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Sammanfattning 
 

Bakgrund 
Hotell- och bokningssidor på internet är två olika branscher, som både är partners och 
konkurrenter med varandra. Principen för bokningssidorna är att de jämför priser på olika 
hotell och rumskategorier för att sedan sälja till lägsta pris till den som bokar. En gemensam 
nämnare för bokningsföretagen är att de inte gör detta gratis, utan erhåller en avgift per 
förmedlad rum från hotellen. 
 
Syfte 
Denna litteraturstudie syftar till att undersöka om hotell tjänar på ett samarbete med 
onlineresebyråer. 
 
Metod och material 
Denna litteraturstudie genomfördes med en grund av vetenskapliga artiklar som publicerats på 
internet och tryckts i vetenskapliga journaler.  
 
Resultat 
Resultatet av artiklarna visar att det hotell eller den bokningssida på internet som har lägst 
pris, bäst erbjudande och den mest användarvänliga hemsidan, lockar till sig flest bokande 
gäster.  
 
Diskussion 
Hotellen och bokningssidorna är beroende av varandra. Hotellen blir exponerade vilket kunde 
leda till att bokningen genomförs genom hotellets egen hemsida, vilket är målet för 
hotellkedjorna. Alternativt sker bokningarna på bokningssidorna, vid vilket tillfälle OTA:erna 
erhåller en kommission. 
 
Slutsats 
Hotellen tjänar på att ingå partnerskap med onlineresebyråerna, då dem ökar antalet bokningar 
till hotellen. Hotellen skall dock fortsätta med att locka gästerna till att boka via hotellens 
egna hemsidor. 
 

Nyckelord 

hotel, relation, internet, online travel agency.  
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1. Inledning 
Visst kan det vara intressant att veta hur en hotellbokningssida väljer ut vilka hotell som 

hamnar överst vid en sökning på hotellrum. Många hotell finns idag tillgängliga på olika 

bokningssidor på internet. Men varför finns de där och vad tjänar de bägge parterna på det? 

I uppsatsen diskuteras hur hotellen och onlineresebyråernas samarbete främjar varandra. 

 

2. Bakgrund 
För en gäst finns det många sätt att boka en hotellövernattning på. De olika förfarandena 

kallas i branschen för distributionskanaler och de mest förekommande är: via hemsidan, 

telefon, onlineresebyrå (OTA) och globala reservationsnätverk (Green & Lomanno, 2012).  

OTA är en distributionskanal och syftar till att vara en mellanhand som samlar utvalda hotell 

vilka presenteras på internet för omedelbar bokning. Green och Lomanno (2012) menar att 

prisuppgifter, tillgänglighet, hotellinformation såsom rumstyper, läge, faciliteter samt bilder 

och videos är informationskategorier som behöver finnas med på hemsidan. Exempel på 

OTA:er är Expedia.com, Booking.com och Momondo.com. 

 

2.1 Utvecklingen i Sverige 
Daniel Hirsch (2012a) skriver att hotellkedjan Best Western annullerar sitt avtal med en OTA, 

Expedia, både i Sverige och Norge. Tidigare har Hirsch (2012b) skrivit om hotellkedjan 

Nordic Choice Hotels som också valt att inte fortsätta sitt avtal med Expedia. Carls Oldsberg 

(Hirsch, 2012b) beskriver att den provision Expedia debiterar per sålt rum är för hög och att 

hotellen vill kunna hålla ett lägre pris på sin egen hemsida än på OTA:ernas. Johan Kukacka, 

VD för Best Western, menar att hotellen själva måste äga prissättningen vilket han inte tycker 

att de gör idag (Besöksliv, 2012a). 

 

2.2 Sökordsoptimering 
Det är inte ovanligt att hotellen och OTA:erna konkurrerar med samma söktermer på 

sökmotorer, till exempel Google och Yahoo. Ett problem för de mindre etablerade hotellen är 

att de inte alltid har samma ekonomiska kapital för att synas på de populära söktermerna, 

såsom “Hotell i Stockholm” (Green & Lomanno, 2012). Enskilda hotell, likväl som OTA:er 

och turistbyråer, kan köpa upp söktermerna vilket då driver upp priset på orden (Ibid.). 

Hotellen rekommenderas därför rikta in sig på mindre sökord som tilltalar en speciell 
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målgrupp eller sitt eget varumärke, för att sticka ut ur den stora massan. Ett hotell som är 

anslutet till en OTA har ofta inskrivet i kontraktet att OTA:erna inte får använda hotellets 

namn i sökmotorannonseringen, menar Green och Lomanno (2012). 

 

2.3 Om Onlineresebyråer ökar efterfrågan 
Hotellmarknaden i USA har inte ökat explosionsartat. Under de senaste 20 åren har 

hotellmarknaden växt med 1,6 procent, under samma period har nya distributionskanaler växt 

skyndsamt, enligt Green och Lomanno (2012). OTA:erna har inte medverkat till att öka 

omsättningen för hotellbranschen i helhet, däremot har OTA:erna förändrat 

marknadsandelarna för de olika hotellkoncernerna (Ibid.). Green och Lomanno (2012) menar 

att en gäst som redan har intentionen att boka ett visst hotell ändrar sig och bokar ett annat 

hotell som en konsekvens av transparensen i OTA:erna. Ett bevis för detta är den studie som 

Green och Lomanno (2012) hänvisar till som visar att relationen mellan hotellens egna 

hemsidor och OTA:erna är inverterad. Detta betyder att när trafiken och orderingången ökar 

via OTA:ernas distributionskanaler, så minskar den på hotellens hemsidor (Green & 

Lomanno, 2012). 

