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Sammanfattning
Tidigare forskning kring de två aktörerna hotell och onlineresebyråer har koncentrerats runt
intäktsoptimering samt konsumentbeteende gällande omdömen relaterat till onlineresebyråer.
Det råder däremot en avsaknad gällande tidigare forskning runt hotellens strategiska
marknadsföringsbeslut i och med att de ansluter sig till olika onlineresebyråer.
Syftet med studien är att få en insikt i hur hotellen arbetar med sin marknadsföring gentemot
onlineresebyråerna. Vidare besvaras frågeställningen om vad effekten blir när hotellen lämnar
över delar av sin marknadsföring till onlineresebyråerna. I studien tillämpades ett kvalitativt
förhållningssätt där fem telefonintervjuer genomfördes. Resultaten indikerar på att hotellen i
studien inkluderar onlineresebyråerna i delar av sina marknadsföringsstrategier och att det i
viss bemärkelse kan vara positivt men å andra sidan kan medföra vissa risker för de olika
hotellen.

Abstract
Previous research on the two actors’ hotels and online travel agencies has been concentrated
around revenue management as well as consumer behavior regarding ratings related to online
travel agencies. There is, however, a lack of research regarding hotels’ strategic marketing
decision when joining online travel agencies.
The purpose of this study is to explain how hotels approach their marketing strategies in
relation to online travel agencies. Furthermore, the paper answers the question; what are the
effects for hotels, when handing over part of their marketing to online travel agencies.
The study applied a qualitative approach where five telephone interviews were conducted.
The results indicate that the hotels in the study include online travel agencies in parts of their
marketing strategies, and that in some regards can be positive but on the other hand, can lead
to certain risks for the hotels.
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1. Inledning.
Världen vi lever i genomgår ständiga förändringar, vissa förändringar är större än andra, men
utveckling i någon mån är ett faktum. Ett område som har kommit att förändras markant är itteknologin som nu är en stor del av vår vardag. År 2014 visade det sig att bland 16 – 85
åringar i Sverige hade 92 procent, eller motsvarande cirka 7,1 miljoner personer tillgång till
internet i hemmet och möjligheten att koppla upp sig (Statistiska centralbyrån, 2014). Detta i
jämförelse med exempelvis år 2005, då den svenska befolkningen mellan 16 - 74 år hade
närmare 80 procent tillgång och möjligheten att koppla upp sig mot internet i hemmet
(Statistiska centralbyrån, 2005). Den successiva ökningen av användningen och tillgången till
internet har även resulterat i en ökning gällande elektronisk handel (e-handel). År 2005
omsatte e-handeln i Sverige 9 miljarder kronor kontrasterat mot 2014 då e-handeln omsatte
42,9 miljarder kronor (e-barometern, 2014). Definitionen av e-handel är inte entydig utan
avser alla situationer där parter utbyter affärsinformation via olika former av
telekommunikation och där åtminstone en av parterna har ett ekonomiskt intresse av
kommunikationen (Delden, Hansson, Högrell & Jakobsson, 2001). Enligt
Nationalencyklopedin (2014) avser e-handel, distanshandel som äger rum med hjälp av fast
eller mobil datakommunikation. Ett exempel enligt Nationalencyklopedin (2014) är handel
med varor och tjänster över internet mellan olika aktörer som handel riktat mot konsument,
handel mellan konsumenter eller handel riktat mot andra företag.

1.1 Ett exempel på e-handelns inverkan på marknaden
Musikbranschen kan användas som ett tydligt exempel gällande e-handelns inverkan på
marknaden. Skivbutikernas försäljning av CD-skivor var synnerligen ett populärt medel för
att konsumera musik på. Men vad var det som hände med försäljningen av CD-skivor? Varför
finner vi idag inte de stora skivbutiker som en gång funnits?
Tidningen Dagens Nyheter (2009) publicerade en artikel med underrubriken:
”Stockholms sista stora välsorterade skivbutik Mega Store stänger den 31 mars.
Anledningen är bristande lönsamhet”.

Dagens Nyheter (2009).
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Bristande lönsamhet kan hävdas vara resultatet av ett underliggande problem som i detta fall
visade sig vara svårhanterligt. Enligt e-barometern (2014) ökade e-handeln något markant
under 2000-talet, vilket medförde en digitalisering gällande musiken som bidrog till att
konsumenter fick möjligheten att söka efter och köpa samma musik fast på internet
(exempelvis genom CDON.com och sedermera streaming med Spotify). Men var det på grund
av e-handelns utveckling som skivbutikerna blev allt färre? En parallell kan dras till
klädesbranschen där klädesbutikerna har påverkats av e-handeln. Flertalet klädesbutiker
online har uppkommit med åren, däremot har det inte lett till samma öde som för
skivbutikerna, det vill säga att klädesbutikerna finner sig nästintill utplånade. Så vad är det
som skiljer sig?
En grundläggande tanke är att ett företag endast har två fundamentala funktioner:
marknadsföring och innovation, vilket producerar resultat (Kotler, Keller & Brady, 2012).
Marknadsföringen åsyftar alla aktiviteter som tillämpas för att nå ut till en konsument (Kotler
et al. 2012). Världen utvecklas ständigt vilket leder till att det är av betydelse för företagen att
vara innovativa då nya marknadsföringskanaler uppkommer, vilket innebär nya sätt att
kommunicera en produkt eller tjänst till en konsument. Vidare har innovationstekniken bland
annat skapat nya möjligheter att utveckla produkter och kommunikationsmedel (Kotler et al.
2012). Följaktligen, om ett företag inte lyckas med att vara innovativa eller att acklimatisera
sig efter marknadens utveckling och istället motarbetar eller ignorerar utvecklingen som sker
runtomkring, kan det medföra en nedgång för företagets verksamhet (Kotler et al. 2012). Med
andra ord, företag som inte förnyar sig förlorar eller överlåter successivt kommunikationen
med konsumenten till andra aktörer som ständigt utvecklar sin verksamhet.

1.2 Ur ett informationstekniskt perspektiv
Informationsteknik (IT) är ett samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats
genom framsteg inom datorteknik och telekommunikation (Nationalencyklopedin, 2015).
Bakgrunden till och påverkan på e-handelns utveckling menar Delden et al. (2001) har att
göra med IT utvecklingen. IT är inte något nytt fenomen, det som är nytt är dess spridning och
potential vad gäller skapandet av kontakt och detta öppnar möjligheter för nätverksbyggande i
olika dimensioner (Delden et al. 2001). IT utvecklingen har bidragit till diverse förändringar i
olika branscher. Hotell och reseindustrin är två av många industrier som har acklimatiserat sig
efter utvecklingens riktning.
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IT har visat sig vara ett kraftfullt medel för distribution och handel för företag generellt sett, i
synnerhet för hotell och reseindustrin vilket har resulterat i en debatt gällande de traditionella
resebyråernas nuvarande och framtida roll (Bennett, 2005). Traditionella resebyråer har länge
varit den primära mellanhand som dels förmedlat resor och information gällande
destinationsinnehåll till resenärer men även varit centralt delaktig i att sammanlänka resenärer
och hotell. Förändringarna inom reseindustrin har dock visat på att de traditionella
resebyråerna har blivit utkonkurrerade av de nya e-mellanhänderna med distinktionen att de
kan samla in stora mängder data på en och samma elektroniska plattform (Buhalis, 2004).

1.3

Olika typer av e-mellanhänder

Nedan ges exempel på olika typer av e-mellanhänder som är aktiva inom reseindustrin. Den
mellanhand som är i fokus för detta arbete är onlineresebyrån då den successivt kommit att
ersätta den traditionella resebyrån.

Global Distribution

Wholesaler

Meta-sites

System (GDS)

Online Travel Agency
(onlineresebyråer)

Figur 1. Fördelning av e-mellanhänder som för tillfället är aktiva på marknaden. Figuren är
modifierad av skribenterna. Hämtad från Johannson (2013).

1.3.1 Global distribution system (GDS)

GDS är ett stort nätverkssystem som fungerar som en centralpunkt för att distribuera
reservationer gällande t.ex. flygstolar, hotell, hyrbil och online reservationer via tredjeparts
aktörer m.m. Exempel på GDS kan vara Sabre, Galileo och Amadeus (Business dictonary,
2015).
1.3.2 Wholesaler

En wholesaler är en grossist, det vill säga en aktör som köper stora kvantiteter av tjänster
och/eller produkter för att sedan sälja det vidare till en försäljare (Business dictionary, 2015).
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I detta fall kan det röra sig om att grossisten tecknar avtal med hotell om att sälja hotellrum
till researrangörer (Johansson, 2013). Exempel på wholesalers är Hotelbeds, GTA och Travco.
1.3.3

Online travel agency (onlineresebyrå)

En onlineresebyrå är en e-mellanhand som förmedlar bland annat flygbiljetter, paketresor och
hotellnätter. Det som skiljer en onlineresebyrå från den traditionella resebyrån är dels att den
är internetbaserad men även den tekniska kunskap som innehas sett till att samla in stora
mängder data på en och samma elektroniska plattform, för att kommunicera med sina kunder
(Buhalis, 2004). Exempel på onlineresebyråer är Expedia.

1.3.4 Meta sajter

Meta sajter skiljer sig ifrån onlineresebyråer i den meningen att de inte hanterar bokningar
samt att de inte erbjuder samma kvantitet gällande tjänster och destinationsinnehåll. Det meta
sajter istället gör är att hänvisar eller länkar konsumenten vidare direkt till källan, vilket
exempelvis kan vara en onlineresebyrå (Christodoulidou, Connolly & Brewer, 2010).
Exempel på meta sajter är Kayak och Momondo.

Framväxten av de nya e-mellanhänderna kan förklaras som mer än bara nya aktörer på
marknaden. Marknaden i sig förändras på ett dynamiskt sätt med hjälp av nya teknologiska
lösningar som förändrar eller ersätter de gamla vilket gör att marknaden utvecklas.
De nya aktörerna tillför nya kompetenser och nya affärsidéer vilket är en grund till
utvecklingen på marknaderna.

1.4 Problembeskrivning.
Onlineresebyråer som exempelvis Expedia ger resenärer möjligheten att jämföra, köpa och
boka bland annat flygbiljetter, paketresor och hotell världen över. Onlineresebyråerna har
visat sig vara väldigt passande för resenärer i och med att de samlar all denna information på
en och samma webbplats vilket bidrar till att resenären dels kan jämföra priser men även att
resenären inte behöver kontakta exempelvis flygbolag och hotell på egen hand. Tillföljd av
onlineresebyråernas tjänster har de blivit väldigt populära världen över. Exempelvis hade
Expedia under året 2005 en bruttointäkt baserad på bokningar på cirka 15 miljarder kronor,
vilket kan jämföras med året 2014 då bruttointäkten var på över 50 miljarder kronor (Statista
2015). Den markanta ökningen av användningen av dessa onlineresebyråer har bidragit till att
hotellbranschen har sett dessa webbplatser som ett hjälpmedel för att distribuera sina tjänster
vilket har resulterat i att majoriteten av hotellen i världen har anslutit till diverse
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onlineresebyråer i förhoppning om att kunna locka till sig gäster. Trots att majoriteten av
hotellen i världen återfinns via dessa webbplatser så har onlineresebyråernas närvaro inte
mottagits väl av alla. Exempelvis rapporterar Tnooz (2012) att de sex största hotellkedjorna i
världen startat ett samarbete för att skapa en plattform för resenärer att jämföra priser och
hotell. Anledningen till samarbetet är ett resultat av de allt högre distributionskostnader som
fastställs av onlineresebyråerna, samtidigt som hotellen har blivit alltmer angelägna i att ”äga
bokningen” som kunden genomför, vilket innebär att leda kommunikationen med kunden
(Tnooz, 2012).
Som det ser ut idag har hotell och onlineresebyråer en gemensam nämnare vilket är att de
försöker att kommunicera sitt utbud till hotellgäster. När ett hotell avtalar med en
onlineresebyrå om att visa hotellets utbud via en onlineresebyrå överlåter hotellet också en del
av sin marknadsföring till onlineresebyrån. Vad får det för effekt för hotellen? Kan det ses
som ett strategiskt misstag att överlåta en del av marknadsföringen och därmed
kommunikationen med kunden till en annan aktör? Om vi återkopplar detta till scenariot med
skivbutikerna tycks det vara ett strategiskt felsteg, men å andra sidan klarade sig
klädesbutikerna. Vad är det för öde som väntar hotellen?

Forskningen kring dessa två parter, hotell och onlineresebyråer, har till stor del koncentrerats
runt intäktsoptimering (eller s.k. yield management) bland annat genom Maier (2012),
Simunic (2013), Ropero (2011), Ling, Guo & Yang (2014) och Choi & Kimes (2002).
Intäktsoptimering syftar till att sälja rätt tillgångar (t.ex. hotellrum) till rätt kund för rätt pris i
rätt tid (Choi & Kimes 2002). Vidare har tidigare forskning även lagt vikt vid
konsumentmönster gällande omdömen relaterat till onlineresebyråer (t.ex. Pan, Zhang & Law,
2013; Stringam & Gerdes Jr, 2010; Verma, Stock & Mccarthy 2012). Det råder dock en
avsaknad gällande forskning kring hur hotellens marknadsföringsstrategier förhåller sig till
onlineresebyråer.

