerhållning och ekonomisk avkastning 

(ibid.). För att hotellen ska distribuera sina rum på ett effektivt sätt menar O’Connor och Frew 

(2004) att det är viktigt att distribuera dem i olika elektroniska distributionskanaler, varav en 

kallas Online Travel Agency (OTA). 

 

Online Travel Agency (OTA) 

Expedia.se, booking.com och hotels.com är olika exempel på OTA:er (tredjepartskanaler). 

Kanalernas uppgift handlar om att generera bokningar till hotellen och att skapa 

varumärkeskännedom hos kunder (Anderson, 2009; Myung et al., 2009). O’Connor och Frew 

(2004) menar att tanken med dessa kanaler är att hjälpa konsumenter i sina köpbeslut och 

underlätta för köp. Konsumenterna använder alltså tredjepartskanalerna till att jämföra och 

utforska hotellens varumärke, priser, läge och faciliteter (Anderson, 2009; Myung et al., 

2009). Försäljningen via sådana kanaler började ta fart under 2000-talet (Anderson, 2009). 

 

Hotelloperatörers deltagande i OTA-kanaler kan leda till en bieffekt som gör att hotellet 

genererar fler bokningar från sin egen webbplats (Anderson, 2009). Denna inverkan på 

direktbokningar kallas The Billboard Effect (ibid.). År 2000 kom cirka 11 % av bokningarna 

från hotellens egna webbplatser och bokningsvolymen från hemsidorna ökade dramatiskt 

varje månad (Green & Lomanno, 2012). Enligt Rothstein Sylvesten (2016, 12 januari) 

hanterade hotellen i mitten på 2000-talet cirka 85 % av sina bokningar via internet. 

 

Dock anser Rothstein Sylvesten (2016, 12 januari) att antalet bokningar som kommer från 

egna webbplatser idag är betydligt lägre än vad det var runt 2005. Bidragande faktorer kan 

vara teknikjättarna Google och Apples uppsving 2011, tillsammans med uppstarter av 

metasökföretag, sociala medier och OTA-kanaler (Green & Lomanno, 2012). Enligt 

Smallwood (2016, 14 mars) har på senare år The Billboard Effect ifrågasatts då nya studier 

visat på att kunderna går in på webbplatsen för att få veta mer om hotellet men återvänder 

igen till OTA:erna för att genomföra sin bokning. 
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OTA:erna bidrar med att öka hotellens beläggning och hjälper till att exponera dem för 

allmänheten (Anderson, 2009; Myung et al., 2009). Sedan hotellen började samarbeta med 

olika Online Travel Agencies har dessa, med sina välutvecklade tekniska plattformar och 

välbesökta webbplatser, varit ett bra stöd för hotelloperatörerna i deras strävan efter högre 

intäkter och beläggning (Graham, 2016, 17 mars). Varför menar då hotelloperatörer idag att 

det är ett problem med OTA-kanalerna?  

 

Varje OTA tar ut en provision mellan 10 % – 35 % på logipriset (Green & Lomanno, 2012; 

Johansson, 2013). Detta leder till höga försäljnings- och distributionskostnader för hotellet. 

Distributionskostnaderna och stadigt ökade bokningsvolymer från tredjepartskanaler gör att 

det blir allt svårare för hotelloperatörerna att upprätthålla sin vinstmarginal (Green & 

Lomanno, 2012). En stor anledning till att OTA:erna genererar mycket bokningar är deras 

förmåga att behärska användarupplevelsen och göra bokningsprocessen lätt för 

konsumenterna (Smallwood, 2016, 14 mars). Ytterligare faktorer kan vara OTA:ernas 

omedelbara prisjämförelser, liksom den snabba överblicken som ges över vilka hotell som 

finns på en viss destination (Graham, 2016, 17 mars).  

 

I tidigare forskning framkommer det att hotell bör satsa på att sälja majoriteten av sina 

hotellrum via den egna webbsidan då det är mest fördelaktigt att få bokningar därifrån 

(Myung et al., 2009; Choi & Kimes, 2002). Detta leder till minskade provisionskostnader då 

det är det kostnadseffektivaste sättet att distribuera sina rum på samtidigt som hotellen ökar 

sin lönsamhet (Wong & Law, 2005). 

 

Mäta effektivitet – ett nytt nyckeltal behövs. 

Dagens hotelloperatörer är missnöjda med att inte få behålla lika stor del av intäkterna som 

tidigare eftersom kostnader för kundförvärvet ökar i snabbare takt än priserna 

(Hotelmarketing, 2014). Detta innebär att anskaffningskostnaderna – alltså kostnader som 

företaget har när de förvärvar en ny kund har blivit allt mer uppmärksammade eftersom de 

eskalerat (Freed, 2015, 23 juni). Även den summa som blir kvar av omsättningen efter att alla 

kostnader har betalats, den så kallade rörelsemarginalen, pressas hårdare för varje år och är 

något hotelloperatörerna försöker motverka (ibid.). Det har gjort att de blivit mer medvetna 

om behovet av att maximera bidraget till bruttoresultatet och minska distributionskostnaderna 

(Choi & Kimes, 2002).  
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I dag används olika indikatorer/nyckeltal för att mäta hotellens effektivitet (Maier, 2012). En 

av dessa är RevPAR Revenue per available room (ibid.). RevPAR är ett nyckeltal eller ett så 

kallat prestandamått som visar hur bra hotellen är på att ta betalt för sina rum samtidigt som 

det kan indikera på några generella marknadstrender (Younes & Kett, 2003). Slattery (2002) 

beskriver RevPAR som en effektiv måttstock av balansen mellan utbud och efterfrågan av 

hotellrum. Problemet är att detta mått inte tar hänsyn till några kostnader och blir därmed 

missvisande (Younes & Kett, 2003). En bidragande faktor till detta är att försäljningen av 

hotellrum via tredjepartskanaler ökar (ibid.). Slattery (2002) menar att gapet mellan RevPAR 

och rapporterad RevPAR-statistik har blivit för stort för att ignoreras och lett till att det blivit 

ett opålitligt och ineffektivt mått (ibid.). 

 

Eftersom anskaffningskostnaderna blivit allt mer uppmärksammade efterlyser hotellindustrin 

nya intäktsmått då RevPAR inte tar hänsyn till detta (Hotelmarketing, 2014). Enligt Freed 

(2015, 23 juni) är det orsaken till att specialister kommit med ett förslag om ett nytt nyckeltal 

för att mäta och jämföra hotelloperatörernas framgång. Det alternativa nyckeltalet eller 

mätvärdet kallas Net RevPAR (Freed 2015, 23 juni; Greenhalgh, 2014, september; 

Hotelmarketing, 2014). Skillnaden mellan RevPAR och Net RevPAR är att den senare tar 

hänsyn till anskaffningskostnaderna i utfallet (Hotelmarketing 2014; Freed 2015, 23 juni). 

