
 
 

 
Billigt och bekvämt lockar när svenskar bokar resor online  
 
3 mars 2021 
Onlineresebyrån eDreams ODIGEO, där Travellink ingår, har gjort en undersökning bland 1000 
svenskar* som visar intresset för att boka resor via online-resebyråer (OTA). Här uppger 8 av 10 
(84%) att de hittar billigare eller bekvämare resvägar när de letar efter en semester via OTA 
jämfört med att boka direkt med ett flygbolag.  
 
Även om resandet är fortsatt begränsat, börjar det märkas en försiktig optimism och sökningarna 
efter semesterresor på Travellinks hemsida ökar.  
 
I undersökningen har man tagit reda på vad som lockar mest med att boka resor via 
onlineresebyråer. Bekvämt och billigt ligger i topp. Man kan även se att det svenskarna tycker är 
minst roligt med reseplaneringen är att hitta resan med bäst pris, 49 procent tycker att det är tråkigt.  
 

- Här kan vi som OTA verkligen hjälpa till. Vår teknik genomför åtta miljarder prisberäkningar 
varje timme, vilket gör att konsumenterna får ett brett urval samtidigt som det är enkelt att 
göra pris- och ruttjämförelser, säger Pablo Caspers, Chief Air Supply Officer på eDreams 
ODIGEO. 

 
Pengar att spara 
Bland de svenskar som har hittat intressanta resor via en OTA, har så många som 89% även bokat 
här. Främst eftersom det varit billigare eller bättre rutter än om de bokat direkt med ett flygbolag. 
Enligt undersökningen är det få som vet hur mycket pengar man faktiskt kan spara på att boka via en 
onlineresebyrå.  68% tror att besparingen är mindre än 15 procent jämfört med att boka direkt med 
ett flygbolag, 45% tror inte att de kan spara mer än max 10 procent. I själva verket kan Travellinks 
kunder spara i genomsnitt 194 euro motsvarande 19 procent, när de bokar en resa som inkluderar 
både boende och resa **. 
 
Praktisk och problemfri planering 
Att hitta datum och tider där flyg och boende stämmer överens, tycker 46 procent kan vara knepigt.  
En tredjedel (32%) av de tillfrågade uppger dessutom att det är svårt att boka en resa som innehåller 
flera etapper. En onlineresebyrå underlättar detta genom att slå samman alternativ från flera olika 
reseleverantörer och tillhandahålla olika rutt- och prisalternativ på ett och samma ställe. 
 

- Nu när människor börjar drömma och planera för resor utomlands igen, har vi pratat med 
våra resenärer för att se hur vi kan förenkla planeringen och bokningen för dem framöver. 
För många är det bekvämligheten och priset som gör OTA-erbjudandet så tilltalande. Av de 
människor vi har pratat med som har hittat en billig eller bekväm resväg på en OTA, har 89 
procent sedan gått vidare och bokat. 2021 vet vi att många är angelägna om att kunna börja 
resa igen. Och när det väl går, kommer de att söka efter praktiska, problemfria 
bokningsalternativ så att de kan fokusera på den roliga delen i reseplaneringen istället, säger 
Pablo Caspers. 

 



 
 
Enligt en analys av bokningstiden som eDreams ODIGEOs kunder lägger på bokningar på företagets 
olika online-resebyråers hemsidor, kommer de att spara totalt 1 miljon timmar under 2021, jämfört 
med om de hade bokat direkt på ett flygbolags hemsida. Därigenom minskar de tiden de lägger på 
den minst roliga delen av reseplaneringen.***. 
 
 
Vilka delar tycker du minst om när du planerar en resa?  
Här har respondenterna kunnat välja två alternativ.  
 

Respons Procent 
Tiden det tar att hitta bästa pris  49% 
Att synka rätt datum och tid för boende och resa 46% 
Organisera flygförbindelser när resan har flera stop 32%         
Tiden det tar att hitta mest bekväma rutt  31%         
Annat 8% 
Inget svar/vet ej 5% 

 
 
 
*Om undersökningen 
En oberoende undersökning har genomförts av undersökningsföretaget OnePoll den 25-28 januari 
2021. 1000 svenskar, som har rest som vuxna, har svarat på enkäten.  
 
** Prisbesparingen har räknats fram genom att jämföra det genomsnittliga bruttobokningsvärdet för 
eDreams ODIGEOs dynamiska paketresor med samma resa bokad separat på flygbolagens och 
hotellens webbplatser. Det är inte en jämförelse av exakt samma resa, däremot till samma 
destination. Rutten dit kan ha sett annorlunda ut, eller skett med en annan flygoperatör.  
 
***Beräkningar gjorda av eDreams ODIGEO baserat på en intern studie som visar att konsumenter i 
snitt tjänar 4,95 minuter på att boka via eDreams ODIGEO och deras olika OTA-brands, jämfört med 
att boka samma produkt direkt på ett flygbolags hemsida. Totalt uppskattas den totala tiden som 
sparas av alla eDreams ODIGEOs kunder till en miljon timmar för 2021 (inkluderat såväl direktflyg 
som när man bokar en resa där flera flygbolag är involverade).  
 

 
 
Om eDreams ODIGEO  
eDreams ODIGEO är en av världens största onlineresebyråer och ett av de största e-handelsföretagen 
I Europa. Via sina fyra ledande resebyråmärken – eDreams, GO Voyages, Opodo, Travellink och 
metasökmotorn Liligo – servar de mer än 17 miljoner kunder på 45 marknader varje år. eDreams 
ODIGEO är noterat på den spanska aktiemarknaden och arbetar med över 650 flygbolag varav i 
partnerskap med 130. Varumärket erbjuder de bästa reguljära flygen, lågprisflygbolag, hotell, 
kryssningar, biluthyrning, semesterpaket och reseförsäkringar för att göra resor enklare och mer 
tillgängligt för konsumenter över hela värden.  
 
Om Travellink 
Travellink är en av Nordens ledande onlineresebyråer med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark 
och Finland. För 17 år sedan var vi pionjärer på resor online. Idag är vi marknadsledande och en del 
av Europas största onlineresegrupp eDreams ODIGEO, representerat i 46 länder. Travellink har 
marknadens snabbaste och kraftfullaste bokningsfunktion med störst utbud av flyg, hotell, hyrbilar 



 
 
och kombinationer av flyg och hotell. I utbudet finns över 650 flygbolag, över 2,1 miljoner hotell och 
40 000 destinationer över hela världen. Alltid till bästa möjliga pris, högsta kvalitet och bästa service. 
 
 
 

 

 
 