 

2.4 Exponering 
När OTA:erna i början av 2000-talet hade etablerat sig och började förmedla bokningar i 

större utsträckning vaknade hotellkedjorna upp (Anderson, 2009). Hotellkedjorna började 

planera strategier för att förmå gästerna att boka direkt via deras egna distributionskanaler. 

Syftet var att sänka OTA:ernas provisionsintäkter och samtidigt bevara relationen mellan 

gästerna och hotellen (Ibid.). Andersson (2009) säger också att hotellen hela tiden varit 

välvilliga till OTA:erna, då de ökar hotellens synlighet och driver upp volymen. Andersson 

(2009) har utfört experiment mellan Expedia och hotellkedjan JHM Hotels för att bedöma 

behovet av denna synlighet. Anslagstavlaeffekten går ut på att skapa medvetande kring 

varumärket genom att exponeras i många miljöer (Andersson, 2009). Flertalet gäster använder 

OTA:er i ett tidigt skede av deras planering (Ibid.). Anslagstavlaeffekten är den positiva 

reklam- och marknadsföringseffekt som hotellen tjänar på, genom att vara listade på dessa 

tredjepartssidor såsom Booking, Expedia eller Destination.se. 

 

Anderson (2009) valde fyra hotell, tre från JHM Hotels och ett fristående som redan tidigare 

var listat på Expedia till experimentet. Under tre månader lät Andersson (2009) hotellen med 
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7 till 11 dagars intensitet vara synliga på Expedia, och med samma intervall låg hotellen dolda 

på hemsidan (se Figur 1). Samtidigt loggades antalet bokningar som gjordes via hotellets egna 

distributionskanaler, alltså exkluderat de reservationer sin inkom via Expedia (Ibid.). 

Andersson (2009) menar att resultatet av denna studie bland jämförda hotell fick ökade 

bokningar via deras egna hemsidor när de fanns med på Expedia (se Figur 2). 

 
Tabell 1. Tabellen visar ökningen i antalet bokningar, när hotellet låg uppe på Expedia (ON) 

kontra när de låg nere (OFF), (Andersson, 2009, sid 8). 

 

Tabell 2. Den genomsnittliga dagliga intäktsökningen för ett hotell, i procent (Andersson, 

2009, sid 9). 

 

2.5 Prisoptimering 
Prisoptimering är förmågan att på ett noggrant och ansvarsfullt sätt hantera och styra den 

kapacitet och det inkomstflöde som finns, med hänsyn till tillgång och efterfrågan på hotellet 

(Tranter, Stuart-Hill & Parker, 2009). Prisoptimering innebär också en förståelse för de krav, 

förväntningar och behov som varje enskild individ eller grupp har (Ibid.). Det hela handlar om 

att förstå varför en gäst väljer rum X istället för rum Y och varför gästen under vissa 

omständigheter ändrar sig och väljer Y framför X (Tranter m.fl., 2009).  
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2.6 Intäkt per tillgängligt rum 
I slutet på 80-talet ändrade hotellbranschen fokus från rumsbeläggning i procent till begreppet 

intäkt per tillgängligt rum (Tranter m.fl., 2009). RevPAR (intäkt per tillgängligt rum) beräknas 

genom att dela de faktiska rummens intäkter med antal tillgängliga rum (Ibid.). Tranter m.fl. 

(2009) menar att en viktig komponent i sammanhanget är genomsnittlig dagligt pris, som 

beräknas genom att dela totala rumsintäkter med antal sålda rum. RevPAR används som ett 

instrument för att mäta antal intäkter per sålt rum, medan genomsnittligt dagligt pris mäter 

den genomsnittliga intäkten per rum under en viss tidsperiod, enligt Tranter m.fl. (2009). 

 

3. Syfte 
Denna litteraturstudie syftar till att undersöka om hotellbranschen tjänar på ett samarbete med 

onlineresebyråerna. 

 

4. Metod och material 
I följande kapitel beskrivs de metoder som använts för insamling av material i avsikt att 

bemöta litteraturstudiens syfte. I kapitlet beskrivs vilka val som gjorts, samt en redogörelse 

om vilka styrkor och begränsningar som tillhör respektive metod. Sammaledes även en 

förklaring av hur litteraturstudien genomfördes kommer att redovisas. 

 

4.1 Val av metod  
För att uppnå litteraturstudiens syfte har vetenskapliga artiklar funnits genom artikelsökning. 

Vanligaste källorna där information och kunskap hämtas är i vetenskapliga artiklar, böcker 

och rapporter menar Patel och Davidson (2003). Mest vanligt är att vetenskapliga artiklar 

används för den senaste informationen medan böcker används till teorier menar Patel och 

Davidson (2003). En risk med litteraturstudier är att brist av objektivitet vid val av källor kan 

uppstå (Ibid.). Vidare påstår Patel och Davidsson (2003) att om endast viss särskild fakta 

används så kan det uppstå obalans i underlaget och det skapar en subjektiv bild av innehållet.  

Denna litteraturstudie genomfördes med en grund av vetenskapliga artiklar som publicerats på 

internet och tryckts i vetenskapliga journaler.  

 

4.1.1 Inklusionskriterier 

• Vetenskapligt granskade artiklar, det vill säga peer-reveiwed och accepted.  
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• Vetenskapliga artiklar med förankring i nyckelorden. 

• Vetenskapliga artiklar som är publicerade efter 2007. 

 

4.1.2 Exklusionskriterier 

• Vetenskapliga artiklar som ej är publicerade på engelska och svenska. 

• Vetenskapliga artiklar som ej finner någon förankring i ämnesvalet. 

• Vetenskapliga artiklar som har inneburit en kostnad. 

