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Sammanfattning 

Inledning: Den ökande trenden gällande resandet, både inom fritidsresande och för 

affärsresenärer påverkar hotellen, att ständigt förändras och förbättras. Hemsidan är hotellens 

främsta sätt att kommunicera med den potentiella gästen. Hotellen bör arbeta för att få kunden 

att boka på hotellets egen hemsida. Hotellen ska arbeta kring utveckling av hemsidan för att 

förbättra bokningsläget som idag implementeras i det dagliga arbetet. 

Syfte: Syftet är att öka förståelsen för hur ett hotell kan optimera bokningen på den egna 

hemsidan genom call-to-actions. 

Metod/material: Data har samlats in med hjälp av fyra strukturerade intervjuer. De fyra 

respondenterna arbetar dagligen med hemsidor och utveckling av CTA. Vetenskapliga artiklar 

har samlats in för att styrka det respondenterna påstått. 

Resultat: Hotell bör arbeta med call-to-action. Genom att aktivt utveckla hotellets hemsida 

skapar detta en interaktion med den potentiella gästen. Hotell som implementerar CTA på 

hemsidan för ett försprång gentemot konkurrenterna.  

 

Slutsats: CTA kan direkt kopplas till gästens upplevelse på hemsidan och fungerar som ett 

analysverktyg för att locka fler gäster att boka på hotellets hemsida.  

 

Nyckelord: webbsida, färg, hotell, psykologi, call-to-action, organisation, A/B-test, 



  

navigation, användarcentrerad design. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Begreppslista 
I begreppslistan presenteras en rad teoretiska termer som är återkommande i den aktuella 

studien. Termerna presenteras i den ordningen de framställs i den teoretiska bakgrunden. 

 

Call-to-action´s (CTA) 

Call-to-action´s (CTA) beskrivs med att det är en uppmaning till handling, det är ett 

marknadsföringssystem som används för att profilera sig. Vilket stärks av Leung, Law och 

Lee (2016). Vidare beskrivs CTA av Leung, Law och Lee (2016) med orden att marknadsföra 

sig som ska generera försäljning för organisationen. En CTA avser ofta användningen av ord 

eller fraser men kan också te sig i bild och ljud av olika former som ska tillföra bokningar för 

hotellet Leung, Law och Lee (2016). 

 

A/B-test 

Detta innebär att två hemsidor görs, där potentiella kunder som besöker hemsidan, delas upp 

på hälften (Siroker & Koomen, 2013, sid. 19). 50 % skickas till ena sidan och 50 % skickas 

till den andra. På detta sätt kan det urskilja skillnaden i bokningsförmåga hos besökaren och 

den potentiella gästen vilket vi önskar att genomföra på det hotell vi har genomfört ett 

samarbete med gällande utveckling av deras hemsida. 

 

Distributionskanal 

Enligt nationalencyklopedin (2017) beskrivs en distributionskanal som den kedja av företaget 

och funktioner som används för att föra en produkt från råvaruleverantör till den slutlig 

konsument. Vidare beskriver nationalencyklopedin (2017) att en distributionskanal är en 

mellanhand för gästen till hotellet. 

 

Online travel agency (OTA) 

Online resebyråer (OTA) är resebyråer som tillhandahåller onlinebokningsfaciliteter för 

hotell, flygbolag, bilar och andra resebyråer till användarna och de befintliga kunderna 

(Ibrahim, 2016). Det exemplifieras med Booking.com och Hotels.com som är en del av en 

OTA (Ibrahim, 2016). 

 

 



  

Globalt distributionssystem (GDS) 

Ett globalt distributionssystem (GDS) beskrivs av Ibrahim (2016) som ett nätverk som drivs 

av ett företag som möjliggör automatiska transaktioner mellan resebyråer, då främst hotell, 

flygbolag och biluthyrningsföretag. Likt OTA är GDS en mellanhand mellan kunden och 

hotellet, de tillhandahåller reserelaterade tjänster till slutkonsumenten (Ibrahim, 2016). En 

GDS kan länka till tjänster, priser och bokningar över flygbokningar, hotellbokningar 

alternativt biluthyrning i ett paket för att underlätta för gästen (Ibrahim, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Innehållsförteckning 

Förord	  ..................................................................................................................................................	  8	  

1. Introduktion	  ..................................................................................................................................	  9	  

2. Ämnesrelevans för måltidskunskap och värdskap	  .....................................................	  9	  

3. Teoretisk bakgrund	  ................................................................................................................	  11	  
3.1 Call-to-action	  ....................................................................................................................................	  11	  
3.2 Webbplats	  ..........................................................................................................................................	  11	  
3.3 Bokningsläge	  ....................................................................................................................................	  13	  
3.4 Färg och funktion	  ............................................................................................................................	  13	  
3.5 Text	  .......................................................................................................................................................	  15	  
3.6 Placering på hemsidan	  .................................................................................................................	  16	  
3.7 Boka nu	  ...............................................................................................................................................	  17	  
3.8 Analysmodell	  ....................................................................................................................................	  18	  

5. Syfte och frågeställning	  .......................................................................................................	  19	  
5.1 Syfte	  .....................................................................................................................................................	  19	  

6. Material och metod	  ................................................................................................................	  19	  
6.1 Vetenskaplig insamling	  ................................................................................................................	  19	  
6.2 Datainsamling och analys	  ...........................................................................................................	  20	  
6.3 Inklusionskriterier	  ...........................................................................................................................	  20	  
6.4 Exklusionskriterier	  .........................................................................................................................	  20	  
6.5 Insamlingen av primärdata	  .........................................................................................................	  20	  
6.6 intervjuform och genomförande	  ...............................................................................................	  21	  
6.7 Presentation av intervjupersoner	  .............................................................................................	  22	  
6.8 Observationer	  ...................................................................................................................................	  22	  
6.9 Urval av undersökningsobjekt	  ..................................................................................................	  23	  

6.10 Metod och teori för analys av data	  .............................................................................	  23	  
6.10.1 Analysmetod	  ............................................................................................................................................	  23	  
6.10.2 Validitet och reliabilitet	  ........................................................................................................................	  24	  

8. Etisk planering för studiens genomförande	  ................................................................	  24	  

9. Resultat	  .......................................................................................................................................	  25	  
9.1 Utveckling av hemsida	  .................................................................................................................	  26	  



 7 

9.2 CTA	  .......................................................................................................................................................	  26	  
9.3 OTA och GDS	  ...................................................................................................................................	  29	  

10. Diskussion av resultat	  ........................................................................................................	  31	  
10.1 Call-to-action’s	  ..............................................................................................................................	  31	  
10.2 Webbplats och placering	  ..........................................................................................................	  32	  
10.3 Funktion genom färg och text	  .................................................................................................	  33	  
10.4 Boka nu	  .............................................................................................................................................	  34	  

11. Material- och metoddiskussion	  ......................................................................................	  36	  
11.1 Litteratur och datainsamling	  ....................................................................................................	  36	  
11.2 Intervjuer	  ..........................................................................................................................................	  37	  

12. Forskningsetisk uppföljning	  ............................................................................................	  38	  

13. Slutsats	  .....................................................................................................................................	  38	  

14. Teoretisk och praktisk användning samt vidare forskning	  ................................	  39	  

15. Referenslista	  ..........................................................................................................................	  40	  
15.1 Källor	  .................................................................................................................................................	  40	  
15.2 Litteratur	  ...........................................................................................................................................	  40	  

	  

Figurförteckning 

Figur 1. Hernandez och Resnick (2013) menar på att den potentiella gästen läser en hemsida 

på detta sätt.  

Figur 2. Egenkonstruerad analysmodell. 

 

Bilaga 1: Informationsblad	  

Bilaga 2: Sökmatris	  

Bilaga 3: Operationalisering 

Bilaga 4: Intervjuguide  

Bilaga 5: Tabell över innehållsanalys 

Bilaga 6: Observationer av hotellets webbplats 

Bilaga 7: Textförändring för hotellet



  

Förord 
Författarna vill rikta ett stort tack till handledare som under processen bidragit med värdefull 

feedback och konstruktiv kritik. Författarna vill vidare passa på att tacka 

handledningsgruppen för feedback, viktiga kommentarer och inspel under kursen. Även riktas 

ett stort tack till de respondenter som deltagit i intervjuer och tillhandahållit författarna 

värdefull information samt möjliggjort genomförandet av studien. 

 

Studien sammanställs i ett examensarbete som författarna hoppas kunna vara behjälplig för 

hotell i branschen som vill utveckla eller förändra sin befintliga hemsida. Slutligen ser 

författarna att studien kan vara till nytta för andra att studera vidare inom det berörda ämnet. 
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1. Introduktion 
Idag kan det utläsas att en ökande trend gällande resandet, både inom fritidsresande och för 

affärsresenärer. Tiderna förändras ständigt, likaså utbud och efterfrågan hos gästen och här 

behöver hotellen arbeta aktivt med att följa trenderna och inrikta hotellet mot rätt segment. 

Förr gick den potentiella gästen till en resebyrå eller tittade i en resekatalog, idag går 

potentiella gäster istället in på internet för att boka sin övernattning. Hemsidor är hotells 

främsta sätt att kommunicera och marknadsföra sig till potentiella gäster. Det finns flertal 

olika sätt att boka en övernattning på, exempelvis via bokningskanaler. Hur gör då hotellen 

för att få gästen att boka på hotellets egen hemsida och hur ska hotellen tänka vid utveckling 

av hemsidan för att förbättra bokningsläget? 

 

Denna uppsats har för avsikt att belysa hur och varför ett företag ska använda sig av Call-to-

action’s för att få de potentiella gästerna att boka via hotellets egen hemsida och inte gå via 

andra bokningskanaler. Denna studie ämnar klarlägga vilka färger och färgkombinationer som 

kan användas på en hemsida, vilken placering texterna och bilderna bör ha samt hur hotellets 

hemsida kan skapa en känsla hos gästen. En känsla som gör att hen väljer att boka en 

övernattning. Slutresultatet har för avsikt att öka bokningsläget för hotellet samt öka 

hemsidans Call-to-action’s. En problemformulering som kan ställas är svårigheten i att hitta 

hotellets egen hemsida vid sökning på internet. Detta kan ställas i relation till den ekonomiska 

aspekten då hotellen genom bokningar via bokningskanaler får betala provision, vilket de inte 

gör vid bokning på den egna hemsidan.  

 

2. Ämnesrelevans för måltidskunskap och värdskap 
Enligt Silferhielm (2004) behöver måltidens form och estetiska gestaltning ständigt nya rum. 

Därför kan detta jämföras med att måltiden är beroende av rummet likaväl som bokningar och 

Call-to-action’s är beroende av hemsidan. Ständiga förändringar inom hotellbranschen 

kopplar till besökarens behov och efterfråga. På så sätt kan detta därför kopplas till FAMM-

modellen (Five aspect meal model) vilket består av fem huvuddelar, modellen kopplas till hur 

gästupplevelsen blir fulländad (Johansson, Gustafsson, Mossberg & Öström, 2006). De fem 

delarna återspeglas i produkten, rummet, styrsystemet, mötet och stämningen.  
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Denna studie är kopplad till att specificeras inom styrsystemet, rummet och mötet med 

koppling till en hemsida och hur en organisation genom call-to-action kan optimera 

bokningen till den egna hemsidan. FAMM förekommer med koppling till måltidskunskap och 

värdskap i denna studie samt genomsyrar undersökningen. Dessa två punkter inom FAMM 

kommer att tillämpas. 

 

• Styrsystemet 

Återspeglar företaget och individen bakom hemsidan, därmed den som bygger upp hemsidan. 

Hotellet bör komma med relevanta åtgärder för hur hemsidan ska utformas och därmed 

underlätta för hotellet och för kommande besökare på hemsidan och för gäster på hotellet. För 

att kunna bygga en väl fungerande hemsida bör ledning stå bakom det innehåll som 

presenteras. 

• Mötet 

Mötet omfattar all form av möte som sker oavsett om det sker via digital eller fysisk kontakt. 

Det speglar i detta fall, hur besökaren behandlas på hemsidan kopplat till service, det är en del 

av servicen att ha en väl utformad hemsida. Den personliga servicen kan belysas med den 

interaktion och igenkänning besökaren har med företaget. 