1.5 Syfte
Utifrån ovannämnt går det att konstatera att hotellen påverkas av onlineresebyråernas närvaro
på marknaden. Med bakgrund av detta blir det därför intressant att få en insikt i hur hotellen
arbetar med sin marknadsföring gentemot onlineresebyråerna.
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1.6 Frågeställning
Vad får det för effekt när hotellen lämnar över delar av sin marknadsföring till
onlineresebyråerna?

2. Teoretisk referensram.
Här introduceras de begrepp och teorier som kommer att användas i arbetet. I den första
delen förklaras marknadsföringsmixens fyra P:n ur ett mer övergripande perspektiv, för att
sedan återkopplas till hotellindustrin i litteraturgenomgången.

2.1 Marknadsföringsmixen 4P
Det finns flera olika typer av marknadsföringsstrategier men innebörden av en
marknadsföringsstrategi är att definiera och arbeta efter en strategi för att nå uppsatta mål
gällande det som kan relateras till en produkt eller en tjänsts syfte, dess marknadsföring samt
finansiella aspekter (Kotler, Keller & Brady, 2012). En marknadsföringsstrategi handlar även
om att fastställa företagets positionering på marknaden gentemot befintliga och potentiella
konkurrenter och kan ses som en del i marknadsplanen (Kotler et al. 2012).
Marknadsföringsmixen är blandningen av konkurrensmedel som företag applicerar i sin
marknadsföring (Kotler et al. 2012).
Marknadsföringsmixens fyra P:n har tillämpats som ett hjälpmedel för att skapa en förståelse
för hur hotellen arbetar med sin marknadsföring. Nedan följer en definition av
marknadsföringsmixens olika element för att sedan övergå till en litteraturgenomgång som
förklara elementens innebörd ur ett hotells perspektiv.
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Product
•Physical good
•Service
•Features
•Quality level
•Accessories
•Installation
•Instructions
•Product lines
•Packaging
•Branding

Place
•Objectives
•Channel type
•Market exposure
•Kind of middleman
•Kinds and locations
of stores
•How to handle
transporting and
storing
•Service levels
•Recruiting
middleman
•Managing channels

Promotion
•Objectives
•Promotion blend
•Salespeople
Kind
Number
Selection
Training
Motivation
•Advertising
Targets
Kind of ads
Media type
Copy thrust
Prepared by whom
•Sales promotion
•Publicity

Price
•Objectives
•Flexibility
•Level over product
life cycle
•Geographic terms
•Discounts
•Allowances

Figur 2. Modell över variablerna inom marknadsföringsmixens 4P. Modifierad av
skribenterna, hämtad från McCarthy och Perreault (1990).

2.1.1 Produkt/tjänst

Produktelementet handlar om att utveckla den rätta produkten för målmarknaden (McCarthy
& Perreault, 1990). Det är viktigt att ha i åtanke att produkt inte bara innefattar fysiska varor
utan kan även vara tjänster eller en blandning av produkt och tjänst (McCarthy & Perreault,
1990). En produkt eller tjänst omfattar det som erbjuds till de blivande kunderna (Middleton
& Clarke, 2001). Utformningen av produkten eller tjänsten är skapad genom strategiska beslut
vilket till stor del baseras på kunskap om konsumenters behov för att tillfredsställa dessa
(Middleton & Clarke, 2001). Som visas i figuren av McCarthy och Perreault (1990) omfattar
produktelementet exempelvis fysiska varor, tjänster, särdrag och kvalitetsnivå. Enligt
Middleton och Clarke (2001) innefattar produktelementet inom turismen bland annat
grundläggande design på alla komponenter i ett erbjudande, stilen på erbjudandet,
serviceelementen (exempelvis antal, träning och attityd på all personal som är involverad) och
varumärkesstrategi.
2.1.2 Plats

Detta element handlar om att få den slutliga produkten till målmarknadens plats (McCarthy &
Perreault, 1990). En produkt är inte lika bra, för en konsument, om den inte finns tillgänglig
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när och var den är efterfrågad (McCarthy & Perreault, 1990). Produkten når kunden genom en
distributionskedja som kan variera i längd från ett led till flera olika innan produkten når
kunden (McCarthy & Perreault, 1990). Enligt Middleton och Clarke (2001) syftar
platsområdet, inom turismen, inte enbart till platsen av en turistattraktion eller infrastruktur
utan syftar till placeringen av alla försäljningsställen som tillhandahåller blivande kunder med
tillgång till turismprodukter.
2.1.3 Påverkan

Detta element handlar om att omtala den slutliga produkten för målmarknaden (Middleton &
Clarke, 2001;McCarthy & Perreault, 1990). Enligt McCarthy och Perreault (1990) inkluderar
påverkan bland annat personlig försäljning, massförsäljning och säljfrämjande.
Enligt Middleton och Clarke (2001) innefattar påverkan, förutom det McCarthy och Perreault
(1990) tar upp handelsvaror, broschyrproduktion, internetkommunikation och PR-aktiviteter.
Vidare menar Middleton och Clarke (2001) samt McCarthy och Perreault (1990) på att det är
viktigt att förstå relationen mellan påverkan och de andra tre P:n som är integrerat
sammanlänkande i marknadsföringsprocessen.
2.1.4 Pris

Priselementet handlar om att sätta rätt pris (McCarthy & Perreault, 1990). När priset ska sättas
måste hänsyn tas till typen av konkurrens på målmarknaden samt kostnaden av hela
marknadsföringsmixen (McCarthy & Perreault, 1990). Dessutom behöver de som prissätter
kunna nuvarande praxis gällande rabatter och andra prisintervaller (McCarthy & Perreault,
1990). Middleton och Clarke (2001) menar på att priset symboliserar de publicerade eller
förhandlade villkoren för utbytestransaktionen gällande en produkt mellan en producent och
kund.
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3. Litteraturgenomgång
3.1 Produkt

Målet med produktstrategin är att tillfredsställa hotellgästernas behov och se till att de blir
regelbundna kunder (Jha, 2010). Mot bakgrund av detta är det viktigt att klargöra olika typer
av tjänster som hotellen kan erbjuda och som ingår i produktkonceptet i hotellens paketering.
Jha (2010) väljer att benämna hotellens produkter för tjänsteprodukter eftersom att hotellens
produkter inte enbart innefattar fysiska saker utan även tjänster. För att klargöra detta menar
Jha (2010) på att den hybrida produkt som hotellgästen köper innefattar bland annat känslor,
tillfredställelse och nöje direkt upplevt från exempelvis hotellrestaurangen, funktionerna på
rummet och andra saker som i en del av servicen. Enligt Jha (2010) innefattar hotellprodukten
bland annat dessa element:


Restaurang och/eller bar



Logi, det vill säga sovrummet och alla faciliteter som gör vistelsen bekväm



Shopping, hotellshopen



Kommunikation, vilket kan innebära telefon, tidning, reservation eller liknande



Funktion, där exempel på det kan vara funktionaliteterna på rummet eller
konferensrum



Personliga aktiviteter, det vill säga exempelvis gym eller spaavdelning

Vidare menar Jha (2010) på att de strategiska besluten spelar en viktig roll i att göra
marknadsföringsbesluten finansiellt effektiva och att organisationer som exempelvis hotell
bör konstruera sin marknadsföring omkring de två elementen produkten och marknaden. För
att lyckas med marknadsföringen går det enligt Jha (2010) inte att bortse från att det handlar
om att skräddarsy produkten för att den ska möta de skiftande behoven på marknaden. Mer
specifikt när det gäller utformningen av ett hotells produkt handlar det om att utforma
tjänsterna i samstämmighet med det föränderliga miljömässiga krav och förväntningar som
kommer från de potentiella gästerna (Jha, 2010). Men för att kunna utveckla en fungerande
produktstrategi menar Jha (2010) på att det är viktigt att studera hur marknaden ser ut samt
kundbeteenden.
Det handlar med andra ord om att bland annat förstå kundernas behov och den huvudsakliga
uppgiften innan genomförandet av en marknadsföringsaktivitet är att skapa en fungerande
produktstrategi för att underlätta kommunikation till kunden (Jha, 2010). Om inte detta
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genomförs, kan konkurrenterna dra nytta av marknadsförhållandet och bli framgångsrika i
kapitaliseringen av de tillgängliga möjligheterna. Det är till en början viktigt att processen
gällande produkthantering genomförs på rätt sätt för att verksamheten optimeras (Jha, 2010).
Åter igen menar Jha (2010) på att detta kräver en djupgående förståelse om de föränderliga
behoven och kraven från de potentiella gästerna. Hotellen är därmed även tvungna att göra en
avvägning mellan att modifiera befintliga tjänster eller skapa nya tjänster (Jha, 2010). I de fall
då den kommersiella bärkraften gällande produkten inte är gångbar på marknaden, skulle det
kräva en omedelbar förändring av befintliga tjänster men samtidigt kan det leda till nya
tjänster (Jha, 2010). När produktstrategin har lyckats, är nästa steg att utveckla produktmixen.
Det är viktigt enligt Jha (2010) att inte separera produktutvecklingen från marknadsutveckling
och tvärtom när det kommer till strategiska beslut, även om produkt och marknadsaktioner
måste utföras separat. Jha (2010) menar exempelvis på att en förändring i marknadsmixen,
förändrar försäljningen och vinstpotentialen hos produkten. I detta fall behövs
produktstrategin för att indikera i vilken riktning utförandena bör genomföras relaterat till
produktmixen (Jha, 2010). Vidare menar Jha (2010) på att nya tillägg till en produkt bör
göras, men med hänsyn till nya trender och marknadsförhållanden.

3.2 Plats

Lou, Ba och Zhang (2012) skriver om effekterna gällande återförsäljares synlighet till följd av
konsumenternas bedömning av deras online-shopping erfarenheter vilket i sin tur påverkar
internet-återförsäljarens online strategi. Vidare skriver Lou et al. (2012) om tre egenskaper
hos återförsäljare som tidigare forskning har identifierat vilka påverkar kundtillfredsställelsen.
Dessa egenskaper är kundservice, design på hemsida och prissättning (Lou et al. 2012).
Det som är relevant att behandla i denna del, utifrån ovannämnd artikel är endast ”design på
webbplatsen”. Det bör förtydligas att Lou et al. (2012) belyser platselementet som
återförsäljarens hemsida vilket även kan relateras till relationen mellan onlineresebyråer och
hotell. Där utgör onlineresebyråerna en plats för hotellen och deras ändamål. Samtidigt kan
det även ses som hotellens egen webbplats då McCarthy och Perreaults (1990) platselement
syftar till en kanal som medför exponering, vilket hotellens egen webbplats också är i likhet
med onlineresebyråerna. Designen av webbplatsen spelar en stor roll i hur kunderna kan hitta
information via hemsidan (Lou et al. 2012). Enkel tillgång till information kan underlätta
informationssökningen för kunderna vilket i sin tur formar deras främsta förväntningar (Lou
et al. 2012). Johansson (2013) menar på att det första kravet på en bra hotellwebbplats är att
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det måste vara enkelt att boka via den. Kunderna ska inte behöva fundera för att hitta
navigationen till bokningsfunktionen, för att göra en bokning (Johansson, 2013). Osäkerhet,
som en negativ känslomässig reaktion, sänker kundernas tillfredsställelse (Lou et al. 2012).
Den negativa påverkan blir mer påtaglig när det gäller dålig design på webbplatsen vilket
grundas i att kunderna inte med enkelhet hittar information (Lou et al. 2012). Å andra sidan
kan en väl utformad design på webbplatsen, underlätta informationssökningen och minska
sannolikheten för missad matchning när det gäller diskrepans (Lou et al. 2012).
Det har även visat sig att en väl genomtänkt design på en återförsäljares webbplats är en
viktig del i påverkan på kundernas tillfredsställelse när det kommer till kategorin för
upplevelser (Lou et al. 2012). Detta motiverar betydelsen gällande att verksamheter borde
designa IT-verktyg för att göra produktinformationen mer lättillgänglig och hjälpa potentiella
kunder med att säkerställa produktkvalitén i ett tidigt skede av deras köpbeslutsprocess (Lou
et al. 2012). Johannson (2013) menar på att många hotell får så stor andel av de totala
bokningarna via en onlineresebyrå att de inte hinner med att arbeta med den egna
webbplatsen.

3.3 Påverkan

Jha (2010) menar på att ett lyckat resultat för ett hotell när det gäller elementet påverkan
skapas när en oregelbunden gäst blir en regelbunden gäst. Denna uppgift blir lättare när
påverkandestrategin är mottaglig till kundernas behov och efterfrågan (Jha, 2010).
Påverkan inom marknadsföringen används huvudsakligen för att övertyga, informera,
påminna samt förstärka (Jha, 2010).
En av de viktigaste uppgifterna när det gäller påverkan är att övertyga kunderna om att agera,
det vill säga köpa produkten eller tjänsten. Övertyga kan även användas till att främja
kunderna till att ta till sig en viss attityd gentemot en produkt (Jha, 2010).
Påverkan kan enligt Jha (2010) ses som ett instrument för att sprida faktisk information
gällande produkter eller tjänster, det vill säga exempelvis namn, pris, särdrag, tillgänglighet
och det är via exempelvis reklam som de potentiella kunderna får reda på denna information
(Jha, 2010). Det är även viktigt att påminna kunden om befintliga produkter, gamla som nya
eftersom att det inte är en självklarhet att kunderna kommer ihåg all information (Jha, 2010).
Ytterligare en viktig del inom området påverkan när det gäller marknadsföring är enligt Jha
(2010) att förstärka kundens val och poängtera att rätt val har gjorts genom att välja att boka
hotellövernattning via det specifika hotellet.
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Relaterat till ovannämnt menar Jha (2010) på att en lyckad påverkandestrategi bör resultera i
att konsumenten genomgår alla steg AIDA-modellen (Attention, Interest, Desire, Action).