Detta innebär att distributionskostnader som marknadsföringskostnader samt provisioner till 

tredjepartskanaler subtraheras från intäkterna som sedan divideras med antalet tillgängliga 

rum (Hotelmarketing 2014; Freed 2015, 23 juni). 

 

Net RevPAR    RevPAR 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟 −
(𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 + 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟)

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑟𝑢𝑚
                         

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑟𝑢𝑚
 

 
Figur 1. Beräkning för Net RevPAR och RevPAR 

 

Varför ha en effektiv webbsida? 

Hotelloperatörers egna webbsidor är det billigaste sättet att distribuera sina rum på (Myung et 

al., 2009; Choi & Kimes, 2002). Statistik från Googles (2014) studie visar att konsumenterna 

fortfarande besöker hotellets webbplats i sin planeringsfas av en vistelse. Detta innebär att 

hotellens egna webbplatser måste användas mer effektivt och locka besökarna att boka sin 

vistelse där (Myung et al., 2009). Några fördelar med att hotell arbetar mycket med sin egen 
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webbsida är att det minskar hotellets beroende av mellanhänder samt deras 

distributionskostnader (Wong & Law, 2005; Yeung & Law, 2006).  

 

Om hotelloperatörerna har förståelse för hur konsumenterna agerar på internet kan det leda till 

ökade intäkter (Wong & Law, 2005). Lee (2016, 15 mars) menar att utmaningen är att få de 

som besöker hotellens webbplats att göra en bokning där direkt. Detta då det idag finns många 

andra kanaler att använda sig av vid bokningen av ett hotellrum (ibid.). Trots att 

konsumenterna besöker hotellens webbplatser är det inte givet att de bokar sin vistelse där 

utan de kan likväl gå till en OTA-kanal för att genomföra bokningen (Smallwood, 2016, 14 

mars). För att detta inte ska ske kan en effektiv, enklare och mer tilltalande webbplats vara till 

hjälp (ibid.).  

 

Hur ska en effektiv webbplats vara? 

En effektiv webbsida bör vara enkel att navigera, lätt att använda och förstå samt vara effektiv 

och konsekvent (Musante, Bojanic & Zhang, 2009; Yeung & Law, 2006). Upplever gästerna 

att webbsidan är tilltalande och lätt att navigera är det mer troligt att de genomför en bokning 

(ibid.). Wong och Law (2005) visar i sin forskning att informationen på webbsidan ska vara 

givande och av hög kvalitet när en resenär ska göra en bokning. Tiden det tar att fastställa ett 

beslut om en bokning ska genomföras eller ej är också väsentlig (ibid.). Ytterligare en viktig 

faktor är att priserna finns med samt att betalningsmetoderna är säkra (ibid.). Webbplatsen bör 

samtidigt skapa ett förtroende för konsumenterna (Yeung & Law, 2006). Detta förtroende 

omfattar bakgrundsinformation om företaget, detaljerad beskrivning av produkterna/tjänsterna 

som hotellet erbjuder samt att resenärernas personuppgifter skyddas (ibid.). Fler åtgärder som 

kan generera mer intäkter är att säkerställa webbsidans innehåll, göra sidan mer attraktiv så att 

konsumenternas uppmärksamhet fångas samt att uppmuntra besökare att boka direkt på 

webbplatsen (Lee, 2016, 15 mars).  

 

Statistik visar att det är fler enheter än bara datorer som används när planering eller bokning 

av ett hotellrum sker (Johansson, 2013). Smarta mobiler och surfplattor har blivit allt mer 

vanliga att använda än tidigare och 75 % av resenärerna växlar mellan att använda olika 

enheter (ibid.). Det visar sig att 83 % av alla fritidsresenärer någon gång har upplevt resesidor 

som inte är optimerade för smarta enheter, enligt Googles (2014) studie. Detta orsakade att 20 

% av resenärerna gick till en konkurrents webbplats istället (ibid.). 
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Om konsumenten anser att webbplatsen är svår att använda är det troligare att denne inte 

kommer fortsätta använda den (Yeung & Law, 2006). Några av svårigheterna som upplevs av 

besökarna kan vara komplicerade och långa bokningsprocesser, desorienterande 

navigationssystem och tekniska felmeddelanden (ibid.). I förlängningen leder det till en 

minskad försäljning och en förlust av potentiella kunder (Yeung & Law, 2006). Hur kan 

hotellen förebygga detta? 

 

Cornell University är en specialiserad handelshögskola för hotellbranschen (Cornell, 2016). 

Idag ses skolan som Hospitality forskningens centrum och expanderar både kvaliteten och 

omfattningen av forskning till besöksnäringen och dess relaterade tjänstenäringar (ibid.). På 

Cornell University har Jameson (2013) tagit fram en modell för att bl.a. ta reda på 

användarvänligheten på hotells webbsidor. Modellen bygger på ett scenario med en uppgift 

där ett antal personer ska navigera efter information på ett hotells webbsida och sedan besvara 

ett antal frågor (ibid.). I frågeformuläret kommer deltagarna att fatta ett beslut angående 

uppgiften de fått samt motivera varför de tagit just det beslutet och sedan ge förslag till 

förbättringar (ibid.). Vidare kan modellen hjälpa hotelloperatörer med att jämföra hotellets 

konkurrenskraft. Testpersonerna genomför då samma undersökning på både hotellets egna 

och konkurrenternas webbplats (Jameson, 2013). Modellen kan därmed utgöra ett mindre 

kostsamt alternativ än att t.ex. hyra in en konsult som utför samma uppgift (ibid.). 

 

 

Syfte 

Att analysera vad som bör utvecklas på mindre svenska hotells webbplatser för att de ska bli 

mer effektiva som säljkanaler. 

 

 

Metod och material 

Jamesons (2013) modell som beskrivs ovan, vars syfte är att undersöka effektiviteten och 

användarvänligheten på olika webbsidor, ligger till grund för detta arbete. Modellen har 

används som ett utvärderingsinstrument för att pröva dess reliabilitet och har anpassats efter 

den svenska hotellmarknaden. Nedan följer en beskrivning av hur det gjorts samt på vilket sätt 

undersökningen har genomförts.  
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Litteratur- och databasinsamling 

Leisure Tourism, Summon och ProQuest är olika databaser som har används för att få fram 

litteratur till den teoretiska bakgrunden. Sökningar har även gjorts på internet för att få fram 

mer information med olika synvinklar till bakgrunden. Ett sätt att maximera sökningarna i 

databaserna är genom användningen av s.k. operatorer ”and”, ”or” och ”not” (Bryman, 2011). 

Dessa användes för att optimera sökresultatet och få fram ett mer hanterbart resultat som var 

relevant för arbetet. Resultatet av sökningarna sammanställdes i en sökmatris som kan ses i 

bilaga 1. Detta då Bryman (2011) menar att det är viktigt att föra anteckningar över hur 

sökningarna genomförts. Sökmatrisen visar bl.a. vilka databaser och sökord som använts samt 

hur många artiklar som har hämtats från respektive sökning.  