• Rummet 

Likt en restaurang påpekar Silferhielm (2004) att golvet fungerar som fäste för tyngdlag och 

rörelse, väggar som gränser och bestämmelse i ytan och tak som slutenhet, detta skapar 

tillsammans en helhet, som benämns som arkitektur. Beskrivning av rummet kan jämföras likt 

en hemsida med golv, tak och väggar. Funktionalitet i både bilder och text är golvet, taket. 

Färgerna speglar väggen som sluter samman hemsidan och skapar den dynamik som sedan 

återges i rummet. Författarna betraktar hemsidan som ett rum. Likt Silferhielm (2004) belyser 

rummet kan det på så sätt tillämpas på hemsidan. Hemsidan kan skildras likt en plattform för 

besökaren att navigera sig på och känna tillhörighet med hotellet vilket slutligen resulterar i 

en framtida övernattning och bokning (Silferhielm, 2004).  

(Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006)  
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3. Teoretisk bakgrund 
Kommande kapitel har för avsikt att presenteras med koppling till måltidskunskap och 

värdskap. Den vetenskapliga teori som kommer ligga till grund för ämnet är Call-to-action. 

Call-to-action kommer vidare förkortas CTA. I den teoretiska bakgrunden kommer ämnen 

som CTA och beskrivningar av en webbplats benämnas samt hur ett hotell bör tänka kring 

färg och form och var på hemsidan olika CTA placeras och avslutas med en presentation hur 

man optimerar bokningen till hemsidan. 

 

3.1 Call-to-action 
CTA innebär att på olika sätt, via hotellets hemsida, uppmana den potentiella gästen att 

handla, i detta fall – boka ett hotellrum vilket Leung, Law och Lee (2016) belyser. Genom att 

använda sig av olika färger, texter och bilder kan företaget få gästen att boka på hemsidan 

istället för att gå via bokningskanaler (Leung, Law och Lee, 2016).  

 

För att uppmana gästen till att boka ett hotellrum krävs det att företaget driver på den 

potentiella gästen med exempelvis röda knappar som profileras med ”boka” eller ”köp nu”. 

Med hjälp av text kan hotellet även skapa entusiasm hos gästen vilket kan få gästen att vilja 

genomföra en bokning direkt (Leung, Law och Lee, 2016). Det är inte bara text som gör att 

gästen blir entusiastisk utan det har visat att siffror fångar gästen uppmärksamhet, därför kan 

det vara bra att utrycka en del av texten i siffror och procent (Leung, Law och Lee, 2016). 

 

3.2 Webbplats  
Allt fler söker efter hotell och restauranger på internet (Ibrahim, 2016). Därför bör man locka 

sina potentiella gäster till sin egen hemsida. Det är det mest effektiva samt kostnadseffektiva 

sättet att få ut kommunikation till potentiella gäster (Ibrahim, 2016). 

 

Christodoulidou et al. (2011) menar att 65 % av alla som besöker en hemsida för första 

gången endast söker information och inte har intentionen att boka. Därför är det av vikt att 

hemsidan är utförlig informationsmässigt samt att det gör att gästen återkommer till hemsidan 
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alternativt bokar direkt (Christodoulidou et al., 2011). När hotell utformar sin hemsida är det 

viktigt att den riktas mot den målgrupp hotellet vill nå och försöka skapa en relation till 

gästen, detta genom att göra hemsidan enkel (Christodoulidou et al., 2011). Att göra hemsidan 

enkel betyder att det ska vara lätt att navigera på hemsidan och med enkelhet kunna dela på 

sociala medier (Ibrahim, 2016). Det är många som söker på internet via andra enheter än 

datorer, därför är det av vikt att hemsidan är utformad på så sätt att det fungerar på 

exempelvis telefoner och läsplattor (Ibrahim, 2016). 

 

Enligt Rosen och Purinton (2004) ska hemsidan vara enkel samt ge tydlig information, desto 

mer den potentiella kunden ”klickar runt” på hemsidan, desto större chans är det att kunden 

köper produkten, eller i detta fall, bokar ett hotellrum. Vidare menar Ibrahim (2016) att 

bokningen då kommer in direkt till den egna hemsidan vilket underlättar den dagliga driften 

och minimerar både arbetsinsats och fel i bokningarna såsom felaktiga namn, adress eller 

nationalitet då gästen själv tillhandahåller hotellet dessa uppgifter. Christodoulidou et al., 

(2011) poängterar även att det ska vara lätta betalningsmetoder, pristillgänglighet, 

användarvänliga system, omfattande information om destinationen samt tillgång till 

kundtjänst-funktioner. 

 

Enligt Ibrahim (2016) är bra kommunikation till gästen en stor del av den service som måste 

ingå i en hotellverksamhet. Det är även ett sätt att skapa en relation till sina kunder, genom att 

skapa erbjudanden som passar målgrupperna (Ibrahim, 2016). På grund av detta bör 

webbplatsen uppdateras kontinuerligt och ha en länk på hemsidan där kunden kan ställa 

frågor, på så sätt skapas en dialog mellan kund och hotell. Detta för att visa sin medvetenhet 

(Ibrahim, 2016). Genom att kunna dela hemsidan till sociala medier är även detta ett sätt att 

marknadsföra sig på (Ibrahim, 2016).  

 

I dagsläget finns det distributionskanaler utöver den egna hemsidan, där bland OTA och GDS. 

Hotellen gynnas av att erhålla större delen av bokningarna via den egna hemsidan då intäkter 

direkt kopplas till hotellet, där inga mellanhänder tar ut bokningsavgifter. OTA:er tar ut en 

bokningsavgift, vilket kan varierar från 15-25 % av bokningen och GDS:er tar 15-20 % därför 
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är det viktigt att hotellen har en väl fungerande hemsida för att hålla intäkterna till den egna 

verksamheten och inte tappa intäkter till distributionskanalerna. 

 

3.3 Bokningsläge 
Hemsidan ska under ytan försöka skapa en känsla av att det är bråttom för att få gästen att 

genomföra en bokning (Rosen & Purinton, 2004). Stimuli så som musik, färg och ljus kan 

influera på kunden som gör att de spenderar en viss tid och en viss summa pengar för att 

genomföra ett köp (Rosen & Purinton, 2004). Hernandez och Resnick (2013) påvisar att 

minimering av ansträngning hos besökaren gör att det går fortare att genomföra en bokning 

samt att det sker med större frekvens. Hemsidan ska stödja och vägleda gästen till en bokning, 

detta genom CTA, huvudsakligen beskriver Hernandez och Resnick (2013) att placeringen på 

hemsidan har en betydande roll för besökarens uppfattning av hotellet. 

 

Utformningen av CTA kan te sig på flera olika sätt. Rosen & Purinton (2004) presenterar 

flertal punkter för att tydliggöra detta för besökaren. Hemsidan bör ha flertal knappar som är 

klickbara samt variation i färgval och att texterna på hemsidan är enkelt och tydligt utformade 

(Rosen & Purinton, 2004). Det bör finnas värde i det skrivna och i de bilder som visas. 

Besökaren ska känna tillhörighet till innehållet på hemsidan (Hernandez & Resnick, 2013). 

Praktiserar hotellet detta kommer det med största sannolikhet ske förändring i bokningsläget 

viket Hernandez och Resnick (2013) påvisar. 

 

3.4 Färg och funktion 
Bonnardel, Pilot och Le Bigot (2010) beskriver att utmaningar med att skapa en hemsida inte 

handlar om att utforma ett system, utan att hemsidan ska fokusera på att vara tilltalande för 

användaren. Användarens första intryck menar Bonnardel, Pilot och Le Bigot (2010) är 

betydande då det kommer att visa på om besökaren stannar och söker sig vidare på hemsidan 

alternativt väljer att lämna. Bonnardel, Pilot och Le Bigot (2010) påpekar att individen har 

sämre tålamod, vidare beskriver Bonnardel, Pilot och Le Bigot (2010) vikten av färg och 

färgkombinationer, de påpekar att människan i större utsträckning minns en text eller bild om 

de kan associera detta till en specifik färg. Genom att använda sig av varma färger så som röd, 
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gul och orange på hemsidan så skapas en känsla av att det är bråttom (Huang & Yang, 2013). 

Vilket kan leda till att kunden gör ett ”impuls-köp”, det vill säga bokar något de egentligen 

inte hade tänkt göra från första början (Evans, Jamal & Foxall, 2008). Nedan följer färger som 

via undersökning har visat har en viss inverkan på individen och dennes påverkan vid besök 

på en hemsida: 

Blå: Skapar en känsla av säkerhet och lugn 

Röd: Ökar stressnivån hos individen och kan ge en känsla av ångest men även spänning 

Svart: Har en antydan på depression men kan också känneteckna styrka 

Lila: Innehar en känsla av mystik 

Gul: Kännetecknar såväl glädje som lycka 

(Evans, Jamal & Foxall, 2008) 

 

Det är av vikt att ”boka-knappar” sticker ut, exempelvis en röd knapp på en svart bakgrund 

(Huang & Yang, 2013). Att använda sig av en grå ”boka-knapp” på en svart bakgrund gör att 

kunden inte kan urskilja knappen och blir heller inte stressad och av den anledningen inte 

bokar. Jämfört med Huang och Yang (2013) anser Bonnardel, Pilot och Le Bigot (2010) att 

kalla färger så som blå skapar en känsla av lugn och harmoni medan varmare färger som röd 

och gul skapar en känsla av stress, speciellt gult har visats skapar en känsla av stress men 

även tillfredställelse. Blått enligt Bonnardel, Pilot och Le Bigot (2010) skapar en högre känsla 

av att köpa än vad exempelvis röd gör.  

 

Bilder och fotografier av hotellens rum och faciliteter har även visats sig vara av vikt för att 

fånga gästens intresse (Christodoulidou et al., 2011). För att företaget ska ha en tydlig bild 

över resultatet över hemsidan så måste hotellet se över vad bilderna och texterna på hemsidan 

förmedlar och att det riktar sig mot rätt målgrupp (Bergström, 2015). Cai och Xu (2011) 

beskriver att det har visat sig ha genomslagskraft gällande köp- och bokningsvilja på en 

hemsida om företaget tillgodoser de estetiska kvalitéerna som färg, grafik och den totala 

webbdesignen. Vidare påpekar Cai och Xu (2011) att detta kan komma att förbättra 

konsumenternas erfarenhet och ihågkommande av hemsidan och dess utformning vilket gör 
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att denne återkommer samt diskuterar detta med familj, vänner och bekanta. Genom Cai och 

Xu (2011) resultat av undersökningen beskriver den en förbättring av relationen mellan 

företaget och den potentiella kunden, de beskriver också att kunderna upplever bättre service 

och att företaget på ett mer korrekt sätt kan erbjuda den service som kunden efterfrågar.  

 

Enligt Bonnardel, Pilot och Le Bigot (2010) är det betydande att skapa en hemsida och 

använda sig av färger som skapar en känsla hos besökaren. Den första reaktionen hos 

besökaren har Bonnardel, Pilot och Le Bigot (2010) granskat och där kan utläsas att hemsidan 

måste vara elegant och välstrukturerad med hjälp av färger, för att besökaren ska stanna. 

Färger, former och bilder bidrar en stor del till hur besökaren uppfattar hemsidan. Med hjälp 

av detta skapas en känsla av lojalitet, förtroende och tillfredställelse för den potentiella 

kunden. Med hjälp av färger kan hotellet även bestämma vad kunden ska komma ihåg och 

vad som ska glömmas bort (Bonnardel, Pilot & Le Bigot, 2010). För att få den potentiella 

kunden att boka ett hotellrum anser Bonnardel, Pilot och Le Bigot (2010) att det ska vara 

harmoni på hemsidan, det ska inte vara utstickande ”bokningsknappar” utan allting ska ha 

ungefärliga färgval. 

 

3.5 Text  
Bergström (2015) beskriver betydelsen av att fånga gästens uppmärksamhet, det hotellet vill 

framhäva ska presenteras först då läsaren enkelt tappar intresse. Enligt Forsyth (1999) finns 

det ett antal punkter som bör finnas i en text för att upprätthålla den potentiella kundens 

intresse och uppmärksamhet: 

• De första tolv orden ska fånga gästen uppmärksamhet, använd exempelvis ”köp nu” 

”boka nu”. 

