
 

 

 

Examensarbete 15 hp  
Medie- och kommunikationsvetenskap 

Digitala dialoger – enkelt med 
nya tänket?  
Om svenska hotellbranschens användning av 
sociala medier  
 

Författare:  
Arvid Eng & Felicia Haglund 
Handledare: Mikael Rinaldo  
Examinator:Anette Forsberg 
Termin: VT16 
Ämne: Medie- och 
kommunikationsvetenskap 
Nivå: Kandidatuppsats 
Kurskod: 2MK31E 



  
 

 

i 

 
Abstract 
The growth of social media has not only brought new challenges to the online 
communication landscape, but also opportunities for the organizations to communicate 
with its public. The purpose of the thesis was divided into two parts. The first part was 
intended to describe to extend to which the Swedish hotel industry, take advantage of 
the new possibilities of social media to build relationships by creating dialogue with its 
customers. The second part of the purpose was to examine the hotels approach to public 
relations. By creating a quantitative survey were the units of our analyses the hotels 
included in the three largest chains in Sweden: Best Western, Nordic Choice and 
Scandichotels. The result showed that the hotels have focused on creating dialogue with 
their customers on social media to build relationship very well and that the hotels have 
good existing relationship with its customers. 
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1 Introduktion 

I det första kapitlet presenteras en introduktion och bakgrundsbeskrivning till det 

problem som uppsatsen avhandlar. Här introduceras läsaren till de centrala 

nyckelbegreppen i uppsatsen.   

    

Det går knappt en dag utan att vi läser eller hör något nytt om vad som händer på sociala 

medier. När den skotska sångerska Caitlin McNeill la ut en bild på sociala medier 26:e 

februari 2015 med en klänning skapades en stor debatt och diskussion. Den spreds som 

en löpeld på grund av den underliga anledningen att vi ser klänningen i olika färger. 

Som mest publicerades 11.000 tweets i minuten och totalt publicerades mer än 10 

miljoner tweets som handlade om #thedress. Konversationerna på sociala medier om 

klänningen upptäcktes av tv-bolagen som började sända live om fenomenet. Det här 

fallet är unikt, men påvisar den kraft som sociala medier kan komma att spela för att 

sprida information till omgivningen.  

 

Framväxten av sociala medier har skapat möjligheter för en enda person att 

kommunicera med tusen och åter tusentals personer samtidigt, om vad som passar dem 

för stunden Mangold och Faulds (2009). Innehållet och konversationerna som sker 

konsumenter emellan om en organisation, är helt bortom kontroll för organisationen. 

Historiskt sett har organisationer haft möjlighet att kontrollera den information som de 

vill sända ut genom strategiskt placerade budskap som sänds ut till målgruppen eller 

omgivningen. Idag har de istället blivit placerade vid sidlinjen och kan bara observera 

informationen som sprids av användare till användare om organisationen. (Kaplan & 

Haenlein, 2010) 

 

Idag finns det behov av att kommunicera och synas via alla sorters kanaler och 

plattformar, organisation som privatperson menar Falkheimer och Heide (2014). 

Internet och i synnerhet sociala medier har frambringat nya förutsättningar för 

kommunikation och samspel mellan organisationer och dess konsumenter. Med 

tekniken, mediernas och kommunikationens utveckling, förändras organisationers sätt 

att kommunicera. De flesta organisationer är idag i en förändringsprocess då innehållet i 

allt högre grad har flyttats till digitala kanaler där det delas och sprids information runt 

om i världen i hög hastighet.  
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Internets utbredning har skapat ett nytt medielandskap där nya sätt att se på 

kommunikation öppnat upp sig, inte bara för organisationers och dess konsumenters 

medieanvändning, utan även på samhällsnivå och kulturella förändringar. (Nygren & 

Wadbring, 2013)  

 

Kaplan och Haenlein (2010) menar att det inte är många organisationer som agerar 

komfortabelt i en miljö där konsumenterna kan tala med varandra så fritt som idag, 

medan organisationerna inte har någon som helst kontroll över informationen som 

sprids om dem på sociala medier. Forskarna hävdar även att om någon användare 

skriver in ett valfritt företagsnamn i sökfältet på Google kommer topp-fem resultaten 

typiskt sett innehålla en länk till företagets officiella hemsida, medan resten av träffarna 

består av innehåll som konsumenter skapat om företaget. Den ökade användningen av 

sociala medier leder till att det är av stor betydelse för organisationer att förstå hur 

konsumenterna använder sociala medier för att kunna utvärdera hur det påverkar deras 

kundrelationer. (Kietzmann, Hermkens, McCarthy & Silvestre, 2011)  

 

Falkheimer och Heide (2014) menar att de sociala medierna har kommit för att stanna 

och har med tiden övergått från att vara en privat angelägenhet och medel för socialt 

umgänge, till att bli viktiga forum och informationskanaler för organisationer. Sociala 

medier har i många organisationer blivit ett viktigt instrument i den externa 

kommunikationen och även blivit ett effektivt sätt att interagera med sina konsumenter. 

Det menar även Åblad (2015) som skriver att drivkraften bakom användning av sociala 

medier främst ligger i möjligheten och strävan efter ett bibehållande och skapande av 

relationer. Författaren menar även att det diskuteras flitigare om det digitala 

relationsskapandet som sker genom sociala medier och det anses vara ytterst högaktuellt 

för det kommande årtiondet att klarlägga vilken betydelse det digitala nätverkandet kan 

ha för organisationer och deras konsumenter. Falkheimer och Heide (2014) menar 

vidare att de sociala medieplattformarna bjuder in till ökad tvåvägskommunikation 

vilket har blivit ett intressant verktyg att som organisation kommunicera med sina 

konsumenter genom. I synnerhet försöker organisationer enligt Barnes och Mattson 

(2008) anpassa sig till de sociala medierna eftersom de tillåter tvåvägskommunikation 

och genom dialogen som sker på de sociala medierna kan organisationer och kunder 

utveckla goda relationer.  
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Istället för att jobba med traditionell media har nu organisationer möjligheter till att 

publicera och sprida information genom egna kanaler på sociala medier, vilket förändrat 

hur den strategiska kommunikationen ser ut idag, menar Zongchao (2015). 

 

De sociala medierna är en konsekvens av att mänskliga relationer 

är lika verkliga och viktiga i det digitala som i det verkliga livet.  

(Åblad, 2015, s. 11)   

 

Det informationsintensiva samhället som skapats via internet ställer stora krav på att 

organisationer anpassar sin kommunikation till klimatet. Förekomsten av internet och 

sociala medier sätter som tidigare nämnt de flesta branscher och organisationer i en 

förändringsprocess, men har i synnerhet påverkat och förändrat turism- och 

hotellbranschen. Förändringen ligger i hur dess gäster får tillgång till information samt 

hur de planerar, bokar och delar sina hotellvistelser med andra, vilket vi tidigare såg 

exempel på hur stor spridning det kan få på sociala medier. Popesku (2014 s. 715) 

skriver att “Social media are especially important for tourism, which is information-

intensive activity.”   

 

Turism- och hotellbranschen är en informationsintensiv bransch, vilket gör det 

nödvändigt att förstå de förändringar och möjligheter som kommit med sociala medier, 

men även hur konsumentbeteende påverkar tillgängligheten av reserelaterad 

information. Enligt Raab, Ajami, Gargeya och Goddard (2008) rekommenderar varje 

nöjd kund i snitt samma produkt eller tjänst till endast tre personer, medan en missnöjd 

kund i snitt talar om för 10 potentiella kunder om sin negativa upplevelse. I och med 

spridningsmöjligheterna på sociala medier kan siffrorna förmodligen bli betydligt större 

än så.  

 

Konsumenter inom hotellbranschen tenderar framförallt att söka information online 

innan hotellbesök. Go & You (2016) menar att det även visat sig att hotellgäster litar 

betydligt mer på andra konsumenters åsikter och recensioner på sociala medier jämfört 

med de recensioner som finns att hitta på hotellens egna webbsidor, vilket visar vilken 

kraft sociala medier har.  
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Findahl och Davidsson (2015) skriver att under 2015 var det 91 % av Sveriges 

befolkning som använde internet dagligen. 70 % av dessa använder Facebook, vilket är 

det sociala nätverk som dominerar. Det nätverk som växer snabbast är bildbaserade 

Instagram som lanserades 2010, där 40 % av Sveriges internetanvändare nu använder 

tjänsten (instagram.com). Författarna menar vidare att det har spekulerats i hur länge 

dessa medier kommer fortsätta växa, dock finns det ingenting som tyder på att siffrorna 

skulle vända då de fortsätter att växa för varje år som går. Med tanke på den intensiva 

utvecklingen är det sannolikt att Facebook över tid kommer få fler användare än 

befolkningen i världens mest folktätaste land. Facebook visar kanske mer än någon 

annan tjänst den kraft och tillväxt som de sociala medierna har. (Holmström & 

Wikberg, 2010)  
 

“Internet har medfört en radikal förändring. Sociala medier är en viktig del 

av den här radikala förändringen. Den har förändrat hur vi kommunicerar. 

Tack vare sociala medier kommunicerar vi annorlunda, men vi 

kommunicerar också mer.” (Holmström & Wikberg, 2010, s. 42) 

   

Falkheimer och Heide (2014) poängterar också vikten av en organisations 

relationsbyggande med dess kunder och menar att organisationer bör lägga långsiktigt 

fokus på den externa kommunikationen för att skapa goda relationer. I en värld där allt 

är sök- och delningsbart är det nödvändigt för organisationer att aktivt närvara och 

finnas tillgängliga på sociala medier för att kunna få konsumenternas tillit och behålla 

den, vilket skapar förtroendefulla relationer. (Holmström & Wikberg, 2010) 

 

Det är fortfarande många chefer som blundar och ignorerar kraften från sociala medier. 

Anledning sägs enligt Kietzmann et al. (2011) vara att de inte förstår hur de sociala 

medierna ska användas samt hur man ska samverka med sin omgivning för att kunna 

skapa ett mervärde för organisationen. Även Braojs-Gomez, Benitez-Amado och 

Llorens-Montes (2015) samt Kim, Koh, Cha och Lee (2015) skriver att kunskapen ute i 

organisationerna är begränsad om hur de sociala medierna ska implementeras för att 

fördelarna ska kunna utnyttjas. 