 

4.2 Urval 
Litteraturstudien är fokuserad på om hotellen tjänar på samarbetet med tredjepartssidorna. 

Selektering av artiklar gjordes genom att studera artikelns titel, läsa sammanfattningen samt 

hela artikeln om det visade sig vara intressant för studiens syfte. Resultatet blev fem 

vetenskapligt granskade artiklar. Sök- och artikelmatriser har använts för att underlätta och 

kvalitetssäkra urvalet. 

 

4.3 Datainsamling 
Av 23 lästa vetenskapliga artiklar föll endast fem inom ramen för det som relaterade till 

syftet, vilket blev grunden till litteraturstudien. 

  

Vid insamlingen av data användes följande sökord: 

ota, online, travel, agency, relation, hotel, revenue, management, Booking.com, price parity, 

online distribution, website, buyer. 

 

5. Resultat 
5.1 Nuvarande förhållningssätt 
Lee, Guilliet & Law (2012) redogör hur relationen mellan ett hotell och en OTA utvecklas i 

olika stadier. Studien av Lee m.fl. (2012) visar hur relationen mellan hotellkedjan Choice 

Hotels och onlineresebyrån Expedia var när Choice Hotels, år 2009, valde att upphäva sitt 

avtal med Expedia. Expedia ansåg konflikten som olycklig då ett avslutat arbete med Choice 

Hotels fick negativa effekter för enskilda franchisetagare inom koncernen. I artikeln citerar 

Lee m.fl. (2012) en hotellägare som menar att relationen mellan hotellen och OTA:erna borde 

verka i en symbios, och inte uppfattas som att OTA:erna utnyttjar hotellen. Modellen Expedia 
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jobbar efter fungerar genom att hotell som vill hamna högst upp på listan av sökresultat, 

måste delta i annonskampanjer (Lee m.fl., 2012). Lee m.fl. (2012) beskriver att utan 

hotellindustrin skulle det inte existera någon affärsmöjlighet för OTA:erna. OTA:ernas 

agerande får dem inte att framstå som en partner inom hotellindustrin. Konsekvenserna av att 

Choice avslutade samarbetet med Expedia blev en försämrad försäljning för hotellkoncernen 

(Ibid.). 

 

Bokningar som tidigare gått till Choice Hotels hamnade nu hos en konkurrent på marknaden, 

vilket påverkade Choice Hotels negativt när de behövde intäkterna som mest (Lee m.fl., 

2012). Enligt Toh, Raven och DeKay (2011) känner onlineresebyråerna ingen lojalitet mot 

kunderna, utan väljer att framhålla de hotell och produkter som har högst konverteringsgrad 

(förhållandet mellan faktiska köp och antal klick på ett hotell).  

 

5.2 Tredjepartssidor 
I en undersökning av Gazzoli, Kim & Palakurthi (2007) är resultatet en viktig och reell faktor 

för att hotellen ska kunna investera och implementera den senaste teknologin i den dagliga 

driften. En bokningssida måste vara användarvänlig och optimerad för att fylla sin funktion 

enligt Gazzoli m.fl. (2007). 

 

Morosan och Jeong (2007) menar att merparten av de rumsbokningar som görs idag är genom 

tredjepartssidor. Trots den växande internetmarknaden har hotellen inte funnit något effektivt 

sätt att få resenärerna att boka sina rum direkt via hotellets egen hemsida, utan istället 

använder sig istället av en OTA (Ibid.). I Morosan och Jeongs (2007) undersökning svarade 

respondenterna att det viktigaste ett hotell eller en OTA måste leva upp till är: hög säkerhet 

vid betalning, förtroendeingivande utseende samt att den är snabb och enkel att använda. Av 

resultatet framgick det att respondenterna hellre bokar genom hotellets egen hemsida 

alternativt ringer eftersom gästen anser att färre mellanhänder innebär säkrare betalningar. En 

saknad faktor hos respondenterna var en möjlighet att jämföra priser mellan olika hotell på 

hotellets egen hemsida gentemot OTA:ernas, där de jämför olika hotell och rumspriser 

(Morosan & Jeong, 2007). Gazzoli m.fl. (2007) menar i sin forskning att hotellkedjorna måste 

utforma i hög grad mer tilltalande hemsidor, annars finns en risk att gästerna bokar via en 

OTA. I studien av Gazzoli m.fl. (2007) där 561 hotell från fem större globala hotellkedjor 
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deltog, konstaterades att hotell på den amerikanska marknaden fick två gånger mer bokningar 

via sin egen hemsida jämfört med internationella hotell från samma kedja.  

 

I en studie av Law (2009) beskrivs det att personer som frekvent använder sig av 

internetbaserade tjänster är mer positivt inställda till att boka hotellrum på internet. 

Respondenterna anser att det föreligger en flexibilitet på internet som inte finns på de 

traditionella bokningssätten, såsom e-post och telefon (Ibid.). Law (2009) menar att det ökade 

användandet av internetbaserade tjänster kommer ha en större innebörd då fler bokningar görs 

på internet (Ibid.). Law (2009) hävdar att endast de företag som anammar utvecklingen av IT-

innovation kommer finnas kvar i framtiden då befolkningens teknikberoende ökar. Law 

(2009) beskriver att om hotellen är uppkopplade till tredjepartssidor är det inte säkert att det 

kommer generera mer bokningar, men att avstå från att vara ansluten till en tredjepartssida 

skulle kanske innebära förlorade intäkter. Även innan internet fick en stor betydelse för 

bokningar så angav sex av tio fritidsresenärer att “lägsta möjligast pris” var högt prioriterat 

när de skulle boka en resa, enligt Toh m.fl. (2011). 

 

Toh m.fl. (2011) har genomfört en kvalitativ undersökning bland nio hotellägare, en OTA och 

ett flygbolag i syfte att ta reda på vad som kan stärka försäljningen via hotellens viktigaste 

distributionskanal - hemsidan. Studien visar att RevPAR sjönk drastiskt under tre år, med start 

från lågkonjunkturens början år 2007 (Toh m.fl., 2011). Samtidigt upplevde USA den 

starkaste perioden i antalet hotellövernattningar någonsin, enligt Toh m.fl. (2011). 