Unware

Attention

Interest

Desire

Action

Figur 3. AIDA-modellen. Modifierad av skribenterna, hämtad från Jha (2010).
Som visas i figur tre är det en hierarki av steg som den potentiella gästen går igenom (Jha,
2010). Jha (2010) framhäver hur den potentiella kunden i ett första skede är omedveten om
hotellets närvaro på marknaden. Det är därmed av vikt att använda en kommunikationskanal
som når ut och uppmärksammar kunden om hotellets utbud (Jha, 2010). Valet av
påverkandestrategi har en vital roll i att sedan generera ett intresse från kunden som sedan
övergår till en önskan att besöka hotellet (Jha, 2010). Om påverkandestrategin har lyckats
med att generera en önskan att besöka hotellet, menar Jha (2010) en naturlig utveckling för
kunden blir då att välja hotellet vid ett köpbeslut.

I samband med att ett hotell ansluter till en onlineresebyrå har hotellet gjort ett medvetet val
att inkludera onlineresebyrån som en del av den påverkandestrategi som hotellet tillämpar.
AIDA-modellen kommer därför i detta arbete användas som ett analysverktyg för att få en
föreställning om hur hotellen upplever onlineresebyråns roll som påverkandestrategi.
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3.4 Pris

Toh, Raven och DeKay (2011) menar att hotell har en variation av olika distributionskanaler
som hjälper dem att sälja rum vilket inkluderar aktörer som lyder under kategorin
onlineresebyråer men kostnaden för att utnyttja dessa är påtaglig.
Denna artikel av Toh et al. (2011) har för avsikt att undersöka hur hotell kan sälja hotellrum
men samtidigt maximera nettointäkterna på rummen genom att dirigera kunderna till deras
egen hemsida snarare än onlineresebyråernas. Resultatet från studien av Toh et al. (2011)
visar att stora hotell som tillhör ledande kedjor tillämpar dynamisk prissättning, vilket innebär
att priserna varierar från dag till dag. Hotellen övervakar även efterfrågan noggrant, speciellt i
jämförelse till historisk uppbyggt data eller kända, uppkommande evenemang som
exempelvis möten eller konferenser (Toh et al. 2011). Om en större uppsättning rum är
bokade, ökar priserna, vilket sprider sig genom en hel stad, vid exempelvis ett stort
idrottsevenemang (Toh et al. 2011). När vakanser på rum istället ökar, sänks priserna med
förhoppning att de vakanta rummen kommer bokas upp (Toh et al. 2011). Många hotell
prenumererar även på rapporteringstjänster vilka ger rapporter om de genomsnittliga priserna
som konkurrenterna har (Toh et al. 2011). Vidare menar Toh et al. (2011) på att även om ett
hotell tillhör en hotellkedja, sätts priserna lokalt där hotellet finns. Dessutom påverkas
hotellen av den öppenhet som onlineresebyråer skapar (exempelvis prisjämförelse) genom att
eventuella priskrig kan uppstå hotellen emellan (Toh et al. 2011). Däremot menar Toh et al.
(2011) på att de större hotellkedjorna sätter ett pris som en onlineresebyrå sedan måste följa
medan de mindre hotellkedjorna, i viss mån, är mer dominerade av onlineresebyråerna när det
gäller prissättning.
Resultaten från Toh et al. (2011) visade bland annat på att ingen prisparitet, det vill säga ingen
samstämmighet gällande pris fanns mellan de observerade hotellen och onlineresebyråerna.
Även om hotellen hade olika priser på hemsidan tenderade de att överstiga de priser som
onlineresebyråerna hade (Toh et al. 2011). Enligt Toh et al. (2011) finns det tre anledningar
varför prispariteten inte fanns och den första anledningen är att medan hotellen sätter och
ändrar priser lagrar onlineresebyråerna priserna i deras system men implementerar inte
förändringarna direkt. Den andra anledningen är att både hotellen och onlineresebyråerna
erbjuder rabatterade och icke återbetalningsbara priser på egen hand som inte stämmer
överens med varandra (Toh et al. 2011). Vidare menar Toh et al. (2011) även på att hotellen
och onlineresebyråerna oberoende erbjuder specialerbjudanden vilket i sig kan ha en effekt på
utebliven prisparitet. Det framkom även att hotellens hemsidor tenderade att vara de som hade
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lägst priser i ett försök att sälja av kvarvarande hotellrum oavsett storleken på hotell (Toh et
al. 2011).

Oh (2002) väljer att bland annat belysa problematiken gällande prissättning inom
hotellindustrin med inriktning på möjliga asymmetriska effekter på exempelvis positiva och
negativa prisavvikelser, avvikelser från det interna referenspriset (det egna utgångspriset).
För att förstå bakgrunden gällande denna problematik använder sig Oh (2002) av två olika
teori vilka är Equity theory samt Prospect theory.
Equity theory bygger på uppfattningar och beslut ur köparens perspektiv gällande priset och
den inställning som beaktas åt ett aktuellt pris. Köparen formar de egna värderingarna
gällande priset genom att jämföra de investeringar (exempelvis priset som betalas eller den tid
som krävts för inhämtning av information) som har gjorts relaterat till den aktuella produkten
eller tjänsten, med de fördelar (exempelvis kvalitén eller funktionen på produkten eller
tjänsten) som genereras i och med ett köp (Oh, 2002).
Prospect theory bygger på att köparen hellre föredrar ett säkert köpbeslut än ett osäkert (Oh,
2002). Detta ger sig utryck genom att exempelvis ett hotell som gästerna menar på är pålitligt
för en konsekvent kvalité, ses enligt gästerna som ett bättre alternativ än ett hotell som
levererar högre kvalité men ojämn (Oh, 2002).
Det är dock inte bara dessa faktorer enligt Oh (2002) som kan påverka köparen i denna
process utan även bakomliggande faktorer som exempelvis information om vinst eller förlust
(ur ett finansiellt perspektiv) associerat till ovannämnda faktorer. Vidare menar Oh (2002) att
just uppfattningar omkring vinst eller förlust mellan köpare och säljare tycks påverka
köpbeslutet. Denna princip bygger på att köpare och säljare har utgångspunkter och egna
referenser gällande priset och dessa blir senare nivån för vinst eller förlustuppfattningar (Oh,
2002). Dessa uppfattningar ligger där med till grund för bedömningen gällande om
marknadspriset är rättvis satt eller inte (Oh, 2002).
Ur hotellens perspektiv är det viktigt att kontinuerligt undersöka sin prispolicy i samband med
de olika utfallen från över- och underprissättning (Oh, 2002). Organisationer som tillämpar
dynamisk prissättning måste vara uppmärksamma på de avvikelser som deras prissättning,
baserad på efterfrågan, kan skapa (Oh, 2002). Detta för att exempelvis överprissättning kan
leda till negativa effekter hos köparna till skillnad från underprissättning (Oh, 2002). Ett sätt
att förhindra de negativa utfallen till följd av prissättningen är enligt Oh (2002) att som
företag förstå strukturen och betydelsen av de interna referenspriserna samt skapa strategier
för att påverka dessa referenspriser hos köparna. Ett sätt att göra det på är enligt Oh (2002)
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genom den externa marknadsföringen med inriktning åt pris där exempelvis prisjämförelse är
ett alternativ. Detta för att framhäva de egna produkterna eller tjänsternas prisfördelar i
jämförelse med konkurrenterna (Oh, 2002).
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4. Metod.
Denna del av arbetet avser att klargöra arbetets tillvägagångssätt för insamling av data samt
vilka metoder som använts. Metoddelen avslutas sedan med en metoddiskussion.

4.1 Insamling av empiri
Det som styr valet av forskningsmetod är vad studien syftar till att åstadkomma. Målet med
arbetet är att få en förståelse för hur hotellen arbetar med sin marknadsföring gentemot
onlineresebyråerna. För att empirin ska kunna uppfylla arbetets syfte är det av vikt att samla
in information som grundar sig på fakta gällande hotellens arbetssätt när det kommer till deras
marknadsföringsstrategier. Vidare, för att få en genomgripande bild och djupare förståelse för
hur hotellen arbetar med sin marknadsföring gentemot onlineresebyråerna är det av betydelse
att tillämpa en kvalitativ forskningsmetod. Detta för att respondenterna får möjligheten att
besvara frågorna mer utförligt och med större frihet jämfört med en kvantitativ metod. Vidare
har det applicerats en abduktiv ansats då arbetsgången växlat från teorin till empirin för att
sedan återvända till teorin då nya aspekter uppkommit genom empirin som medfört att teorin
har modifierats (Alvehus, 2013).
Insamlingen av data har genomförts med hjälp av fem semistrukturerade intervjuer, då
intervjuaren har en färdig mall med ämnen och/eller frågor som skall besvaras men är
emellertid flexibel och ger rum för respondenten att utveckla sina idéer och tala mer utförligt
om de ämnen som tas upp (Denscombe, 2009). Samtliga intervjuer genomfördes via telefon
då författarna och respondenterna befann sig på olika platser var detta ett lämpligt
tillvägagångssätt sett ur ett tidsperspektiv. Den inledande kontakten med respondenterna var
av varierande form. De större hotellkedjorna kontaktades via Linkedin, detta för att processen
att ta kontakt med organisationens kundservice och/eller huvudkontor för att sedan bli
hänvisad till rätt person, visade sig vara alltför långdraget. Därför vände sig uppsatsförfattarna
till Linkedin, vilket gjorde det möjligt att finna personen inom organisationen som var insatt
inom området, då profilerna på Linkedin åskådliggör befattning samt arbetsområde.
Deltagarna som tillhörde en mindre hotellkedja samt ett enskilt hotell som inte ingick i en
hotellkedja kontaktades via mejl via respektive webbplats.
Intervjudeltagarna fick på förhand, via mejl, ta del av de frågeområden som var tänkt att
behandlas under intervjun, detta för att respondenterna skulle kunna förbereda sig och på så
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vis kunna leda till en djupare diskussion. Vidare, i samband med utskicket av frågeområden
fick respondenterna även ta del av övergripande information om författarnas arbete samt
informerades de om att deltagandet skulle behandlas anonymt och svaren som ges skulle inte
kunna härledas till organisationen eller respondenten i fråga.
Samtliga intervjudeltagare fick en förfrågan vid intervjutillfället om respondenten gav sin
tillåtelse till att telefonintervjun spelades in. Alla deltagare gav sitt godkännande vilket
resulterade i att samtliga telefonintervjuer spelades in med en diktafon. Anledningen till att
författarna valt att spela in telefonintervjuerna är dels för att det skulle underlätta
transkriberingen av intervjuerna vilket i sin tur underlättar redovisningen av resultatdelen i
arbetet. Det var även ett medel för att styrka validiteten och reliabilitet, då inspelningen bidrar
till noggrannhet och precision i det data som redovisas (Denscombe, 2009).

4.2 Urvalsram
Valet av deltagare i denna undersökning baserades på hotellets storlek sett till antalet hotell
som ingick i affärsverksamheten. Deltagarna representerade både stora och små hotellkedjor
samt enskilda hotell som inte ingick i en hotellkedja. Det var tre större hotellkedjor, en mindre
hotellkedja och sedan ett enskilt hotell som inte ingick i en hotellkedja, detta för att få olika
infallsvinklar på det som åsyftats att undersökas. Den urvalsram som vi använder oss av i
denna studie består av det som Densecombe (2009) benämner som ett icke-sannolikhetsurval,
där ett subjektivt urval tillämpats då urvalet handplockats sett till deltagarnas karaktärsdrag.
Det vill säga hotellets storlek sett till antal hotell som ingick i affärsverksamheten.

4.3 Databehandling
Efter att det insamlade datamaterialet transkriberats påbörjades redovisningen av materialet i
resultatdelen med hjälp av redovisningsformen kontrast. Denna redovisningsform innebär att
respondenternas beskrivningar och upplevelser om fenomenet ställs mot varandra (Dalen,
2015). Redovisningsformen kan tydliggöra eventuella skillnader och likheter i förhållningssätt
från hotellen, vilket är intressant i detta fall i och med att hotellen i undersökningen innehar
olika karaktärsdrag bland annat sett till antalet hotell som ingår affärsverksamheten och
möjligen därmed skilda förhållningssätt. Redovisningsformen som tillämpats bidrar till en
mer samlad bild av fenomenet som studeras (Dalen, 2015).

Det tillvägagångssätt som tillämpats för att analysera empirin är liknande som den
redovisningsform som användes i resultatdelen för att presentera data. När det insamlade

20

datamaterialet transkriberats påbörjades sökningar i varje enskild intervjufråga för sig, detta
för att söka efter likheter och skillnader i respondenternas svar vilket skapar förutsättningar att
kunna utkristallisera olika förhållningssätt sett till respondenternas marknadsföringsstrategier.
Anledningen till att detta tillvägagångssätt tillämpades var för att frågorna som utformade
intervjuguiden var på förhand kopplade till den teoretiska referensramen, det vill säga, pris,
plats, produkt och påverkan. Detta tillvägagångssätt vid utförandet av en analys kan liknas vid
ett ”uppifrån och neråt” perspektiv, vilket innebär att forskaren har förutbestämda teman och
letar efter data som är i samstämmighet med de teman som har förutbestämts (Ryen, 2004).