 

Sociala medier är ett effektivt verktyg för att skapa goda kundrelationer, men eftersom 

osäkerheten om hur användningen av dem bör ske, skapas det utmaningar för 

organisationer att använda dem skriver Kent, Saffer och Pop (2013).  
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Problemet grundas även i att de flesta organisationer som bestämmer sig för att hoppa 

på det sociala medietåget inte har ett klart och bestämt mål skriver Holmström och 

Wikberg (2010). Författarna hävdar även att användning av sociala medier utan ett 

definierat syfte istället kan missgynna organisationen. Därmed är det av stor betydelse 

att organisationer utformar strategier som stämmer överens med deras målsättningar.  

 

En genomtänkt kommunikationsstrategi för arbetet på sociala medier kan innebära en 

avgörande skillnad för en organisations långsiktiga framgång, menar Kwok och Yu 

(2013) som skriver vidare att genom en utformad kommunikationsstrategi kan företag 

påverka konsumenterna vad gäller beslutsfattande, informationsdelning, åsikts- och 

attitydskapande. Det är det här som strategisk kommunikation handlar om, med andra 

ord organisationens medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina övergripande mål. 

Public relations (PR) är en stor del av den strategiska kommunikationen som handlar 

om relation och rykte. Ett fruktbart arbete med dessa två komponenter kommer att skapa 

positiva synergier och ge förutsättningar för organisationer att i framtiden behålla goda 

relationer med sina konsumenter. (Grunig & Hunt, 1984) 

 

Utifrån den problembakgrund som presenterades väcktes intresset hos oss att undersöka 

hur den svenska hotellbranschen idag använder strategisk kommunikation på sociala 

medier i ett relationsbyggande syfte. Eftersom hotellbranschen är en 

informationsintensiv bransch vill vi undersöka hur användningen av sociala medier ser 

ut i Sverige, vilket är det övergripande syftet med studien. 
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1.1 Uppsatsens disposition  

 
Figur 1: Uppsatsens disposition, egen 
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2 Litteraturgranskning 

I andra kapitlet presenteras den forskning som gjorts inom området, vad forskningen 

kommit fram till samt vilka nya kunskapsluckor som uppstått med sociala mediers 

framfart.  

 

Redan tidigt 80-tal menade forskare att relationen mellan organisationer och dess publik 

bör vara en central del i den fortsatta forskningen om public relations eftersom det fanns 

en enorm kunskapslucka där, skriver Grunig, Grunig och Ehling (1992). Författarna 

finner det underligt eftersom organisationer dagligen ställs inför utmaningen att bygga 

goda relationer med sina kunder. Sedan dess har omfattande forskning gjorts inom 

ramen för public relations i syfte att undersöka organisationers relationsbyggande. 

 

Sedan sociala mediers stora genomslag 2004, då Facebook introducerades för första 

gången, har fenomenet sociala medier väckt intresse bland forskare. En första ström av 

forskning om sociala medier kom mellan 2008-2010 där syftet var att försöka definiera 

vad sociala medier innebär samt att klassificera de olika kanalerna baserat på den 

specifika karaktären där Kaplan och Haenlein (2010) lagt grunden till hur sociala 

medier bör klassificeras. Senare forskning har byggt vidare på definitionerna och 

klassificeringen, men syftet under andra strömmen var att redogöra för vilka sociala 

medier som organisationer använder och hur det specifika mediet bäst bör användas för 

att utveckla hållbara relationer mellan organisationen och konsumenten. Den 

forskningen är dock fortfarande begränsad och det saknas en helhetsbild över 

organisationers användande och innehåll på sociala medier. (Go & You, 2016) 

 

Braojos-Gomez et al. (2015) menar att tidigare forskning har misslyckats med att 

beskriva variablerna för hur mindre organisationer kan lära sig att anpassa sig till de 

sociala medierna. Deras undersökning är det första försöket att fylla ut den 

kunskapsluckan. De föreslår en modell där social konkurrens, IT-infrastruktur, två 

organisatoriska mekanismer (marknadsstyrning och innovation) samt storlek på 

företaget spelar roll för hur företag kan lära sig att anpassa sig till sociala medier.  

 

Trots sociala mediers stora framfart och påverkan för organisationers sätt att 

kommunicera har det enligt Kwok och Yu (2013) fått lite utrymme i forskningen.  
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Det kan tyckas förvånande då managers inom turism- och hotellbranschen tillsammans 

med tidigare forskning pekat på att sociala medier borde vara en topp-prioritering för 

framtida forskning, skriver författarna. Även Kim et al. (2015) har undersökt service-

branschen och fokuserat på restauranger och de menar att fördelarna av närvaron på 

sociala medier fortfarande är oklar, varför deras syfte var att undersöka de finansiella 

aspekterna av närvaron. De föreslår att det finns ett positivt linjärt samband mellan 

aktiviteten på sociala medier och företagets värde.   

 

”Det har konstaterats att relationshantering blivit allt viktigare för 

kommunikatörer. Ett problem med önskan om att skapa bättre relationer med 

olika publiker är att det saknas metoder för hur man gör i praktiken för att 

uppnå detta.” (Falkheimer & Heide, 2011, s. 142).  

 

Då den strategiska kommunikationen till stor del numera sker digitalt har det uppstått en 

kunskapslucka i forskningen om hur organisationer ska anpassa sig till den nya tekniken 

samt hur de ska kunna dra fördelar av den. Trots att sociala medier får en allt större 

betydelse för turism- och hotellbranschen finns det brist på empirisk forskning som 

förklarar och beskriver betydelsen av sociala medier, men även hur hotellbranschen 

bygger relationer med sina konsumenter på sociala medier enligt Gretzel och Xiang 

(2010). Av den anledningen ämnar vi att bidra till att fylla ut den kunskapsluckan 

genom att specifikt titta på den svenska hotellbranschens relationsbyggande på sociala 

medier. Hotellbranschen är även intressant att fokusera på då den har ett globalt fokus 

vilket även sociala medier har. 

 

Även tidigare forskning som Brymer, Kim och Lim (2015), Kwok och Yu (2013) samt 

Gretzel och Xiang (2010) visar att hotellbranschen är extra känslig för hur innehållet i 

sociala medier påverkar organisationen, vilket har fångat vårt intresse för fenomenet om 

hur hotellorganisationer idag kommunicerar på sociala medier i ett relationsbyggande 

syfte. 

 

Holmström och Wikberg (2010) menar att när vi tänker tillbaka på sociala mediers 

utveckling är vi ofta inriktade på de tekniska aspekterna istället för hur det ändrar det 

mänskliga beteende och därmed relationer, organisationer och kunder emellan.  

 



  
 

9 

Det är få studier som behandlat relationsaspekten ur ett medie- och 

kommunikationsvetenskapligt perspektiv då istället det dominerande fältet har tagit ett 

marknadsföringsperspektiv vars fokus legat på hur organisationer marknadsför sig 

genom sociala medier. Därför blir det intressant för oss att studera ämnet ur ett 

strategiskt kommunikationsperspektiv. 

 

2.1 Framväxten av public relations 
James Grunig är ett namn som ofta återkommer inom dagens PR-verksamhet och PR-

forskning. Många refererar gärna till forskarens välkända PR-modeller som tydligt 

präglar framväxten av public relations som akademiskt ämne skriver Eriksson (2010). 

Grunig och Hunt (1984) utformade fyra kommunikationsmodeller för public relations, 

som även kom att bli den mest kända modellen inom området för effektiv PR (Eriksson, 

2010). Varje strategi motsvarar en modell och strategierna som författarna identifierar är 

The press agent/publicity model, The public information model, The two-way 

asymmetric model samt The two-way symmetric model. Modellerna bygger på 

skillnaden mellan mellan envägs- och tvåvägskommunikation samt symmetrisk och 

asymmetrisk kommunikation. 

 

Vidare forskning inom public relations har skett i stor omfattning där det största är 

excellence-projektet som enligt Eriksson (2010) är det mest omfattande 

forskningsprojekt någonsin inom PR-området. Även Laskin (2012) menar att 

excellence-forskningen är det mest dominerande teoretiska perspektiv inom PR-

forskningen. 

 

Ur excellence-projektet under 1990-talet tog en modell form och benämns idag som 

excellence-modellen. Modellen bygger på grunden av PR-verksamhet med symmetriska 

ambitioner av kommunikation, men tar även in influenser från den asymmetriska 

övertalningstekniken och utvecklades från kritik som kommit menar Eriksson (2010). 

Kritiken kom från olika håll men en stor del kom från Murphy (1991) som menade att 

fullständig symmetri i kommunikationen var en omöjlighet. Laskin (2009) menade även 

att en svaghet med modellen är att det inte finns en tydlig gräns mellan vad som är 

symmetriskt och asymmetriskt, detta gör variablerna svåra att mäta vilket kan påverka 

reliabiliteten.  
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Modellen karaktäriseras av vissa specifika informationskunskaper och färdigheter i 

strategiskt ledarskap, förhandling, konfliktlösning och övertalning, med andra ord 

asymmetriskt orienterade färdigheter. (Eriksson, 2010)  

 

Grunig, Grunig och Dozier (2002) visar att det är möjligt att mäta vilken typ av relation 

man skapar, samt kvalitén i relationen genom att analysera innehållet i de digitala 

medierna utifrån mätvariabler. Forskningen om public relations har mynnat ut i vad Hon 

och Grunig (1999) identifierar som sex utfall som god public relations-hanteringen 

bidrar med till organisationen. De definieras till kontrollerad ömsesidighet, förtroende, 

tillfredsställelse, engagemang, bytesrelation samt gemsamma relationer. Zongchao 

(2015) menar att sedan begreppen definierades har organisationers public relation-

hantering blivit ett mätbart fenomen. 
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3 Teoretisk referensram 
I tredje kapitlet behandlas de teorier som är relevanta för undersökningen. Här 

redovisas ett resonemang om teorier för public relations, dialog samt för klassificering 

av sociala medier. Med teorierna som grund kan vi sedan formulera ett konkret syfte 

och frågeställningar.  

 

3.1 Public relations 
“If I was down to my last dollar, I would spend it on public relations” 

(Bill Gates) 

 

Det finns en mängd förklaringar och definitioner av begreppet public relations. 