 

Toh m.fl. (2011) kom fram till att dagens gäster inte har ett behov för att “se och röra 

produkten” innan ett köp, att bilder och filmer presenterade på hemsidan räcker för ett 

köpbeslut. Gäster som bokar via hotellets hemsida har en förväntan att det ska vara billigare 

att boka där än via övriga distributionskanaler (Ibid.). Toh m.fl. (2011) menar att den samlade 

förväntningen är att distributionskostnader borde vara lägre via hotellets hemsida än övriga. I 

undersökningen bekräftas teorin då det konstateras att traditionella metoder för inhämtning av 

bokningar är ineffektivt och dyra i slutändan, både för gästerna och hotellet.  

 

5.3 Prisjämlikhet 
Toh m.fl. (2011) har sett att hotellen har ett stort behov av prisjämlikhet i de olika 

distributionskanalerna. I undersökningen av Toh m.fl. (2011) fastslogs det att själva priset inte 
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har avgörande betydelse för när gästerna jämför hotell och deras olika rumstyper i olika 

distributionskanaler. Om priserna skiljer sig mellan en OTA och ett hotell, gällande samma 

hotellrum, uppfattar gästerna detta som en inkonsekvens, som inte slår mot OTA:erna, utan 

hotellen (Toh m.fl., 2011). Det är orsaken till varför de större hotellkedjorna jobbat 

målmedvetet och idag är mycket bättre än de mindre hotellkedjorna på att hålla prisjämlikhet 

mellan distributionskanalerna (Toh m.fl., 2011). Gazzoli m.fl. (2007) menar att amerikanska 

hotell är mycket mer konsekventa i sin prisjämnlikhet än hotell internationellt. Väljer hotellen 

att arbeta med färre OTA:er och istället erbjuda paketlösningar till gästen kan detta öka 

trafiken till sina egna hemsida (Gazzoli m.fl., 2007). 

 

5.4 Prisoptimering  
För att hålla sig uppdaterad och tillhandahålla en omvärldsbevakning, är det vanligt att hotell 

prenumererar på rapporter från Smith Travel Research (Toh m.fl. 2011). Denna rapport 

utkommer veckovis med genomsnittliga priser i det närområde man befinner sig (Ibid.). 

Internet har bidragit till att göra prisuppgifterna mer transparenta och lättillgängliga vilket 

underlättar för hotellen att själva ta reda konkurrenternas prissättning (Toh m.fl., 2011). Det 

beskrivs att respondenterna i undersökningen hävdade att priserna är lätta att ta reda på, vilket 

gör respondenterna oroade över den pågående konkurrensen bland Revenue Managers 

(prisoptimerare) att prissänka i jakten på gäster (Toh m.fl., 2011).  

 

Lee m.fl. (2012) diskuterar hur hotellen på ett effektivt sätt ska använda sina 

prisoptimeringssystem för att på bästa sätt sälja sina tillgängliga rum. För en effektiv 

prisoptimering hävdar Lee m.fl. (2012) att hotellen bör kommunicera med sina 

tredjepartskanaler för att studera vilka av dem som ger flest bokningar till den högsta 

avkastningen. Lee m.fl. (2012) tar upp att hotellindustrin är ignorant och inte nyttjar internets 

potential, utan förlitat sig till de distributionskanaler som har fungerat tidigare. Lee m.fl. 

(2012) hävdar därmed att OTA:erna har fått den förhandlingskraften som de har idag då 

marknaden låg helt öppen. Lee m.fl. (2012) hävdar vidare att branschen inte vidtog 

försiktighetsåtgärder samt att de hade problem med rådande ekonomisk situation. En annan 

synvinkel som Lee m.fl. (2012) tar upp är att Choice Hotels denna konflikt var väldigt 

beroende av distributionskanalerna på grund av den svaga ekonomiska situationen i världen. 
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6. Diskussion 
6.1 Resultatdiskussion 
6.1.1  Aktuellt tillstånd 
Anderssons (2009)  experiment för att bedöma ett specifikt hotells behov av exponering 

visade att en OTA är ett bra sätt att marknadsföra sig på. Många gäster använder sig av en 

OTA så är det en positiv miljö att synas i, samtidigt som hotellen vill att bokningar skall 

komma från sina egna kanaler (Law, 2009). Utifrån dessa påståenden kan det vid en första 

anblick antas råda en konflikt mellan viljan att få bokningarna att komma direkt till 

hotellhemsidan, och även nå ut till en större massa. Men enligt Lee m.fl. (2012) blir risken att 

gå ur ett samarbete med en OTA att bokningarna minskar som en följd mindre exponering 

från en tredjepartssida. Sammantaget kan dessa undersökningar rimligen befästa att OTA:erna 

genererar bokningar till hotellen. 

 

6.1.2 Tredjepartssidor 
Andersson (2009) kan i sin forskning se att hotellen gör mycket för att förmå gästerna att 

boka via hotellens egna hemsidor, istället för att gå via onlineresebyråer. Andersson (2009) 

förklarar att även om hotellen förstår nyttan av OTA:er så tar deras provisionsintäkter upp en 

del av hotellens marginaler. Morosan och Jeong (2007) är inne på samma spår, och befäster 

Andersson (2009) tes genom att hävda att hotellen trots den växande internetmarknaden inte 

funnit ett effektivt sätt att få gästerna att boka via hotellens egen hemsida. Ytterligare fick 

Morosan och Jeong (2007) fram två resultat, dels att gästerna hellre bokar via hotellens 

hemsidor om de fick valet. Men också att det viktigaste vid en bokning, förutom hög säkerhet 

vid betalning, var att jämföra priser mellan flera olika hotell. Genom dessa påståenden kan det 

konstateras att oavsett ansträngningen ett hotell gör för att locka gäster att boka på deras 

hemsida, så finns det ett tungt inneboende incitament som måste överkommas. Det paradoxala 

uppstår när Gazzoli m.fl. (2007), som forskat i ämnet, kommer fram till att hotellkedjorna 

måste producera mycket bättre hemsidor för att gästerna inte ska boka med en OTA istället. 