4.4 Operationalisering
Nedan förtydligas bakgrunden till de frågor som ställts till respondenterna samt vilken
teoridel frågorna avser att återkopplas till. Eftersom att uppsatsens syfte var att få en insikt i
hur hotellen arbetar med sin marknadsföring gentemot onlineresebyråer så var det centralt att
forma intervjufrågorna så att fakta om fenomenet kunde uppfångas. Med denna utgångspunkt
formulerades följande frågor.

Varför har ni valt att ingå samarbeten med onlineresebyråer?
Med denna frågeställning får man reda på hur hotellen ser på onlineresebyråerna som ett
marknadsföringsverktyg, vilket är av relevans för studien då det tydliggör hotellens
förhållningssätt till onlineresebyråerna. Frågeställning kopplas till påverkan.

Vill ni arbeta med så få onlineresebyråer som möjligt eller vill ni sprida ut er?
Vid denna fråga var tanken att fånga upp respondenternas inställning till att samarbeta med ett
fåtal onlineresebyråer eller ifall hotellet ville sprida ut sitt utbud via flera onlineresebyråer.
Frågeställningen ger en insyn i hur respondenterna resonerar ur ett
marknadsföringsperspektiv. Även denna frågeställning återkopplas till påverkan.

Dessa två frågeställningar har kopplats till den teoretiska delen påverkan i och med att Jha
(2010) belyser att påverkan är ett medel som används för att sprida information gällande
bland annat produkter, tjänster och tillgänglighet.
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Har onlineresebyråerna påverkat er prissättningsstrategi i något avseende?
Frågeställningen återkopplas till teoridelen pris och baktanken med frågan är att få en
förståelse för om respondenterna upplever att onlineresebyråerna har påverkat hotellets
prisstrategi i något avseende.

Upplever ni några nackdelar med att exponera hotellets utbud via en onlineresebyrå?
Bortsett från att denna frågeställning belyser hotellets inställning till användandet av
onlineresebyråer i sin marknadsföring, så kan den användas som ett bra verktyg i analysdelen
då den möjligen kan förklara en viss inställning från respondenterna. Exempelvis om en
respondent känner att de vill arbeta med så få onlineresebyråer som möjligt, kanske det kan
grunda sig i svaret som ges på denna frågeställning. Denna frågeställning är därför inte
kopplad till en specifik teoridel utan är mer anpassningsbar och används i relation till vad som
svaras på andra frågeställningar.

Har er direkta kommunikation med era kunder påverkats, i och med samarbetena med
onlineresebyråer? I så fall hur?
Baktanken med denna fråga var att få en inblick i respondenternas inställning gällande om de
upplevde att den direkta kommunikationen med kunden påverkats i och med användandet av
onlineresebyråerna som verktyg för att kommunicera sitt utbud. Frågeställningen återkopplas
till teoridelen påverkan.

Arbetar ni med att få kunder att boka genom hotellets hemsida? I så fall hur?
Onlineresebyråer är internetbaserade företag vilket medför att grundkommunikationen som
onlineresebyråerna utför med sina kunder genomförs mestadels via sin webbplats. Det blir
därmed av intresse att få en uppfattning om hur hotellen arbetar med samma
kommunikationskanal. Frågeställningen återkopplas till teoridelen Plats, vilket i detta arbete
syftar till webbplats som kommunikationskanal.

Har ni ändrat någonting i utformningen gällande hotellets tilläggstjänster, sedan ni
började samarbeta med onlineresebyråer? (exempelvis specialerbjudanden gällande
olika hotellpaket).
Vid denna fråga var tanken att få fram om hotellets samarbete med onlineresebyråerna
medfört en förändring i hotellets produktutbud. Denna frågeställning är återkopplad till
produkt.
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En sammanställning av operationaliseringen kan skådas i tabellen nedan.

Teoridel

Frågeställning

Produkt



Har ni ändrat någonting i utformningen
gällande hotellets tilläggstjänster, sedan ni
började samarbeta med onlineresebyråer?
(exempelvis specialerbjudanden gällande
olika hotellpaket).

Påverkan



Varför har ni valt att ingå samarbeten med
onlineresebyråer?
Vill ni arbeta med så få onlineresebyråer
som möjligt eller vill ni sprida ut er?
Har er direkta kommunikation med era
kunder påverkats, i och med samarbetena
med onlineresebyråer? I så fall hur?




Plats



Arbetar ni med att få kunder att boka genom
hotellets hemsida? I så fall hur?

Pris



Har onlineresebyråerna påverkat er
prissättningsstrategi i något avseende?

Fristående fråga



Upplever ni några nackdelar med att
exponera hotellets utbud via en
onlineresebyrå?

Tabell 1. En sammanställning av operationaliseringen.

4.5 Metoddiskussion.
I början av uppsatsarbetet fördes diskussioner om det var av relevans att inkludera
onlineresebyråer som respondenter för undersökningen. Det kan tänka sig att en individ som
arbetar på en onlineresebyrå och ansvarar för kommunikationen med hotell kan inneha viss
information rörande hotellens arbetssätt. Sannolikt är dock att individen inte är tillräckligt
insatt i hotellens marknadsföringsstrategier och därmed inte kunna bidra till att ge en
heltäckande bild av fenomenet som studeras. Vidare skulle även önskvärd detaljrikedom
saknas och därmed skulle onlineresebyråernas deltagande i studien inte ha större betydelse för
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undersökningen och dess syfte. Emellertid för att hantera frågan gällande detaljrikedomen
valde författarna att utlova konfidentialitet för att skapa förutsättningar för deltagarna att tala
mer öppet.
4.5.1 Valet av teori

Det som bör förtydligas för läsaren är att den teoretiska referensram som tillämpats i arbetet,
det vill säga marknadsföringsmixens fyra P:n (pris, plats, påverkan och produkt), används i
arbetet som en modell för att beskriva hur organisationer arbetar med att kommunicera en
tjänst och/eller en produkt. Även om hotellen inte använder sig av marknadsföringsmixen fyra
P:n i praktiken som val av strategi i sin verksamhet, kan modellen användas för att ge en
beskrivande och heltäckande bild om hur en organisations kommunikation mot kund förhåller
sig. Detta på grund av att marknadsföringsmixen omfattar flertalet element. Det är även på sin
plats att motivera varför marknadsföringsmixens fyra P:n tillämpats och inte
marknadsföringsmixens sju P:n. Det resterande tre P:n i marknadsföringsmixen består av
människor (people), processer (process) och fysiska bevis (physical evidence). Den
förstnämnda syftar enligt Wilson et al. (2012) till personalen och dess uppträdande samt
attityd mot kunder, vilket inte är av relevans sett till studiens syfte. Likaså det andra p:t som
berör processer som innefattar element som exempelvis procedurer gällande kundhantering
(Wilson et al. 2012). Fysiska bevis syftar enligt Wilson et al. (2012) till den fysiska plats då
kunden kommer i kontakt med organisationens produkt eller tjänst, vilket i detta fall kan vara
hotellets reception och hur inredningen av receptionen kan påverka kundens upplevelse av
hotellet. Detta perspektiv är inte heller av relevans för studiens syfte, och därmed har
marknadsföringsmixens fyra P:n tillämpats.

4.5.2 Trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet.

Oavsett om forskningen är kvalitativ eller kvantitativ är det avgörande för all forskning att
diskutera trovärdigheten, pålitligheten och överförbarheten av innehållet i undersökningen
(Denscombe, 2009). För att stärka trovärdigheten gällande det empiriskt insamlade
materialet, användes en diktafon för att spela in telefonintervjuerna. Detta underlättar dels
transkriberingen av telefonintervjuerna men även ökar träffsäkerhet vid transkribering samt
när resultatet sedan redogörs. Vidare är det av betydelse att se till respondenternas
trovärdighet. Respondenterna hade ledande befattningar inom marknadsföringsområdet för
hotellen. Exempel på yrkestitlar som respondenterna hade var Director of marketing and ecommerce samt Manager of online distribution. Respondenternas erfarenhet från
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hotellbranschen varierade mellan 4 – 21 år. Nästa del som är av vikt att diskutera är studiens
pålitlighet. Sett till respondenterna kan det talas om autenticiteten av källan. Det vill säga att
respondenternas utlåtanden är deras egna och inte en redogörelse av vad andra personer har
sagt. Detta är emellertid svårt att undersöka men sett till deras erfarenhet inom
hotellbranschen och dess befattning kan det hävdas att respondenterna innehar kompetensen
att framföra och redogöra deras egna utlåtanden.
Faktorer som hade ökat pålitligheten av arbetet hade varit ifall en pilotstudie genomförts, då
detta förebygger eventuella brister och styrker pålitligheten av undersökningen.
När det gäller överförbarheten av undersökningens resultat är urvalet för litet för att kunna
generalisera resultatet.

4.5.3 Metodkritik

Empirin samlades in med hjälp av telefonintervjuer vilket medför att de visuella ledtrådar som
i vanliga fall kan upptäckas vid personliga intervjuer inte uppfattas (Denscombe, 2009).
Vidare, det hade varit önskvärt att testa den intervjuguide som tillämpades i arbetet, detta av
två anledningar. Dels för att intervjuaren skall känna sig bekväm i att genomföra intervjun
vilket då skapar bättre förutsättningar för intervjuaren att vara uppmärksam och lyhörd för det
som respondenten säger. Sedan hade en testning av intervjuguiden medfört att eventuella
frågetecken från respondentens sida gällande intervjufrågorna hade kunnat korrigeras vid ett
tidigt skede och därmed förbättrat kvalitén av intervjuguiden.
När analysdelen i ett arbete har utformats med hjälp av förutbestämda teman uppkommer
risken att man inte låter den insamlade empirin tala för sig själv, utan de förutbestämda teman
styr vad som bör inkluderas eller inte i analysen (Ryen, 2004). Emellertid, i detta fall då
marknadsföringsmixens fyra P:n omfattar flertalet element inom marknadsföringsområdet kan
det hävdas att modellen inte begränsar objektiviteten av den insamlade empirin. Dessutom
ställdes respondenternas beskrivningar om fenomenet mot varandra för att finna likheter och
skillnader i deras svar, vilket resulterade i att ytterligare kategorier kunde utläsas.
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5. Resultat
I denna del av arbetet redovisas de resultat som uppkommit från insamlingen av empirin.

Undersökningen bygger på fem telefonintervjuer, där tre av deltagarna är från större
hotellkedjor och benämns som hotell A, hotell B och hotell C. Den fjärde deltagaren är från
en mindre hotellkedja och benämns som hotell D medan den femte deltagaren betecknats som
hotell E och är ett enskilt hotell som inte tillhör en hotellkedja.
I denna sammanställning av resultat förekommer det att respondenterna nämner andra
hotell/hotellkedjor och för att läsaren inte ska kunna använda en uteslutningsmetod har
namnen valts att betecknats som hotell X. Vidare förekommer även namn på kommande
projekt som då valts av författarna att benämnas som projekt X för att svaren inte skall kunna
härledas till hotellet eller respondenten i fråga.

Sammantaget är respondenterna eniga om att onlineresebyråernas inträde på marknaden har
medfört förändringar kring hotellens arbetssätt. De menar även på att det inte tjänar något
syfte att motarbeta onlineresebyråerna i och med onlineresebyråernas egenskaper. Vidare
upplever respondenterna att onlineresebyråerna snarare är samarbetspartners än konkurrenter
trots diverse upplevda nackdelar med partnerskapet.

Respondenterna tillfrågades under intervjuerna hur stor del av de totala bokningar som inkom
från onlineresebyråer. Respondenterna skulle då göra en uppskattning i procent. Svaren visas i
tabellen nedan. Det som ska tydliggöras är att svaret från hotell B har markerats med ett kryss,
då respondenten inte kunde dela med sig av sådan information.

Hotell A
Hotell B
Hotell C
Hotell D
Hotell E

10 %
x
50 %
40 %
60 %

Tabell 2. Respondenternas totala bokningar som
inkommer från onlineresebyråer.
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Varför har ni valt att ingå samarbeten med onlineresebyråer?

Hotell A.
Hotell A menar på att de är så pass kända och stora i Norden så anledning till att de ingått i ett
samarbete med onlineresebyråer är främst för den internationella trafiken. Hotell A framhäver
att tanken är att hotellet ska nå ut till andra marknader som man inte kan nå ut till med sitt
eget varumärke eller sin egen hemsida. Vidare framhåller Hotell A att de inte kan nå
internationella segment via sin egen hemsida utan det är av nödvändighet för Hotell A att gå
med via en onlineresebyrå. Detta för att Hotell A inte ser sitt varumärke som lika slagkraftigt
som exempelvis Booking och Expedias då deras varumärken är globala enligt respondenten.
Ytterligare en anledning till varför hotell A ser det som en nödvändighet att ingå ett samarbete
med dessa onlineresebyråer beror på att:
”Jag menar Expedia har översatt det till 58 språk eller vad det nu är. Vi har
precis fått fullt innehåll på engelska på vår egen hemsida, sen har vi svenska
och norska klara, men vi jobbar på att få danskt översatt. Så bara en sådan sak
gör ju att onlineresebyråerna har ett stort försprång”.

Hotell A.