Innebörden av public relations benämns som alla relationer en organisation har eller kan 

tänkas ha med sin omvärld, där det handlar om att skapa och vårda goda relationer med 

sin omgivning, skriver Karaszi och Lundgren (2004). Det huvudsakliga målet med 

public relations är därmed att som organisation bygga betydelsefulla relationer med sina 

intressenter (Hon & Grunig, 1999). I allmänhet används termen för att beskriva den 

information som organisationen strategiskt kommunicerar för att skapa en bild av sig 

själva. (Kreps, 1990)  

 

Public relations är tvärvetenskapligt och rör sig mellan organisation, ledarskap och 

kommunikation vilket även betyder att teorierna inom public relations rör sig mellan 

dessa (Grunig, Grunig & Ehling, 1992). Vi kommer att behandla teorier som rör de 

kommunikativa aspekterna av public relations då de ekonomiska och organisatoriska 

aspekterna ligger utanför ramarna för studiens ämnesområde. Public relations utgör en 

viktig del i undersökningen då de sociala medierna har kommit att bli en betydande del 

inom arbetet med public relations. I undersökningen kommer vi att analysera de 

teoretiska begreppen genom att låna tankekonstruktioner och modeller från tidigare 

etablerad forskning.  

 

3.2 Modeller för effektiv PR 
Stora delar av teori och forskning inom public relations bygger vidare på Grunig och 

Hunts (1984) arbete om public relations där de identifierar fyra typer av public 

relations-strategier som organisationer använder sig av vid kommunikation med 

omgivningen (Kent & Taylor, 1998, Eriksson, 2010).  
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Modellerna bygger, som vi redogjorde för i litteraturgranskningen, på skillnaden mellan 

envägs- och tvåvägskommunikation samt symmetrisk och asymmetrisk kommunikation.  

 
Figur 2. Grunig och Hunts PR-modell. Källa: Larsson, 2014 

 

De två första modellerna bygger på envägskommunikation, där syftet med 

kommunikationen är att övertyga genom att sprida information från sändare till 

mottagare. Till skillnad från dessa modeller bygger den asymmetriska och symmetriska 

modellen på tvåvägskommunikation, vilket gör det möjligt för mottagaren att lämna 

feedback på den information som mottagaren sänt ut. Återkopplingen till organisationen 

skapar i förlängningen en möjlighet att effektivisera kommunikationen. Användandet av 

den asymmetriska tvåvägsmodellen sker på ett arbetssätt som liknar publicitetsmodellen 

där syftet är att övertyga sin publik, men nu sker det på ett vetenskapligt sätt, vilket 

innebär att organisationen använder vedertagna vetenskapliga strategier för att övertala 

den andra parten. I den symmetriska tvåvägsmodellen ligger fokus istället på jämlik och 

etisk kommunikation. I modellen är kommunikationen en dialog som sker mellan 

sändare och mottagare och PR-arbetet utgör en brygga mellan organisationen och 

publiken. Här har både sändaren och mottagaren makten och förmågan att ändra 

attityder och beteenden. Målet med den symmetriska tvåvägsmodellen är en gemensam 

förståelse mellan organisationen och dess publik vilket gör att modellen föreslås som ett 

ideal för kommunikationen för att bygga public relations. (Grunig & Hunt, 1984) 
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3.3 PR 2.0   

De digitala medierna och internet har hjälpt till att förändra PR-kommunikationen då 

den öppnat upp för att kommunikationen kan fungera mer globalt, strategiskt, 

symmetriskt, interaktivt, dialog-inriktat och med ett socialt ansvarstagande. Många 

inom PR-branschen menar att sociala medier är den centrala komponenten i vad de 

anser är en ny form av public relation (Grunig, 2009). Ett uttryck som myntats är PR 2.0 

där syftet är att frångå begrepp som sändare och mottagare för att istället fokusera på 

interaktion. PR 2.0 handlar om en typ av tvåvägskommunikation genom att föra 

konversationer och integrera med sin publik. Därmed ses inte konsumenterna som en 

homogen och anonym grupp, utan istället som individer med olika behov. 

Organisationer behöver i sin kommunikation via sociala medier vara mer aktiva och 

lyssna på sin publik som både kan ge dem feedback och samtidigt vara med och påverka 

kommunikationen. (Solis & Breakenridge, 2009) 

 

3.3.1 Vägen till en lyckad relation 
Som tidigare framgått är relationsbyggandet den mest fundamentala tanken med public 

relations. Relationer mellan organisationer kan skapas, anpassas och förändras genom 

internet. Viktigt att komma ihåg är att bara för att kommunikationen sker digitalt 

behöver det inte skapa en distans mellan organisationen och publiken. Istället borde PR-

praktiker lära sig att använda den nya tekniken, vilket kan leda till ett mer effektivt och 

framgångsrikt PR-arbete. (Åblad, 2015) 

 

Som vi i litteraturgranskningen nämnde har forskning inom public relations identifierat 

sex olika utfall av lyckade relationer. Hon och Grunig (1999) redogör för att följande 

utfall är positiva indikatorer på ett lyckat interpersonellt förhållande. Författarna menar 

också att tidigare forskning visat på att utfallen även går att applicera lika bra på en 

organisations förhållande med dess intressenter som på interpersonella förhållanden.  

 

Kontrollerad ömsesidighet (control mutuality): Anger den grad som parterna i 

kommunikationsprocessen kommer överens om vem som har makten att påverka den 

andra. Dock är en viss grad av maktobalans en naturlig del i organisationers offentliga 

relationer. För långvariga, stabila och positiva förhållanden måste organisationerna och 

publiken ha en viss grad av kontroll över den andra. (Hon och Grunig, 1999) 
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Förtroende (trust): Anger den grad av självförtroende och vilja att öppna sig för den 

andra parten. Förtroende är ett komplicerat begrepp som har flera underliggande 

dimensioner. Den första är integritet, tron på att en organisation är rättvis. Den andra är 

pålitlighet, tron om att en organisation kommer att göra vad den säger att den kommer 

att göra. Den tredje är kompetens, tron om att en organisation har förmågan att göra vad 

den säger att den ska göra. Inom ramen för organisationers relationer med allmänheten 

är värdet av ett trovärdigt rykte så stort att det har blivit allmängiltigt att inte försöka se 

fördelarna som kommer på kort sikt utan fokusera på långsiktighet. (Hon och Grunig, 

1999) 

 

Tillfredställelse (satisfaction): Anger i vilken utsträckning den ena parten känner 

uppskattning för den andra i relationen. En tillfredsställande relation är även en relation 

där fördelarna överväger nackdelarna. Tillfredsställelse kan också uppstå när en part 

anser att den andra partens beteende underhåller relationen positivt. (Hon och Grunig, 

1999) 

 

Engagemang (commitment): Anger i vilken utsträckning den ena parten tror och känner 

att förhållandet är värt att spendera energi på för att upprätthålla och främja det. Två 

dimensioner av engagemang är fortsatt engagemang, vilket innebär att utföra handlingar 

som främjar förhållandet. Den andra dimensionen är ett känslomässigt engagemang där 

känslorna styr graden av engagemang. (Hon och Grunig, 1999) 

 

Bytesrelation (exchange relationship): En bytesrelation existerar då ena parten ger 

förmåner till den andra eftersom den andra vid tidigare tillfälle också gett förmåner. Den 

här typen av förhållande upprätthålls av att parterna är villiga att lämna förmåner 

eftersom de förväntar sig att få förmåner av den andra till samma värde som de själv 

ger, men även att parterna känner att de måste utföra gentjänster till den andra. Utbyte 

är kärnan av marknadsrelationer mellan organisation och kunder. (Hon och Grunig, 

1999) 

 

Gemensam relation (communal relationship): I en gemensam relation gynnas båda 

parterna av den andras framgång, även om man inte får någonting tillbaka. Här spelar 

public relations rollen som ska övertyga ledningen om att det är lika viktigt att bygga 

gemensamma relationer med sin omgivning som anställda, samhället, politiker, media 

och aktieinnehavare som att bygga bytesrelationer med sina kunder.  
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Teoretiker menar även att organisationer måste bygga gemensamma relationer med sina 

kunder. (Hon och Grunig, 1999) 

 

3.4 Dialogens roll 
Idag talas det ofta om ömsesidig förståelse och långsiktigt relationsbyggande som 

kärnverksamheten med public relations. Likt den mesta forskningen om public relations 

bygger även dialog-teorin på Grunig och Hunts (1984) fyra modeller av public relations 

där den symmetriska och excellence-modellen föreslås som ett ideal. Men för att fullt ut 

förstå vad symmetrisk kommunikation innebär måste vi ha en förståelse för dialogen. 

Relationen mellan symmetrisk tvåvägskommunikation och dialogen kan ses som orsak 

och verkan. Dialogen innebär en viss typ av kommunikation där en relation existerar. 

Eftersom den symmetriska tvåvägskommunikationen föreslås som ett ideal att 

kommunicera för att bygga relationer, ses dialogen som en slutprodukt av processen i 

den symmetriska tvåvägskommunikationen.  

 

Kent och Taylor (1998) var tidiga med att utforska internets möjligheter och påverkan 

för dialogen. Forskarna menade att med internet har det kommit stora möjligheter för 

organisationer att nå fram och bygga relationer med sina kunder. Författarna föreslår 

fem principer/riktlinjer för ett framgångsrikt arbete med dialog på internet:  

 

Dialogiska loopen (The dialogic loop): En fördel med digitala verktyg är möjligheterna 

för mottagaren att lämna feedback på ett enkelt sätt. Feedback är början på den loop 

som utvecklas till dialogisk kommunikation mellan en organisation och dess publik. 

Den dialogiska loopen tillåter publiken att direkt kommunicera genom att ställa frågor 

och ge feedback till organisationen, men ger även organisationen möjlighet att svara på 

klagomål, funderingar och problem. För att dialogisk kommunikation på internet ska 

fungera krävs ett engagemang i de tekniker som behövs för att upprätthålla dialogen. 

Det är inte tillräckligt för en organisation att ha information till publiken om man inte 

kan distribuera den information som publiken behöver och efterfrågar. Författarna 

menar att det finns två aspekter som är avgörande för att den dialogiska loopen mellan 

organisation och publiken ska bli framgångsrik. Den första innebär att företaget måste 

behärska den teknik som krävs för att upprätthålla dialogen och utbilda PR-praktikerna. 