För enligt Morosan och Jeong (2007) så väljer redan gästerna i utgångsläget hotellens egna 

hemsidor, vilket gör Gazzoli m.fl. (2007) resultat diskutabelt. 

 

Green och Lomanno (2009) konstaterar att hotellmarknaden växt marginellt under de senaste 

20 åren, vilket enligt dem betyder att OTA:erna inte har medverkat till att ökat behovet efter 

hotellövernattningar. Däremot har OTA:erna enligt Green och Lomanno (2009) förändrat 
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marknadsandelarna för de olika hotellkedjorna, då konkurrensen tilltagit som ett resultat av 

den ökade internettransparansen. Det kan kopplas till det som Toh m.fl. (2011) skriver om 

prisjämlikhet, att hotellen bör ha konsekventa prissättningar på samtliga OTA:er som hotellet 

exponeras på, för att inte framkalla en tvekan kring köpbeslut hos gästen. 

 

Law (2009) kan i sin undersökning se bevis för att gäster som är frekventa internetanvändare 

är dem som är mest positiva till att göra en hotellbokning på internet. Undersökningen påvisar 

också att OTA:erna inte är ett generellt hot för hotellen, att det fortfarande är en begränsad 

målgrupp som föredrar internetbokningar framför att “analogt” bokande. Toh m.fl. (2011) 

menar att de som bokar över internet förväntar sig att det ska vara billigare än via telefon och 

e-post. Toh m.fl. (2011) drar slutsatsen att det både är ineffektivt och dyrt i slutändan, såväl 

för gäst som för hotellet. Sammanfattningsvis kan ovanstående stycke konkludera att oavsett 

distributionskanal en bokning inkommer via, är den associerad med diverse kostnader. 

OTA:erna tar provisioner medan telefon- och e-postbokningar är kostnadsineffektiva. 

 

6.1.3 Prisjämlikhet 
Andersson (2009) beskriver att det inte var förrän sent in på 2000-talet som hotellen 

uppmärksammade tendensen att gästerna bokade via OTA:erna istället för hotellens egen 

hemsida. Gazzoli m.fl. (2007) konstaterar samtidigt att hotellen i större utsträckning bör 

fokusera på paketlösningar som ger ett mervärde för gästen. Slutsatsen är att detta möjligen 

krävs för att skapa intresse hos gästen och därmed kunna styra om trafiken till hotellens egen 

hemsida. Tranter m.fl. (2009) menar att det tidigare var mest intressant att jämföra 

rumsbeläggning mellan hotellen för att se hur de låg i paritet till sina konkurrenter. Toh m.fl. 

(2011) påpekar att det är viktigt att idag tillhandahålla en god omvärldsbevakning då det 

genomsnittliga priset som konkurrenterna har på sina hotellrum är det mest intressanta. Detta 

visar bland annat hur viktig effektiv prisoptimering är och att en god kommunikation förs 

mellan OTA:erna och hotellen (Lee m.fl., 2012). Men det visar ytterligare att det historiskt 

inte rått en samsyn kring vilka parametrar som ska analyseras för att bedöma konkurrensläget. 

 

6.2 Metoddiskussion 
Med utgångspunkt från syftet och kombinationer av sökorden har väsentliga artiklar kunnat 

hittas. Sökningen av artiklar har varit omfattade då flera databaser nyttjats. Den mest 

svårarbetade biten av studien har varit att finna artiklar inom valt ämne som varit 
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vetenskapligt granskade och haft vetenskaplig förankring till syftet. Större delen av arbetets 

gång har gått till att läsa och granska en mängd artiklar, detta har dock förenklats med hjälp 

av databaserna Summon och Leisure Tourism. 

 

Ett flertal av artiklarna som används har samma författare, detta bör undvikas för att få en mer 

objektiv blid av ämnet. Då ämnet är ungt har inte mycket forskning har bedrivits gör att 

artiklar med samma författare har valts. En artikel har direkt varit bunden till syftet samtidigt 

som de andra också haft stor relevans och kunnat kopplas till syftet. De forskningsmetoder 

som tillämpats i artiklarna har varit både kvantitativa och kvalitativa vilket har gett uppsatsen 

större trovärdighet 

 

I Lee ”Andy” Hee, Guilliet Denizci Basak & Law Rob artikel från 2012 så har kommentarer 

från internetmagasin analyserat och formats till ett resultat. Det gör att de åsikter som tas upp 

är från människor i branschen kring relationen mellan hotell och OTA:er. För att få en mer 

personlig inblick i hur situationen ser ut från de inblandades sida. Genom att det är 

kommentarer kan information som tagits upp i studien vara oprecists och inte helt 

sanningsenliga. 

 

Morosan, C., Jeong och M. Y gör 2007 en internetundersökning där 11 387 respondenter 

slumpvis valdes ut från universitet i USA för att göra en bedömning av ett hotell samt en 

onlineresebyrås hemsida. Uppgiften gick ut på att göra en bokning på respektive sida och 

sedan svara på frågor. För att analysera vilken av sidorna som de tillfrågade helst använde sig 

av. Genom att göra en undersökning med att välja ut respondenter slumpvis från universitet 

kan inte resultatet analyseras utifrån ett visst segment, men gör att en mer allmän uppfattning 

om vad människor med universitets bakgrund tycker. 