 

Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes innan de riktiga undersökningarna utfördes. Detta för att se över 

genomförandet av undersökningen, testa frågorna så de tolkades på önskat sätt och få en 

chans att testa den teknik som behövdes i undersökningen. Detta överensstämmer med vad 

Patel och Davidson (2011) och Bryman (2011) menar att en pilotstudie används till. En sådan 

förundersökning motsvarar den egentliga undersökningen men i mindre skala (Patel & 

Davidson, 2011).  

 

Enligt Bryman (2011) behövs inte någon pilotstudie göras om redan färdiga frågor används 

som forskare vid tidigare tillfällen prövat och tillämpat. Trots detta har en pilotstudie 

genomförts då frågorna som användes har översatts från engelska till svenska. Under 

pilotstudien framkom det att deltagarna var tvungna att ta med sig egna datorer då de som 

fanns i sensoriska laboratoriet på Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan inte hade den 

prestanda som krävdes och var alldeles för långsamma för att undersöka webbsidors 

effektivitet.  

 

Urval 

I denna studie har två grupper á fem personer deltagit vid olika tidpunkter. Detta har gjorts 

med Jamesons (2013) studie i åtanke där det framgår att fem personer identifierar störst 

mängd problem. Börjar antalet deltagare överstiga 15 har det visat sig att det inte bidrar med 

särskilt mycket ny användbar information än det som redan framkommit med färre deltagare 

(ibid.).  Ett bekvämlighetsurval har gjorts med slumpmässigt utvalda deltagare från 
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Restaurang- och hotellhögskolan. Anledningen till att dessa personer valdes ut berodde främst 

på deras antagna kunskaper om och intresse för hotellbranschen. De webbplatser som valts ut 

tillhör tre mindre svenska hotell runtom i landet. Dessa valdes då de inte har en hotellkedjas 

uppbackning med dess stordriftsfördelar i form av bl.a. försäljning, koncept och 

marknadsföring – något som i sin tur gör att det fristående hotellet får högre kostnader 

(Carlbäck, 2011, 21 december). Dessa kostnader kommer bl.a. från att hotellet sköter sin 

webbsida själv och får göra all marknadsföring på egen hand (FranchiseNet, 2016).   

 

Utformning av utvärderingsinstrument 

Då undersökningen redan bygger på en modell som är framtagen av Jameson (2013) har 

modellens reliabilitet testats och anpassats till den svenska hotellnäringen. Frågorna 

genomfördes via EyeQuestion och undersökningen ägde rum i sensoriska laboratoriet på 

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. Modellen består av nio frågor som bl.a. bygger 

på användarens åsikt om hotell-webbsidor utifrån en given situation (Jameson, 2013), alltså 

uppgiften i scenariot.  

 

Scenario och uppgift  

Ett scenario som visas i bilaga 3 har utformats efter Jamesons (2013) exempel men 

modifierats och anpassats med en trovärdig frågeställning gällande de tre hotell som valts ut. 

Respondenterna har sedan utifrån uppgiften använt sig av webbplatserna för att finna den 

information som behövs för att besvara en enkät för varje hotell. Detta är den första delen av 

frågeformuläret och kan ses som den mer kvantitativa delen av undersökningen. Att det är 

kvantitativt beror på att det är en insamling av mer numerisk data (Bryman, 2011) och 

behandlar frågorna som rör hur (Patel & Davidson, 2011). 

 

Frågornas utformning 

Frågorna har översatts från engelska till svenska och visas i bilaga 4. Spörsmålen 

kompletterats med ytterligare två frågor om demografi för att se om det var någon skillnad i 

vad kön i olika åldrar tyckte. Patel och Davidson (2011) menar att det är bra att börja ett 

frågeformulär med neutrala frågor som gör att respondenten känner sig bekväm. Detta låg 

också till grund för valet att lägga till två extra frågor i början. Frågorna kan beskrivas vara 

uppbyggda efter vad Patel och Davidson (2011) kallar för omvänd tratt-teknik. Detta innebär 

att respondenten besvarar mer specifika frågor till en början och övergår sedan till mer öppna 
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spörsmål (ibid.). Frågorna som var öppna handlade mer om hur respondenterna uppfattade 

webbsidans användarvänlighet och besvarar mer frågorna vad och varför. Detta menar Patel 

och Davidson (2011) bidrar till att den delen blir mer kvalitativt inriktad.  

 

Alla frågor har varit obligatoriska att besvara för att kunna gå vidare i formuläret. Detta 

gjordes för att minimera risken för vad Patel och Davidson (2011) kallar för internt bortfall. 

Det uppstår när exempelvis någon respondent låter bli att svara på en fråga (ibid.). 

 

Reliabilitet och validitet 

Patel och Davidson (2011) anser att det kan finnas viss osäkerhet när insamlingen av data 

sker. För att säkerställa att studien hade god validitet och reliabilitet gjordes undersökningen 

två gånger med fem olika deltagare vid varje tillfälle. Turordningen av hotellen ändrades inför 

den andra gruppen för att förhindra att svaren blev påverkade om hotellet var först eller sist i 

turordningen. Undersökningen skedde under kontrollerade former något som liknas vid vad 

Patel och Davidson (2011) kallar för enkät under ledning. Detta gjordes för att säkerställa att 

alla svar från undersökningen kom in eftersom Bryman (2011) menar att enkätundersökningar 

ofta medför ett ganska stort bortfall. En annan nackdel är att det inte går att hjälpa 

respondenterna vid enkätundersökningar (ibid.). Detta har också eliminerats då 

undersökningarna gjordes under kontrollerade former.  

 

Dagbok 

Bryman (2011) anser att enkäter inte kan bidra med att samla tilläggsinformation som det kan 

göras vid en intervju. Då själva undersökningen inte berör metoden, som är en del av studiens 

syfte, utan enbart hotellens webbplatsers effektivitet och användarvänlighet har en dagbok 

förts under undersökningarnas gång. Bryman (2011) kallar det forskarstyrd dagbok som utgör 

ett alternativ till observation. Enligt Patel och Davidson (2011) kompletterar dagboken 

informationsinsamlandet för en kvalitativ bearbetning. För den här studien har dagboken 

fungerat som ett komplement till frågeformuläret där deltagarnas feedback på modellen förts 

in samt egna iakttagelser under undersökningens gång för att kunna svara på studiens syfte.  
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Metod/Teori för analys av datan 

Enligt Öhlander (2011) handlar en analys om att kartlägga och organisera den insamlade 

informationen som kan ha en inverkan på det problem som undersöks. Målet är att komma 

fram till något nytt eller ge en beskrivning som inte visade sig från början (ibid.). 