Hotell B.
Hotell B säger att hemsidan de har i skrivandes stund är det inte alla som hittar till. Man vill
nå ut till onlinebokarna som inte har hotell B på minnet. Man understryker att det inte bara är
de utländska resenärerna som hotellet vill nå ut till genom sitt samarbete med
onlineresebyråer utan även de nordiska resenärerna för att ytterligare bygga upp sitt
varumärke.
Hotell B framhäver att onlineresebyråerna är duktiga på språk- och bildinnehåll som
presenteras på deras webbplatser, vilket leder till att hotellet kan nå ut till en gäst som i
normala fall inte hade kommit i kontakt med hotellet.

27

”Sen är det även viktigt att nämna att det onlineresebyråer är duktiga på är
innehåll och då menar jag inte bara bilder utan även alla översättning. De har ju
översättning på över 41 språk och det ger ju oss en möjlighet att nå ut till en gäst
som kanske inte kunnat boka hos oss annars. Det ska ju även nämnas att detta är
något vi arbetar på också, just att utveckla språkinnehållet. Sen jobbar de väldigt
hårt med metasearch-sidor som Trivago och Kayak och även de partner-nätverk
som onlineresebyråer har och det ger ju en väldigt bra exponering globalt”.

Hotell B.
Hotell C
Anledningen till att hotellet har ingått samarbete med onlineresebyråer beror på en
naturlig utveckling i köpprocessen hos kunden, vilket har medfört att hotellet ser
det som ett måste att synas på dessa kanaler. Vidare säger hotellet att
onlineresebyråerna är experter på att skapa snabba bokningsprocesser och
förmedla själva rummet samt betalningen.

Hotell D
Hotell D benämner det som hatkärlek.
”Vi älskar ju dem för att de levererar bokningar och det är tack vare dem
som privatmarknaden ökar som den gör, när konkurrensmarknaden viker och
affärsresandet stagnerar. Så vi behöver dem verkligen”.

Samtidigt som hotell D understryker att de verkligen behöver onlineresebyråerna säger de att
det dock finns andra saker man skulle kunna vara utan.
”Det vi inte behöver är de höga provisionerna och att man inte arbetar riktigt
schysst när man marknadsför sig på nätet. Det är sådant vi inte gillar”.

Hotell D.

Att onlineresebyråerna levererar bokningar är en förutsättning för att de skall kunna överleva
som hotell, och det gör onlineresebyråerna väldigt bra enligt respondenten. Hotell D fortsätter
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med att säga att målsättningen för hotellet är att de måste göra ännu bättre ifrån sig för att ta
tillbaka lite av makten.

Hotell E
Den främsta anledningen till att hotell E har valt att ingå i ett samarbete med onlineresebyråer
är människors beteende.
”Den största anledningen är människors beteende, det vill säga hur människor
väljer att boka idag. De flesta använder sig av internet och det är ett enkelt sätt
för folk att boka. Onlineresebyråer är ju specialiserade på en enda sak och det är
ju att sälja rum och lägger all sin tid på att ha en sådan bra produkt för det som
möjligt. Så det blir väldigt lätt för oss människor att boka den vägen”.

Hotell E.

Ytterligare framhäver respondenten i och med att de är ett fristående hotell så har de inte
möjligheten att få den räckvidden som de har i dagsläget om hotellet inte skulle använda sig
av samarbetspartners som onlineresebyråer.

Vill ni arbeta med så få onlineresebyråer som möjligt eller vill ni sprida ut er?

Hotell A.
För tillfället har hotellet avtal med två onlineresebyråer, Expedia och Booking.com.
Hotellet är på de klara med att de inte vill vara beroende av två stora onlineresebyråer.
”Vi vill inte vara beroende av två stora, utan vi vill ju sprida ut oss också, men
samtidigt vill vi inte koppla på oss allt som finns bara för att finnas. Vi vill hålla
någon kontroll på det. Men jag tror att om något år så kommer vi finnas
tillgängliga på fler, eller ha avtal med fler än dem två”.
Hotell A.

Sedan påpekar respondenten att både Expedia och Booking köper upp väldigt mycket av de
mindre aktörerna, så frågan respondenten ställer sig är om det bara kommer att finnas de två
kanalerna för att de köper upp allt annat.
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Hotell B.
Hotellet arbetar nuvarande med tre större aktörer Expedia, Booking och Orbitz men har även
en del lokala aktörer. Vid frågan rörande om hotellet vill arbeta med så få onlineresebyråer
som möjligt eller om de vill sprida ut sig så svara respondenten att de givetvis vill ha en bredd
men de påpekar att det ena inte behöver utesluta det andra och att det finns andra faktorer som
spelar in.
”Har vi en onlineresebyrå som verkligen levererar så vill vi ju inte stänga ut den
så att säga, och försöka få in volym någon annanstans. Utan det viktigaste är att
man ser till det totala nettovärdet som man får, det vill säga efter alla
provisionskostnader. Det är det som är intressant”.

Vidare framhäver respondenten andra faktorer som var köpet genomförs och vistelsens längd.
”Och sen också point of sale, det vill säga var någonstans genomförs köpet. Hade
vi kanske nått den här UK resenären om vi inte hade samarbetat med
onlineresebyråer. Sen får man även se till vistelsens längd och när man får in
bokningarna”.

Hotell B.

Respondenten understryker sedan att det är viktigt att man inte ser det i svart eller vitt, utan att
man inkluderar dessa faktorer och skapar sig en helhetsbild.

Hotell C
I och med att hotellet tillhör en stor global kedja så måste de sprida ut sig enligt respondenten.
”Eftersom att vi tillhör en stor global kedja så måste vi sprida oss, vi måste ju
finnas på alla marknader egentligen, vilket vi också gör. Det går inte att
minimera utan det gäller egentligen bara att hänga på och se till man har så bra
avtal som möjligt med onlineresebyråerna.”
Hotell C.
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Hotell D
Hotell D har för tillfället avtal med Booking och Expedia. Respondenten anser att om de ser
det från hotellets perspektiv så vill de ha bokningar, sen har det ingen betydelse varifrån de
kommer. Det som dock är svårt, enligt respondenten, är när ett mindre hotell inte har någon
utsatt person som kan justera priser jämt och ständigt. Det menar respondenten har lett till att
det är 10-12 av hotellen i kedjan som använder sig av en tjänst som heter RateTiger.
”Det är väl 10-12 av våra hotell som finns med på RateTiger som då är en
channel manager som hjälper en att justera priser, stänga ner eller att öppna upp
kanaler. Så då kan man ju vara med på flera onlineresebyråer utan att det blir
något merarbete för dig.”

Hotell D.

Respondenten menar även på att om man inte arbetar med RateTiger så är det bäst att hålla sig
till de onlineresebyråer som levererar mest bokningar och man ska försöka hålla sig till ett par
i alla fall om man är ett litet till medelstort hotell.

Hotell E
Hotell E har avtal med Expedia, Booking, Hotel Reservation Service, Orbitz, Hotelspecials,
Citybreak, Laterooms och Hotelzone. Respondenten menar på att det som styr antalet av
onlineresebyråer de har avtal med beror på vilken marknad de försöker att sälja mot och
framförallt vilka marknader deras gäster kommer ifrån. Respondenten framhäver Hotel
Reservation Service (HRS) som ett exempel.
”HRS är en tysk sajt, och vi har ganska mycket tyska gäster här och de bokar
oftast via HRS istället. Så finns man inte där så riskerar man istället att tappa
bokningar från dem marknaderna.”

Hotell E.
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”Så ni försöker hålla koll på vilka kanaler era gäster bokar ifrån och
därigenom anpassa vilka onlineresebyråer ni ingår samarbeten med?”

Intervjuaren.
”Precis, rent geografiskt att se varifrån kommer våra gäster, och ur dessa
geografiska områden, vilka onlineresebyråer är det som dominerar där? Behöver
vi ha ett samarbete med dem för att inte riskera att tappa marknadsandelar.”

Hotell E.

Antalet onlineresebyråer hotell E arbetar med för tillfället är enligt dem själva, lagom.
Respondenten säger att det är bättre att jobba med ett fåtal och ha en bra relation med alla
dem, än att jobba med jättemånga för det blir då svårt att ha en ständig dialog och ett bra
samarbete med alla partners. Vidare understryker respondenten att de ser onlineresebyråerna
som partners i och med att de hjälper hotellet att sälja deras produkt.

Har onlineresebyråerna påverkat er prissättningsstrategi i något avseende?

Hotell A.
Hotell A använder sig av dynamisk prissättning men de menar på att onlineresebyråerna
påverkar deras prisstrategi i det avseendet att de har valt att ha två olika priser, ett pris på
Expedia samt ett annat pris på den egna hemsidan och det sistnämnda är lägre än det som
finns med på Expedia. Detta är en ovanlighet menar hotell A.
”Och det där med att vi har lägre pris på egen webb, det är ju inte så många som
har det, tror att hotell X också har det. Det är inte så vanligt.”

Hotell A.

Detta handlar enligt hotell A om att äga sitt eget pris och tillgänglighet, vilket norden ligger i
framkant med till skillnad från övriga världen och valet av distributionssystem har en
inverkan på prisvariationen.
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”Hade vi bara haft GDS trafik, så tror jag inte att vi hade gjort den ändringen.”

Hotell A.

Hotell B.
Hotell B menar på att onlineresebyråerna inte har påverkat deras prisstrategi utan de använder
sig av den dynamiska prissättningen vilket återspeglar priset på egen webbsida såväl som hos
onlineresebyråerna.

Hotell C
Enligt hotell C har onlineresebyråerna påverkat deras prisstrategi i det avseende att det kan
uppkomma priskrig mellan de olika onlineresebyråerna vilket involverar hotellet i den mån att
de tvingas att ge ett lägre pris till vissa aktörer. Dock är det viktigt enligt hotell C att belysa
betydelsen i avtalen som kan reglera situationen.
”Det är oftast skrivet i avtalet vilken typ av priser som onlineresebyråer får
tillgång till och så, det brukar vara ganska reglerat.”

Hotell C.

Det kan enligt hotell C, variera väldigt mycket när det gäller onlineresebyråernas inverkan på
hotellets prisstrategi men att de idag använder sig av en dynamisk prissättning och i relationen
med onlineresebyråerna handlar det om att det ska vara en rättvis prissättning från båda parter
menar hotell C.
”Det har ju varit perioder där onlineresebyråerna verkligen har pressat hotellen
på att de ska ge lägre och lägre pris men den trafiken har väl egentligen upphört
nu skulle man kunna säga, utan nu är det mer att det ska vara en sjyst prissättning
och sedan får hotellet själva välja vilket pris det ska vara.”

Hotell C.
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Hotell D
Enligt hotell D så har onlineresebyråerna påverkat hotellet i den meningen att det har lett till
att hotellen bjuder under varandra istället för över varandra vilket medför att prissättningen
varierar. Detta har enligt hotell D mynnat ut i något slags priskrig.
”I normala marknader, när man är prisledande så brukar man vara prisledande
uppåt och i vår bransch så är man prisledande nedåt. Det är ju lite tokigt.”

Hotell D.
”Så det blir ett priskrig?”

Intervjuaren.
”Ja, men det blir ju det, och tidigare har det varit så att hotell X har hållit
priserna uppe på en ort och hotell X har dumpat det [priset]”.

Hotell D.

Hotell E
Hotell E menar på att onlineresebyråerna har en inverkan på deras prisstrategi vilket går att
återse på hur utvecklingen av priser har gått.
”Om man tittar tillbaka, behöver man inte gå så långt tillbaka, ungefär 5-7 år
tillbaka i tiden. Innan dess, visst hade man en flexibel prissättning men inte alls
på den nivån som det är idag.”

Hotell E.
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En faktor till detta är enligt hotell E att onlineresebyråerna har skapat en större
konkurrenssituation hotellen emellan vilket har lett till att hotellen har behövt pressa priserna
för att attrahera gäster.

Upplever ni några nackdelar med att exponera hotellets utbud via en onlineresebyrå?

Hotell A
Enligt hotell A är en av nackdelarna med att finnas med på en onlineresebyrå, kampen om
vem som egentligen äger gästen, d.v.s. leder och innehar kommunikationen med kunden.
Svaret på denna fråga är enligt hotell A väldigt enkelt.
”Vi äger ju naturligtvis gästen, det är ju våra hotell”.

Hotell A.

Dock väljer hotell A att belysa diskussionerna som förs med onlineresebyråerna om detta
vilket även mynnar ut i förhandlingar som resulterar i avtal till slut. Det finns dock ett
scenario enligt hotell A, där onlineresebyråerna växer sig starkare på marknaden och
sammansluter till varandra, vilket gör att de kan ställa mer krav på hotellen och hotellen i sin
tur kan komma att bli mer beroende av onlineresebyråerna än vad de är i dagsläget.
En följd av problematiken om vem som egentligen äger gästen, är enligt hotell A att
kontakten med gästen kan bli sämre i och med samarbetena med onlineresebyråerna.
”Det är klart att det kan bli så att vi förlorar kontaken och det är ju på grund av
att de har mycket större möjligheter att ligga i framkant när det gäller tekniska
möjligheter.”

Hotell A.

Hotell B
Hotell B väljer att belysa de höga provisionskostnaderna men menar även på att det är
viktigt att se till det slutliga nettovärdet som har genererats.
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”Säg att du jämför hotellets största företagskund och deras slutgiltiga pris med
exempelvis Expedias pris så kan man ju se vem som man tjänar mest på. Så att det
är viktigt att man inte bara stirrar sig blind på provisionen utan kollar mervärdet
också.”