 

Toh, R. S, Raven, P, DeKay, F artikel från 2011 är en kvalitativ intervju med nio stycken 

reveneue managers på hotell samt nio chefer på OTA:er som varade i sextio minuter. Det tas 

upp i studien hur hotell och OTA:er prissätter rum och de två jämförs med varandra. Genom 

att intervjua båda parter fås en objektiv syn på prissättningen. 

 

I Rob Laws (2009) artikel har en enkät och telefon undersökning gjorts i Hong Kong för att ta 

reda på hur bokningsvanorna såg ut. Artikeln tar bara upp Hong Kong som referens i sin 
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undersökning vilket kan göra att resultatet är representativt för de området. Ett beaktande 

måste dock tas för att Laws undersökning är fyra år gammal, och internetanvändandet kan ha 

ändrats under den tiden. 

 

Sista artikeln av Gazzoli, Kim & Palakurthi (2007) redogör hur prisjämlikheten, 

rumstillgängligheten och rate parity mellan fem stycken hotell och lika många OTA:er ser ut. 

Studien tar upp hur Hyatt, Marriott, Starwood, Hilton och Cendant använder de begreppen, 

samt visar en skillnad i hur amerikanska och internationella hotell håller sig till dem. Studien 

är gjord 2007 vilket kan göra att den är inaktuell idag.  

 

6.2.1 Förslag på vidare forskning 
Ett ämne för fortsatt forskning kunde vara att undersöka vilket som blir nästa steg i 

utvecklingen av OTA:er och bokningssidor på internet. Syftet med forskningen skulle vara att 

ta reda på vad som gör en bokningssida i framtiden attraktiv. 

 

7. Slutsats 
Sammanfattningsvis förklarar informationen som studerats i litteraturstudien att det framstår 

som att hotellkedjorna har mycket att tjäna på en interaktion med onlineresebyråerna. 

Hotellens existens på onlineresebyråerna ökar bokningarna till hotellen, och fastän OTA:erna 

genererar en större ekonomiskt marginalminskning så utgör de inte ett generellt hot för 

hotellkedjorna. Slutsatsen är att om OTA:erna inte ökat marknaden för hotellbranschen i 

helhet, utan endast omfördelat marknadsandelarna så har onlineresebyråerna givit 

hotellkedjorna en större flexibilitet att själva prispositionera sig tack vare den vida 

exponeringen de erhållit. Vidare är bokning via hotellets hemsida det föredragna alternativet, 

trots att gästen helst av allt vill jämföra hotell mot varandra. 
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Örebro Universitet  
Restaurang- och hotellhögskolan 
 

Bilaga 1: Sökmatris 

Datum	   Databas	   Sökord	   Anta	  ref	   Kombination	  
Antal	  
referenser	  i	  
kombination	  	  

Antal	  
lästa	  
abstrakt	  

Antal	  
lästa	  
artiklar	  

Antal	  
använda	  
artiklar	  

2013-‐01-‐23	  
Leisure	  
tourism	  
database	  

1.	  Online	  
Travel	  
Agency	  

76	   	  	   	  	   12	   1	   1	  

2013-‐01-‐24	  
Leisure	  
tourism	  
database	  

2.	  Hotels	   6515	   1+2	   357	  	   14	   8	   0	  

2013-‐01-‐24	  
Leisure	  
tourism	  
database	  

3.	  OTA	   20	   2+3	   3	   2	   2	   0	  

2013-‐01-‐24	   Summon	   4.	  Website	  
hotel	   96658	   4+3	   55	   4	   2	   1	  

2013-‐01-‐24	   Summon	   5.	  Online	  
Buyers	   	  	   2+5	   233	   6	   4	    0	  

2013-‐02-‐05	   Summon	   6.	  Revenue	  
management	   73802	   3+6	   50	   7	   1	   0	  

2013-‐02-‐05	   Summon	  
7.	  Revenue	  
management	  
in	  hotels	  

2338	   7	  +	  3	   9	   0	   0	   0	  

2013-‐02-‐05	   Summon	  
8.	  Revenue	  
Management	  

hotels	  
2337	   	  	   	  	   0	   0	   0	  

2013-‐02-‐05	  
Leisure	  
tourism	  
database	  

9.	  Revenue	  
Management	   1026	   	  	   	  	   16	   4	   1	  

	  2013-‐02-‐06	   Summon	   10.	  Online	  
Distribution	  	   	  192	  596	   	  10	  +	  2	   	  564	   	  13	   2	   1	  

2013-01-28	    Summon	   11. Relation	   	  3	  171	  
542 2+3+11 	   7 	    2	    1	   1 	  

 2013-01-28	    Summon	    12. Future	  
2	  870	  

446 
	  	  

2+3+12 	    17	    2	   0 	   0 	  

 2013-01-28	    Summon	    13. Problem	  
4	  484	  

745 
	  	  

2+3+13	   22 	   2 	   0 	   0 	  
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Örebro Universitet  
Restaurang- och hotellhögskolan 

 

Bilaga 2: Artikelmatris 1 
Lee, ”Andy” Hee, Guilliet, Denizci Basak & Law Rob. (2012). An Examination of the 
Relationship between Online Travel Agents and Hotels: A Case Study of Choice Hotels 
International and Expedia.com Cornell Hospitality Quarterly February 2013 vol. 54 no. 1 95-
107 1, Aug 2012. 
 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

Studera relationen mellan 

onlineresebyråer(OTA) 

och hotell. Avgränsning: 

Choice hotels relation till 

Expedia.com  

En omfattande sökning 

på internet gjordes i 

oktober 2009 för att hitta 

information om Choice 

och Expedia.com fallet. 