 

Analys av kvantitativ data 

I de slutna frågorna som främst berör hur lång tid det tog att fatta ett beslut och hur många 

sidvisningar som gjorts har programmet EyeQuestion använts för att sammanställa utfallet av 

de kvantitativa svaren. Dessa delar av resultaten har sedan omvandlats till diagram för att 

lättare kunna jämföra och analysera de inhämtade värden och data som framkommit.  

 

Innehållsanalys 

I det kvalitativa avsnittet i formuläret, delen med öppna frågor, har en innehållsanalys av de 

insamlade svaren gjorts. Graneheim och Lundman (2004) menar att innehållsanalysen handlar 

om att skapa pålitlighet och trovärdighet. Bryman (2011) tillägger att det handlar om att 

uppenbara innehållet på ett systematiskt och objektivt sätt.  

 

Till att börja med har olika meningsenheter tagits från svaren i den kvalitativa delen av 

frågorna. Detta för att hänvisa till olika delar av råmaterialet (Bryman, 2011). Frågeformulär, 

fråga samt svar har noterats i början för att lätt kunna hitta och gå tillbaka till råmaterialet. 

Meningsenheterna har i sin tur kodats. Att de kodas handlar om att hitta mönster och likheter 

enligt Öhlander (2011). Efter kodningen har underrubriker skapats som i sin tur blivit till 

uppenbara kategorier som speglar och förtydligar kontentan i meningarna. Vidare menar 

Öhlander (2011) att kategorierna är till för att göra jämförelser och sätta in materialet i en 

teoretisk ram. Nedan visas en del av innehållsanalysen för att förtydliga dess arbetsprocess. 

 

Tabell 1. Del av innehållsanalysprocessen – från meningsenheter till kategorier.  

Meningsenheter: Koder: Under 

kategorier: 

Kategorier: 

1.14.3 Hade associationer 

utifrån färgvalet på 

hemsidan om att jag skulle 

hem till en gammal tant och 

dricka te. 

 

2.13.1 Jag tyckte om denna 

Färgval 

 

 

 

 

 

Säkerhet 

Design 

 

 

 

 

 

Känslor 

Effektivitet 

 

 

 

 

 

Helhetstänk 
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webbsida, man kände sig 

säker. 

 

3.12.1 Informationen är 

samlad på rätt ställe och 

man hittar all information 

man behöver. 

 

 

 

Ordning & 

reda 

 

 

 

 

 

Struktur 

 

 

 

 

 

 

Användarvänlighet 

 

 

 
För att minimera risken för att ha påverkat analysprocessen med egna värderingar och vara så 

objektiv till resultatet som möjligt har meningsenheterna kopierats direkt från svaren från 

undersökningen. Graneheim och Lundman (2004) menar att trovärdigheten ökar om resultaten 

presenteras på ett sätt som gör det möjligt för läsaren att leta efter alternativa tolkningar. 

Uppdelningen har därför gjorts på ett systematiskt och konsekvent sätt för att visa transparens 

i analysprocessen och för att andra ska kunna använda sig av samma metod eller 

tillvägagångssätt. 

 

 

Etisk planering för studiens genomförande  

I denna studie har hänsyn tagits till de fyra krav som finns och används som etiska principer 

vid samhällsvetenskaplig forskning. Dessa fyra krav är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011; Patel & Davidson, 2011). 

Informationskravet handlar om att informera de personer som är involverade i studien om vad 

syftet är samt hur informationen som samlas in från respondenterna behandlas (ibid.). 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien deltar helt frivilligt och kan avsluta när som 

helst. Konfidentialitetskravet går ut på att all den information som insamlas av personer i 

studien ska hanteras med försiktighet (ibid.). Det fjärde kravet, nyttjandekravet handlar om att 

uppgifterna som samlats in från respondenterna endast kommer att användas för 

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

 

I studien har dessa krav tagits i beaktande genom att alla deltagare informerades om vad syftet 

var och hur informationen de bidrog med skulle användas. Personerna fick själva bestämma 

om de ville delta i studien. Deras uppgifter har behandlats anonymt genom hela arbetet och 

endast använts för studiens ändamål.    
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Resultat 

Av de tio slumpmässigt utvalda deltagarna var 80 % av respondenterna kvinnor och 20 % 

män. Samtidigt var majoriteten av de svarande mellan 18 – 25 år. Nedan redovisas studiens 

bortfall som följs av en presentation av de kvantitativa- och kvalitativa resultaten.   

 

Bortfallsanalys 

Efter att ha analyserat den kvantitativa delen på undersökningen upptäcktes det att de två 

rankningsfrågorna hade misstolkats av respondenterna och därmed anses inte svaren vara 

korrekta och tillförlitliga – något som låg till grund för bortfallet.  

 

Resultatet på de frågorna som plockas bort visas i diagrammen nedan: 

 

 
Figur 2. Resultatet av webbplatsernas användarvänlighet. 

 

 
Figur 3. Resultatet av hur informativa webbplatserna var. 
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Resultat för scenariot/uppgiften 

Diagrammet nedan visar hur många sidor respondenterna i genomsnitt använde sig av innan 

de fattade sitt beslut. 

 

 

Figur 4. Hotellens genomsnittliga sidvisningar. 

 

Hotell 3 hade dubbelt så många sidvisningar än hotell 2 samtidigt som hotell 1 hade i 

genomsnitt fem sidvisningar innan något beslut fattades.  

 

Nedan visas genomsnittstiden som respondenterna behövde för att fatta sitt beslut. 

 

 

Figur 5. Genomsnittstid för att fatta beslut. 

 

Bland de olika hotellen skiljde tidsspannet mellan en till elva minuter innan ett beslut fattades. 

För hotell 1 var den på 3,8 minuter. På hotell 3 utnyttjade respondenterna mest tid med 4,6 

minuter medan hotell 2 tog minst tid i anspråk vars genomsnittstid var 3,5 minuter.  
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Fördelningen i % av respondenternas beslutstagande 

 

Figur 6. Hur många procent av respondenterna som tog beslutet ja respektive nej. 

 

Ovan kan det utläsas att hotell 2 genererade flest potentiella bokningar med 70 % ja samtidigt 

som hotell 1 fick flest nej då 60 % av respondenterna valde bort hotellet. För hotell 3 var det 

omvänt, de fick 60 % ja och 40 % nej.  

 

Vad bör utvecklas för att webbsidorna ska generera fler bokningar? 

Efter att ha analyserat de öppna frågornas svar angående vad som var positivt respektive 

negativt samt förbättringar från de tre olika webbplatserna framkommer det några 

gemensamma nämnare för vad som bör utvecklas. Dessa redovisas i figuren nedan. 

 

 

Figur 7. Innehållsanalys av öppna frågor från koder till tema. 
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I figuren ovan framkommer det att användarvänlighet, effektivitet samt helhetstänk är viktiga 

komponenter för en effektiv webbsida. Nedan redovisas hur de tre kategorierna uppstått ur 

resultatet från de öppna enkätfrågorna. 