• Använd många ”du”, ”vi”, ”jag” och ”oss”. 

• Länka till lokala evenemang för att profilera och locka gästen till destinationen. 

• Berätta alltid vad det befintliga hotellet erbjuder jämfört med konkurrenterna för att 

skapa känsla av mervärde. 

• Förklara allt som ingår i priset, ingenting ska döljas för gästen, tydlighet skapar känsla 

av ärlighet.  
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3.6 Placering på hemsidan 
Bergström (2015) påpekar betydelsen av att direkt fånga besökarens uppmärksamhet samt 

vara såväl konkret som detaljerad. Att placera en bokningsknapp på övre delen av hemsidan 

är betydande då 72 % av besökarens ögon faller först på övre delen jämfört med 42 % som 

först ser den nedre delen av hemsidan. Att använda sig av utmärkelser av exempelvis 

Tripadvisor, gör att det skapas en trygghet hos gästen (Bergström, 2015).  

 

Placering är betydande på hemsidan då gästen tillägnar färre och färre minuter på att bedöma 

om hen kommer fortsätta klicka vidare på hemsidan och genomföra en bokning eller klickar 

in på en annan hemsida, som tilltalar gästen på ett starkare sätt. Att ha det viktigaste högre 

upp betonar även Hernandez och Resnick (2013) som betydande. 

 

 

Figur 1. Hernandez och Resnick (2013) menar på att den potentiella gästen läser en hemsida 

på detta sätt.  

 

Bergström (2015) påvisar flera olika faktorer om var på hemsidan en text eller bild ska 

placeras. Färgvalet är betydande för hur besökaren uppfattar en hemsida, innehållet och 

mängden har, även det, en betydande roll för besökarens uppmärksamhet, Bergström (2015) 

beskriver att färgvalen har en betydande roll, även vart de olika färgerna är placerade på 

hemsidan.Vidare redogör Bergström (2015) för att huvudspalten drar större uppmärksamhet 
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på en hemsida gentemot sidospalten därför bör fokus läggas på huvudspalten och vad som 

placeras vart. 

 

Bergström (2015) påpekar att innehållet är det som i slutändan har betydelse men att dessa 

element kan ha betydande faktorer för besökarens längd och en ökad uppmärksamhet samt att 

det kan leda till bokning eller köp. En besökare i dag, läser och klickar runt ett flertal gånger, 

det är därför avgörande att hemsidan fungerar smärtfritt och att besökaren på bästa sätt blir 

omhändertagen av hemsidan samt lättillgängligt hittar all den information besökaren 

eftersträvas (Bergström, 2015). 

 

3.7 Boka nu  
Demangeot och Broderick (2015) beskriver det ”kritiska momentet” som de kallar för 

sanningens ögonblick. Det är när besökaren på hemsidan väl bestämmer sig för att genomföra 

ett köp och i detta fall klickar på den befintliga ”boka nu” knappen. Vidare beskriver 

Demangeot och Broderick (2015) att med så få medel som möjligt få besökaren att agera. Att 

skapa en relation genom sin marknadsföring av produkten påvisar Demangeot och Broderick 

(2015) som en viktig faktor.  

 

Gugenishvili (2015) beskriver problematiken kring beslutsprocessen och för flertalet hotell är 

webbplatsen ett av de viktigaste elementen hotellet bör arbeta med för att få ut sitt budskap till 

kommande gäster. Vidare beskriver Gugenishvili (2015) att det handlar om ett 

informationsbyte och därför är tydlighet och enkelhet viktigt samt ett forum för hotellen att 

tillämpa marknadsaktiviteter. I slutändan påvisar Gugenishvili (2015) att det handlar om att 

attrahera besökaren och behålla trafiken samt konvertera besökaren till gäst. Gugenishvili 

(2015) beskriver sju olika faktorer som hotellen bör ha i tanke när en hemsida utformas. Först 

och främst diskuterar Gugenishvili (2015) lojalitet och att det ska vara informationsrik samt 

att innehållet ska ha betydelse. Vidare ska det vara lättnavigerat samt användbart och 

anpassningsbart för besökaren samt att besökarens igenkänningsfaktor med företaget 

genomsyras på hemsidan. 
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3.8 Analysmodell 
I analysmodellen visar författarna de samband som finns mellan begreppen som framkommit i 

den teoretiska bakgrunden. Detta analyseras tillsammans med studiens resultat och ska mynna 

ut i en diskussion. Modellen ämnar för att redogöra hur ett företag kan tillämpa CTA på deras 

befintliga hemsida för att öka tillströmningen av besökare samt öka bokningsförfrågningar 

som leder till bokningar. Författarna presenterar i analysmodellen de centrala begrepp som 

presenteras i den teoretiska bakgrunden, detta skildras i de intervjuer som samlas in för 

studiens undersökning. 

 

 

Figur 2. Egenkonstruerad analysmodell 

 

Ämnena som den teoretiska bakgrunden belyser finns i ovanstående modell, de ämnena är 

genomgående och har för avsikt att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. I kontext 

till den teoretiska bakgrunden har den empiriska insamlingen genomförts för att klargöra och 

förstärka hur arbetet med en hemsida ska utformas och presenteras för besökaren. Teorierna 

ämnar presentera hur hotell bör arbeta med hemsidor, författarna har för avsikt att presentera 

förståelsen mellan företagets arbete med CTA och hemsidor kopplat till besökarens 

uppfattade förväntningar. Hur hotellet kan koppla marknadsföringen på hemsida till befintlig 

målgrupp för att uppnå bästa resultat. 

 

Call-‐to-‐action´s	  (CTA)	  
	  

Online	  travel	  agency	  (OTA)	  
	  

Global	  distribution	  system	  (GDS)	  
	  

Grundkrav	  
Färg	  och	  funktion	  

Text	  

Boka	  nu	  
Uppmaning	  till	  handling	   Placering	  på	  hemsidan	  

*	  Hemsidan	  
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5. Syfte och frågeställning	  

5.1 Syfte 
Syftet är att öka förståelsen för hur ett hotell kan optimera bokningen på den egna hemsidan 

genom call-to-action´s. 

 

5.2 Frågeställningar 

• Hur påverkar call-to-actions den potentiella gästen att boka en övernattning på den 

egna hemsidan istället för att välja andra bokningskanaler? 

• Hur kan hemsidan utvecklas för att öka tillströmningen samt bokningsläget på den 

egna hemsidan? 

 

6. Material och metod 
Patel och Davidson (2011) belyser vikten av metod och material. Metodbeskrivningen har för 

avsikt att beskriva genomförandet och den process författarna valt att använda. Här ska 

författarna ge läsaren möjlighet att på egen hand bedöma resultatets och tolkningarnas 

sannolikhet. Vidare kommer författarna att presentera vilken process som valt och hur den 

kopplas till den vetenskapliga litteraturen. Här tydliggörs den avgränsning som gjorts. 

 

6.1 Material 
Material till studiens genomförande är vetenskaplig litteratur, intervjuguide och 

genomförande av intervjuer samt undersökning av ett specifikt hotells hemsida. Nedan 

presenteras respektive del till materialet. 

 

6.1 Vetenskaplig insamling 
För att få kunskap till denna undersökning har litteratur använts samt vetenskapliga artiklar 

samlats in via databaser tillhandahållet av Örebro universitet. Databaser är idag ett värdefullt 

sätt att samla data och därmed få förkunskap angående ämnet (Patel & Davidson, 2011). I 
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denna studie har huvudsakligen tryckta källor och elektroniska källor använts. I litteratur har 

modeller påträffas och data samlats in, för djupare förståelse för ämnet har elektroniska 

källorna utnyttjats, författarna upplevde att de i huvudsak är publicerade senare än de tryckta 

böckerna är därav större relevans (Patel & Davidson, 2011). Det är betydelsefullt att tillämpa 

de etiska frågor vid sökning på internet då det finns oärliga och osäkra källor (Bryman, 2013). 

 

6.2 Datainsamling och analys 
Artiklarna har analyserats noggrant och sammanställts av författarna. Vidare kan 

sökprocessen följas i bilaga 1 i en sökmatris. Den vetenskapliga insamlingen gjordes via 

databaserna Summon och Primo. 

 

6.3 Inklusionskriterier 
• Vetenskapliga artiklar skrivna på engelska. 

• Vetenskapliga artiklar relevanta och med koppling till syftet. 

• Vetenskapliga artiklar som var publicerade i vetenskapliga tidskrifter samt var 

vetenskapligt granskade. 

 

6.4 Exklusionskriterier 
• Vetenskapliga artiklar som var belagda med avgift. 

• Vetenskapliga artiklar publicerade tidigare än 2000. 

 

 

6.5 Insamlingen av primärdata 
Författarna har enligt Bryman (2011) genomfört en kvalitativ studie, för det valda fallet har en 

hemsida av ett hotell undersökts. Likaså har intervjuer genomförts för att stärka och påvisa 

hur ett arbete med en hotellhemsida kan gå till. Författarna vill, utifrån det Bryman (2011) 

antyder, angående insamling av primärdata, skapa förståelse för hur hotellet bör arbeta. Detta 

för att öka gästerna eller besökarens upplevelse av och på hemsidan. 

 

• Insamlat bakgrundsinformation från hotellens hemsida. 
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• Genomfört intervjuer med fyra framstående personer med förkunskap inom CTA 

• Inhämtat bakgrundsinformation om uppsatsen syfte och frågeställningar kopplat till 

litteraturen 

• Analyserat det inhämtade materialet för att kunna presentera arbetets syfte och 

frågeställningar 

 

6.6 intervjuform och genomförande	  
Fyra kvalitativa intervjuer har gjorts med individer som har anknytning till hotellbranschen 

(Bryman, 2011). Författarna valde att kontakta individer med koppling till hotellbranschen 

och på daglig basis arbetar med hemsidor samt CTA för att öka trovärdigheten i svaren. I en 

kvalitativ undersökning ställs frågor angående respondentens ståndpunkter (Bryman, 2011). 

Intervjuerna har byggts på ett specifikt frågeschema för att undvika förvirring samt för att få 

ut väsentlig information (Ibid.). Syftet med intervjuerna var att få en tydlig bild över syfte och 

frågeställningar, därför har strukturerade intervjuformer använts på uppmaning av Bryman 

(2011).  

 

Viktigt att ta i beaktning enligt Bryman (2011) är att tystnad under en intervju kan leda till 

något positivt, det ger respondenten en chans att tänka efter och komplettera. Därför 

avslutades intervjun med en fråga till respondenten för att inte glömma viktig information 

(Bryman 2011). Vid genomförande av kvalitativa intervjuer beskriver (Fägerborg, 2011) att 

transkriberingen är av vikt för intervjun och resultatet då det skapar en förståelse. Intervjuer 

har utformats ur ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2013). Inför förberedelserna beskriver 

Bryman (2013) vikten av att genomföra en pilotstudie. Pilotstudien genomfördes på en 

individ med koppling till hotell- och restaurangbranschen, detta för att undersöka frågornas 

relevans samt att de ämnar att vara genomförbara på valda respondenter (Bryman, 2013). 

Anledningen till att göra en pilotstudie är för att minimera missförstånd (Bryman, 2013). 

 

Fägerborg (2011) beskriver ökningen och användning av internet i det etnologiska fältarbetet 

och som intervjuform. Internetintervju anses fortfarande idag som relativt ovanligt, däremot 

belyser Fägerborg (2011) att internetintervjuer kan göra att respondenten svarar mer ärligt på 

frågorna och kan tillämpa den betänketid som önskas. Fägerborg (2011) diskuterar nätets 
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fördelar och det minskade avståndet i tid och rum, att nå människor oberoende av var de 

befinner sig. ”Kroppslösheten” kan försvåra möjligheten till återkoppling i form av 

följdfrågor samt att tolkningsarbetet försvåras för författarna. 

 

6.7 Presentation av intervjupersoner 
Nedan följer en sammanfattning av de respondenter som deltagit i en intervju i denna studie, 

deras namn är fiktiva för att tillgodose de forskningsetiska reglerna som Patel och Davidsson 

(2011) beskriver som betydande för att skydda respondenternas identitet. 