Författaren har tagit 

information från 

resemagasin på internet 

för att få så mycket 

”inside information” som 

möjligt. 

Författaren fann att det 

fanns olika inställningar 

till situationen som man 

delade in i åtta stycken 

kategorier. De behandlar 

hur hotell industrin ser ut 

i nuläget och hur 

relationen mellan hotell 

och OTA:s ser ut. Hur 

Expedia.com jobbar och 

hur det skulle se ut om 

man bröt samarbetet med 

dem. Även en 

rekommendation för 

framtiden. Genom att 

använda olika nyckelord 

lyckades man identifiera 

fem olika nättidningar 

som hade relevanta 

kommentarer gentemot 

studien. 

 

Författaren tar upp att 

Expedia.com inte är 

någon OTA utan ett 

internetmarknadsförings- 

företag som använder 

hotellens inkomster för 

att marknadsföra sig 

själva. Man diskuterar 

hur förhandlingskraften 

mellan de två parterna är 

väldigt ojämn. OTA har 

hjälpt hotellindustrin att 

förstå vikten av att 

kommunicera med deras 

kunder. Både när det 

gäller pris relaterade 

ärenden samt service 

relaterade till sådana. 

Målet med studien var att 

genom kommentarer 

analysera relationen 

mellan Expedia.com och 

Choice Hotels.  Hotellen 

bör kanske anamma 

flygindustrins modell 

genom att försöka driva 

bokningar till sina egna 

kanaler. 
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Örebro Universitet  
Restaurang- och hotellhögskolan 

 
Artikelmatris 2 
Morosan, Christian & Jeong, Miyoung. Y. (2007). Making hotel reservations online: a 
content analysis of U.S. travelers' comments. Revista de Turism 2007 No 3, 5-10. 
 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

 

Att undersöka vad som 

gör att resenärer 

återkommer och gör 

bokningar via hotellets 

egen och tredjepartssidor  

 

Att få större inblick i 

resenärers erfarenheter vid 

internetbokningar 

 

samt 

 

Att formulera direktiv för 

branschen baserat på 

resenärernas kommentarer 

 

 

 

 

 

En 

internetundersökning 

med 11 387 

tillförfrågningar till 

examinerade och ej 

examinerade studenter 

skickades ut till ett 

slumpmässigt valt 

universitet i USA. 

Undersökningen 

bestod av två delar en 

för hotellens 

bokningssida och en 

för tredjepartsägda 

websidor (OTA).  

 

I varje del av 

undersökningen fick 

respondenten välja en 

uppgift. Första var att 

gå in på ett hotells 

bokningssida, göra en 

bokning och sen svara 

på frågor. 

Upprepning med 

OTA-sidan.  

 

Vid förfrågan om vilka 

attribut som gjorde att 

resenären skulle återkomma 

till hotellets bokningssida var 

enligt resultat: prisvärda 

erbjudanden och diverse 

rabatter.  

Vissa respondenter 

indikerade att de skulle 

besöka hotellets egen sida om 

den var enkel, okomplicerad, 

övertygande och snabb.  

Det som hotellets egen 

webbsida saknade var 

möjlighet att jämföra 

hotellpriser med andra hotell 

i närheten samt att 

respondenterna tvivlade på 

säkerheten via internetköp.  

 

 

 

 

Studiens syfte var att 

utforska resenärers 

erfarenheter från att 

använda ett hotells egen 

bokningssida kontra en 

OTA.  Generellt var 

respondenterna nöjda 

med båda men med 

reservation för vissa 

undantag. 

Respondenterna ansåg 

att skillnaden inte var 

markant stor men att 

kunna jämföra priser på 

olika hotell saknades på 

hotellets sida. Studien 

indikerade att 1, 

respondenterna är 

priskänsliga utan att bry 

sig om vilket hotell det 

rör sig och 2, ett beslut 

om köp tas ej före 

prisjämförelse på andra 

sidor gjorts. 

Sammanfattningsvis 

skall både hotellen och 

OTA:erna fokusera på 

lättanvända hemsidor 

med hög säkerhet vid 

betalningsskedet.  
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Örebro Universitet  
Restaurang- och hotellhögskolan 
 

Artikelmatris 3 
Toh, Rex. S., Raven, Peter & DeKay, F Charkes. (2011). Selling Rooms: Hotels vs. Third-
Party Websites. Cornell Hospitality Quarterly 2011 Vol. 52 No. 2, 181-189. 
 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

1, att undersöka hur 

hotellen skall sköta 

sina egna hemsidor och 

integrering med OTAs. 

2, hur hotellen ska öka 

trafiken till sin egen 

hemsida. 3, utforska 

potentiella konflikter 

mellan hotellen och 

OTAs. 4, att undersöka 

under vilka 

omständigheter det är 

samma pris bland alla 

OTAs och hotell. 5, 

samt avgöra om 

rumspriser ökar eller 

minskar ju närmre 

ankomstdatum. 

samt  

En pilotstudie är gjord, 

intervjuer med 

representanter från nio 

hotell, en OTA-sida 

samt ett flygbolag.  

 

 

Intervju med revenue 

och general managers 

på nio hotell samt 

chefer på en OTA. 

 

Pilotstudierna är 

genomförda vintern 

2009 i Seattle, frågor 

användes i varje 

frågeformulär. Varje 

intervju varade i 

sextio minuter. 