 

Användarvänlighet 

Det framkommer ofta om sidan har varit lätt eller svår att navigera och vad som har varit 

orsaken till det, exempelvis att viktig information för respondenternas ändamål bäddats in 

tillsammans med reklam/säljtext, eller att den var för utspridd och svårhittad. Kommentarer 

som har berört detta har bildat huvudkategorin användarvänlighet som visar sig vara en viktig 

del för att göra webbplatser mer effektiva. Nedan visas några synpunkter från respondenterna. 

 

 Hemsidan kändes lite rörig man visste inte vilken rubrik man skulle klicka på. 

 En mer användarvänlig bokningsfunktion. 

 

Effektivitet 

 Informationen är samlad på ett ställe och man hittar all information man behöver. 

 Hade associationer utifrån färgvalet på hemsidan om att jag skulle gå hem till en gammal tant 

och dricka te. 

 Behagliga färger, modernt intryck ökar besökslusten. 

 

Ovan visas några omdömen från studiens undersökning. Hur mycket information och vilken 

typ av information som saknas på de olika webbplatserna är något fler kommentarer belyser. 

Webbplatsernas färger, design, bilder och layout är något som flitigt kommenteras. Hur 

hotellet kommunicerar via sin hemsida har också visat sig vara en väsentlig del. Feedbacken 

har gjort att huvudkategorin effektivitet skapats.  

 

Helhetstänk 

Flera av kommentarerna varav några som exemplifieras nedan, betonar vikten av att förmedla 

känslor via bilder och färger på webbplatsen. Andra kommentarer visar på betydelsen av att 

informera om omgivningen och hotellets olika delar. Feedbacken som berört dessa delar har 

bildat huvudkategorin helhetstänk. 

 

 Webbplatsen erbjuder många språkmöjligheter. 

 Den här webbsidan gjorde att man kände sig säker. 
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 Utveckla informationen rörande restaurang och meny.  

 

Hur fungerade modellen som utvärderar webbplatsernas 

användarvänlighet? 

Utifrån dagboken som fördes under undersökningens gång framkom det att majoriteten av 

deltagarna ser modellen som ett användbart verktyg för hotelloperatörer för att utvärdera 

användarvänligheten för deras webbplatser. Kritiken som framkom bestod i att några av 

frågorna ansågs vara återkommande och att deltagarna svarat på dem tidigare. Detta orsakade 

viss irritation hos några deltagare. Rangordningsfrågorna, vars alternativ var på en skala från 

1-5, gjorde respondenterna förvirrade då alternativen inte var tillräckligt tydliga för hur 

deltagarna skulle tolka skalan. Detta medförde att svaren inte kom att överensstämma med 

kommentarerna till varför de svarade som de gjorde. 

 

Den tid som undersökningen tog i anspråk rådde det delade meningar om. Några respondenter 

menade att det tog för lång tid att genomföra enkäterna medan andra tyckte tidsåtgången inte 

var något problem. Vissa deltagare ansåg att det hade räckt att undersöka två hotell. Trots 

detta upplevdes det som om alla respondenter tog god tid på sig att svara på frågorna och 

visade intresse för uppgiften.  

 

 

Diskussion av resultatet  

Användarvänlighet, effektivitet och helhetstänk bör utvecklas på svenska hotells webbplatser 

och Jamesons (2013) modell kan vara ett användbart analysverktyg för att utvärdera 

hotelloperatörers webbplatser – vilket diskuteras nedan. 

 

Webbplatsen som genererade minst potentiella bokningar var den sida som hade näst flest 

sidvisningar. I Jamesons (2013) studie framkommer det att ett färre antal sidvisningar leder 

till fler ”nej”-beslut vilket skiljer sig från det resultat som framkommit i den här studien. 

Jameson (2013) kommer också fram till att de som spenderar längst tid på en webbplats också 

mest sannolikt behåller hotellet i ”ja”-kategorin för att kunna göra en möjlig bokning. Detta 

överensstämmer inte helt med det som framkommit i den här studien då flest respondenter 

använt minst tid på den webbsida som genererat flest potentiella bokningar. Utifrån detta blir 

det svårt att tolka hur tid och antal sidvisningar påverkar beslutstagandet eftersom resultaten 
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skiljer sig åt. De demografiska frågorna som lades till i den här studien kan vara en 

bidragande faktor till detta eftersom Jameson (2013) inte har med några demografiska frågor i 

sin studie. Värderingar, tycke och smak är individuellt och olika mellan kön och ålder vilket 

bör finnas i åtanke vid tolkning av de två olika studiernas resultat. 

 

Vad bör utvecklas på mindre svenska hotells webbplatser? 

I resultatet framhävs tre huvudkategorier hotelloperatörerna bör arbeta med för att uppnå en 

effektiv webbsida; användarvänlighet, effektivitet och helhetstänk. Det är faktorer som kan 

vara avgörande för om kunden gör en bokning på hotellets webbplats eller om bokningen görs 

på en OTA-kanal. Detta överensstämmer med hur hotelloperatörer undviker att förlora 

bokningar till OTA-kanaler enligt Smallwood (2016, 14 mars). 

 

Användarvänlighet 

Att användarvänligheten är en faktor som spelar en betydelsefull roll för effektiva 

webbplatser stärks av Musante et al. (2009) och Yeung & Law (2006), då de poängterar 

vikten av att ha en webbsida som är användarvänlig och enkel att navigera då det är mer 

troligt att besökarna gör en bokning om sidan är lätt att använda. Lee (2016, 15 mars) håller 

med om vikten av att arbeta med att utveckla webbsidan så den blir mer lockande för 

besökarna att boka på eftersom det finns många substitut att välja på i samband med en 

bokning. 

 

Webbsidornas konstruktion, struktur och navigation är faktorer som framkommer i resultatet. 

Dessa komponenter bör hotelloperatörerna ständigt arbeta med och utveckla. Smallwood 

(2016, 14 mars) menar att OTA-kanalerna genererar en stor del av bokningarna eftersom de 

gör användarupplevelsen lätt för konsumenterna. I och med det ses användarvänligheten som 

en väsentlig del för en effektiv webbplats och något hotelloperatörer skulle kunna ta lärdom 

av. Johansson (2013) tillägger dessutom vikten av att göra sin webbsida responsiv då fler 

enheter än datorer kan komma att användas för att besöka den. Både Google (2014) och 

Johansson (2013) är eniga om att det finns risk för att förlora potentiella bokningar till andra 

kanaler eller konkurrenter om det är brister i användarvänligheten på hotellens webbsidor, 

vilket ytterligare förstärker denna del som grundläggande för skapandet av en effektiv 

säljkanal. 
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Effektivitet 

I resultatet framkommer att de undersökta webbsidornas layout, design och sättet vilket 

hotellen förmedlar information på bidrar till webbplatsernas effektivitet. Det framkommer att 

webbplatsen som genererade flest antal potentiella bokningar tog minst tid i anspråk för att 

fatta ett beslut samt hade lägst antal sidvisningar. För många besökare är tiden dyrbar och 

finner konsumenten informationen den söker snabbt ökar chansen för att generera bokningar 

från den egna webbplatsen. Detta överensstämmer med vad Wong och Law (2005) kommer 

fram till i sin forskning om att tidsåtgång är väsentligt för en effektiv webbplats. Mellan en till 

elva minuter användes av respondenterna för att fatta ett beslut. Detta påvisar att människor 

behöver olika lång tid på sig för att ta ett beslut.  