Hotell B.

Hotell B menar även på att genom att samarbeta med onlineresebyråerna kan information om
gästerna från onlineresebyrån även genereras vilket skulle vara bra komplement till den
information som hotell B själva samlar in från gästerna.

Hotell C
Hotell C ser inga direkta nackdelar med att finnas med hos en onlineresebyrå men däremot
kan en indirekt nackdel vara de onlineresebyråer som säljer vidare hotellets innehåll till en ny,
inofficiell onlineresebyrå menar hotell C.
”Det som kan hända då är att de kanske inte har riktigt rätt bilder och plockar
sina priser och innehåll från sidor som inte är officiella och då kan det
naturligtvis bli dålig marknadsföring. Men det händer inte så ofta så jag kan inte
se att det är några negativa bitar i att exponera hotellets utbud”.

Hotell C.

Hotell D
Hotell D väljer att belysa provisionsnivåerna som en av nackdelarna med att exponeras via en
onlineresebyrå. Samtidigt menar hotell D på att det är kontexten i varför onlineresebyråerna
har så höga provisionskostnader som är nackdelen.
”Egentligen upplever jag inget problem. Vi gillar dem men det är inte schyssta
nivåer på hur de jobbar. Men det är som jag säger till Booking och Expedia,
dagen man får något bättre från någon annan då åker de ut, de skapar ju ingen
lojalitet när de prisar ut sig på det sättet.”
Hotell D.

36

Vidare menar hotell D på att de själva måste arbeta med att leda kontaken med kunden
gentemot onlineresebyråerna för att inte tappa den och att de måste bli bättre på att ta betalt
och distribuera den egna produkten för att lösa detta.
”Man kan ju inte säga att det är Expedias problem för att de är duktiga på det,
utan det är ju vårt problem att vi är dåliga på det.”

Hotell D.

Hotell E
Hotell E har svårt att se några nackdelar med att exponeras via en onlineresebyrå eftersom att
hotellet vill sälja så många rum som möjligt. Där menar hotell E, på att onlineresebyråerna
kan ses som ett hjälpmedel för att kunna sälja slut på rummen om hotellet själva inte lyckas få
alla sålda. Dock menar hotell E på att det är de situationer som de skulle sälja alla rum själva
som det kan finnas nackdelar med att exponeras via en onlineresebyrå.

Har er direkta kommunikation med era kunder påverkats, i och med samarbetena med
Onlineresebyråer? I så fall hur?
Hotell A – (se svar i föregående fråga)

Hotell B
Hotell B menar på att den direkta kommunikationen, ur ett marknadsföringsperspektiv, mellan
hotellet och kunderna har förändrats i och med de olika samarbetena med onlineresebyråer.
Vidare menar hotell B att onlineresebyråerna, ur ett teoretiskt perspektiv, står mellan hotellet
och hotellgästerna, dock väljer hotell B att belysa likheten när det handlar om de klassiska
resebyråerna.
”Det är samma sak som med de klassiska resebyråagenterna, där är det också
en agent som står emellan. Så vi marknadsför oss egentligen på samma sätt
gentemot hotellgästerna oavsett om det handlar om onlineresebyråer eller de
klassiska resebyråerna.”
Hotell B.
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På frågan om det kan ses som negativt att de har blivit ett steg längre från gästen i och med att
onlineresebyråerna står mellan hotellet och gästerna svarar hotell B att det inte är det eftersom
att hotellet har ett lojalitetsprogram som de arbetar med och de fortfarande kan kontakta
gästerna som bokar via onlineresebyråer.

Hotell C
Hotell C menar på att den direkta kommunikationen med kunderna har förändrats i och med
de olika samarbetena med onlineresebyråer. Anledningarna till det är enligt Hotell C, dels
lojalitetsprogrammets roll i det hela men även de höga provisioner och
distributionskostnaderna som uppkommer till följd av sålda hotellrum via de olika
onlineresebyråerna. Hotell C arbetar därför med att försöka omdirigera bokningarna så de
genomförs direkt via hotellets egen hemsida istället för genom en onlineresebyrå.

Hotell D
Enligt hotell D har den direkta kommunikationen med deras hotellgäster förändrats genom de
olika samarbetena med onlineresebyråer. Anledningen till det är enligt hotell D svår att fastslå
men hotell D menar på att hotell och resebranschen i Sverige är väldigt konservativ men även
att servicenivån i Sverige inte är godkänd.
”Jag tror att mycket beror på att det är en konservativ bransch. Dels så känner
vi att vi trackar på och sen så är det de här urgamla att ingen är bättre än jag
själv är, så vi är ju inte lysande på att ge service i vårt land”.

Hotell D.
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Hotell E
Hotell E menar på att kommunikationen med deras gäster när det kommer till
marknadsföringsdelen har förändrats i och med de olika samarbetena med onlineresebyråer.
”Specialerbjudanden och sådant som vi traditionellt sätt mejlade till gäster
som varit här tidigare. Den utdelningen du får på det nu är inte särskilt stor.
Så för oss som fristående hotell gäller det att köra den typen av kampanjer hos
onlineresebyråerna istället, för att få någon typ av spridning och räkna hem
den totala affären”.

Hotell E.

Arbetar ni med att få kunder att boka genom hotellets hemsida?
I så fall hur?

Hotell A
Det system som hotell A arbetar efter när det gäller att dirigera bokningar via egna hemsidan
är att få företagsgästerna att boka sina avtal genom den egna hemsidan. Hotell A berättar även
att de har ett bonusprogram som har miljontals medlemmar.
”Lojalitetsprogrammet är något som är väldigt viktigt att uppvisa via vår egen
webbplats för att få gäster att boka direkt via vår hemsida och stanna kvar med oss.”

Hotell A.

Hotell B
Hotell B arbetar främst med partnernätverk tillsammans med olika onlineresebyråer för att
dirigera bokningar via den egna hemsidan men ”pay per click” är även ett verktyg som
används enligt hotell B. Detta, enligt hotell B, för att företagsnamnet ska synas på olika
sökmotorer.
”Sökmotoroptimering är även något vi jobbar mycket med, så att vi skall dyka
upp i den organiska listningen för olika sökord”.
Hotell B.
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Hotell C
Hotell C arbetar med prissättningen för att få kunder att boka via deras egen hemsida. Detta,
enligt hotell C, för att det alltid ska finnas en prisgaranti om rummet bokas via hotellets egen
hemsida.

Arbetar ni något med att försöka förbättra hemsidan till exempel när det gäller språk, att
eventuellt översätta till flera språk än att bara ha exempelvis svenska och engelska? Eller
är det något ni överlåter till dem (onlineresebyråerna)?

Intervjuaren.
”Nej vi överlåter absolut inte det åt dem utan vi jobbar hårt med våra egna
bokningskanaler och våra egna hemsidor. Vi är ju en del av en stor global kedja
dessutom. Vi har ju moderorganisationen som håller på att plocka fram en ny
bokningsmotor som kommer att vara mycket bättre och språkligt mycket mer
utvecklad. Så absolut, det jobbar vi hårt med.”

Hotell C.

Hotell D
Hotell D har nyligen startat ett nytt projekt där de samlar småföretag som kommer att kunna
boka via hotellets egna nätverk. Avsikten med detta är enligt hotell D:
”Tanken är att vi behandlar alla dessa små företag som ett stort företag, och ju
mer de bokar desto mer får de i rabatt. Och det här är ju ett sätt för att komma
ifrån onlineresebyråerna. Vi vill gärna att de levererar den första gästen till oss,
men är det återkommande gäster så vill vi att de bokar via våra egna hemsidor
eller via telefon”.

Hotell D.
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Vidare förklarar hotell D andra infallsvinklar de arbetar med för att kunder skall boka genom
hotellets egen webbplats.
”Vi försöker uppmuntra hotellen att ta reda på vilka gästerna är som bor på
hotellet. Dels genom klassiska inskrivningsformulär, så att vi kan kommunicera
med våra gäster. För då kan vi försöka få dem att gå med i stamgästprogrammet
och vidare föra en kommunikation med dem och påverka ”top of mind” så att
valet blir ett av våra hotell istället för ett annat. Så det är väl så vi försöker ta
över ägandet av gästen. Men en del av våra hotell fattar ju inte att det är de som
äger gästen. Vi försöker få hotellen att förstå att de måste bearbeta gästen”.

Hotell D.

Hotell D nämner även att de marknadsför sig via annonser mycket och deltar i olika
radiokampanjer.

Onlineresebyråer är ju väldigt bra på innehåll och funktionalitet, exempelvis språkdelen
där de översatt hemsidan till flertalet språk, är det någonting ni arbetar med?

Intervjuaren.
”Nej, det är en ren begränsning för att vi inte kan så många språk, just nu har vi
bara svenska och engelska. Vi är en för liten organisation, jag har ju jobbat på
hotell X och det finns ju helt andra muskler där. Här är vi 3 stycken som jobbar
centralt och sen två konsulter på 60 hotell. Hemsidan vi har för tillfället är inte
optimal, vi är definitivt i behov av att utveckla funktionaliteten på hemsidan för att
öka kundupplevelsen, men som sagt det är en ren begränsning. Så vi hinner inte
riktigt med allt vi skulle önska”.

Hotell D.
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Hotell E
Hotell E menar på att de marknadsför hotellets utbud och eventuella erbjudande för gäster på
plats, för att försöka få gästerna att boka via deras hemsida istället för via en onlineresebyrå.
Däremot menar respondenten att sådan marknadsföring inte sker för potentiella gäster, som
exempelvis besöker deras hemsida, då hotellet lägger mindre fokus vid att använda sin egen
webbplats för att göra marknadsföring gällande hotellet och dess utbud då den exponeringen
sker via onlineresebyråerna.

Har ni ändrat någonting i utformningen gällande hotellets tilläggstjänster, sedan ni
började samarbeta med onlineresebyråer? (exempelvis specialerbjudanden gällande
olika hotellpaket).

Hotell A
”Nej det skulle jag inte vilja säga. Vi har ju specialerbjudanden och så men det är
inget som har med tanke på onlineresebyråer”
Hotell A.
”Men genom att ni är med på en sådan sida så exponeras ni ännu mer mot era
konkurrenter som är med på en sådan sida, om kunden då går in via en
onlineresebyrå, så tänker man att hotellet bör hävda sig för att ge ett mervärde för
kunden utifrån sin kärnprodukt eller kärntjänst. Men det är ingenting ni har
förändrat?”
Intervjuaren.
”Nej, det skulle i så fall vara det med att vi har lägre pris på egen webb, att det är
det som ska driva våra kunder till egen webb. Sen våra specialerbjudanden går ju
mest ut till våra medlemmar eller andra partners. Men jag skulle inte säga heller
att, exempelvis när vi gör en sommarkampanj att vi gör det för att ta trafik från
onlineresebyråer och det tror jag beror på att vi är så pass starka i Norden, så vi
kanske inte har det behovet att promota oss själva i Norden. Och när vi är utanför
Norden så är det svårt att nå ut ändå så att säga. Så vi gör inte någon särskild
promotion bara för att ta gäster från onlineresebyråer.
Hotell A.
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Hotell B

Hotell B säger att de arbetar mycket med hotellpaket på egen webb men däremot inte lika
mycket hos onlineresebyråer. Vidare uttrycker hotell B att det finns ögonblick där de kan
finna inspiration i hur onlineresebyråerna formar sina erbjudanden men att det inte har
resulterat i att de blivit mer restriktiva eller förändrat sina specialerbjudanden.

Hotell C
”Ja hotellpaket är någonting som vi jobbar med och hotellen jobbar med. Det är
ju sådana saker som jag kan tänka mig är svårt för en onlineresebyrå att sätta
ihop hotellpaket som innebär ett rum och teaterbiljetter eller vad det nu kan vara.
Så det finns ju naturligtvis. Men inga andra tilläggstjänster, jag menar, kommer
du till hotellet så är det ju ett visst utbud som ingår och det är ju ingen större
skillnad varifrån bokningen kommer ifrån. Den enda skillnaden är ju då
lojalitetsprogrammet att har du bokat via en annan kanal än hotellet eller kedjans
egen kanal så har du inte rätt till poäng på ditt lojalitetskort på kedjan”.

Hotell C.
”Hotels.com har också något liknande lojalitetsprogram åt sina kunder, hur påverkar
det ert lojalitetsprogram?”

Intervjuaren.
”Nej det är ju lojalitetsprogram som egentligen inte ska påverka varandra, utan
Hotels.com har ju gjort ett för att försöka få gästerna att oftare boka via deras
kanaler eftersom att de naturligtvis tjänar pengar på varje transaktion. Så att dem
gäster som har valt att boka på våra hotell men via Hotels.com får ju inte
lojalitetspoäng på vårt program utan då får de det på Hotels.com”.

Hotell C.
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Vidare framhäver hotell C att det därmed blir viktigare för hotellet att arbeta med sitt
lojalitetsprogram och upprätta för sina kunder om vad de får när de samlar poäng hos
hotellet.

Hotell D
”Ja, vissa av våra hotell paketerar sina erbjudanden på lite andra sätt. Det är ju
exempelvis ett hotell som erbjuder kunden hämtning på flygplatsen om man bokar
via hemsidan. Det erbjudandet får gästen inte om den bokar via en
onlineresebyrå”.

Hotell D.