 

• Carl är i 60-årsåldern och driver idag ett vandrarhem där han aktivt arbetar med den 

egna hemsidan genom CTA och marknadsföring samt delägare i en reklambyrå i 

Göteborgsområdet. 

• Sofia är i 40-årsåldern och arbetar idag på ett företag med ett flertal hotell och 

restauranger. Han arbetar som marknadschef och har det yttersta ansvaret för vad 

deras hemsida innehåller och förmedlar. 

• Sten, är i 50-årsåldern, arbetar idag på en konsultfirma som hjälper större företag med 

deras hemsidor. 

• Linus är i 40-årsåldern och driver idag ett hotell tillsammans med sin fru och deras två 

gemensamma barn. 

 

6.8 Observationer	  
Författarna har under studiens gång genomfört iakttagelse av en hemsida där CTA kan 

utvecklas för att öka bokningarna via den egna hemsidan. Hotellet var under tiden för 

uppsatsen i pågående process med att utveckla hemsidan. Författarna föreslog konkreta 

förslag på förändringar vilket kan följas i bilaga 7 och 8. En dialog har förts mellan författarna 

och hotellets operativa chef, främst via mail men även via telefonkontakt där författarna fått 

besvara frågor kring CTA och medvetandegjort den operativa chefen om vikten av ett tydligt 

CTA på hemsidan. Författarna har fått en inblick över hur hotellen reflekterar gällande 

hemsidor kopplat till bokningsläget. Att optimera bokningen till hotellets egen webbplats var 

syftet att styrka vår framställning.  
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Kaijser och Öhlander (2011) beskriver svårigheten med sökandet och vikten av att reflektera 

över vilka hemsidor som besökare väljer att navigera sig på. Vidare beskriver Kaijser och 

Öhlander (2011) att det är lätt att bli blind för det visuella samt de audiella ramarna på 

hemsidan. Vikt bör läggas vid att beskriva hemsidan samt undersöka de färgval, texter, bilder, 

ljud, film och vad som kommuniceras och hur det kommuniceras samt till vem. Kaijser och 

Öhlander (2011) beskriver även vikten av att inte ha en enkelriktad kommunikation utan att 

besökaren ska inneha möjlighet att kommentera och kommunicera med företaget för att 

utvecklas. Vilken typ av intryck vill företaget förmedla och vilka knep som företaget kan 

använda sig utav är någonting Kaijser och Öhlander (2011) beskriver. Vidare beskriver 

Kaijser och Öhlander (2011) att den tydliga uppställningen och att hemsidan innehar logik 

samt har koppling till den befintliga verksamheten och målgrupperna. 

 

6.9 Urval av undersökningsobjekt 
Författarna använder samhällsvetenskapliga metoder av Bryman, Forskningsmetodikens 

grunder av Patel & Davidson och Etnologiskt fältarbete av Kaijser och Öhlander för att skapa 

trovärdighet i studien samt styrka metoderna som använts för utförandet av studien. Vidare 

har litteratur relevant till ämnet använts. 

 

Valet av intervjupersoner genomfördes utefter deras förkunskaper kring CTA. Totalt har sex 

personer kontaktats, två av de kontaktade respondenterna kände inte sig tillräckligt kunniga 

inom ämnet och valde därför att inte delta i studien alternativt att de inte hade möjlighet på 

grund av tidsbrist, detta efter samtal med författarna. Genomförandet utgjordes därmed med 

fyra respondenter med grundläggande kunskap till hemsidor och CTA.  

 

6.10 Metod och teori för analys av data 

6.10.1 Analysmetod  
För att syftet i arbetet ska kunna presenteras på ett riktigt sätt har en kvalitativ undersökning i 

form av intervjuer genomförts samt att författarna har kopplat detta till redan befintlig 

forskning, där eventuella sambandsmönster kan dras Öhlander (2011). Den teoretiska 



 24 

bakgrunden bygger på vetenskaplig forskning och artiklar medan resultatet bygger på det 

insamlade materialet från intervjuerna som genomförts i undersökningen. Vidare 

sammanställs detta i diskussioner både kring material och metod, resultatdiskussion och 

mynnar ut i en slutsats och presentation om hur en vidare forskning kan gå till väga.  Detta 

kan även kopplas till intervjuerna som genomfördes, det viktigt att bearbeta materialet 

noggrant och gärna direkt när det är färskt i minnet (Patel & Davidson 2011). Författarna har 

utifrån Patel och Davidson (2011) valt att skydda respondenterna i undersökningen på bästa 

möjliga sätt. Författarna har valt fiktiva namn på samtliga respondenter och därmed bortsett 

från att utomstående kan finna deras identitet i uppsatsen. 

 

6.10.2 Validitet och reliabilitet 
Patel och Davidsson (2011) beskriver vikten av att veta vad författarna undersöker, vad 

undersökningen ämnar belysa ska stämma överens med vad författarna säger att de 

undersöker. Vidare beskriver Patel och Davidson (2011) att förutsättningen för god reliabilitet 

handlar om att både intervjuaren och observatören är tränade och kunniga inom ämnet. För att 

öka reliabiliteten valde författarna att båda läste svaren till frågorna som inkom via e-mail, 

båda författarna tolkade svaren från respondenten lika. Under telefonintervjun var samtalet på 

högtalare. Båda författarna kunde därmed höra vad som sades, ena författaren förde samtalet 

framåt med respondenten medan den andra skrev ned vad som sades samt tolkade röstläge hos 

respondenten. Patel och Davidson (2011) beskriver att den teoretiska bakgrunden är det som i 

kvalitativa studier styrker validiteten, vidare beskrivs vikten av noggrannhet vid själva 

undersökningen. Vilket författarna har tillämpat i form av att konsekvent föra en dialog med 

varandra, vikten av att samma fakta har uppfattats. Vidare beskriver Patel och Davidson 

(2011) vikten av att koppla undersökningen till mångtydighet och även det motsägelsefulla, 

kopplingen mellan det normala, typiska och speciella är betydande för validiteten i 

undersökningen. 

8. Etisk planering för studiens genomförande 
För att utföra en studie krävs genomgående hög kvalitet samt trovärdigt innehåll (Patel & 

Davidson, 2011). Undersökningens resultat består av intervjuer som har planerats noggrant i 

samförstånd med respondenten. Respondenten har innan fått tydlig information om 

undersökningens syfte samt hur det kommer tillämpas. Vidare beskriver Patel och Davidson 
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(2011) vikten av att informera respondenterna vid genomförande av en kvalitativ studie. 

Författarna har för avsikt att hålla respondenten såväl före, under och efter undersökningen 

anonyma samt att intervjun är konfidentiell belyser Patel och Davidson (2011) som betydande 

för resultatet. Vidare innebär det att författarna har information om respondenten och var 

informationen hämtats från, men att ingen utomstående kan komma i kontakt med den 

informationen, allt för att skydda och respektera respondenten (Patel & Davidson, 2011). 

Vidare påpekar Patel och Davidson (2011) att det finns fyra forskningsetiska krav som 

författarna ska har för avsikt att ta i beaktning vid insamling av data, vilka är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Patel & 

Davidson, 2011). 

 

Informationskravet: Detta krav påvisar Patel och Davidsson (2011) är betydande för 

respondenten, det innebär att uppsatsförfattaren nödvändigtvis bör informera deltagarna om 

syftet till studien. 

Samtyckeskravet: Deltagarna får själva bestämma över deras deltagande, deltagaren kan när 

som helst välja att avbryta utan att ge en vidare förklaring till detta (Patel & Davidsson, 

2011). 

Konfidentialitetskravet: Författarna har använt sig utav största försiktighet och med 

konfidentialitet behandlat de uppgifter som under studien påträffats. Alla personuppgifter 

förvaras på ett sådant sätt så att ingen annan än författarna kan se dem (Patel & Davidsson, 

2011). 

Nyttjandekravet: Patel och Davidsson (2011) belyser att det insamlade materialet endast får 

användas för forskningsändamålet och inget annat. Detta för att säkerhetsställa att 

respondentens information inte används vidare utöver denna studie. 

 

9. Resultat 
Presentation av resultatet kommer redogöra för de intervjuer som är genomförda i studien. 

Respondenternas olika svar har bearbetats och utvärderats noggrant. Respondenternas svar 

ställs här mot varandra i ett resultat och utgör utvalda teman som presenteras i respektive 
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rubrik för att sedan vävas samman i en diskussion. Informationsblad och intervjuguide 

återfinns i bilaga 2 och bilaga 4. Teman som berörs är hur en hemsida kan utvecklas, CTA, 

OTA och GDS. 

 

9.1 Utveckling av hemsida 
Författarna har utifrån vad som presenteras i den teoretiska bakgrunden undersökt en hemsida 

och dess arbete med CTA. Vidare presenteras det åtgärder för att utveckla detta till hotellets 

fördel gällande bokningsläge och förfrågningar. Åtgärderna presenteras i bilaga 7 och bilaga 

8, där kan läsaren få en tydlig överblick för hur företaget presenterar sin hemsida idag och vad 

författarna upplever att hotellet kan tillämpa utifrån denna undersökning. Detta för att just öka 

CTA samt hotellets medvetenhet och interaktion med besökarna och de potentiella gästerna. 

 

9.2 CTA 
Sten beskriver att arbetet med CTA är betydande för företaget om hotellet vill ha fler 

bokningar via den egna hemsidan. Fortsättningsvis beskriver Sten att hotellet kan skippa 

hemsida och arbetet med CTA om de vill få bokningar via andra bokningskanaler. Dock bör 

hotellet räkna med att de tappar intäkter. Sten föreslår att hotellet på bästa möjliga sätt ska 

arbeta med CTA och hemsidan för att det generera större intäkter till hotellet på längre sikt. 

Han anser vidare att hotell som inte arbetar med CTA försvårar för hotellbranschens 

överlevnad. 

 

”CTA handlar om uppmaning till handling, för att få fler bokningar. Vidare kan CTA 

beskrivas med att få en potentiell gäst att bestämma sig för att boka en övernattning 

alternativ skicka en förfrågan till hotellet.”  

Sten 

Enligt Sofia är CTA en tydlig uppmaning i form av text och/eller en länk där du som besökare 

av hemsidan antingen bokar eller blir skickad till, att skicka ett mail till en säljare till hotellet. 

Det går att arbeta utan CTA på en hemsida men då måste hemsidan vara säljande. Den 

potentiella kunden bör känna att det finns anledning att besöka hemsidan och att det leder 

någonstans (Sofia). Carl samtycker och menar på att CTA är allt som leder gästen till en 
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konkret bokning och bokningssituation. Carl påpekar att grunden för en bokningssituation och 

verksamhetsarbete med hemsidan är arbetet med CTA. Utan säljinsatser påpekar Carl att 

hotellet inte säljer sina rum. 

 

”Ett klassiskt sälj-knep är att uppmana till action. Dessutom om man går in på en sajt som 

säljer en produkt och det saknas en uppmaning till handling blir det otydligt för besökaren. 

Besökaren förväntar sig tydligt att se vad företaget säljer. Effekten kan bli att man lämnar 

sajten”.  

       Sten 

Sofia beskriver att CTA kan ses som ett typiskt sälj-knep och skapar tydlighet för den som 

besöker hemsidan. Otydlighet på en hemsida kan resultera i att den potentiella kunden lämnar 

hemsidan och väljer att besöka en annan hemsida med större tydlighet, samt lättare att 

navigera på. Sofia belyser att det är viktigt att besökaren kan relatera till företaget på flera 

olika plan. 

 

 ������”Text, bild och ljud är betydande på en hemsida. Det ska vara ett 30 %, 30 %, 30 % 

perspektiv, då fördelat över de tre kategorierna. 10 % har med färgen på hemsidan att göra 

och att detta ska koppla samman hemsidan och hotellets profilering till besökaren och den 

potentiella gästen.” 