 

Studien visar också att webbplatsen som krävde flest sidvisningar och längst besökstid 

genererade näst flest potentiella bokningar. Detta motsäger Wong och Laws (2005) forskning 

och det visar också på respondenternas skillnader i hur de upplever sidans layout och design. 

Detta gör det svårt för hotelloperatörer att designa och utforma sin webbplats för att tilltala så 

många personer som möjligt och visar på vikten av att anpassa sin webbplats efter den 

målgrupp hotellet vänder sig mot. 

 

För hotelloperatörer är egna webbsidor det billigaste och lönsammaste sättet att distribuera 

sina rum på då provisionskostnaderna är lägre, dock måste webbplatserna användas mer 

effektivt och locka besökarna att boka där (Myung et al., 2009; Choi & Kimes, 2002). Detta 

styrker resultatet i den här studien då det framkommer att utformandet av designen och 

layouten är delar som ligger till grund för om konsumenterna väljer att boka direkt på 

webbsidan eller inte. För hotelloperatören är det viktigt att attrahera sina målgrupper och 

spegla verksamhetens vision på webbplatsen. 

 

Wong och Law (2005) tillägger att hotelloperatörer behöver skapa sig en förståelse för hur 

konsumenterna agerar på internet för att kunna öka sina intäkter. Har hotelloperatörerna denna 

förståelse kan de dra nytta av detta genom att vara kreativa och exempelvis skapa personliga 

erbjudanden som endast finns på deras webbplats. Samtidigt poängterar O’Connor och Frew 

(2004) vikten av att distribuera sina rum i olika elektroniska distributionskanaler. Men 

eftersom det trots allt är billigast att distribuera sina rum via den egna webbplatsen bör det 

återigen vara en god idé att ha unika erbjudanden som endast återfinns på hotelloperatörens 

egen webbsida. Hotellen bör dock givetvis fortfarande vara med på andra distributionskanaler 
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för att nå en större marknad, något som överensstämmer med Anderson (2009) och Myung et 

al. (2009). Detta innebär att hotellen inte bör bortse från att exponera och medverka på andra 

platser på internet, som exempelvis sociala medier, vilket överensstämmer med Green och 

Lomannos (2012) studie. Medverkan i dessa kanaler kan bidra till att hotellet synliggörs för 

fler potentiella kunder samtidigt som det är ett snabbt, billigt och enkelt sätt att få ut 

erbjudanden. Detta i sin tur kan driva trafiken till den egna webbplatsen och därigenom 

generera fler bokningar vilket minskar provisionskostnaderna och ökar hotellets lönsamhet. 

 

Däremot bör hotellen inte försöka motarbeta OTA-kanalernas kundflöde utan istället ta till 

vara på detta och vända det till hotellets fördel, något som är i linje med vad Graham (2016, 

17 mars) uttrycker. Det innebär att när kunden väl kommer till hotellet efter att ha bokat via 

en OTA kan hotellet istället försöka omvandla denne att bli lojal och återkomma genom att 

boka via den egna webbplatsen.  

 

Helhetstänk 

Känslor, samarbete och gemenskap är några av de grundläggande delarna för en effektiv 

webbsida i den här studien. Att webbsidan förmedlar känslor är något som har likheter med 

vad Lee (2016, 15 mars) anser om effektiva webbplatser. Bilder och färger är några saker som 

kan hjälpa till att förmedla känslor, något den här undersökningen påvisar. Andra åtgärder för 

en effektiv webbsida menar Lee (2016, 15 mars) är att säkerställa innehållet på webbplatsen, 

något som Yeung och Law (2006) håller med om behövs för att konsumenten ska få 

förtroende för verksamheten och dess webbplats. Detta tyder på att alla delar påverkar hur 

man ser på verksamheten och är viktiga för helhetsintrycket. Informationen om hotellets alla 

delar bör finnas lättillgängligt på webbplatsen, vilket ligger i linje med vad Musante et al. 

(2009) samt Yeung och Law (2006) menar. 

 

I dagens läge ökar distributionskostnaderna och bokningsvolymerna från tredjepartskanaler 

vilket leder till ett problem för hotelloperatörerna då de inte kan upprätthålla sina 

vinstmarginaler (Green & Lomanno, 2012). Graham (2016, 17 mars) uttrycker att 

anledningen till detta kan vara att OTA-kanalerna ger konsumenten möjlighet att jämföra 

olika hotell och priser på destinationen på en och samma sida. Att kunder besöker hotellets 

webbplats för att få mer information men sedan genomför sin bokning via en OTA-kanal visar 

på att hotellen bör utveckla webbplatsen i sin helhet, något som också innefattar 

bokningsfunktionen. Detta kan avstyra kunden från att gå till en OTA och göra sin bokning 
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och istället genomföra den på hotellets webbplats – något som skulle kunna öka 

verksamhetens effektivitet och lönsamhet. 

 

Hur kan hotelloperatörer mäta och jämföra webbsidans effektivitet? 

Net RevPAR 

För hotelloperatörer är det viktigt att hålla koll på hur många bokningar som kommer från 

varje distributionskanal, inte minst på grund av de olika provisionskostnaderna. Att kunna 

mäta hur effektiva de olika distributionskanalerna är kan vara betydelsefullt för 

hotelloperatörernas lönsamhet. Net RevPAR tar hänsyn till anskaffningskostnaderna och bör 

därför kunna hjälpa hotelloperatörer med att mäta hotellens effektivitet då det är ett mer 

rättvist mått eftersom marknadsföringskostnader och provisioner är borträknade från 

logiintäkterna. Detta styrker Freed (2015, 23 juni), Greenhalgh (2014, september) samt 

Hotelmarketing (2014) då dessa menar att ett nytt nyckeltal behövs för att mäta och jämföra 

hotellens effektivitet och framgång.  

 

Modellen 

Jamesons (2013) modell för att jämföra och testa användarvänligheten på hotells webbplatsers 

visar sig vara ett verktyg för hotelloperatörer att använda sig av på egen hand för att 

undersöka och jämföra webbsidors effektivitet. Detta styrker resultatet i den här studien. 

Fristående hotell har inte har samma stordriftsfördelar som kedjehotell och modellen kan vara 

ett mindre kostsamt alternativ att använda sig av vid undersökningar av den egna webbsidans 

effektivitet, men också vid undersökning av webbsidans konkurrenskraft gentemot sina 

konkurrenter – något som styrks av Jameson (2013). 