Författarna ställer samma krav på professionalism på internet som på andra mer 

traditionella mediekanaler.  
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Den andra aspekten för en framgångsrik dialogisk loop är att kanalerna som används för 

dialogisk kommunikation är fullständiga. Det måste både finnas en möjlighet för 

organisationen att svara och bemöta publikens funderingar, men det ska även finnas 

personer på organisationen som gör det. Avslutningsvis handlar den dialogiska loopen 

om att svaret är grunden i dialogen, även om innehållet i svaret också är av stor 

betydelse. (Kent & Taylor, 1998) 

 

Informationens användbarhet (The usefulness of information): Den andra principen 

handlar om vikten av organisationers sätt att publicera relevant information med ett 

allmänt intresse för omgivningen. Kent och Taylor menar att det innehåll som en 

organisation förmedlar ska vara trovärdigt snarare än att ha en välproducerad grafisk 

design. Med ett trovärdigt och väsentligt innehåll, uppstår det ett värde för den publik 

som besöker organisationens plattformar, vilket i sin tur främjar organisationen till 

skapandet av relationer. Syftet med publicerad information är att engagera publiken i 

organisationen och informationen ska inte ses som ett verktyg för att vinna 

omgivningens intresse. Principen innebär att de relationer som organisationer har måste 

vara kultiverade och inte endast gynna företagsmässiga mål utan snarare ta mer hänsyn 

till konsumenternas intressen och värderingar. (Kent & Taylor, 1998)  

 

Genererandet av återkommande besökare (The generation of return visits): För att få 

återkommande besökare till en organisations plattform bör den vara attraktiv och lätt att 

använda med ett innehåll som frekvent hålls uppdaterat. Kent och Taylor menar att de 

plattformar som hålls uppdaterade med användbar information och innehåll skapar 

högre värde för konsumenterna, vilket får dem att besöka plattformen igen. Författarna 

menar också att kunnig och utbildad personal för hantering av informationskanaler är 

ytterst relevant för att generera återbesök till en organisations plattform. (Kent & 

Taylor, 1998) 

 

Institutionella gränssnitt (The intuitiveness/ease of the interface): Princip fyra lägger 

fokus på gränssnitt och hur plattformen ser ut hos konsumenterna. Största delen av en 

organisations plattform bör innehålla text då det är betydligt snabbare än avancerad 

grafisk design och bilder när det kommer till informationssökande.  
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Internet är utformat för att vara rikt på innehåll och därmed ses begreppet effektivitet 

som ett nyckelbegrepp, då organisationen måste se ur ett helhetsperspektiv på den 

kundkrets som kan tänkas söka sig till plattformarna eftersom alla användare inte kan 

nås av teknisk design och animationer. Plattformarna bör också vara dynamiskt 

utformade och uppmuntra alla potentiella målgrupper att utforska i den information som 

är rik nog att möta kundbehoven beroende på målgrupp. (Kent & Taylor, 1998) 

 

Regeln för att behålla besökare (The role of conservation of visitors): Den sista 

principen handlar om hur organisationer behåller besökare på sina plattformar. Kent och 

Taylor (1998) påstår att många företag är benägna att länka vidare till andra 

organisationer och källor för att på så sätt skapa goodwill, vilket är något som företagen 

bör vara försiktiga med. Författarna menar att då en potentiell kund besöker en 

organisations plattform är det för att få mer kunskap om dem och inte för att länkas 

vidare till andra plattformar. Det kan istället leda till att besökarna aldrig mer återvänder 

till plattformen. Slutligen nämns det även att målet för dialogisk kommunikation är 

själva interaktionen och inte endast för att vinna en ny kund till företaget. (Kent & 

Taylor, 1998) 

 

Taylor, Kent och White (2001) visade att många organisationer inte använder internet i 

ett dialogiskt syfte, medan Bortree och Seltzer (2009) kom fram till att organisationer 

borde hålla fast vid Kent och Taylors principer. Även Zongchao (2015) menar att Kent 

och Taylors dialogiska principer har blivit testade och fått stöd i många tidigare 

forskningsrapporter.  
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3.5 Klassificering av sociala medier  
Som en stor del av den första forskningsströmmen som vi redogjorde för i 

litteraturgranskningen kategoriserar Kaplan och Haenlein (2010) in sociala medier i sex 

kategorier baserat på karaktär. Utifrån teorierna inom media-forskning är media 

richness theory och social presence teorier om media, medan self-presentation och self-

disclosure är samhällsprocessliga teorier. Genom att författarna kombinerar teorier om 

media och samhället behandlas de två huvudelementen inom sociala medier. De två 

dimensionerna integreras enligt figur 3. 

 

 

Figur 3: Klassificering av sociala medier. Källa: Kaplan och Haenlein (2010) 

 

Teorin om mediarikhet (Media richness theory): Teorin innebär ett ramverk för att 

beskriva en kommunikationskanals möjlighet att återge den information som skickas 

genom kanalen. Grundtanken är att informationstillgången påverkas av matchningen 

mellan informationen och kanalens möjligheter att framföra informationen. “Rikare” 

medier som tillåter video, ljud och tvåvägskommunikation förmedlar än större känsla av 

närvaro än “fattigare” mediekanalaer. Rikare medier förväntas vara mer effektiva när 

det gäller att överföra tvetydig och mer komplex information än mindre rik media. 

(Badger, Kaminsky & Behrend, 2014)  

 

Teorin om social närvaro (Social Presence Theory): Teorin innebär att olika medier 

skiljer sig i graden av social närvaro, definierad som den visuella, auditiva och fysiska 

kontakt som kan uppnås mellan två parter i en kommunikationsprocess.  
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Vid högre social närvaro, desto större social påverkan har parterna i 

kommunikationsprocessen på varandras beteende. Social närvaro påverkas av närhet 

(interpersonell vs medierad) och direkthet (synkroniserad vs osynkroniserad) av mediet 

och den sociala närvaron förväntas vara lägre för medierad kommunikation 

(telefonsamtal) än interpersonell (ansikte mot ansikte eller diskussion) samt 

osynkroniserad (e-post) än synkroniserad kommunikation (chatt). (Kaplan & Haenlein, 

2010)  

 

Teorin om självpresentation (Self-presentation): Teorin innebär att alla har ett behov av 

att försöka styra och kontrollera de intryck andra personer får av oss genom 

kommunikationen. Vi försöker dels uppnå det genom att göra ett gott intryck men också 

genom att försöka skapa en bild som överensstämmer med vår personliga identitet. 

Genom att skapa en egen webbsida (profil) kan en önskan om att få presentera/visa upp 

sig själv i den digitala världen uppnås. (Kaplan & Haenlein, 2010)  

 

Teorin om självutlämnande (Self-disclosure theory): Vanligtvis sker en 

självpresentation genom självutlämnande, det vill säga, den medvetna eller omedvetna 

uppenbarelsen av personlig information (tankar, känslor, uppskattning, ogillar) som 

överensstämmer med den bild som önskas förmedlas. Självutlämnande är ett kritiskt 

steg i utvecklingen av relationer, men kan också förekomma mellan fullständiga 

främlingar. Tillämpat på ramen inom sociala medier antar författarna att en 

klassificering kan göras baserat på graden av självutlämnande som det specifika mediet 

tillåter samt vilken typ av självpresentation det tillåter. (Kaplan & Haenlein, 2010) 
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4 Konkret syfte 
I fjärde kapitlet presenteras undersökningens konkreta syfte och de frågeställningar vi 

ställer upp för att besvara syftet. Här redogörs även för studiens avgränsningar. 

 

Med utgångspunkt i Kent och Taylors (1998) teori, där de föreslår fem dialogiska 

principer för att framgångsrikt skapa dialog på internet, vill vi bygga vidare på den 

teorin genom att applicera principerna på sociala medier. Därmed bidrar vi till att 

utveckla den befintliga forskningen genom att specifikt rikta fokus mot den 

informationstäta hotellbranschen som visat sig vara extra känsliga för vad som 

publiceras på sociala medier. Kommunikation via sociala medier har därmed kommit att 

spela en viktig roll i relationsskapandet med hotellets kunder.  

 

Vi vill med undersökningen bidra till att fylla ut en del av den kunskapslucka som 

uppstått om organisationers nya möjligheter att använda sociala medier för att 

strategiskt kommunicera med omgivningen genom arbetet med public relations och 

dialog. Vi tror att långvariga relationer mellan organisationer och konsumenter kan leda 

till synergier som gynnar båda parterna eftersom det är billigare att behålla befintliga 

kunder än att skaffa nya.  

 

Undersökningens konkreta syfte är tvådelat. Den första delen av syftet ämnar att 

beskriva i vilken utsträckning svenska hotellbranschen utnyttjar de nya möjligheterna 

med sociala medier för att bygga relationer genom att skapa dialog med sina kunder. Då 

Falkheimer och Heide (2014) menar att de sociala plattformarna bjuder in till ökad 

tvåvägskommunikation och har blivit ett intressant verktyg för organisationer att 

kommunicera med sina konsumenter vill vi undersöka om fenomenet kommit att 

implementeras i den svenska hotellbranschen. Braojs-Gomez et al. (2015) samt Kim et 

al. (2015) skriver att kunskapen ute i organisationerna är begränsad om hur de sociala 

medierna ska implementeras för att fördelarna ska utnyttjas maximalt, vilket leder till att 

vi vill undersöka om det även gäller för den svenska hotellbranschen. 

 

Den andra delen av syftet har vuxit fram ur det första, där vi kommer att undersöka 

hotellens synsätt på public relations eftersom forskning om hur svenska hotellkedjor ser 

på public relations saknas. 
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4.1 Frågeställningar 
För att besvara studiens konkreta syfte har vi ställt upp följande frågeställningar: 

 

1. Vilka sociala medier använder hotellen för att kommunicera med omgivningen 

samt vilka skillnader finns det i användandet beroende på demografi och 

geografi? 

För att få en grundförståelse för hur användandet ser ut vill vi ta reda på vilka kanaler 

som används för att kommunicera på sociala medier. Genom att ta reda på vilka medier 

som oftast används kan vi även koppla det till Kaplan och Haenleins (2010) 

kategorisering av sociala medier. Av eget intresse och nyfikenhet vill vi även undersöka 

om det möjligtvis finns några skillnader inom populationen för att få mer nyans i 

materialet.  

 

2. Vilka dialogiska principer använder hotellen på sociala medier?  

För att besvara den första delen av studiens konkreta syfte vill vi undersöka hur sociala 

medier hjälper hotellen att skapa dialog. Frågeställning 2 hjälper oss att skapa förståelse 

för sociala mediers påverkan av dialogen mellan hotell och kunder. För att analysera 

dialogen kommer vi att ta hjälp av Kent och Taylors (1998) fem dialogiska principer för 

dialog på internet.  