      Linus 

 

Linus påpekar att arbetet med CTA är komplicerat men spännande, att utforma CTA på en 

hemsida och göra förändringar efter vad hotellet tror kunden efterfrågar är en spännande och 

utvecklande process. Linus upplever att hemsidorna har utvecklats de senaste 10 åren. Vidare 

påpekar Linus att sedan han började tänka i banorna kring marknadsaktiviteter på hemsidan 

och förändringen från andra medier, har utvecklingen gått fort fram. 

 

”De gäster som bokar och besöker hemsidan direkt är betydligt mer informerade om vilket 

ställe de hamnat på och mer pålästa över de möjligheter och aktiviteter som finns på orten.”  
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      Carl 

 

Hotellet sparar 15 % om gästen bokar direkt på en egna hemsidan. I vissa fall ger även 

booking.com 10 % i Geniusrabatt till gästerna vilket är något Carl belyser att hotellen själva 

får betala. Detta innebär att de tar ut 25 % av bokningsvärdet vilket resulterar i att hotellet ger 

bort en ganska stor procent för samma arbete som de skulle utföra om gästen bokar på den 

egna hemsidan. 

För att veta vilka CTA som gör att besökaren bokar direkt på hemsidan skulle det behövas 

göras mätningar eller undersökningar. Sofia beskriver att det är ett bra sätt för att få reda på 

vad besökaren förväntar sig av hotellet. Vidare beskriver Sofia att istället för att ha länkar som 

kunden kan klicka på, bör det vara knappar och i sin tur använda sig av A/B-tester för att se 

vad som ger ett bättre bokningsläge.  

 

”Det är viktigt med behagliga färger i bilderna på hemsidan, call-to-actions ska vara tydliga 

i kontrast till resterande delar på hemsidan”. 

Sofia 

Det är svårt att säga om någon specifik färg är bättre än den andra men Sofia påpekar att röd 

och grön verkar vara populära men att det är helheten av designen på hemsidan som är 

viktigast. En hemsida kan klara sig utan bilder tydliggör hon men att utan text kommer 

hemsidan att fallera. Vidare diskuterar Carl att han har upplevt att bilder säger mer än text och 

att besökaren och den potentiella gästen har lättare att relatera till en bild än en text därför 

påstår han att en hemsida som har ett säljande syfte ska inneha 70 % bilder och 30 % text. 

 

”I dagsläget upplever jag att hotell i branschen inte tillämpar call-to-action’s i den 

utsträckning det är möjligt, svårigheten är att rikta sin call-to-action’s till hotellets 

målgrupp”.  

      Linus 

Linus upplever att CTA är betydande för hemsidan och hela bokningsläget kan fallera om 

hotellet inte arbetar med detta. Genom att arbeta med CTA på hemsidan anses det att 
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besökaren redan innan besöket har en förväntning som de upplever att de förmedlar till gästen 

på ett bra sätt. 

 

Sten belyser att företag i allmänhet alltid har arbetat med CTA, så länge ett företag har sålt 

något har företag använt sig av CTA. Ett exempel på detta är att en livsmedelsbutik har en 

extraprisskylt utanför eller i butiken. Nu har CTA flyttats till internet och det har skett under 

de senaste åren, men principerna är desamma. Idag har CTA fått större genomslagskraft och 

värde i företaget då kan det lättare mätas effekter av CTA genom exempelvis klick på en 

knapp. CTA påpekar Sten handlar om mervärde och att företaget erbjuder gästen något extra 

för priset, att gästen får en överblick och att det oavsett ska vara lätt att boka. Det ska alltid 

vara samma pris och bra erbjudanden. Bild och video fungerar som en stämningsskapare 

alternativt stämningshöjare, vidare ska det också fungera som en indragare för besökaren att 

genomföra en bokning. Text behövs för att förklara vad besökaren ser på bilden eller videon 

och ska fungera som ett sätt att förhöja värdet för gästen. Det är av största vikt med behagliga 

färger och bilder genom CTA, det ska finnas tydliga kontraster. En hemsida bör sticka ut från 

andra hemsidor. 

 

9.3 OTA och GDS 
Idag är det lätt att få en överblick och kontroll över de olika bokningskanalerna, det ska vara 

lätt att uppdatera de olika erbjudandena för företaget (Carl). Hotell bör använda sig utav olika 

bokningskanaler men då främst under låg och mellansäsongerna. Carl påpekar att på 

google.com konkurrerar hotellet med sig självt då Booking.com i stort sett alltid kommer 

överst vid sökningen. Har verksamheten inga rum på de olika bokningskanalerna är risken att 

hotellet tappar potentiella gäster och besökare. Finns det flera verksamheter som inriktar sig 

på samma målgrupp på destinationen blir hotellen i stort sett tvungna att ansluta sig till 

bokningskanaler för att synas. 

 

”Det går att arbeta med bra call-to-action’s för att få fler att boka, trots detta kan man inte 

undvara OTA och GDS.” 

      Sofia 
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Det är svårt att säga om hotellet endast kan arbeta via hemsidan och ta bort alla samarbeten 

med OTA:er och GDS:er (Sofia). Det är självklart att företaget eftersträvar att endast få 

bokningar via de egna kanalerna men Sofia beskriver svårigheten i och med att kunden inte 

ser någon skillnad mellan att boka på hotellets hemsida eller på en OTA eller GDS (Sofia). 

För att locka besökaren att boka på den egna hemsidan är det betydande att skapa tydliga samt 

riktade erbjudanden som kunden inte kan säga nej till, så som att skapa rabatterade priser eller 

att frukosten ingår i priset vid just det specifika bokningstillfället (Sofia).  

 

Hotell som arbetar med CTA och hemsidor gör det främst för att få fler bokningar till den 

egna hemsidan, samt på bästa sätt profilera sig gentemot marknaden. Sten upplever att det kan 

vara svårt att undvika GDS och OTA, men att hotellet ska försöka få de flesta bokningarna till 

den egna hemsidan. Främst bör hotellen arbeta med OTA och GDS under lågsäsongerna, även 

under mellansäsongerna innan högsäsongen kickar igång. 

 

Sten menar på att OTA:er och GDS:er inte erbjuder samma pris och erbjudanden som de gör 

på hotellet egna kanaler. De finns även en enkelhet i bokningen och att det lätt och snabbt går 

att finns information om hotellet olika rumspriser och faciliteter som inte finns hos OTA:er 

eller GDS:er. Vidare påpekar Sten att besökaren enkelt ska kunna kontakta hotellet antingen 

via mail eller telefon för personlig service med sina frågor. 

 

”Förutom de egna kanalerna använder vi booking.com, under låg- för- och eftersäsongerna. 

Där når vi gäster som inte är vår huvudmålgrupp samt utländska turister”.  

      Carl 

Vidare påpekar Carl att hotell som använder sig utav OTA samt GDS mer eller mindre ger 

bort 25 % av intäkterna till bokningskanalerna.  

• De som bokar direkt på hemsidan är mer pålästa om hotellet än vad gästerna som 

bokar via bokningskanalerna är. 

• Booking.com är ett bra verktyg för att på så sätt fylla upp hotellen. 

• Viktigt är att lära känna sin egen verksamhet så bra att det går att variera sig mellan att 

delvis använda sig av bokningskanaler när det behövs. 
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• Bokningsprocessen ska vara tydlig och enkel att genomföra samt att en personlig 

service ska vara tillgänglig för gästen. 

 

 

”En väg som många hotell tar är att spetsa till erbjudandet så man får mycket mer förmåner 

genom att boka direkt på hotellets hemsida. Till exempel ta bort TV-kanalerna för OTA-

bokningar”.  

      Sten 

10. Diskussion av resultat	  
I följande avsnitt kommer resultatet i undersökningen sättas i relation till den teoretiska 

bakgrunden. Uppsatsens syfte och frågeställning kommer att sättas i relation till ovanstående 

för att utveckla en diskussion mellan den teoretiska bakgrunden och de svar respondenterna 

gav under intervjuerna. Förändringar på en hemsida kan ses i bilaga 7 och 8.  

 

10.1 Call-to-action’s 
Sten exemplifierar CTA med att en butik har en extraprisskylt i eller utanför butiken. CTA har 

idag stor genomslagskraft och ett värde, både hos gäst och i företaget. Att skapa en känsla av 

att det är bråttom är något samtliga av våra respondenter trycker på och menar att det är 

betydande för hotellens arbete, oavsett om det gäller hemsidan eller en bokning via telefon, 

mail eller direkt. Enligt Sofia är CTA uppmaningar i form av text och/eller en länk där 

besökaren får ut någonting av besöket eller klicket. Vidare beskriver Sofia vikten av att det 

ska leda någonstans vilket även Leung, Law och Lee (2016) påpekar gällande CTA. Vidare 

beskriver Rosen & Purinton (2004) att hemsidan utifrån CTA ska vara anpassad utifrån vilket 

målgrupp hotellet vill marknadsföra sig till. Det är viktigt att det är lätt att kunna navigera sig 

på hemsidan och genomföra en bokning. Vikten av tydlig information gör att kunden ”klickar 

runt” på hemsidan. Desto större är chansen att hotellet då får in en bokning av den potentiella 

gästen. Enligt Rosen & Purinton (2004) är det bevisat att ju längre tid en besökare spenderar 

på hemsidan ju större är chansen att det leder till en bokning.  
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Sofia anser att en hemsida inte behöver innehålla CTA men bör vara säljande, besökaren 

måste känna att det leder någonstans, vilket Christodoulidou et al. (2011) förstärker då de 

anser att huvudsakligen rikta sig mot rätt målgrupp men att CTA underlättar. Vidare 

diskuterar Carl att säljinsatser är det som är betydande på hemsidan, utan detta kommer 

verksamheten inte att sälja sina rum vilket kan liknas med det Sofia menar angående CTA. 

Carl anser att ett av grundkraven för hotellen som arbetar med CTA bör profilera sin mot 

målgruppen mer tydligt, vidare ska även hotellet nischa sig gällande ålder och lokalisering för 

att veta vart fokus på marknadsföringen bör läggas, detta för att tydliggöra och säkerhetsställa 

vad hotellet förväntar sig av sina kommande besökare och vad besökaren har för 

förväntningar på hotellet.. 

 

Linus nämner att det är av stor vikt för hotellet, att samarbeta med de andra företagen på 

destinationen för att skapa ett intresse för destinationen och inte bara specifik för hotellet. 

Detta upplevs lättare i mindre städer än vad det gör i större städer men exempelvis Göteborgs 

stad är ett bra exempel där företagssamarbeten fungerar bra och fortfarande är en storstad. 

Jämfört med Stockholm som arbetar mer konkurrenskraftig.  

 

10.2 Webbplats och placering 
Bergström (2015) påpekar att besökare läser 25 % långsammare på webbplatsen än vad de gör 

med text på papper. Därför är det betydande av hotellen att inte ha längre texter på hemsidan 

då intresse hos läsaren snabbt tappas. Detta förstärks av Sofia genom att hon beskriver vikten 

av att hela hemsidan är klickbar samt att bokningsknapparna är tydliga. Målgrupp och 

målgruppsprofilering är betydande för hemsidan vilket Rosen & Purinton (2004) beskriver. 

Det ska vara lätt för kunden att genomföra en bokning, detta kan i framtiden även göra att 

besökaren återkommer. 

 

Bergström (2015) påpekar att en besökare i dagens läge smärtfritt vill besöka en hemsida, de 

ska få en känsla av att bli omhändertagen av hotellet. Samtliga respondenter påvisar vikten av 

att ta hand om gästen och att på bästa sätt guida gästen till en bra upplevelse gällande 

bokningen. Ibrahim (2016) belyser vikten av att hemsidan uppdateras kontinuerligt samt att 

besökaren har möjlighet att ställa frågor för att på så sätt kunna föra en dialog mellan kund 



 33 

och hotell. Detta för att hotellet ska kunna visa på sin tillgänglighet för gästen. Vidare påvisar 

Bergström (2015) att färgvalen och hur de presenteras på hemsidan har en betydande faktor 

för gästens upplevelse och hur det uppfattas hos besökaren. Även innehållet och mängden text 

samt hur bilderna placeras har betydelse för besökarens öga. Vidare beskriver Carl hur 

bokningskanalerna procentuellt tar ut en avgift för att agera mellanhand det kan variera 

mellan 15-25 %, detta leder till att hotellen förlorar en del av intäkterna de skulle fått in vid en 

bokning via den egna kanalen. Därför är arbetet med hemsidan och CTA viktigt för hotellens 

överlevnad, speciellt de mindre. 