Vidare uttrycker hotell D att de arbetar med paketering på andra sätt med.
”Exempelvis att man kan lägga till en ros på rummet osv. så vi försöker att ge
gästen möjligheten att bygga sitt egna paket via vår egen hemsida. Sen är det en
del av våra hotell som har olika rumskategorier, där de bara lägger upp en
kategori av rum på en onlineresebyrå, och sedan visar man fem olika
rumskategorier på sin egen hemsida. Det handlar ju om att skapa ett mervärde för
kunden”.

Hotell D.

Hotell E
För hotell E har det skett en förändring rörande hotellets tilläggstjänster sedan de börjat
samarbeta med onlineresebyråer.
”Ja, antalet paket, tilläggstjänster har snarare minskat, just eftersom att det i
vissa kanaler är svårt att marknadsföra sig på det sättet, beroende på de tekniska
förutsättningar när bokningar kommer in till oss automatiskt då informationen
skall följa med på ett smidigt sätt, så att gästen inte riskerar att missa den
informationen. Så vi arbetar mindre med den typen”.
Hotell E.
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6. Analys och diskussion
I denna del av arbetet diskuteras och analysers de resultat som uppkommit under studiens
gång, för att sedan återkoppla till den teoretiska referensramen samt nya infallsvinklar från
relevant litteratur.

6.1 Produkt
På frågan gällande om hotellen har ändrat något i utformningen av tilläggstjänster sedan de
började samarbeta med onlineresebyråer, svarade de större hotellkedjorna A, B och C att de
inte har ändrat något i utformningen av deras olika specialerbjudanden och olika
hotellpaketeringar till följd av de olika samarbetena med onlineresebyråerna.
Hotell D arbetar med specialerbjudanden samt olika hotellpaketeringar men väljer att istället
belysa differentieringen och de produktfördelar som kan skilja mellan hotellet och
onlineresebyråerna gällande utformningen av specialerbjudanden och hotellpaketeringar.
Detta handlar även enligt hotell D om att hotellpaket och erbjudanden ska formas efter
gästernas specifika behov och att detta skulle kunna vara svårighet för onlineresebyråerna att
göra på samma nivå som hotellen. Exempel på hotellpaketering skulle enligt hotell D kunna
vara transfer till flygplatsen och att denna service skulle kunna vara en del i det som hotellet
kan erbjuda.
Hotell E menar istället på att antalet specialerbjudanden och olika hotellpaketeringar utifrån
deras kärnprodukter har minskat i och med de olika samarbetena med onlineresebyråerna.
Detta till följd av svårigheter att marknadsföra sig genom vissa kanaler beroende på de
tekniska förutsättningarna enligt hotell E.

Ett möjligt perspektiv varför hotell A, B och C delar samma förhållningssätt kan grunda sig i
storleken på hotellen. Exempelvis arbetar både Hotell B och hotell D med olika
hotellpaketeringar på egen hemsida och hos onlineresebyråerna, men hotell B menar på att de
kan hämta inspiration från onlineresebyråerna gällande hur de utformar sina erbjudanden.
Detta kan tyda på att hotell B inte känner behovet av att differentiera sig från hur
onlineresebyråerna utformar sina erbjudanden. Detta förhållningssätt kan bottna i hotellets
storlek. Hotell A menar på att syftet inte är att ta trafik från onlineresebyråerna när hotellet
exempelvis gör sommarkampanjer. Detta beror enligt hotell A på att de är så pass starka i
Norden.
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Som nämnts tidigare menar Jha (2010) på att, för att lyckas med marknadsföringen handlar
det om att skräddarsy produkten för att den ska möta de skiftande behoven på marknaden. På
en mer specifik nivå, när det gäller utformningen av ett hotells produkt handlar det om att
designa produkten och tjänsterna i enlighet med det föränderliga krav och förväntningar som
kommer från de potentiella gästerna (Jha, 2010).
Hotell D gav svaret att de försökte att anpassa sin produkt efter rådande förhållande på
marknaden. Det vill säga de försöker ge gästen möjligheten att paketera sin hotellprodukt
efter eget tycke. Detta tyder på en viss stabilitet i produktstrategin eftersom att de tycks utgå
från de båda elementen produkt och marknad som Jha (2010) benämner som två viktiga
grundelement när det gäller produktmarknadsföring. Detta med bakgrund till att för att lyckas
med produktmarknadsföringen handlar det om att anpassa produkten för att den ska
tillfredsställa de skiftande behoven på marknaden och detta är något som inte går att bortse
från enligt Jha (2010).

Som går att tyda av svaret gällande hotell E, skiljer sig det svaret från övriga respondenter
eftersom att hotell E menar på att specialerbjudanden och hotellpaket har minskat i och med
de olika samarbetena med onlineresebyråerna på grund av teknologiska förutsättningar.
Ghosh (1998) skriver att potentialen för produktutveckling blir bättre genom att använda
internet istället för den traditionella marknaden eftersom att internet kan erbjuda bättre
möjligheter att exempelvis kunna kommunicera produkter samt utveckla eller skapa nya
produkter. Detta under förutsättningarna att organisationer har de resurser och den storlek så
det blir gångbart att använda internet till dess fulla potential då Ghosh (1998) menar på att
kostnaden för att attrahera större antalet med kunder på internet ofta är för stor för de
organisationer som inte tillhör större globala verksamheter. Detta verkar då vara fallet för
hotell E då de är ett fristående hotell.

6.2 Påverkan
En lyckad påverkandestrategi för hotell bör resultera i återkommande gäster Jha (2010). Det
innebär att de säljverktyg som hotellen tillämpar för att nå ut på marknaden med sin
produkt/tjänst bör leda till en viss nytta som leder till att kunden genomgår ett köp. Denna
nytta framhävdes utifrån respondenternas perspektiv vid frågan varför de valt att ansluta sig
till onlineresebyråer. Vidare åskådliggörs även säljverktygets effekt.
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I respondenternas svar framträder fyra tydliga fördelar med användandet av
onlineresebyråerna som säljverktyg. Dessa fördelar är räckvidd, innehåll, teknologi, och
kundbeteende. Både hotell A och B belyser hur räckvidd, innehåll och teknologi är de mer
centrala fördelar som onlineresebyråerna karaktäriseras av. De framhäver att
onlineresebyråerna möjliggör så att hotellen i fråga kan nå ut till marknader som de själva inte
kunnat klara av på egen hand. Vidare, poängterar hotell A och B att onlineresebyråerna också
är väldigt skickliga gällande bildpresentation av hotell och dess utbud, dessutom är
onlineresebyråerna dominerande gällande språköversättning för deras webbplatser, då de har
förmågan att översätta sina webbplatser till över 40 språk. Hotell C, D och E väljer att
framhäva att onlineresebyråerna har växt fram och blivit det naturliga tillvägagångssättet för
kunder vid informationsinsamling och bokning av hotell.

Enligt Jha (2010) har den påverkandestrategi som hotell tillämpar en stor betydelse för att
generera intresse och senare leda kunden till bokning. Detta verkar vara i samstämmighet med
respondenternas beskrivning av onlineresebyråernas användbarhet som säljverktyg. Vidare
utifrån respondenternas beskrivningar, kan det tolkas som att onlineresebyråerna ur ett
perspektiv som ett säljverktyg, uppfyller kriterierna i AIDA modellen (Jha, 2010).
Onlineresebyråerna hjälper hotellen med att få kunden att (1) uppmärksamma hotellet genom
dess räckvidd för att sedan skapa ett (2) intresse för hotellets utbud. Detta övergår sedan till en
(3) önskan för hotellets utbud på grund av onlineresebyråernas bildinnehåll m.m. som sedan
resulterar i ett (4) agerande, vilket betyder att en bokning genomförs. Denna process, från att
kunden uppmärksammar hotellet till att en bokning genomförs är då ett resultat av en
fungerande påverkandestrategi.

Mot bakgrund av det som skrivits ovan kan det antas att respondenterna ser det som en
självklarhet att arbeta med så många onlineresebyråer som möjligt, detta är dock inte fallet för
merparten. Exempelvis för hotell B och E är det platsen, geografiskt sett, där köpet genomförs
som styr valet av onlineresebyrå då olika onlineresebyråer uppnår varierande popularitet i
olika länder. Hotell D påpekar att de inte vill arbeta med alltför många, då det kan bli
resursmässigt svårt att justera sina priser på de olika onlineresebyråerna. Men så länge hotellet
använder sig av verktyget RateTiger som hjälper en med att justera priser, så menar hotellet
att de kan ansluta till fler onlineresebyråer utan merarbete. Medan hotell C framförde en
annan ståndpunkt:
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”Eftersom att vi tillhör en stor global kedja så måste vi sprida oss, vi
måste ju finnas på alla marknader egentligen, vilket vi också gör. Det
går inte att minimera utan det gäller egentligen bara att hänga på och se
till att man har så bra avtal som möjligt med onlineresebyråerna.”

Hotell C.

Citatet ovan är intressant ur det perspektiv att hotell C var den enda respondent som intog
denna ståndpunkt. I jämförelse med de andra stora hotellkedjorna, så framhävde hotell B, som
nämnts ovan, andra styrande faktorer. Hotell A ansåg däremot att de inte ville ansluta till alla
onlineresebyråer som finns, utan att de vill ha få till antalet för att behålla en viss kontroll.
Noterbart är att det råder två markant skilda förhållningssätt ovan. Den ena inställningen
antyder att en stor del av kontakten med kunderna i ett första skede genomförs via en
onlineresebyrå, och att det numera har blivit en naturlig utveckling. Medan den andra
inställningen som innehas av hotell A är att det är gångbart att låta onlineresebyråer föra en
viss del av den första kontakten med kunderna, men däremot inte all kundkontakt.
Bakgrunden till de två helt olika förhållningssätten mellan hotell A och C kan förklaras då
hotell A framhäver att kommunikationen med kunden har påverkats genom att de har
samarbetat med onlineresebyråer. Detta i form av att en del av kontakten gått förlorad med
kunden och är ett resultat av att onlineresebyråernas teknologiska kompetens enligt hotell A.
Enligt Hotell C upplever de inte några större nackdelar med samarbetet med onlineresebyråer
men poängterar dock att kommunikationen med kunden har förändrats då större vikt läggs vid
lojalitetsprogram. Detta kan förklara de tidigare ståndpunkter som lyfts fram mellan de två
hotellen.

6.3 Plats
För att påminna läsaren gällande denna punkt, syftar plats i detta sammanhang till hotellens
webbplats. Anledningen till att valet centrerat runt webbplatsen är på grund av att
onlineresebyråerna är internetbaserade företag och grund kommunikationen med sina kunder
genomförs mestadels genom deras webbplatser, det blir därmed av intresse sett till syftet att
fokusera kring hur hotellen använder samma kommunikationskanal för att kommunicera med
sina kunder.
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Trots alla fördelar (räckvidd, teknologi, innehåll och kundbeteende) som respondenterna
framhäver uppkommer i ett samarbete med onlineresebyråerna så visar det sig att merparten
av respondenterna lägger stor vikt vid att utveckla och styra trafik (kunder) mot sin egen
webbplats. Det mest förekommande var att hotellen arbetade med att utveckla sitt
språkinnehåll och att de arbetade med funktioner som erbjöd sina kunder möjligheten att ta
del av lojalitetsprogram via sina webbplatser. Noterbart är dock att alla hotell inte arbetade
med att styra trafik (kunder) mot sin egen webbplats genom innehåll och funktioner på
hotellets webbplats. Hotell E framhävde att de istället lade vikten vid att marknadsföra
hotellets utbud och erbjudande när gäster är på plats och inte rikta det utåt mot potentiella
kunder via sin egen webbplats. Vidare visade det sig att även hotell D, trots varierande
metoder för att marknadsföra sitt utbud, inte heller lade större vikt vid att använda och
utveckla webbplatsen för att rikta trafik (kunder) mot hotellets webbplats.