 

Dock är det några aspekter som saknas i modellen och som skulle kunna utvecklas för att bli 

ett ännu bättre analysverktyg. Som framkommer av studiens resultat handlar det främst om 

hotell-webbplatsernas bokningsfunktion. Att ha en användarvänlig och enkel 

bokningsfunktion hänger ihop med att ha en effektiv webbsida. Utan en välfungerande 

bokningstjänst är det svårt att skapa en effektiv säljkanal. Att göra webbsidan responsiv kan 

bidra med fler bokningar då kunderna idag använder olika enheter, vilket stärks av både 

Johansson (2013) och Google (2014). För att undersöka responsiviteten skulle modellen 

kunna kompletteras med frågor om detta. Ett annat förslag kan vara att deltagarna får testa de 

olika sidornas responsivitet på andra enheter än datorer under undersökningen eller att de 
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genomför hela eller ett modifierat test på andra enheter för att undersöka 

användarvänligheten.  

 

 

Metod- och materialdiskussion 

Att merparten av de som svarade var mellan 18 – 25 år kan ha påverkat resultatets utfall. Om 

åldern varit mer utspridd mellan respondenterna hade troligen utfallet blivit annorlunda. 

Detsamma gäller fördelningen av kön. Om flertalet varit män istället för kvinnor kan 

resultatet ha sett annorlunda ut då det finns skillnader i manliga och kvinnliga värderingar. 

 

Pilotstudien som genomfördes utgjorde en viktig del för den här studien. Det framkom att 

datorerna som var tänkta att användas till undersökningen inte hade den kapacitet som 

krävdes för att undersöka de olika webbplatserna. Detta bidrog till att ett beslut fattades om att 

deltagarna fick använda sina egna datorer vid undersökningstillfället, något som inte bör ha 

påverkat resultatet negativt. Istället kan det ses som positivt då respondenterna är vana vid 

sina egna datorer och inte behöver vänja sig vid en ny dator som skulle kunna ta fokus från 

undersökningens syfte. Pilotstudien var också till hjälp för att strukturera upp 

undersökningens genomförande och med hjälp av inventarier i sensoriska laboratoriet kunde 

undersökningen utföras på ett enkelt och smidigt sätt. Detta stärks av vad Bryman (2011) samt 

Patel och Davidson (2011) menar pilotstudien är bra för. 

 

Frågorna testades också i samband med pilotstudien, dock upptäcktes inte några svagheter 

med dessa under det tillfället. Detta märktes istället när den riktiga undersökningen var gjord 

och resultaten analyserades. Det tyder på att om svaren från pilotstudien hade analyserats 

innan den riktiga undersökningen gjordes skulle detta kanske kunnat ha undvikits då 

upptäckten hade gjorts tidigare. Det som framkom var att rankingfrågorna som gick ut på att 

deltagarna satte en siffra från 1-5 som symboliserade om något var mycket bra eller mycket 

dåligt var otydliga. Detta ledde till att två av frågorna i formuläret fick räknas som bortfall då 

det kom fram att deltagarna missförstått skalorna och att resultatet inte kan anses som 

tillförlitligt. Detta kunde ha åtgärdats genom att ha gjort en grundligare översättning av 

frågorna samt att förtydliga alternativen i text istället för i siffror då det i analysen märktes att 

deltagarna missförstått skalorna. Däremot har det inte någon större betydelse för resultatet 
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eftersom det fanns en följdfråga till varje rankingfråga där deltagarna med egna ord fick 

beskriva varför de rankat som de gjort. 

 

Under analyseringen av resultatet upptäcktes det att en av deltagarna registrerat hotell 3:s svar 

på hotell 1. Detta resulterade i att hotell 1 hade elva besvarade enkäter medan hotell 3 endast 

hade nio. Frågeformuläret var i princip identiska med varandra då det enda som skilde dem åt 

var att det var tre olika länkar för att kunna besvara dem. För att lösa problemet med en 

minimal påverkan på resultatet diskuterades olika lösningar om hur det skulle ske. Ett förslag 

var att ta det sista svaret som registrerats på formuläret med elva svar och flytta det till hotell 

3 som saknade ett svar. Detta hade dock inte varit ett tillförlitligt sätt att lösa problemet på 

eftersom det inte analyserats på något sätt. Istället gjordes en grundlig felsökning av 

tidpunkterna som svaren blev registrerade. Utifrån detta var det en tidpunkt som skilde sig 

från mängden och var med största sannolikhet också det svar som borde flyttats över till hotell 

3. För att undvika detta vid framtida undersökningar är en idé att lägga till en fråga i början av 

varje formulär där respondenterna fyller i vilken webbplats det är de svarar på. Alternativet är 

att endast ha ett långt frågeformulär där respondenterna efter varje webbplats fyller i någon 

form av identifikation av vilken webbplats som undersökts. 

 

Dagboken som fördes under undersökningens gång har varit ett bra stöd för att kunna gå 

tillbaka och reflektera över vad som skedde, något som stärks av både Bryman (2011) och 

Patel och Davidsson (2011). Då undersökningen genomfördes under kontrollerade former 

fanns det möjlighet att ställa frågor till respondenterna ang. enkäten och få feedback från dem. 

Detta fördes sedan in och samlades i dagboken som ligger till grund för utvärderingen av 

modellen.   

 

 

Etisk reflektion om studiens genomförande 

Respondenterna fick information om studien genom ett informationsblad som låg som 

förstasida på frågeformuläret i EyeQuestion (bilaga 2). Eftersom undersökningen innehöll fler 

delar än endast frågorna togs beslutet ovan för att inte ha information utspridd på fler ställen 

och samtidigt underlätta för respondenterna. Detta gjordes för att säkerställa att deltagarna tog 

del av informationen. 
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Deltagarna valde själva om de ville delta i studien. Dock kan studiens utformande fått 

deltagarna att känna sig tvungna att färdigställa formulären eftersom undersökningen utfördes 

under kontrollerade former. Detta kan ha medfört att respondenterna slarvat sig genom 

frågorna för att bli klara med undersökningen. Informationen som samlats in har endast 

använts för studiens syfte och alla respondenterna har förblivit anonyma. I och med detta har 

alla etiska principer som Bryman (2011) menar är krav vid forskning uppfyllts.  

 

 

Slutsatser  

Det framkommer att det är tre faktorer som bör utvecklas på mindre svenska hotells 

webbplatser. Användarvänlighet, då enkelheten att använda sidan är väsentlig för att få 

konsumenterna att boka på den egna webbplatsen. Detta innebär att det också är av vikt att 

göra sin webbplats responsiv. För att generera fler bokningar via den egna webbsidan är 

effektivitet ytterligare en faktor som bör utvecklas. Genom att ha bra och uppdaterad 

information och skapa unika erbjudanden både på den egna webbplatsen och i sociala medier 

kan effektiviteten på webbplatsen förfinas. Den sista faktorn, helhetstänk, belyser vikten av att 

webbplatsen speglar verksamhetens vision och att hotelloperatörerna arbetar med att förmedla 

känslor, säkerhet och samhörighet på webbplatsen samt anpassar den utefter vad deras 

målgrupp(er) efterfrågar. 