 

3. Vad anser hotellen om sin nuvarande relation till sina kunder?  

Frågeställning 3 hjälper oss att besvara den andra delen av studiens konkreta syfte. För 

att mäta public relations använder vi oss av Hon och Grunigs (1999) variabler för 

lyckade relationer. Vi tror att en positivare syn på public relations även leder till att 

hotellen utnyttjar sociala medier bättre för att skapa dialog. 

 

Våra slutsatser ska förhoppningsvis bidra till att hjälpa företag inom hotellbranschen 

som vill utveckla sin verksamhet genom skapande och vidmakthållande av goda 

kundrelationer på sociala medier. Studien kan även bidra till nya insikter om hur 

svenska hotell kan stärka sina kundrelationer med hjälp av sociala medier genom 

möjligheterna till dialog.  
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4.2 Avgränsningar  
För att underlätta den empiriska insamlingen avgränsar vi undersökningen till de hotell 

som ingår i Sveriges tre största kedjor, Best Western, Nordic Choice Hotels och 

Scandichotels. Det gör vi eftersom vi enkelt kan få tag på en förteckning samt 

kontaktuppgifter till samtliga hotell. Eftersom problemformuleringen handlar om den 

svenska hotellbranschen och inte specifikt hotell som ingår i kedjor leder det till att 

generaliseringsmöjligheterna till hela branschen begränsas. Däremot får vi genom 

avgränsningen stora möjligheter att uttala oss om hela populationen. Den empiriska 

avgränsningen gör vi eftersom populationen, om vi undersöker samtliga hotell i Sverige, 

blir för svårhanterlig i förhållande till undersökningens omfattning och tidsram.  

 

Studien utförs ur ett organisatoriskt perspektiv och ger endast svar ur hotellens 

perspektiv då inte några kunder tillfrågas i undersökningen, därmed omfattas inte 

kundperspektivet.  
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5 Metod 
I femte kapitlet redogör vi för forskningens ansats, metodval, population, urval och 

bortfallsanalys. I kapitlet redogörs även för undersökningens validitet & reliabilitet, 

metodinstrument samt tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas med en metodreflektion samt 

ett forskningsetiskt resonemang. 

 

5.1 Forskningsansats 

Det finns två olika sätt att som forskare förhålla sig till teori och empiri, vilket är en 

induktiv och deduktiv ansats. Den induktiva ansatsen innebär att i undersökningens 

första fas samlas empiri in, där avsikten är att finna generella mönster som kan 

utvecklas till teorier eller begrepp. Att utföra en undersökning från empiri till teori är en 

enkel förklaring på den induktiva ansatsen. I undersökningen har vi istället med 

teorierna om public relations, de dialogiska principerna och klassificering av sociala 

medier som grund, samlat in empiri för att sedan stödja våra resonemang och slutsatser 

på vad teorierna föreslår. Undersökningen landar därför i en deduktiv forskningsansats 

då vi går från teori till empiri. (Johannessen & Tufte, 2003) 

 

Forskningsprocessen startades genom en teorigenomgång där vi fördjupade oss i ämnet 

om public relations och internets påverkan på dialogen, vilket är hörnstenarna i 

undersökningen. Teori och litteraturgenomgången ledde fram till ett konkret syfte och 

för att besvara det formulerade vi tre forskningsfrågor som var och en bidrar till att 

besvara undersökningens konkreta syfte.  

 

5.2 Val av metod  

Då vi syftade till att generalisera studiens resultat till hela populationen ansåg vi det 

vara lämpligast att utföra en kvantitativ frågeundersökning där svarspersonerna vars 

tankar utgjorde studieobjekten. Den kvantitativa metoden beskrivs enligt Ekström och 

Larsson (2010) som den bästa metod inom samhällsvetenskapen för att studera attityder 

eller beteenden hos en grupp människor som inte går att observera direkt. Kvantitativa 

metoder fungerar bäst när det är viktigt att sätta siffror på undersökningsmaterialet 

(Eliasson, 2013).  
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Kvantitativa metoder i form av frågeundersökningar ger ett överlägset sätt att 

argumentera i en kultur präglad av rationalitet. Ekström och Larsson (2010) menar att 

metoden ofta används då ett större material ska sammanställas och analyseras, vilket 

stämde överens med undersökningens syfte. Frågeundersökningen utfördes genom en 

webbenkät för att på så sätt nå respondenterna snabbt, enkelt och på samma sätt.  

 

5.3 Population och urval 
En population kan beskrivas som den avgränsade mängd individer, objekt eller 

händelser som studeras vid en statistisk undersökning. Populationen i en undersökning 

är därmed den grupp som forskaren vill generalisera det slutliga resultatet på. I studien 

utgjordes undersökningens population av samtliga hotell i Sverige som är anknutna till 

någon av de tre största kedjorna Nordic Choice Hotels (84 st), Scandichotels (79 st) och 

Best Western (81 st). Totalt utgörs populationen av 244 analysenheter.  

 

I många studier undersöks inte hela populationen då det ofta handlar om stora grupper, 

istället görs då ett urval ur den population som ska undersökas. I vår undersökning 

skickade vi ut enkäten med tillhörande följebrev till samtliga hotell, vilket betyder att 

urvalsramen är densamma som hela populationen. Vi har därmed utfört en 

totalundersökning med ett totalurval då vi hade möjlighet att undersöka hela 

populationen. 

 

5.3.1 Hotellkedjorna 

Best Western  

Hotellkedjan grundades 1946 i USA och samtliga hotell är privatägda, vilket innebär att 

inget hotell är det andra likt. Best Western har över 4000 hotell i 100 länder runt om i 

hela världen och arbetar med fyra centrala nyckelord som är kvalitet, personlighet, 

internationellt och omtanke. (bestwestern.se, 2016)  

 

Nordic Choice Hotels 

Hotell som ingår i Nordic Choice Hotels är: Clarion hotel, Clarion collection, Quality 

hotel, Comfort hotel samt 10 fristående hotell. Nordic Choice grundades 1990 och totalt 

finns det idag 184 hotell i fem länder. Hotellen drivs både som fristående och under 

franchiseavtal. (nordicchoicehotels.se, 2016) 
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Scandichotels  

Med affärsidén att driva hotellverksamhet inom mellanklassegmentet grundades 

Scandic hotels 1963 och har sedan dess varit pionjär och drivit utvecklingen av 

hotellbranschen. Scandic har närmre 230 hotell fördelat i sju länder i Europa, varav 

flertalet i de nordiska länderna. Scandic har genom ägts av bland annat Hilton, men ägs 

numera av riskkapitalbolaget EQT. (scandichotelsgroup.com, 2016)  

 

5.3.2 Bortfallsanalys 
Bortfall utgörs av data som var avsedd att registreras men som inte blev det. I alla 

undersökningar förekommer bortfall och det är relevant att få en förklaring på orsaken 

till bortfallet. Därmed behöver vi klargöra två begrepp som benämns för externt och 

internt bortfall. Det externa bortfallet utgjordes av dem som valde att inte delta i 

enkätundersökningen. I vår studie bestod det externa bortfallet av 130 enheter, varav sju 

hotell svarade att de inte kunde medverka i undersökningen då hotellen varit stängda på 

grund av renovering eller nyöppning. Ytterligare två utskick kom till fel hotell som inte 

ingick i hotellkedjan. Resterande 121 enheter var bortfall av okänd anledning som 

Esaiasson et al. (2010) beskriver som ett naturligt bortfall som vi inte har någon 

information om, vilket exempelvis kan handla om ovilja, ointresse eller tidsbrist.  

 

Genom att göra varje fråga i enkäten obligatorisk för att kunna gå vidare och svara på 

resterande frågor fick vi inte något internt bortfall. Esaiasson et al. (2010) menar att den 

typen av bortfall annars är vanligt då många gärna hoppar över en eller flera frågor i 

enkäter. Totalt består urvalet och populationen av 244 analysenheter varav 114 

svarande.  

 

I tabell 1 ser vi undersökningens svarsfrekvens. I kolumnen för Antal hotell redovisas 

antalet som tillhör kedjan i Sverige.  

 

 
Tabell 1: Svarsfrekvens fördelat på respektive kedja. Egen 
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Alla kvantitativa undersökningar har generaliserade anspråk. För att kunna generalisera 

sitt resultat till hela populationen krävs att urvalet är representativt och motsvarar hur 

hela populationen ser ut skriver Trost (2012). I vårt fall har vi tagit ett så kallat 

totalurval då alla analysenheter som ingår i populationen också ingår i urvalet. På så sätt 

har vi inte stött på problematiken med att ta ett representativt urval för att kunna 

generalisera resultatet till hela populationen. Vi har däremot ett externt bortfall på 130 

enheter vilket gör att undersökningens totala svarsfrekvens ligger på 47 %. Enligt 

Statistiska centralbyrån (1997) går det inte att säga vad en acceptabel svarsfrekvens är, 

utan det måste ställas i relation till populationen och andra faktorer. För att ytterligare 

säkerställa att vi har en acceptabel svarsfrekvens jämförde vi med en annan 

undersökning som också bygger på ett totalurval, utgiven av Riksrevisionen (2013). De 

hade en total svarsfrekvens på 32 % och i förhållande till det ligger vi på en bra nivå. De 

ansåg dock att 32 % var något lågt, men gjorde bedömningen att eftersom det inte fanns 

några signifikanta skillnader mellan olika grupper inom populationen fanns det inte 

heller några skillnader i urvalet som skulle leda till ett snedvridet resultat. 

(Riksrevisionen, 2013)  

 

Då vi inte finner några mönster bland de uteblivna svaren, exempelvis att en viss kedja 

har anmärkningsvärt lågt deltagande anser vi 47 % svarsfrekvens som en acceptabel 

nivå för att generalisera resultatet till populationen. Enligt Trost (2012) är en vanlig 

acceptabel svarsfrekvens bland svenska frågeundersökningar 50-70 % vid 

slumpmässiga urval. Då vi ligger på 47 % vid ett totalurval gör vi bedömningen att även 

om samtliga analysenheter hade svarat på enkäten skulle inte det påverka resultatet 

nämnvärt. Vid för låg svarsfrekvens riskerar resultatet att bli något snedvridet i form av 

över- eller underskattning. Det är enligt oss sannolikt att de som svarar på enkäten har 

en positivare attityd till sociala medier än de som inte svarat, dock har vi inte haft 

möjlighet att mäta det. Eftersom det inte finns några mönster bland bortfallen gör vi 

bedömningen att det inte finns några skäl till att anta att resultatet skulle bli snedvridet 

då bortfallen i princip är lika stora inom olika kategorier.  
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5.4 Validitet och Reliabilitet  
Vid utförandet av en undersökning är det viktigt att den är trovärdig, därför finns det två 

viktiga begrepp som forskaren bör förhålla sig till vilka är validitet och reliabilitet. 