 

10.3 Funktion genom färg och text 
Att fånga gästens uppmärksamhet beskriver Bergström (2015) som betydande. 

Bonnardel, Pilot och Le Bigot (2010) anser att kalla färger så som blå skapar en känsla av 

lugn och harmoni medan varmare färger som röd och gul skapar en känsla av stress, speciellt 

gult har visats skapa en känsla av stress men även tillfredställelse. Vidare 

beskriver Bonnardel, Pilot och Le Bigot (2010) att blått skapar en högre känsla av att köpa än 

vad exempelvis röd gör vilket Huang och Yang (2013) motsträvar i sina teorier. Enligt 

Forsyth (1999) finns det ett antal punkter för att upprätthålla de potentiella kundernas intresse 

och uppmärksamhet. Detta beskriver även Evans, Jamal & Foxall (2008) som betydande, hur 

orden förstärks och hur det formas i texten, samt tydlig profilering. Evans, Jamal & Foxall 

(2008) påpekar vikten av att få kunden att boka, det mest effektiva sättet är att göra så att 

besökaren känner sig stressad vilket profilerar sig i olika typer av CTA. Vilket Forsyth (1999) 

påpekar genom färgval och placering på hemsidan. 

 

Bergström (2015) påvisar vikten av att fånga gästens uppmärksamhet och att framhäva ett 

antal punkter och poängtera för gästen hur hotellet har profilerat sig. Hotellet bör visa med 

tydlighet sin prissättning och vad som ingår, ingenting ska döljas, för att på så sätt skapa en 

känsla av ärlighet vilket även Carl instämmer med. Vidare beskriver Carl betydelsen av ett 

säljande språk på hemsidan, en bild säger mer än 1000 ord därför bör texterna på en hemsida 

också innefatta bilder då han upplever det lättare för den potentiella gästen att relatera till 

hotellet. Bonnardel (2010) påpekar att utmaningen är att skapa en hemsida och utforma ett 

system som är användbart men framförallt tilltalande besökaren. Besökaren har idag kortare 



 34 

tålamod och tid vilket påvisar vikten av kort och koncist text samt ett sammanhang på 

hemsidan. 

 

Rosen & Purinton (2004) påvisar att stimuli såsom musik, färg och ljus influerar kunden att 

genomföra en bokning och att spendera en viss tid på hemsidan, detta leder till intäktsökning 

för hotellet. Minimering av ansträngning hos besökaren gör att bokningen görs fortare samt 

sker med större frekvens. Linus poängterar att utvecklingen av hemsidorna de senaste åren har 

för hotell har ökat och lika så medvetenheten, detta kan kopplas med det Rosen & Purinton 

(2004) poängterar genom stimuli. Det är också någonting Cai och Xu (2011) beskriver att 

genomslagskraften gällande köpvilja och bokning på en hemsida förstärks om de estetiska 

kvalitéerna som färg, grafik och den totalupplevelsen av webbdesignen är utvecklad och 

uppdaterad. Vidare diskuterar Cai och Xu (2011) att relationen mellan företag och besökare 

förbättras om tydlighet på hemsidan besvarar vad det är som efterfrågas därför är det återigen 

betydande med rätt profilering till rätt typ av kund. Fortsättningsvis presenterar Ibrahim 

(2016) att genom erbjudanden som passar den specifika målgruppen, då kopplat till färg och 

form är ett sätt att utveckla relationen till besökaren och den potentiella bokaren. 

 

10.4 Boka nu 
Gugenishvili (2015) påvisar att hotellen bör arbeta med både GDS och OTA för att fylla de 

tomma hotellrummen men att de i första hand ska arbeta med bokningar via de egna 

kanalerna som hemsidan. Sten nämner att man inte behöver använda sig av CTA eller sin 

egen hemsida om man bara vill ha in bokningar från bokningskanaler, men vilket inte är lika 

lönsamt. Carl beskriver problematiken med att inte använda bokningskanaler såsom 

booking.com under låg och mellansäsongerna innan högsäsongen kickar igång, detta bekräftar 

även Sofia, det är en självklarhet att hotellen endast vill ha bokningar via de egna kanalerna, 

men besökaren idag upplever ingen skillnad på att boka via den egna hemsidan eller 

booking.com. Sedan uppstår även problematik med prissättningen då booking.com ligger 

lägre eller i samma prisklass som hotellet, detta leder till att det för besökaren inte blir någon 

skillnad. Carl beskriver också att det är ett sätt att synas för den potentiella gästen. 

Gugenishvili (2015) beskriver även att det handlar om att skapa ett informationsbyte och en 

relation. 
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Demangeot och Broderick (2015) har i sina teorier diskuterat fram ”kritiska moment” som de 

kallar för sanningens ögonblick då ett köp eller en bokning genomförs. Det är av största vikt 

att tidigt skapa en relation till gästen för att på så sätt locka gästen till en bokning eller köp. 

Vikten av att det är lättillgängligt och lättnavigerat på hemsidan beskriver Gugenishvili 

(2015) som betydande för hotellet, detta leder i sin tur till flera bokningar via de egna 

kanalerna. Detta förstärker (Ibrahim, 2016) genom att även belysa vikten av att kunna dela. 

Carl beskriver vidare att gästerna som bokar via den egna hemsidan eller på något sätt hör av 

sig till hotellen har större vetskap om verksamheten och är mer pålästa vilket också ställer 

högre krav på hotellet då den potentiella gästen redan innan har stor förkunskap om vad som 

kan förväntas.  

 

Respondenterna och Gugenishvili (2015) beskriver hemsidan som ett av de viktigaste 

elementen, där hotellet aktivt bör föra ut sitt budskap till den potentiella besökaren och att det 

i största mån handlar om ett informationsutbyte. Gugenishvili (2015) beskriver sju olika 

faktorer som hotellen bör ha i åtanke när en hemsida utformas. Först och främst diskuterar 

Gugenishvili (2015) diskuterar att de främsta punkterna ett hotell bör arbeta med är lojalitet 

och att hemsidan är informationsrikt. Leung, Law och Lee (2016) påpekar att siffror fångar 

gästens uppmärksamhet. 

 

Hemsidan är till för att stödja och vägleda gästen till en bokning, detta då genom CTA. 

Huvudsakligen beskriver Hernandez och Resnick (2013) att placeringen på hemsidan har en 

betydande roll för besökarens uppfattning av hotellet, likaså gällande bokningarna och 

huruvida gästen väljer att boka nu. Detta poängterar även Carl genom att alltid vara tillgänglig 

för gästen, detta skapar ytterligare förtroende och att bokningarna ökar. Vidare beskriver 

Christodoulidou et al., (2011) att det ska vara lätta betalningsmetoder, pristillgänglighet, 

användarvänliga system, omfattande information om destinationen samt tillgång till 

kundtjänst-funktioner. 
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11. Material- och metoddiskussion 
Kommande avsnitt ämnar belysa ståndpunkter samt en diskussion angående den problematik 

författarna stött på under studien och undersökningens gång. Här diskuteras de metoder som 

tillämpats under uppsatsen kopplat till genomförandet och hur författarna har uppfattat 

processen kopplat till metod och material. Genomförandet av studien har grundats i 

vetenskapliga artiklar samt litteratur kopplade till uppsatsens syfte och frågeställningar (Patel 

& Davidson, 2011). Vidare har intervjuer genomförts med respondenter kopplade till 

branschen samt med erfarenhet gällande det aktuella ämnet (Patel & Davidson, 2011). En 

undersökning av en hemsida kopplat till ett hotell har genomförts för att påvisa vad hotell kan 

göra för att öka bokningsläget och trafiken till hemsidan. Vidare var avsikten att även 

genomföra ett A/B-test med samma företag men eftersom företaget i samråd med författarna 

insåg tidsbristen för uppsatsen samt att hotellet i skrivande stund redan var aktiva med att 

utveckla den redan befintliga hemsidan. Därför genomfördes av författarna en genomgång av 

hemsidan för att slutligen komma med konkreta förslag vad hotellet skulle kunna göra för att 

utveckla hemsidan till det bättre och öka CTA. Författarna anser att det skulle vara av vikt 

att genomföra ett A/B-test vid utveckling av en hemsida. Ett sådant test skulle kunna med 

hjälp av vår metodbeskrivning genomföras på såväl små som stora hotell.  

 

11.1 Litteratur och datainsamling 
Vid sökning av de vetenskapliga artiklarna användes till en början svenska sökord men 

efterhand valde författarna att använda engelska sökord då detta gav större genomslagskraft 

(Patel & Davidson, 2011). Då de flesta vetenskapliga artiklar som publiceras idag är skriva på 

engelska och därför blev det också naturligt att använda engelska sökord. Författarna 

tillämpade stor försiktighet vid översättning av texterna och har i åtanke att viss information 

kan ha uteblivit (Patel & Davidson, 2011). Artiklar som använts till uppsatsen är publicerade 

efter 2000, detta kan ge en viss felaktig bild av hur det ser ut i dagsläget (Patel & Davidson, 

2011). Detta styrker författarna med senare publicerade artiklar och samma resonemang 

därför anser författarna att trovärdigheten inte förändrats mellan åren (Patel & Davidson, 

2011).  
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11.2 Intervjuer 
En av intervjuerna har genomförts via telefon och resterande tre intervjuer har genomförts via 

e-mail. Genom att använda strukturerade intervju och frågeställningar via e-mail kan problem 

uppstå (Bryman, 2013). Bryman (2013) belyser att intervjuaren har svaren framför sig hela 

tiden i form av den skriva texten från respondenten, nackdelen är att informationen kan vara 

missvisande då intervjuaren inte kan med säkerhet säga att det är den givna respondenten som 

svarat på frågeställningarna. Vidare kan diskuteras om en fysisk intervju under en given 

period ger lika mycket som en intervju i form av e-mail påpekar Bryman (2013) 

 

Intervjuerna som genomfördes för uppsatsen har varit till stor nytta för slutresultatet och 

författarna har kunnat koppla den teoretiska bakgrunden med resultatet som mynnat ut i en 

diskussion. Intervjuerna gav författarna svar för att sedan kunna besvara uppsatsens syfte och 

frågeställning (Bryman, 2011). Då tre av fyra intervjuer gjordes via e-mail tog alla intervjuer 

ungefärlig lika med tid. Respondenterna är individer som arbetar aktivt med CTA på olika sätt 

och innehar alla ett arbete där de reser vilket gjorde det omöjligt för författarna och 

respondenterna att träffas fysiskt och därför valdes intervjuer att genomföras via e-mail. Detta 

var inte planerat från författarnas sida men upplevelsen är att respondenterna svarat 

sanningsenligt och korrekt. Exempelvis ges endast svar på de frågor som skickas i mailet, det 

finns här inget utrymme för uppföljningsfrågor vilket Bryman (2013) beskriver kan vara 

problematiskt då uteblivelsen av såväl kroppsspråk eller andra reaktioner från respondenten. 

Författarna hade för avsikt när processen påbörjades att intervjua sex respondenter, på grund 

av att respondenterna varit på resande fot under längre tid samt hade andra uppdrag har de 

inte haft möjlighet att delta i vår undersökning vilket författarna upplevt beklagligt, men 

upplever att de svar de fyra respondenter givit varit värdefullt för uppsatsens.  

 

Bryman (2011) beskriver vikten av att använda sig utav intervjuformen kvalitativa intervjuer, 

vidare beskriver Bryman (2011) att intervjuformen kvalitativ intervju får större flexibilitet och 

följsamhet för båda parter och en större förståelse kan komma att skapas angående ämnet. 

Diskussioner parterna emellan kan komma att uppstå vilket bara är till fördel för kommande 

resultat (Bryman, 2011). Intervjuer har transkriberats av författarna och är konfidentiella samt 

förvaras hos författarna för att skydda respondenterna. Respondenterna kommer självklart inte 
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förekomma med namn eller företag i undersökningen, detta också för att skydda dennes 

integritet och identitet (Bryman, 2011). 