 

För att mäta och jämföra hur effektiva hotell är kan det nya nyckeltalet Net RevPAR vara ett 

mer rättvist mått då det tar hänsyn till anskaffningskostnaderna. Modellen som ligger till 

grund för arbetet kan, med några modifieringar, vara ett användbart verktyg för att undersöka 

hotellens egna webbsidors effektivitet och användarvänlighet. Detta kan leda till att 

försäljningen av hotellrum ökar via den egna webbplatsen och samtidigt minska 

verksamhetens kostnader vilket därmed bidrar till en ökad lönsamhet. 

 

 

Praktisk användning och vidare forskning 

Studien kan användas av hotelloperatörer för att få en uppfattning om vad som behöver 

utvecklas för att göra den egna webbplatsen mer effektiv och användarvänlig. Jameson (2013) 

modell kan vara extra användbar för mindre hotell som inte har möjlighet att lägga stora 

summor pengar på extern hjälp för att utvärdera sin webbplats effektivitet och 
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användarvänlighet. Den kan även hjälpa hotelloperatörerna att få reda på hur deras 

målgrupp(er) använder sig av webbplatsen och om vad som behöver åtgärdas, exempelvis 

länkar som inte fungerar eller information som saknas. Hotellen kan också få reda på vilken 

typ av information det är som kunderna läser och attraheras av (Jameson, 2013) och kan 

därigenom se till att webbplatsen har lättillgänglig och väsentlig information. Det blir också 

möjligt att på ett bättre sätt rikta erbjudanden till en tilltänkt målgrupp med exempelvis olika 

paketerbjudanden, något som OTA-kanalerna vanligtvis inte erbjuder. Därmed skapas 

potential att få fler att göra sin bokning via hotellets egen webbsida. 

 

Vidare forskning i ämnet kan vara att analysera och vidareutveckla Jamesons (2013) modell 

för att bli ett ännu bättre analysverktyg. Det kan även vara av intresse att titta närmare på 

hotellens bokningsfunktioner på den egna webbplatsen. Detta för att analysera styrkor och 

svagheter i tjänsten och åskådliggöra hur bokningsfunktionen skulle kunna optimeras och 

därigenom generera fler bokningar. Ytterligare ett område att forska vidare i är att upprätta ett 

liknande användbarhetstest som Jamesons (2013) modell på andra enheter, t.ex. 

mobiltelefoner och surfplattor. Det finns också möjligheter att närmare undersöka hur 

lönsamma olika hotells webbplatser är och se hur användbart Net RevPAR kan vara för att 

täcka RevPARs svagheter. Därutöver kan det också vara en idé att studera hur mycket trafik 

från sociala meder som omvandlas till bokningar eller hur viktiga sociala medier är för att öka 

hotellets synlighet och lönsamhet. 
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Informationsblad om uppsatsprojekt   

Restaurang- och hotellhögskolan, 

Örebro universitet 

Vårterminen 2016 

 

 

 

Studenternas namn 

Eleine Mellgren och Amanda Stolt 

 

 

 

Uppsatsens syfte 

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur användbara svenska hotells 

webbplatser är och vad som bör utvecklas för att de ska bli mer effektiva. Studien grundar sig 

på en modell som är framtagen vid Cornell University. Modellen visar hur man kan undersöka 

om en webbplats möter konsumenternas behov av information. 

 

Deltagandet i denna studie är frivilligt. All insamlad data kommer bara att användas för detta 

forskningsändamål och alla som deltar i studien och svarar på enkäten kommer att vara och 

förbli anonyma. 

  

Önskar du ta del av vår uppsats är det bara att säga till vid undersökningstillfället. 

 

 

 

 

Handledare för det här projektet är Mats Carlbäck 

mats.carlback@fivepointfive.se  

 
Kursansvarig för den här uppsatskursen är Åsa Öström 

asa.ostrom@oru.se eller telefon 019-30 20 11 
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Scenario      

Föreställ dig att ditt företag planerar konferenser för era viktigaste kunder runt omkring i 

Sverige. Du håller på att kolla upp några hotell där dessa sammanträden kan hållas. 

Kriterier: 

 Konferensen kommer att behöva ca 15 hotellrum i olika storlekar och typer. 

 En konferenslokal för 15 personer samt mindre grupprum under dagen 

 Gruppen vill äta frukost, lunch och middagar på hotellet 

 Hotellet ska kunna hjälpa till med någon form av aktivitet för gruppen. 

 

Var och ett av de hotell vars webbplats du kommer att titta på är placerade på en lämplig plats 

i Sverige så vart hotellet ligger har ingen inverkan i den här undersökningen. 

 

Du kommer även att hålla konferenserna i alla städer där hotellen ligger så du jämför alltså 

inte hotellen med varandra. 

 

 

Uppgift 

Din uppgift är att utforska var och en av webbplatserna för att avgöra om hotellet verkar vara 

en lämplig plats för en av dina konferenser. Tanken är inte att du ska fatta ett så snabbt beslut 

som möjligt utan målet är att du ska fatta ett välgenomtänkt beslut som du känner dig bekväm 

med. 

 

Väljer du sedan ja, kommer hotellet att stå på listan för möjliga hotell som du skickar vidare 

till din assistent som kontaktar hotellet för ytterligare information. 
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Frågeformuläret      

Kön: Man  Kvinna 

Ålder:  18-25 26-32 33-40 41-48 49-56 

1. Hur lång tid behövde du för att göra ett väl informerat beslut? 

Antal minuter: 

Antal sekunder: 

 

2. Hur många sidor på webbplatsen tittade du på? Använd webbhistoriken för att ta reda 

på hur många olika sidor på webbsidan du besök. 

 

3. Med hänvisning till scenariot, vad är ditt beslut? 

 

Ja, baserat på webbsidans information, det här hotellet verkar vara bra samt passa för 

ändamålet och jag har kvar det på listan av potentiella hotell. 

 

Nej, baserat på webbsidans information, det här hotellet verkar inte vara det rätta 

hotellet för ändamålet och jag väljer att ta bort det från listan av potentiella hotell. 

 

4. Vilka element av hotellets webbsida påverkade ditt beslut mest? 

 

5. Hur enkel var sidan att använda? Markera ditt svar på skalan mellan 1-5 där 1 är 

mycket enkel och 5 är mycket svår.  

 

Varför? 

 

6. Hur mycket information fick du ut av webbsidan? Markera ditt svar på skalan mellan 

1-5 där 1 är inte tillräckligt och 5 är för mycket. 

 

Varför? 

 

7. Vad var positivt med webbsidan? 

 

8. Vad var negativt med webbsidan? 

 

9. Vad skulle kunna ändras för att göra sidan bättre? 