 

Validitet handlar om att undersökningen mäter det den avser att mäta. Validiteten i en 

forskningsstudie grundas inte enbart på analysen utan på hela arbetsprocessen som 

bland annat bygger på de teorier studien utgått ifrån, användandet av relevanta metoder, 

kvaliteten och tillförlitligheten i enkätfrågorna samt om analysens tolkningar är 

hållbara. (Esaiasson et al. 2010)  

 

Esaiasson et al. (2010) beskriver att de tre vanligaste definitionerna på god validitet är 

överensstämmelse mellan den teoretiska definitionen och de operationella indikatorerna, 

frånvaro av systematiska fel och att forskaren mäter det som avses att mäta. Vi har 

genomgående strävat efter definitionerna för god validitet i studien. För att minska 

avståndet mellan den teoretiska definitionen och de operationella indikatorerna använde 

vi oss av redan testade och accepterade mätbara begrepp. För att uppnå god validitet 

utformade vi ett konkret syfte och tydliga frågeställningar för att därmed vara på det 

klara med vad som verkligen skulle undersökas. Vid datainsamlingen beskriver 

Esaiasson et al. (2010) att det är viktigt att bedöma svarens sanningshalt och eftersom 

alla registrerade svar från enkäten var anonyma bedömer vi att undersökningens 

sanningshalt i svaren är höga.        

   

För att uppnå hög validitet är det också viktigt med hög reliabilitet då validiteten aldrig 

kan bli bättre än reliabiliteten. Reliabilitet handlar om undersökningen är pålitlig eller 

inte. Det handlar om hur väl undersökningen mäter det den avser att mäta där 

reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggrant de bearbetats. 

Studiens reliabilitet besvarar frågan om vi kan lita på att undersökningen framställda 

resultat ger samma svar vid upprepning under liknande förhållande. Esaiasson et al. 

(2010) menar att det är viktigt att andra kan kontrollera studiens resultat. Desto mer vi 

kan lita på vårt resultat, desto högre reliabilitet har undersökningen. Bristande 

reliabilitet har vi aktivt försökt undvika genom att vid enkätutformningen strävat efter 

att ha så lättförståeliga frågor som möjligt där instruktionerna var tydliga för att undvika 

missförstånd hos respondenterna.  
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5.5 Utformning av metodinstrument 
Vi utformade en digital enkät i datorprogrammet Google Forms som via e-mail 

skickades ut till samtliga hotell i Sverige som ingår i kedjorna Best Western, Nordic 

Choice Hotels och Scandichotels. Esaiasson et al. (2010) menar att en enkät bör vara 

utformad efter fyra grundläggande faktorer vilka är, estetiskt tilltalande, ordning och 

reda, frågornas ordningsföljd och formulärets omfång. Vid enkätens 

utformningsprocess arbetade vi efter ovanstående faktorer för att enkäten skulle bli så 

professionell och fullständig som möjligt. För att enkäten skulle bli tydlig och 

överskådlig delade vi även in den i tre kategorier efter teman. Ejlertsson (2014) skriver 

att den första grundregeln vid utformningen är att frågorna indelas efter teman för att 

den inte ska riskera att uppfattas som rörig av respondenten. Inledningen av enkäten 

utgjordes av bakgrundsvariabler (se bilaga A samt operationalisering) följt av ett avsnitt 

som frågar om respondentens syn på hotellets användning av sociala medier, vilket 

följde naturligt efter bakgrundsfrågorna. Det avslutande avsnittet i enkäten frågar om 

respondentens syn på relationerna med kunderna och på så sätt följer enkäten en logisk 

ordningsföljd indelad efter kategorier för att undvika att den uppfattas som rörig. Viktigt 

för oss var enkätens omfång som skulle uppfattas som kort och koncis, därför tänktes 

varje enkätfråga noggrant igenom för att undvika överflödig information. Enkäten 

(bilaga A) innehöll 23 frågor och påståenden som tog cirka tre minuter att besvara.  

 

Till bakgrundsfrågorna användes en nominalskala då de bestod av faktafrågor. Enligt 

Edling och Hedström (2003) innebär en nominal skalnivå att svarsalternativen bara 

klassificerar olika kategorier utan inbördes ordning. I andra avsnittet användes dels 

nominalskalor på faktafrågorna, men även ordinalskalor till de frågor som mäter 

frekvensen i hur ofta inlägg publiceras. På ordinal skalnivå kan vi enligt Edling och 

Hedström (2003) rangordna alternativen från lägsta till högsta, däremot kan vi inte säga 

att avståndet mellan alternativen är lika stora. Till resterande frågor i enkäten använde vi 

en femgradig likertskala. Vi ansåg att genom att använda en femgradig skala blir det 

tillräckligt nyanserat, dessutom skulle en ökning till sju steg enligt Kylén (2004) inte 

tillföra ytterligare information vid bearbetningen. Skalan gick från ytterligheterna 

“instämmer inte alls” till “instämmer helt”. Författaren menar även att respondenten 

får större frihet när endast ytterligheterna är definierade då vi har undvikt ord som 

exempelvis “ganska” och “till viss del” då de lämnar för stort tolkningsutrymme. 
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5.6 Tillvägagångsätt  
Det är av betydelse att alla respondenter vid en enkätundersökning uppfattar frågorna på 

samma sätt, därför lät vi två försökspersoner som tidigare varit aktiva inom 

hotellbranschen utföra enkäten innan vi skickade ut den. Efter samtal och feedback 

kunde vi göra vissa justeringar gällande frågeformulering och variabelvärden. En 

slutversion konstruerades och lästes igenom av försökspersonerna igen innan den 

skickades ut till respondenterna via e-mail onsdag den 27 april. Mailadresserna fann vi 

på hotellkedjornas egna hemsidor, med undantag från Best Western där vi fick en lista 

skickad till oss.   

 

Ejlertsson (2014) menar att det är viktigt att skicka ut enkäter på en tidpunkt där den 

inte krockar med andra aktiviteter. Vi gjorde bedömningen att det är mest intensivt för 

hotell vid in-och utcheckning, varför vi valde att skicka ut enkäten senare på 

eftermiddagen. Vi räknade med att det var lämpligast att skicka ut enkäten mitt i 

veckan, bortom första dagarnas stress men med utrymme att besvara enkäten vid ett 

senare tillfälle samma vecka.  

 

För att minska antalet bortfall samt motivera respondenterna att besvara enkäten 

utformade vi ett följebrev (Bilaga B), vars syfte främst låg i att skapa motivation och 

informera vad undersökningen handlade om. Genom att skicka ut ett följebrev i 

samband med enkäten ökade vi chanserna att få högre svarsfrekvens. Av tips som 

presenteras av Esaiasson et al. (2010) utformade vi följebrevet på ett strukturerat sätt där 

vi i inledningen presenterade oss själva och förklarade undersökningens bakgrund och 

syfte samt gav en beskrivning av vilka personer som valts ut för att genomföra enkäten 

och varför. Vi tackade på förhand samt gav en kort beskrivning om hur svaren kommer 

att behandlas. Följebrevet avslutades med en direktlänk till enkäten samt 

kontaktuppgifter till oss vid eventuella frågor.   

 

Förutom följebrevet är även påminnelser en annan viktig del i arbetet med att uppnå 

högsta möjliga svarsfrekvens menar Esaiasson et al. (2010) och enligt Ejlertsson (2014) 

anses två påminnelser vara det optimala. Därför skickade vi ut två kortfattade och enkla 

påminnelser till respondenterna via e-mail, där de som redan svarat på enkäten tackades 

för hjälpen samtidigt som de som inte svarat uppmanades till att göra det så fort som 

möjligt.  
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Då vi under arbetets gång varit tvungna att ta hänsyn till tidsaspekten skickades den 

första påminnelsen ut redan den 2:a maj och den sista skickades ut till respondenterna 

den 4:e maj. Den första påminnelsen resulterade i ungefär 30 nya svar och den andra i 

ytterligare ett 20-tal. I påminnelserna förklarade vi för hotellen att undersökningens 

trovärdighet kommer att öka desto fler svar vi får in, därav påminnelseutskicket. 

 

5.6.1 Operationalisering 
Vid en operationalisering försöker forskaren översätta det abstrakta och egentligen 

omätbara begreppet till något mer konkret och mätbart. Med ett antal frågor försöker 

forskaren därmed fånga in det som anses vara centralt för de begrepp som ska mätas. 

(Johannessen & Tufte, 2003) 

 

I en kvantitativ metod är operationaliseringen speciellt viktig då egenskaper måste 

kvantifieras och kategoriseras på ett så exakt sätt som möjligt, vilket leder in oss på 

enkäten som är det verktyg vi samlat in den kvantitativa datan genom. Nedan följer en 

djupgående beskrivning av undersökningens operationalisering: 

 

Kontrollvariabel 

1.  Vilken kedja tillhör hotellet? 

Variabelvärden: Nominalskala med alternativen “Best Western” - “Nordic Choice 

Hotels” - “Scandichotels” 

 

Syfte med fråga 1: Om vissa kedjor tillämpar någon kommunikationsstrategi som 

samtliga hotell i kedjan måste förhålla sig till kan det påverka resultatet. Därför ville vi 

ha möjligheten att kunna kontrollerna den faktorn.   

 

Bakgrundsvariabeler 

2.  Tillhör hotellet någon av storstadsregionerna? (Stockholm, Göteborg eller 

Malmö) 

Variabelvärden: Nominalskala med alternativen “Ja” - “Nej” 
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3.  Hur många rum finns det på hotellet? 

Variabelvärden: Intervallskala med alternativen “0-100” - “101-200” - “201-300” - 

“301+” 

 

Syfte med fråga 2 och 3: Vi ville undersöka geografiska och demografiska faktorer för 

att se om det fanns några skillnader i hur väl hotellen anpassat sig till de nya 

möjligheterna med sociala medier beroende på demografiska och geografiska faktorer. 