 

I dispositionen skrevs 

det även ner sex olika 

hotells rumspriser 

under en 

femveckorsperiod  

 

 

I resultatet går det att avläsa att 

tredjepartssidorna (OTAs) 

jämför priser och produkter på 

hotell via sina hemsidor. OTA-

företagen tar ut en provision av 

hotellen, varierande beroende på 

hotell och kedja. Viktigt är att så 

kallad ”rate parity” 

(prisjämlikhet) tillämpas på 

OTA-sidorna, annars kommer 

gästen välja annat hotell på 

grund av inkonsekvens. Pris-

sättningen av rum sker av 

hotellen som OTA-sidorna 

måste följa.  Vid större 

efterfrågan på rum höjs priserna, 

detta för att maximera 

intäkterna.  

I undersökningen om rate parity 

visade resultatet att nästan inget 

av de hotellen eller OTA-sidorna 

som var med i undersökningen 

använde sig av lika priser på 

OTA-sidorna som hotellets egen 

websida. Majoritet av deltagande 

hotellen i undersökningen 

minskade sina priser ju närmre 

ankomstdagen.  

Den här studien var enbart 

fokuserad på enskilda 

resenärer, inte grupper. 

Det konstateras att visa 

OTAs kommer gå omkull 

för eller senare då fler 

hotell och flygbolag 

vägrar att betala den höga 

avgiften OTA-företagen 

tar ut.  Författarna menar 

att mer granskning inom 

detta område skall göras, 

och att detta är en 

begränsad studie då den 

gjordes på vintern, endast 

i en stad (Seattle) och på 

få hotell. Studien 

koncentrerade sig mest på 

internet eftersom en 

väntad ökning av fler 

OTAs är på gång. 

Författarna avslutar med 

ett citat från en revenue 

manager: ”I framtiden 

kommer största andelen 

rumsbokningar ske via 

internet i smartphones”.  
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Artikelmatris 4 
Law, Rob. (2009). Disintermediation of hotel reservations: The perception of different groups 
of online buyers in Hong Kong”. International Journal of Contemporary Hospitality 
Management, Vol. 21 Iss: 6, 766 - 722 
 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

Syftet är att 
undersöka internet-
handlarnas 
synpunkter på 
disintermediering av 
hotellreservationer. 

En enkät utvecklades 
samt att en 
telefonundersökning 
gjordes i Hong Kong, 
mars 2008. 

Svaren som studien visade 
var att det fanns en större 
tillit till de klassiska 
resebyråerna att 
respondenterna litade till 
deras kunskap och 
erfarenhet. Däremot ansåg 
respondenterna att 
flexibiliteten som fanns 
hos OTA:erna var bra 
samt sökandet efter 
information och 
reserveringar av rum. De 
som bokar ofta hade en 
mer positiv inställning till 
att boka via internet.  

De som använde frekvent 
använde internet till att boka var 
positivt inställda till att 
OTA:erna. Det tas upp att de 
företag som bäst kan utveckla sin 
distribution via internet kommer 
att vara kvar i 
framtiden.  Uppsatsen tar upp att 
de klassiska 
distributionskanalerna inte 
kommer försvinna, men att 
teknologin som finns är för viktig 
inom hotellindustrin för att 
ignorera den. 
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Restaurang- och hotellhögskolan 

 
Artikelmatris 5 
Gazzoli, Gabriel, Kim, Woo & Palakurthi, Radesh. (2007). Online distribution strategies and 
competition: are the global hotel companies getting it right? International Journal of 
Contemporary Hospitality Management vol. 20 No. 4, 2008, 375-387. 
 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

 

Att samla in priser 

på hotellrum från 

fem 

världsomfattande 

hotellkedjor för att 

sedan jämföra dem 

med mot fyra 

OTA:er.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att kunna 

jämföra 

prissättning, 

rumstillgänglighet 

och rate parity 

valdes fem globala 

hotellkedjor till 

studien. Hyatt, 

Marriott, 

Starwood, Hilton 

och Cendant. 

 

Från varje 

hotellkedja valdes 

30 hotell från 

USA och lika 

många till från 

övriga länder. 

Som motpart 

valdes fyra 

stycken OTA:er, 

Expedia.com, 

Travelocity, 

Orbitz samt 

Priceline 

 

Försök om att 

boka ett rum och 

en natt, samma 

datum gjordes på 

.  

Totalt sett var det endast 66 

procent av de amerikanska 

hotellen som genomgående 

var konsekventa i sin 

prissättning av rum på 

OTA:erna. 

De amerikanska hotellen 

hade en generellt lägre 

prissättning på sina rum än 

övriga hotell på samtliga 

bokningskanaler. 

 

I studien jämfördes även 

rate parity mellan 

amerikanska och 

internationella hotell inom 

samma kedjor. Resultatet 

gav en märkbar skillnad på 

de inom USA och 

internationellt. De 

amerikanska hotellen hade 

i 66 procent av fallen en 

mycket mer konsekvent 

prissättning kontra de 16 

procent som de 

internationella hotellen 

visade.  

 

Jämfört med tidigare kan det i den här 

studien konstateras att amerikanska 

hotell förbättrat sin förmåga att erbjuda 

lägsta priserna genom deras egna 

hemsidor.  

Dessutom visar studien att 

amerikanska hotell gör ett bättre jobb 

med rate parity, lägsta priser och 

rumstillgänglighet än sina 

internationella kollegor via OTA:erna.  

 

För att minska indirekta bokningar via 

internet behöver hotellen tillämpa rate 

parity på samtliga kanaler, annars 

uppfattas hotellen som inkonsekventa. 

Förhoppningsvis leder detta till att 

resenären bokar via hotellets egen sida 

och hotellet sliper betala provision. 

 

Avslutningsvis för framtiden bör 

hotellkedjorna se till att ha 

användarvänliga hemsidor samt utöka 

kompabiliteten för mobilanpassade 

hemsidor. Detta då år 2006 ca 1 billion 

mobiltelefoner såldes (Slocombe, 

2007). 
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varje OTA för att 

använda sig av 

lika variablers 

 