 

12. Forskningsetisk uppföljning 
Intervjuerna som genomfördes under uppsatsen påbörjades med att informanterna 

presenterade sig med namn och en kort bakgrund, vidare presenterades uppsatsens syfte och 

vilken problemformulering som ställts kopplat till uppsatsen. Respondenten hade redan innan 

intervjun kontaktats antingen via e-mail eller telefon där presenterades liknande information 

som ovan samt komplettering med informanternas kontaktuppgifter. Intervjuerna innefattade 

de forskningsetiska reglerna som Patel och Davidsson (2011) beskriver är betydande vid en 

intervju. Respondenternas deltagande var under hela arbetsprocessen frivilligt, likaså anonymt 

och de presenterades med fiktiva namn. För att respektera respondenten ställdes inga direkta 

frågor gällande livssituation eller direkt privata frågor för att visa professionalitet och respekt. 

Slutligen har alla som deltagit vid en intervju eller på något sätt bidragit till uppsatsen fått 

förfrågan om de ville ta del av den slutgiltiga uppsatsen, de som svarade att de ville bli 

tilldelade uppsatsen fick efter avslutad process uppsatsen skickad till sig via mail. 

 

13. Slutsats 
CTA på hemsidan kan i dagsläget kopplas till gästens upplevelse och en sammanfattad eller 

förutfattad mening om ett hotell. CTA kan direkt kopplas samman med ett analysverktyg för 

ett hotell samt hur dess bokningsläge ser ut. Hotellen får möjlighet att identifiera vilka 

förbättringsområden som kan tillämpas för den befintliga hemsidan alternativt en utveckling 

av den befintliga hemsidan med hjälp av uppsatsens presenterade verktyg. Undersökningen 

påvisar att genom CTA kan hotellen skapa en stress hos gästen vilket gör att denne 

impulsbokar något den egentligen inte tänkt att boka från början. Vidare kan hotellet uppmana 

gästen till handling vilket också leder till en bokning eller bokningsförfrågan. Besökarens 

betalningsvilja kan utvärderas gällande hur designen på hemsidan är utformad, detta kopplas 

till det upplevda värdet av hemsidan samt vilken service som kan förväntas vid en 

övernattning på hotellet. Hotellets förmåga att marknadsföra sig gentemot rätt målgrupp har 
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stor betydelse för utformningen av hemsidan. Gästen ska få en känsla av igenkännande samt 

interaktion med företaget, detta ska spegla det sätt hotellet profilerar sig på. 

 

Färg, form, bild och ljud har betydelse kopplas i undersökningen direkt till aktiv CTA. Allt 

ska i slutändan kopplas till gästen och dennes förmåga till igenkänning samt vilja att 

genomföra en bokning. Läsaren får en detaljerad bild över vilka förändringar som författarna 

föreslår samt att det kan leda till en bättre användarupplevelse och effektivitet på hemsidan 

vilket även Siroker och Koomen (2013) påstår. 

 

14. Teoretisk och praktisk användning samt vidare 
forskning 

I studien finns det utförlig information angående hur ett hotell kan bygga upp alternativt 

utveckla den befintliga hemsidan för att få potentiella kunder att boka, istället för att gå via 

bokningskanalerna. På så sätt blir det mer lönsamt för hotellet, de behöver då inte bekosta 

provision till bokningskanalerna. Genom detta behåller hotellet därmed intäkterna inom 

företaget. Med hjälp av informationen angående CTA och utvecklingen av befintlig hemsida i 

studien samt exempel som återfinns i bilaga 7 och bilaga 8 kan denna studie tillämpas för att 

bygga vidare på de teorier som har presenteras. Exempelvis göra ett A/B-test med hjälp av 

denna undersökning.  

Denna uppsats har för avsikt att vara övergripande, därmed anser författarna att den kan vara 

behjälplig för såväl små som stora hotell gällande färgval och position på hemsidan. Förslag 

på ytterligare vidare forskning kan vara arbete utifrån gästens synvinkel.  
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Bilaga 1 

Sökmatris 

Datum Databas Sökord Antal 

referenser. 

Kombi

-

nation 

Antal 

referenser i 

kombination 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Använda 

artiklar 

2017-03-

28 

Summon 1 757 835    

8 

 

2 

 

2 

 Summon 1 + 3 292 606    

11 

 

2 

 

2 

 Summon 1 +3 +4 5 137    

12 

 

2 

 

1 

2017-03-

29 

Summon 2 + 5  192 202   2 0 0 

 Summon 1+ 2 + 5 15 309    14 3 3 

2017-04-

10 

Primo 6  1 541 

472 

+ 

websit

e + 

hotel 

21 430 14 1 1 

2017-04-

16 

Primo 4 +7  + 

websit

e 

 8 1 1 

2017-04-

17 

Primo 1 + 8 1451   7 1 1 



 44 

2017-04-

17 

emeraldi

nsight 

1 + 2 + 3 + 

9 + 10  

   12 2 1 

 

 

Sökord: 

1. Website 

2. Colour 

3. Design 

4. Hotel 

5. Psychology 

6. Call-to-action 

7. Organisation 

8. A/B-test 

9. Navigation 

10. User-centerd design 
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Bilaga 2 

Informationsblad 

Information om forskningsobjektet 

Syftet är att studien hur ett hotell kan optimera bokningen på den egna hemsidan genom call-

to-action på ett medelstort hotell i Sverige. 

Uppsatsförfattarna i projektet är studenter Josefine Alpstig och Henning Carlsson vid 

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan vid Örebro universitet. Projektet kommer att 

löpa från 2017-03-27 - 2017-05-31.  

 

Bakgrund till projektet 

Författarna har tagit i kontaktat med dig i syfte att du har goda förkunskaper i vårt ämne 

angående call-to-actions, förfrågan om genomförande i denna studie om och hur call-to-

actions påverkar en potentiell kund att boka en övernattning på ett hotells hemsida. 

Genomförandet startade genom sökningar av vetenskapliga artiklar samt inläsning av 

litteratur för att skapa oss en förståelse och för att stärka vår tes om att hotellen kan förändra 

bokningsläget genom tydligt call-to-actions. Författarna samlar information genom intervjuer 

och kurslitteratur för att skapa en trovärdig och användbar studie.  

 

Kontaktuppgifter 

Henning Carlsson,    Josefine Alpstig      

Prästgatan 14, 712 60 Grythyttan  Nygatan 18, 712 60 Grythyttan 

carlsson.henning@gmail.com  josefine.alpstig@gmail.com      

Telefon: 0736408429   Telefon: 0706707909 

 

Professor på Restaurang- och hotellhögskolan 

Åsa Öström  

asa.ostrom@oru.se 

Telefon kontorstid: 019 30 20 11 
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Bilaga 3 

Operationalisering 

Intervjufrågor Teoretisk anknytning Begrepp 

Inledande frågor 

Vad arbetar du med idag och vad 

har du för erfarenhet kring hemsidor 

och arbetet kring call-to-action? 

X X 

Har du något exempel på en 

hemsida som behöver arbeta med 

sin C-T-A? 

Länka gärna och motivera! 

X X 

Har du ett exempel på en perfekt 

hemsida med bra call-to-action´s? 

Länka gärna och motivera! 

X X 

Tema 1: Call-to-action´s 

Vad är Call-to-action´s enligt din 

mening? 

Leung, Law och Lee (2016) 

menar på att CTA är olika sätt 

på en hemsida att uppmana 

gästen till att handla, det vill 

säga – boka ett hotellrum. 

Call-to-avtion´s 

Är det viktigt med Call-to-actions 

på en hemsida eller kan hotellet 

arbeta utan detta hjälpmedel? 

Ibrahim (2016) anser att det 

mest effektiva samt 

kostnadseffektiva sättet är att 

få ut kommunikation till 

potentiella kunder via 

hemsidan. 

Hjälpmedel 

Varför är det viktigt med call-to-

actions? 

Rosen och Purington (2004) 

uttrycker att hemsidan ska 

under ytan försöka skapa en 

Påverkan 
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känsla av att det är bråttom för 

att få gästen att genomföra en 

bokning. 

Hur länge tänker du att ett företag 

har jobbat med call-to-actions och 

har det på något sätt utvecklats 

genom åren och den nya tekniken 

som dagligen uppdateras?  

 

Det är även ett sätt att skapa en 

relation till sina kunder, genom 

att skapa erbjudanden som 

passar den specifika 

målgruppen (Ibrahim, 2016, 

sid. 726). På grund av detta bör 

webbplatsen uppdateras 

kontinuerligt  

Utveckling 

Hur kan hotellet arbeta med färger 

på hemsidan för att locka till 

bokning? 

 

Genom att använda sig av 

varma färger så som röd, gul 

och orange på hemsidan så 

skapas en känsla av att det är 

bråttom (Huang & Yang, 

2013)  

Färger 

Tema 2: OTA och GDS 

Hur kan hotellet få fler bokningar 

på den egna hemsidan och utesluta 

OTA och GDS? 

I slutändan 

påvisar Gugenishvili (2015) att 

det handlar om att attrahera 

besökaren och behålla trafiken 

samt konvertera besökaren till 

potentiell kund. 

Bokningsflöde 

Vad anser du vara viktigast för att 

en potentiell kund bokar på hotellets 

egna hemsida och inte via OTA 

eller liknande? 

För att få den potentiella 

kunden att boka ett hotellrum 

anser Bonnardel, Pilot och Le 

Bigot (2010, sid 71) att det ska 

vara harmoni på hemsidan, det 

ska inte vara 

utstickande ”bokningsknappar” 

utan allting ska ha ungefärliga 

färgval. 

Tillgänglighet 
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Tema 3: Bokning 

Vad krävs för att kunden ska boka 

på hemsidan? 

 Först och främst 

diskuterar Gugenishvili 

(2015) lojalitet och att det ska 

vara informationsrik samt att 

innehållet har betydelse. 

Vidare ska det vara 

lättnavigerat samt användbart 

och anpassningsbart för 

besökaren samt att besökarens 

igenkänningsfaktor med 

företaget genomsyras på 

hemsidan. 

Hemsida 

Vad tror du är viktigast på en 

hemsida? 

Text eller bilder?  

Motivera gärna! 

 

Vidare beskriver Demangeot 

och Broderick (2015, sid. 814) 

att med så få medel som 

möjligt få besökaren att agera. 

Att skapa en relation genom 

sin marknadsföring av 

produkten på hemsidan påvisar 

Demangeot och Broderick 

(2015, sid. 814) som en viktig 

faktor. 

Prioriteringar 

Avslutande frågor 

Är det någonting du vill tillägga? X X 
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Bilaga 4 

Intervjuguide 

Frågeformulär 31/3-17 kl. 13.00 

1. Vad arbetar du med idag och vad har du för erfarenhet kring hemsidor och arbetet 

kring call-to-action? 

 

2. Vad är call-to-actions enligt din mening? 

 

3. Är det viktigt med call-to-actions på en hemsida eller kan hotellet arbeta utan detta 

hjälpmedel? OM JA 

4. Varför är det viktigt med call-to-actions på en hemsida? 

 

5. Hur kan hotellet få fler bokningen på den egna hemsidan och utesluta OTA och GDS? 

 

6. Vad anser du vara viktigast för att en potentiell kund bokar på hotellets egen hemsida 

och inte via OTA:er eller annat? 

 

7. Hur länge tänker du att ett företag har jobbat med call-to-actions och har det på något 

sätt utvecklats genom åren och den nya tekniken som dagligen uppdateras?  

 

8. Vad krävs för att kunden ska boka på hemsidan? 

 

9. Vad tror du är viktigast på en hemsida? Text eller bilder? Motivera gärna! 

 

10. Hur kan hotellet arbeta med färger på hemsidan för att locka till bokning? 

 

11. Har du något exempel på en hemsida som behöver arbeta med sin C-T-A? 

Länka gärna och motivera! 

 

12. Har du ett exempel på en perfekt hemsida med bra C-T-A? 

Länka gärna och motivera! 
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Bilaga 5 

Tabell över innehållsanalys 
2 

Respondent: Carl  

Citat Kondenserat citat Koder Tema 

Förutom egna kanaler använder 

vi Booking.com, under låg och för 

samt efter säsongerna. Där når vi 

gäster som vi inte har i vår 

huvudmålgrupp samt utlänska 

turister. 