På så sätt hjälpte det oss att besvara forskningsfråga 1 i studien - Vilka sociala medier 

använder hotellen för att kommunicera med omgivningen samt vilka skillnader finns det 

i användandet beroende på demografi och geografi? 

 

4.  Vad är din befattning på hotellet? 

Variabelvärde: Fri text  

Syfte med fråga 4: Att ta reda på respondentens befattning hjälper oss att kontrollera att 

enkäten besvaras av en behörig person som ansvarar över verksamheten eller de sociala 

medierna. 

 

5.  Använder hotellet sociala medier för att kommunicera med omgivningen? 

Variabelvärden: Nominalskala med alternativen “Ja” - “Nej”  

 

Syfte med fråga 5: Om hotellet ej använder sociala medier är det inte lämpligt att 

respondenten fortsätter att svara på enkäten. Därför länkades svaret ”nej” direkt till sista 

sidan där enkäten skickades in. 

 

Klassificering av sociala medier 

Med Kaplan och Haenleins (2010) klassificering av sociala medier som grund ville vi 

analysera vilka kanaler organisationerna använder. Genom att koppla 

kommunikationskanalerna som användes till författarnas klassificering kunde vi uttala 

oss om hur organisationen framställer sig själva. 

 

6.  Vilket/vilka sociala medier använder ni för att kommunicera med omgivningen? 

7.  Vilket av alternativen ovan använder ni i störst utsträckning? 

Variabelvärden: Nominalskala med alternativen “Facebook” - “Instagram” - “Twitter” - 

“Snapchat” - “Företagsblogg” - “Övrigt”  
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Enligt soi2015 är Facebook, Instagram och Twitter de tre största sociala nätverk i 

Sverige. Snapchat är det senaste tillskottet av sociala medier där framförallt användarna 

domineras av personer upp till 25 år. I Sverige är det endast 1 % färre internetanvändare 

som använder Snapchat än Twitter, därav ville vi inte exkludera det som ett alternativ.  

 

Syfte med fråga 6 och 7: Vi ville ta reda på vilka sociala medier som används samt 

vilket som används i störst utsträckning för att kunna klassificera in de sociala medierna 

i Kaplan & Haenleins (2010) modell för mediarikhet, självpresentation, 

självutlämnande samt social närvaro. På så sätt hjälpte det oss att besvara 

forskningsfråga 1 i studien - Vilka sociala medier använder hotellen för att 

kommunicera med omgivningen samt vilka skillnader finns det i användandet beroende 

på demografi och geografi? 

 

Dialog 

Utifrån vad Kent och Taylor (1998) föreslår som fem principer för ett framgångsrikt 

arbete med dialog på internet, ställde vi frågor kring hur organisationen arbetar för att 

skapa en dialog med sina konsumenter. Här ville vi mäta de fem dialogiska principer för 

ett framgångsrikt arbete med dialog. De nedanstående frågorna som berör dialogen 

hjälpte oss att besvara forskningsfråga 2 i studien - Vilka dialogiska principer använder 

hotellen på sociala medier?  

 

 8. Hur ofta publicerar ni nytt innehåll på sociala medier? 

Variabelvärden: Ordinalskala med alternativen “Aldrig” - “Mer sällan än varje månad” 

- “Varje månad” - “Varje vecka” - “Varje dag”  

 

Syfte med fråga 8: Syftet var att mäta variabeln genererandet av återkommande 

besökare. Kent och Taylor menar att de plattformar som hålls uppdaterade skapar högre 

värde för konsumenterna vilket får dem att återkomma till plattformen. 

 

9. Vilket av följande alternativ är viktigast för er när ni publicerar innehåll?   

Variabelvärden: Nominalskala med alternativen “Att det har en tilltalande grafisk 

design/visuellt utseende” - “Att det uppfattas som trovärdigt“ 
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Syfte med fråga 9: Syftet var att mäta variabeln informationens användbarhet. 

Författarna menar att det innehåll som en organisation förmedlar ska vara trovärdigt 

hellre än att ha en välproducerad grafisk design. 

 

10. I hur stor utsträckning länkar eller taggar ni till andra sidor i era inlägg och 

kommentarer?  

Variabelvärden: Ordinalskala med alternativen “Aldrig” - “Nästan aldrig” - “Ibland” - 

“Ganska ofta” - “Alltid”  

 

Syfte med fråga 10: Syftet var att mäta regeln för att behålla besökare. Författarna 

menar att om en potentiell kund besöker en organisations plattform är det för att få mer 

kunskap om dem, inte för att länkas vidare till andra plattformar, det kan istället leda till 

att besökarna aldrig mer återvänder till plattformen.  

 

11. Användare har möjlighet att kommentera och lämna feedback på hotellets 

publicerade inlägg på sociala medier 

12. Hotellet besvarar kommentarer och feedback på publicerade inlägg från 

användare 

Variabelvärden: En femgradig likertskala med alternativen “Instämmer inte alls” – 

instämmer helt” 

 

Syfte med fråga 11 och 12: Syftet var att mäta variabeln dialogiska loopen. Författarna 

menar att det måste finns en möjlighet för organisationen att svara och bemöta 

publikens funderingar, men det ska även finnas personer på organisationen som 

verkligen gör det. De menar också att själva svaret är grunden i den dialogiska loopen. 

 

13. Inläggen utformas olika beroende på vilken plattform som det publiceras på 

(ex. delas samma bild på både Facebook och Instagram) 

Variabelvärden: En femgradig likertskala med alternativen “Instämmer inte alls” – 

instämmer helt” 

 

Syfte med fråga 13: Syftet var att identifiera de institutionella gränssnitten. Författarna 

menar att plattformarna bör vara dynamiskt och seriöst utformade, samt tillåta alla 

potentiella målgrupper att utforska den information som kommuniceras.  
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Organisationen måste se ur ett helhetsperspektiv på den kundkrets som kan tänkas söka 

sig till plattformarna, då alla användare inte kan nås av teknisk design och animationer 

är det viktigt att anpassa innehållet till den specifika kanalen.  

 

Public relations 

För att ställa lämpliga frågor som bäst mäter respektive variabel för public relations har 

vi utgått från Hon och Grunigs (1999) förslag. I undersökningen har vi utgått från deras 

förslag till frågor för att mäta respektive variabel, men anpassat dem så de tar 

organisationens perspektiv. Under samtliga frågor om public relations fick respondenten 

fylla i det alternativ som stämmer bäst överens med deras åsikt på en femgradig 

likertskala med värdena “instämmer inte alls” till “instämmer helt”. Genom att mäta 

hotellens syn på relationen hjälpte det oss att besvara forskningsfråga 3 i studien - Vad 

anser hotellen om sin nuvarande relation till sina kunder?  

 

14. Både hotellet och kunderna gynnas av en god relation (notera även relationer 

utanför sociala medier) 

Syfte med fråga 14: Syftet var att identifiera hotellets syn på tillfredsställelse.  

 

15. Hotellet och kunderna lyssnar på varandras åsikter 

16. Kunderna är oftast samarbetsvilliga när det dyker upp problem 

 

Syfte med fråga 15 och 16: Syftet var att identifiera hotellets syn på ömsesidighet. 

 

17. Hotellet uppfyller sina löften till kunderna  

 

Syfte med fråga 17: Syftet var att identifiera hotellets syn på förtroende. 

 

18. Hotellet känner lojalitet mot kunderna 

19. Hotellet upplever att kunderna bidrar med att skapa en långsiktig relation 

Syfte med fråga 18 och 19: Syftet är att identifiera hotellets syn på engagemang. 

 

20. Hotellet tar extra bra hand om kunder som ni i efterhand vet premierar er på 

något sätt 

Syfte med fråga 20: Syftet var att identifiera hotellets syn på bytesrelation. 
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21. Hotellet känner stor omsorg för kunderna 

Syfte med fråga 21: Syftet var att identifiera hotellets syn på gemensamma relationer. 

 

22. Hotellet vill ha övertaget i relationen med kunderna 

Syfte med fråga 22: Syftet var att identifiera hotellets syn på ömsesidighet 

 

23. Generellt sett: hotellet är nöjd med sin nuvarande relation 

Syfte med fråga 23: Syftet var att identifiera hotellets syn på tillfredsställelse. 

 

 

5.7 Metodreflektion 
Om en metod är lämplig eller inte beror på undersökningens ändamål. Metoden bör 

därför inte vara förutbestämd utan snarare anpassas efter studiens syfte. 

 

Vår undersökning hade likt många andras varit möjligt att utföra även på annat sätt. 

Istället för en kvantitativ frågeundersökning hade det varit tänkbart att genomföra 

kvalitativa samtalsintervjuer för att därmed kunna göra djupare analyser och finna 

förståelse för hur enskilda hotell kan integrera sociala medier för att bygga relationer 

med sina kunder genom att skapa dialog. Med den typen av metod hade det förmodligen 

gett oss fördjupad förståelse om respondentens tankar kring ämnet.  

 

Ytterligare ett alternativ till metod som vi övervägde var att analysera hotellens aktivitet 

på sociala medier genom att göra en kvantitativ innehållsanalys för att vi på så sätt 

själva skulle kunna se och uttala oss om hur hotellen arbetar med sociala medier och 

inte endast vad de själva anser sig att de gör. Då studiens ena syfte var att undersöka 

hotellens synsätt valde vi att utesluta den metoden eftersom vi inte kunde undersöka det 

med hjälp en innehållsanalys. 

 

Metodvalet av en kvantitativ frågeundersökning motiveras med att vi ansåg verktyget 

vara det mest lämpade för att besvara studiens konkreta syfte och frågeställningar. Valet 

grundas på att vi ville fånga upp så många respondenter som möjligt för att resultatet 

skulle kunna generaliseras till hela populationen, vilket skulle bli mer problematiskt 

med exempelvis kvalitativa intervjuer.  
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Vidare grundas valet av metod på att vi syftade till att finna en förklaring på hur 

användandet ser ut idag, snarare än att finna förståelse, vilket är typiskt kvalitativt 

(Teorell & Svensson, 2007). Då vi ämnade undersöka den objektiva (om det finns en 

sådan) verkligheten valde vi dock att distansera oss från respondenterna och materialet 

då våra tankar och meningsskapande inte ska komma i vägen för analysen. Vi ville även 

finna mönster och lagbundna samband vilket enligt Teorell och Svensson (2007) är 

typiskt för en kvantitativ metod.  