Det som kan konstateras är att de större hotellen A, B och C ser webbplatsen som en viktig
kommunikationskanal i sin marknadsföring och arbetar kontinuerligt med att utveckla sin
webbplats, vilket är en viktig del enligt Lou et al. (2012) för att påverka kundernas upplevelse
och tillfredsställelse. Emellertid delades inte detta svar av hotell D och E. Vad detta kan bero
på enligt Johansson (2013) är att hotellen får så pass mycket bokningar genom
onlineresebyråerna vilket medför att de inte hinner med att kontinuerligt utveckla sin egen
webbplats. Detta kan hävdas vara en bidragande orsak då både hotell D och E hade en relativt
hög bokningsprocent från onlineresebyråerna (40 % respektive 60 %). Emellertid, var detta
inget som framhävdes av respondenterna själva.
Scenariot som råder, att de stora hotellkedjorna A, B och C lägger fokus på sin webbplats
medan den mindre hotellkedjan (D) och det enskilda hotellet (E) inte delar samma
tillvägagångssätt är i samstämmighet med Yeung och Laws (2004) undersökning.
Yeung och Laws (2004) studie syftar till att jämföra och kontrastera hotellkedjor samt
fristående hotells webbplatser ur ett användbarhetsperspektiv. Yeung och Laws (2004) studie
visar att större hotellkedjor uppnår en markant högre användbarhetsnivå på sina webbplatser
än vad fristående hotell gör. Anledningen till detta ligger i det operativa stöd som ofta
återfinns hos större hotellkedjor (Yeung & Law, 2004). Denna aspekt gällande resursfrågan
var även något som lyftes fram av hotell D, då respondenten bedömde att organisationen inte
var tillräckligt stor för att kunna arbeta och utveckla det man önskade, exempelvis som
webbplatsens funktion.
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Frågan som blir av intresse efter det som nämnts ovan är, vilka implikationer detta
handlingssätt från hotellen för med sig? De hotell som arbetar och kontinuerligt utvecklar sin
webbplats signalerar dels till onlineresebyråerna de samarbetar med att hotellet inte är
beroende av onlineresebyråernas informationstekniska kompetens för att attrahera kunder till
sina hotell. Till följd av det kan det ge en jämnar maktbalans mellan ett hotell och en
onlineresebyrå då avtal skall skrivas. Vidare, hotell som utvecklar sina webbplatser signalerar
även till sina kunder att hotellet ständigt strävar efter att öka kundupplevelsen vilket i sin tur
kan leda till en högre kundtillfredsställelse som kan resultera i att hotellet får flera bokningar
via sin egen webbplats. För hotell D och E kan situationen utspela sig i motsattriktning.
Paradoxalt framhäver både hotell D och E att anledningen till att de ingått samarbete med
onlineresebyråerna är för att det har blivit en naturlig del i köpprocessen hos kunden. Det bör
då indikera att själva webbplatsen ofta blir första kontakten en kund får med ett hotell och då
bildar en uppfattning om hotellet. Om innehåll och funktioner på webbplatsen inte ständigt
utvecklas riskerar hotellen att inte kunna kommunicera sitt utbud via webbplatsen på ett
tillfredställande sätt och därmed försumma möjligheten till att säkerställa produktkvalitén i ett
tidigt skede av en eventuell köpbeslutsprocess (Lou et al. 2012). Detta i sin tur kan medföra
att en högre andel kunder väljer att boka hotellet via en onlineresebyrå vilket kan ha sina
nackdelar. Dels uppkommer det högre distributionskostnader för hotellet (Choi & Kimes
2002), och sedan får onlineresebyråerna underlag för att ställa högre krav. Således bör det
ligga i hotellets intresse att ha en webbplats som kontinuerligt utvecklas. Däremot kan det
diskuteras åt båda håll. Ifall mindre hotellkedjor och fristående hotell, vilket hotell D
respektive E är, inte har resurser sett till kompetens eller tid kan det möjligtvis ses som
fördelaktigt att all marknadsföring av hotellets utbud genomförs via onlineresebyråerna.
Aktören (onlineresebyrån) är ett internetbaserat företag, specialiserade på den teknologiska
aspekten och har en annan förmåga att exempelvis samla stora volymer med information,
skapa innehåll och utveckla webbplattformar, vilket tillsynes de mindre- och fristående
hotellen inte har. Det kan därför argumenteras för att det kan vara ett fördelaktigt alternativ att
all marknadsföring sker genom onlineresebyråerna, dock medföljande konsekvenser som
tidigare framhävts.
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6.4 Pris
Det mest förekommande svaret som uppkom under detta element var att onlineresebyråernas
närvaro på marknaden hade en inverkan på hotellens prisstrategi. Hotell C, D och E menade
på att onlineresebyråerna har haft en inverkan på deras prisstrategier i den meningen att de
skapat en öppenhet på marknaden vilket har resulterat i en konkurrenssituation, vilket i sin tur
öppnar upp för ett priskrig på marknaden. Detta är något som även Toh et al. (2011) belyser
som ett resultat av att finnas med hos olika onlineresebyråer.
Hotell A menade även att onlineresebyråerna har haft en inverkan på deras prisstrategi men
istället för öppenhet på marknaden, belyser de differentierade priser på egen hemsida kontra
onlineresebyråernas. Svaret från hotell B skiljer sig från övriga respondenter då de menar på
att onlineresebyråerna inte har inverkat något på deras prisstrategi. Hotell B belyser även att
de använder dynamisk prissättning vilket resulterat i att priset på egen hemsida, återspeglar
priset hos onlineresebyråerna. Varför skiljer sig svaren specifikt från hotell A och B?
Vad kan ligga bakom öppenheten som skapas på marknaden som de övriga hotellen belyser?
För att besvara dessa frågeställningar kan det vara till hjälp att ha med sig vilka effekter som
kan uppkomma till följd av dynamisk prissättning, då inte bara företag emellan (exempelvis
hotell och onlineresebyråer) utan även vilka effekter det medför hos konsumenterna som är
målet att nå ut till med prissättningen. Exempelvis kan effekterna hos konsumenterna gällande
överprissättning kontra underprissättning inom dynamisk prissättning ha en inverkan på vilket
pris konsumenten uppfattar som mest prisvärt, gällande olika hotells priser i förhållande till
onlineresebyråernas?
Det som går att tyda av studien från Oh (2002) är att det är viktigt att förstå konsumenternas
strategier och tankar när det kommer till prisacceptans på marknaden.
Referenspriserna hos både köpare och säljare är genomgående och en viktig del när det gäller
prisuppfattning (Oh, 2002). De interna referenspriserna i samband med den dynamiska
prissättningen i detta fall med konsument, onlineresebyrå och hotell, kan skapa en stor
osäkerhet gällande prisacceptans på marknaden vilket i första hand kan påverka varje enskilt
hotell i en negativ bemärkelse om hotellen precis som Oh (2002) skriver, inte är vaksamma på
avvikelser och kundbeteenden.
Teorin bakom detta grundar sig på det Oh (2002) belyser, om att såväl kunder som
exempelvis hotell kan ha ett internt referenspris. I det fall då det enbart skulle finnas två
aktörer (kund och hotell) i köpbeslutsprocessen när det gäller informationssökande ur kundens
perspektiv, skulle påverkandet av prisacceptansen vara det faktiska priset som ett hotell sätter.
Förutsatt att kunden inte väljer att besöka flera olika hotells hemsidor för att undersöka
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prisläget. Företag kan, av studien att döma, påverka konsumenternas interna referenspris
genom extern marknadsföring (Oh, 2002). Ett sätt är att jämföra produkten med en annan och
på så sätt framhäva produktens prisfördelar (Oh, 2002). Ytterligare ett sätt är att betona
priskvalitén, det vill säga de fördelar som finns i med det aktuella priset i kontrast med
genomsnittet på marknaden över lag (Oh, 2002).

Det är precis det som onlineresebyråerna gör, det vill säga en kombination av de båda sätten
som nämnts ovan. Genom att exponera flera olika hotell på en och samma sida gällande bland
annat pris och kvalité, påverkas konsumenterna i deras process i att skapa sig en uppfattning
om dels det interna referenspriset men även gällande över eller underprissättning. Detta kan
vidare få konsekvenser för hotellen dels genom konsumenters kännedom om andra hotells
priser vilket kan leda till en helt annan prisuppfattning och prisacceptans än om det inte hade
funnits tredjepartssidor (onlineresebyråer) med denna typ av information. Men det skulle även
kunna få konsekvenser för relationen mellan onlineresebyråerna och hotellen genom att vissa
hotell känner att de måste ha lägre pris ursprungspris än sina konkurrenter på grund av
skiftande prisacceptans på marknaden, vilket även påverkar utgångsläget i relationen med
onlineresebyråerna. Dock är det viktigt att belysa kontexten i detta resonemang vilket är att
om hotellen har en utpräglad strategi och vetskap om avvikelser gällande prisnivåer och
prisacceptans, behöver dessa scenarion inte vara negativa. Även en fungerande relation
mellan hotellen och onlineresebyråerna behöver inte kunna leda till något negativt per
automatik.
Orsaken till att svaren skiljer sig åt mellan hotell A och hotell B samt de övriga hotellen (C,
D, E) kan ett möjligt svar vara en kombination mellan det Toh et al. (2011) skriver om
kombinationen av storleken på hotell och användningen av dynamisk prissättning samt det Oh
(2002) skriver om att ha en utpräglad strategi gällande prissättning.
Det visade sig att alla hotellen i undersökningen använde sig av dynamisk prissättning,
däremot var det endast hotell A som hade ett pris hos onlineresebyrån och ett eget pris på sin
egen webbplats, som då alltid var lägre än det som var hos onlineresebyrån.
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7. Slutsats
Den ökande användningen av onlineresebyråer har medfört att de har växt sig starkare på
marknaden vilket främst beror på deras innovationsteknik och förmågan att samla en stor
mängd information på en och samma webbplattform. Detta i sin tur har medfört att hotellen
runtom i världen har sett dessa onlineresebyråer som ett hjälpmedel för att förmedla hotellens
utbud till potentiella kunder. På grund av onlineresebyråernas tekniska kompetens och
förmågan att ta emot bokningar själva har det medfört till att hotellen blivit mer angelägna i
att ”äga bokningen” som kunden genomför vilket innebär att leda kommunikationen med
kunden. Samtidigt, när ett hotell väljer att ansluta sig till en onlineresebyrå överlåter hotellet
en del av sin kommunikation och därmed även marknadsföringen åt onlineresebyrån. Mot
bakgrund av detta hade arbetet för avsikt att få en inblick i hur hotellen arbetar med sin
marknadsföring gentemot onlineresebyråerna. Vidare ställdes frågan, vad effekten blir när
hotellen lämnar över delar av sin marknadsföring till onlineresebyråerna.

Det visade sig att de större hotellen i undersökningen inte hade ändrat någonting i
utformningen gällande deras olika specialerbjudanden eller hotellpaketeringar. Detta
förhållningssätt skiljer sig sett till den mindre hotellkedjan och det fristående hotellet då de
ändrat i utformningen gällande specialerbjudande och hotellpaket i och med de olika
samarbetena med onlineresebyråerna. Det visade sig även att de större hotellen i studien
arbetade kontinuerligt med att styra trafik (kunder) mot sin egen webbplats genom innehåll
och funktioner på den egna webbplatsen. Detta agerande delades dock inte av den mindre
hotellkedjan på grund av resursbrist. Medan det fristående hotellet framhävde istället att de
marknadsför hotellets utbud och erbjudanden när gästen är på plats istället för att arbeta med
detta via sin egen webbplats mot potentiella kunder.
Samtliga hotell i undersökningen tillämpande en dynamiskprissättning. Vidare upplevde
merparten av hotellen att onlineresebyråerna har en inverkan på deras prisstrategi. Detta hade
bland annat medfört att ett av hotellen tillämpat två olika prissättningar, en via egen webbplats
och en hos onlineresebyråerna.
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Vad får det för effekt när hotellen lämnar över delar av sin marknadsföring till
onlineresebyråerna?

Genom att hotellen ansluter till onlineresebyråerna får de en marknadskanal som bidrar till att
de kan nå kunder som de i normala fall inte hade haft möjlighet att kommunicera till. I och
med att hotellen ansluter sig till onlineresebyråerna, får de en ny dimension gällande de
teknologiska aspekterna då onlineresebyråernas kompetens inom exempelvis språkhantering
och presentation av hotellens utbud resulterar i förbättrad marknadsföring. Trots att
onlineresebyråernas närvaro på marknaden bidrar till en rad positiva effekter för hotellen kan
det uppkomma flertalet negativa konsekvenser. I samband med att hotellen ansluter till en
onlineresebyrå skapas det en öppenhet på marknaden då hotellens utbud exponeras via en och
samma onlineresebyrå. Detta leder bland annat till att hotellen försätts i ett priskrig.
Onlineresebyråernas närvaro på marknaden har även medfört till en försämrad
direktkommunikation mellan kunden och hotellet. Detta genom onlineresebyråernas
teknologiska kompetens att själva kunna ta emot bokningar och kommunicera med kunden.
Det har då resulterat i diskussionen om vem som äger kunden.

8. Bidrag och vidare forskning
Studiens bidrag är tvådelat. Dels infinner sig ett teoretiskt bidrag, då studien haft framgång
med att belysa ett område som varit outforskat. Studien uppvisar hur hotell arbetar med sin
marknadsföring i relation till en onlineresebyrå och kan därför vara användbar för ledande
befattningar inom hotellbranschen för att maximera sin marknadsföring.
Trots att studien lyckats med att samla in olika perspektiv, då hotellen i studien skiljer sig sett
till storlek, är det inte möjligt att generalisera resultatet utifrån urvalet. Det skulle därför vara
intressant att genomföra en undersökning där deltagandet involverar alla verksamma hotell på
en nationell nivå. Det i sin tur skulle medföra ytterligare vikt sett till ett praktiskt bidrag.
Ett annat perspektiv som bör belysas gällande vidare forskning är det faktum att
onlineresebyråer säljer vidare hotellens utbud och innehåll till meta sajter. Vilket har medfört
att även meta sajter har fått en inverkan på hotellens marknadsföring.
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Bilagor

Intervjufrågor
1. Varför har ni valt att ingå samarbeten med onlineresebyråer?

2. Vill ni arbeta med så få onlineresebyråer som möjligt eller vill ni sprida ut er?

3. Har onlineresebyråerna påverkat er prissättningsstrategi i något avseende?

4. Upplever ni några nackdelar med att exponera hotellets utbud via en onlineresebyrå?

5. Har er direkta kommunikation med era kunder påverkats, i och med samarbetena med
onlineresebyråer?
I så fall hur?

6. Arbetar ni med att få kunder att boka genom hotellets hemsida?
I så fall hur?

7. Har ni ändrat någonting i utformningen gällande hotellets tilläggstjänster, sedan ni började
samarbeta med onlineresebyråer? (exempelvis specialerbjudanden gällande olika
hotellpaket).
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