Användning av 

bokningskanaler 

under låg-, mellan- 

och eftersäsong 

Målgrupp Bokningskanaler 

Vår målgrupp är kvinnor 26-65 

boende i en radie på 15 mil från 

Logiet samt företag och myndigheter 

inom 10 mils radie med 

konferenserbjudanden. 

Specificerad 

marknadsföring till 

den potentiella 

gästen. 

Målgrupp Profilering 

CTA är allt som leder gästen till en 

konkret bokningssituation. 

Bokningssituationer Åskådlig CTA 

CTA är grunden för vår verksamhet 

och utan säljinsatser fyller vi inte 

våra bäddar.  

Grunden är 

säljinsatser 

Säljinsatser CTA 

De gäster som bokar direkt är mer 

informerade om vilket ställe de 

hamnat på och mer pålästa över de 

möjligheter som finns på orten.  

Bokningar som sker 

direkt är oftast 

medvetna gäster 

Medvetenhet Gästen/besökaren 

I vår logga har vi rött, vitt och blått 

och använder dessa färger även när 

vi kommunicerar i social media, 

färgsättningen går även igen i vår 

intriöra miljö och hemsida.  

Rött, vitt och blått 

är färger vi 

kommunicerar med 

Säljinsatser Färg 
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Respondent: Sten 

Citat Kondenserat 

citat 

Koder Tema 

CTA är En tydlig uppmaning i form av 

text och/eller länk eller en interaktiv 

knapp. 

Länkar som leder 

till uppmaning  

Uppmaning CTA 

Ett klassiskt säljknep är att uppmana 

till action. Dessutom, om man går in 

på en sajt som säljer en produkt och 

det saknas en uppmaning till handling 

blir det otydligt för besökaren. (man 

förväntar sig att tydligt se vad 

företaget säljer). Effekten kan bli att 

man lämnar sajten. 

Uppmaning till 

handling vid 

säljknep 

Effektiviserin

g 

CTA 

En väg som många hotell tar är att 

spetsa till erbjudandet så man får 

mycket mer förmåner genom att boka 

direkt på hotellets hemsida. Till 

exempel ta bort TV-kanalerna för 

OTA-bokningar 

Erbjudanden för 

att locka gäster 

till den egna 

hemsidan 

Säljinsatser OTA 

Det viktiga är att man redovisar tydligt 

på sidan, gärna på startsidan, varför 

man ska boka här och inte via OTA.  

Dölj ingenting för 

gästen, synliggör 

allt 

Tydlighet OTA 

Simpelt. En sajt kan vara bra utan 

bilder, den kan inte vara bra utan text. 

Text och bild i 

kombination är 

betydande 

Enkelhet Uppmaning 

Det är svårt att säga att en färg är 

bättre, grön och röd tenderar att vara 

populära, designen som helhet spelar 

också en betydande roll. 

Olika färger 

lockar olika 

gäster 

Medvetenhet Färg 

CTA handlar om uppmaning till Bokningar via Uppmaning Hemsidan 
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handling, för att få fler bokningar. 

Vidare kan CTA beskrivas med att få 

en potentiell gäst att bestämma sig för 

att boka en övernattning alternativt 

skicka en förfrågan till hotellet. 

den egna 

hemsidan 

 

Respondent: Sofia 

Citat Kondenserat 

citat 

Koder Tema 

CTA innefattar Uppmaning till 

handling för att få fler bokningar. 

Få en potentiell gäst att bestämma 

sig för att boka. 

Stressa gästen till 

en bokning 

Uppmaning Hemsida 

CTA är Jätteviktigt om hotellet 

vill ha fler bokningar via sina 

egna hemsidor.  

Bokningar till den 

egna hemsidan 

Uppmaning Hemsida 

Det går att arbeta med bra call to 

action för att få fler att göra 

bokningar. Trots detta kan man 

inte undvara OTA och GDS 

Bokningar via 

hemsidan kontra 

bokningskanalerna 

OTA, GDS, 

Hemsidan 

Bokning 

Bild/video fungerar som en 

stämningsskapare och indragare. 

Text behövs för att förklara vad 

besökaren ser på bilden/videon. 

Stämningshöjare 

för besökaren 

Medvetenhet Bild/video 

Det är viktigt med behagliga 

färger i bilder och call to action 

som är tydliga i kontrasten så att 

de verkligen sticker ut från allt 

annat på hemsidan. 

Behagligt och 

viktigt med 

kontraster för att 

inte förvirra 

besökaren. 

Medvetenhet Färg 
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Respondent: Linus 

Citat Kondenserat citat Koder Tema 

Jag upplever att utvecklingen 

kring marknadsaktiviteter på 

hemsidan har gått fort fram och 

det gäller att vi alla hänger på 

det tåget. 

Svårighet med 

marknadsaktiviteter 

och på bästa sätt 

tillämpa detta på 

hemsidan 

Framsteg Marknadsaktiviteter 

Vi har sett en utveckling på 

hemsidan och bokningsläget 

samt tillströmningen det senaste 

året då vi gjort en del 

förändringar på hemsidan samt 

även ett A/B test över 6 

månaders tid. 

Förändring via 

utveckling och ett 

A/B test på 

hemsidan  

Bokningsförändringar Bokningskanaler 

I dagsläget upplever jag att 

hotell i branschen inte tillämpar 

CTA i den utsträckning som är 

möjligt men påpekar också 

svårigheten att rikta sin CTA till 

hotellets målgrupp. 

Arbeta med 

målgrupps 

profilering på 

hemsidan genom 

CTA 

Bekymmer, svårighet Målgrupp 

Genom att arbeta med CTA på 

hemsidan upplever Linus att 

besökaren redan innan besöket 

har en förväntning som de 

upplever att de förmedlar till 

gästen på ett bra sätt. 

Hotellets arbete 

med CTA på 

hemsidans 

Besökaren Förväntningar 

Linus upplever att både text, bild 

och ljud är betydande på en 

hemsida, och beskriver att det 

ska vara ett 30 %, 30 %, 30 % 

Upplevelsen av vad 

text, bild och ljud 

kan göra på 

hemsidan 

Medvetenhet Format 
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perspektiv, fördelat över tre 

kategorier som beskrivs ovan.  
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Bilaga 6 

Observation av hotellets webbplats 

Åtgärder för hemsidan 

 

1. Stor röd bokningsknapp ”BOKA NU” 

2. Göra om den nuvarande ”boka” knappen till ”BOKA NU” samt gör denna röd för att 

locka gästen till bokning och känsla av att det är bråttom 

3. Centrera loggan på hemsidan och gör den större samt lägg till  

”Best western & hotel” 

4. lägg sökfunktionen och inloggning längst till höger på hemsidan  

5. ”Dela knapparna är bra att de följer med på hemsidan men synliggör detta genom att 

göra knapparna större för att locka gästen till att dela sin upplevelse hos er 

6. Ta bort informationen ni har på förstasidan såsom &facts &news &contact etc 

Detta får gästen själv välja om den vill läsa vidare på och har egentligen ingen 

funktion på förstasidan. (förvirrar gästen, här ska det skapas tydlighet) 

7. Övre knapparna ska bli större och göras i fetstil för att locka till sig gästens öga 

8. Nederst på första sidan har ni en överskrift som ni kallar ”Boka hotellrum” 

-‐ Denna del anser vi inte är nödvändig att alls ha, dagens gäst har redan innan denna 

information om att man kan boka på GDS och OTA. 

 

Överflödig information som skapar viss förvirring för gästen 
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Bilaga 7 

Textförändringar för hotellet 

(texten tycker vi att ni ska centrera på hemsidan samt att ni ändrar 

lite, ni kan se de ändringar vi föreslår nedan) 

ÄNDRINGAR 

Best western & hotel 

Stockholm city 

Vill ni bo på ett smart, funktionellt hotell med modesta priser mitt i centrala Stockholm, då är du 

gästen för oss! 

Vi har byggt ett hotellkoncept som har anpassat sig till urbaniseringen, där innerstaden blir 

trängre och ytorna dyrare. Vi har byggt mindre rum 

med smarta funktionslösningar och högsta kvalitet; med fokus på kvalitetssängar från Mille Notti, 

regndusch och golvvärme i badrummen. 

För att underlätta för dig som vill fortsätta arbeta på hotellrummet så erbjuder vi internet med hög 

hastighet.  

 

Samtidigt har vi satsat stort på de sociala ytorna. Här finns stora ytor för att hänga i baren, i 

restaurangen eller i vårt vardagsrum, för att arbeta, umgås eller bara koppla av. 
 

hotel vill att du ska uppleva Stockholm därför har vi valt att fokusera på finess och komfort, 

som gäst på hotel har du nära till allt Stockholm har att erbjuda som nöjen, sightseeing eller 

möten och arbete. 

& hotel syftar på hotellets huvudsakliga fokus.  

Framför namnet and hotel kan du addera allt det där andra som du vill ha och söker efter 

sightseeing, nöjen eller arbete. 
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Varmt välkommen att bo på ett billigare hotell med bästa komfort i Stockholm city! 

Best Western and hotel - Smaller rooms, better 

comfort - Stockholm City 

"Smaller rooms better comfort" – smart, funktionellt och modesta priser. Centralt hotell i 

Stockholm City. 

 

Vi har byggt ett hotellkoncept som har anpassat sig till urbaniseringen, där innerstaden blir 

trängre och ytorna dyrare. Därför har vi byggt mindre rum, men 

med smarta funktionslösningar och högsta kvalitet; bland annat med kvalitetssängar från Mille 

Notti, regndusch och golvvärme i badrummen, 1 GB fiber och accesspunkter i alla rum för ett 

snabbt Internet och hög kvalitet på alla inredningsmaterial.  

 

Samtidigt har vi satsat stort på de sociala ytorna. Här finns stora ytor för att hänga i baren, i 

restaurangen eller i vårt vardagsrum, för att arbeta eller umgås eller bara koppla av. 

 

Namnet – and hotel – syftar på hotellets huvudsakliga fokus. Framför namnet and hotel kan du 

addera allt det där andra som du vill ha och söker efter, oavsett om det är sightseeing, nöjen eller 

arbete. 

 

Varmt välkommen att bo på ett lite billigare hotell med bästa komfort i Stockholm city! 
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(Här kan du följa våra ändringar) 

BOKA HOTELLRUM 

Om du bokar via vår hemsida får du bonuspoäng i vårt stamgästprogram, Best Western 

Rewards. Där kan du samla poäng som ger dig fria hotellnätter över hela världen. 

Om du bokar direkt hos oss får du dessutom de bästa bokningsvillkoren och större chans på 

både uppgraderingar och sen utcheckning.  

Eftersom att vi gärna ser att du bokar via oss, på hemsidan, via mail eller telefon så lovar vi 

dig att om du hittar du ett billigare pris på en annan bokningssida så får du det och samtidigt 

få bonuspoäng i Best Western Rewards! 

 

Boka hotellrum 

Var ska man boka sitt hotellrum? Det finns ju en massa smidiga hotellbokningssidor där man kan 

hitta en bra deal MEN, innan du går dit så tänk igenom följande. 

 

Om du bokar direkt via oss, antingen via vår hemsida eller via mail eller telefon så ger vi 

dig samma priser som du hittar på hotellbokningsidorna på nätet.  

Du har dessutom rätt till bonuspoäng i vårt stamgästprogram, Best Western Rewards, där du 

kan samla poäng som kan ge dig fria hotellnätter över hela världen. Vad sägs om att samla 

poäng i Stockholm under arbetstid och sedan bo gratis i Thailand under semestern? 

Om du bokar direkt med oss har du dessutom de bästa bokningsvilkoren och större chans på 

både uppgraderingar och sena utcheck. Du kan dessutom checka ut tidigare och slippa 

betala för sista natten. 

Vi ser fram emot att höra ifrån dig! 

Du som gäst får även möjlighet att checka ut tidigare och slippa betala för sista natten. 

-‐ Oklart budskap? Vad vill ni med denna mening förmedla till gästen? 

-‐ Intäkterna är det viktigaste hotellet har, därför känns det konstigt att ge gästerna 

gratis övernattningar.
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