 

5.7.1 Instrumentreflektion  
Generella fördelar med enkäter är att forskaren oftast når ett större antal respondenter på 

kortare tid. En annan fördel är att respondenterna själva kan välja när och vart de vill 

besvara enkäten menar Ejlertsson (2014). Enkäten kunde enkelt nås via en direktlänk i 

följebrevet, vilket förhoppningsvis gjorde att de flesta valde att besvara enkäten direkt 

och inte skjuta upp det, vilket var relevant för oss då tidsaspekten varit betydande. 

Webbenkäten gjorde det möjligt för oss att nå ut till samtliga respondenter på ett snabbt, 

enkelt och kostnadsfritt sätt, varför vi valde att använda en digital enkät som verktyg.  

 

Det finns även negativa aspekter att reflektera över när det kommer till webbenkäter. 

Ejlertsson (2014) menar att det under de senaste decennierna blivit allt färre som deltar i 

enkätundersökningar och därmed är det viktigt att enkätens utformning sker enligt 

rekommendationer för att uppnå högsta möjliga svarsfrekvens. Eftersom internet är ett 

snabbt medium är det inte omöjligt att respondenterna rusar igenom webbenkäten utan 

någon större eftertanke. Webbenkäten tvingar oss även att lita på tekniken, men vi 

gjorde ändå bedömningen att fördelarna med en webbenkät övervägde nackdelarna. 

(Esaiasson et al. 2010) 

 

För att ytterligare stärka undersökningens resultat skulle en triangulering av metod 

kunna göras. En triangulering innebär enligt Bryman (1995) att den kvantitativa och 

kvalitativa metoden används och kombineras för att överlappa varandras styrkor och 

svagheter. Eftersom undersökningen tappar aspekten med den djupare förståelsen kan 

den även göras kvalitativ, därav kan en triangulering göras.  
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5.8 Forskningsetiskt resonemang  
Under hela arbetets gång har vi tagit hänsyn till den rådande forskningsetiken som 

Vetenskapsrådet ger ut. Alla studier som involverar människor har krav på sig att 

uppfylla de forskningsetiska regler om hänsyn och respekt för de personer som ingår i 

undersökningen. Det grundläggande individskyddet kan sammanfattas i fyra allmänna 

huvudkrav på forskning, kraven benämns som Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet, 2015)  

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda respondenter om 

studien, vad den går ut på samt hur studiens resultat ska användas (Vetenskapsrådet, 

2015). Genom följebrevet informerades samtliga respondenter om de aspekterna. 

Samtyckeskravet innebär att alla deltagare själva har rätten att bestämma över sitt 

medverkande (Vetenskapsrådet, 2015). Vi anser att vi tagit hänsyn till det vid 

utskickandet av enkäten eftersom vi endast bett om respondenternas hjälp, då de själva 

har haft valet att fylla i enkäten eller inte. Allting har varit frivilligt och enkäten har när 

som helst kunnat avbrytas utan att några svar registreras. Konfidentialitetskravet innebär 

att forskaren behandlar de personuppgifter som ingår i undersökningen konfidentiellt 

(Vetenskapsrådet, 2015). Det har vi tagit hänsyn till genom att låta respondenterna 

förbli helt anonyma genom att endast ställa frågor om vilken kedja de tillhör samt om de 

ligger i någon storstadsregion och inte specifika frågor där enskilda hotell exponeras. På 

så sätt har vi inte kunnat identifiera enskilda hotell eller personer vilket varit viktigt för 

oss. Vad vi bör förhålla oss till är att vi saknar möjlighet att säkerställa att Google som 

distribuerar enkätverktyget inte hämtar in information om respondenterna. Vi anser 

dock denna risk som minimal då Google inte skulle få ut någon mer specifik 

information om hotellen än vad som presenteras i följande resultatkapitel. Om de vill 

hämta information om organisationer och deras beteenden på sociala medier finns det 

betydligt lättare medel att använda. Det fjärde och sista kravet är Nyttjandekravet, vilket 

innebär att det material som samlas in enbart får användas för forskningsändamålet 

(Vetenskapsrådet, 2015). Genom att inte använda resultatet till någonting annat än att 

besvara studiens syfte med förhåller vi oss till det kravet.  
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6 Resultat och analys 
I sjätte kapitlet presenteras det insamlade empiriska materialet följt av en analys för 

respektive forskningsfråga där vi återkopplar till studiens teoretiska referensram.  

 

6.1 Vilka sociala medier använder hotellen för att kommunicera med 
omgivningen samt vilka skillnader finns det i användandet beroende 
på demografi och geografi? 
 
Nedan följer empiriska siffror som hjälper oss att besvara frågeställning 1. 

Procentantalen i tabellerna är avrundande utan decimaler till heltal.  

 

För att få en grundförståelse för hur utbredd användningen av sociala medier är tog vi 

reda på hur många av hotellen som använder sig av sociala medier. Resultatet visar att 

98 % av hotellen använder sig av sociala medier för att kommunicera med 

omgivningen.  

 

Tabell 2 anger de sociala medier som hotellen använder sig av i kommunikationssyfte. 

Facebook används av 99 %, sedan kommer Instagram med 77 %. Därefter följer ett stort 

gap till 11 % av hotellen som uppgav sig använda Twitter, Snapchat 4 %, företagsblogg 

5 % samt övriga medier 10 %. De övriga alternativen som uppgavs var bland annat 

Linkedin och Youtube.  

 
n=112 

Tabell 2: De sociala medier som används, egen 
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Diagram 1 visar att Facebook, med 76 % är den sociala medieplattform som hotellen 

använder sig av i störst utsträckning. Lite mindre än en fjärdedel av hotellen (23 %) 

använder Instagram i störst utsträckning. Endast 1 % uppgav sig att använda övrigt, där 

Linkedin uppgavs som det vanligaste.  
 

 
n=112 

Diagram 1: De sociala medier som hotellen använder sig av i störst utsträckning, egen 

 

Tabell 3, 4 och 5 visar i andel procent hur ofta nytt innehåll publiceras på sociala medier 

samt antalet plattformar som används beroende på om hotellet tillhör någon av 

storstadsregionerna samt storlek på hotellet (antal rum). 

 

 
n=112 

Tabell 3: Uppdateringsfrekvens-geografi, egen 
 

 
n=112 

Tabell 4: Uppdateringsfrekvens-demografi, egen 
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n=112 
Tabell 5: Antal medier-geografi, egen 

 

 

6.1.1 Analys – Frågeställning 1 

Som vi i teorigenomgången nämner har Kaplan och Haenlein (2010) delat in sociala 

medier i sex kategorier baserat på karaktär. Beroende på vilka sociala medier hotellen 

använder sig av kan vi klassificera in hotellen i följande teorier: Mediarikhet, Social 

närvaro, Självpresentation och Självutlämnande. Eftersom 98 % av hotellen använder 

sig av sociala nätverkssidor som exempelvis Facebook kan vi i figur 4 utläsa att hotellen 

både har hög självpresentation och självutlämnande. Det innebär att hotellen genom att 

ha skapat egna profiler på sociala nätverkssidor därmed har hög kontroll och 

styrningsförmåga över vilken typ av bild hotellen vill förmedla om sig själva till 

omgivningen. Självpresentationen sker genom självutlämnandet, det vill säga att den 

personliga information hotellen vill dela med sig av, (exempelvis tankar, känslor, gillar, 

ogillar) även överrenstämmer med den bild eller de intryck hotellet vill ge.  

 

Teorin om mediarikhet och social närvaro kan anta alternativen låg, mellan eller hög. 

Genom att placera in hotellen i figur 4 under sociala nätverkssidor kan vi avläsa att dem 

ligger på en mellan-nivå inom de båda kategorierna. Teorin om mediarikhet innebär att 

de sociala nätverssidornas möjligheter att återge den information som skickas genom 

kanalen varken är hög eller låg, utan ligger någonstans emellan. Social närvaro innebär 

att beroende på vilket socialt medium som hotellen använder sig av skiljer det sig i 

graden av social närvaro. Desto högre social närvaro, desto större social påverkan har 

hotellen och kunderna i kommunikationsprocessen på varandras beteenden.  
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Figur 4: Placering i Kaplan och Haenleins klassificering av sociala medier, egen 

 

Vår nyfikenhet för att undersöka eventuella skillnader inom populationen gav upphov 

till andra delen av frågeställningen. För att analysera siffrorna har vi inte någon teori att 

stödja resonemangen på, utan nöjer oss med att konstatera att vi finner vissa mönster 

hos olika grupper inom populationen. Uppdateringsfrekvensen beroende på geografisk 

plats gav inte något nämnvärt utslag, förutom att det endast är hotell som inte tillhör 

någon storstadsregion som uppdaterar sina sociala medier mindre än en gång i månaden. 

Dock är siffran endast 6 %, men faktum kvarstår att samtliga hotell som tillhör någon 

storstadsregion uppdaterar medierna oftare än så.  

 

Den tydligaste skillnaden inom populationen är antalet medier som används beroende 

på den geografiska plats som hotellet tillhör. 86 % av hotellen som tillhör någon 

storstadsregion använder Instagram, medan endast 29 % av de som ej tillhör 

storstadsregion använder det. Ytterligare ett samband vi kan utläsa av resultatet är att 

desto större hotellet är, desto vanligare är det att uppdatera de sociala medierna varje 

dag.  
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6.2 Vilka dialogiska principer använder hotellen på sociala medier?  
Utifrån Kent och Taylors (1998) fem principer för ett framgångsrikt arbete med dialog 

på internet presenterar vi i tabellerna nedan principerna var för sig. Därmed får vi en 

tydlig översikt på om hotellen anser att de utnyttjar möjligheterna att skapa dialog med 

sina kunder på sociala medier. Samtliga siffror i tabellerna nedan är angivet i antal 

respondenter och hjälper oss att besvara frågeställning 2.  

  
Siffrorna i tabell 6 hjälper oss att analysera hur väl den dialogiska loopen används. 

Resultatet visar att 96 st respektive 87 st instämmer helt på påståendena nedan och att 

14 st respektive 18 st svarade det näst högsta alternativet, 4:a, vilket betyder att den 

dialogiska loopen anses användas i stor utsträckning då endast 1 respondent angav en 

2:a eller lägre på i hur stor utsträckning som respondenten håller med om påståendet.  

 
n=112 

Tabell 6: Den dialogiska loopen, egen 
 

 

Siffrorna i tabell 7 hjälper oss att analysera principen om informationens användbarhet. 

Tabell 8 visar att 81 respondenter menar att det viktigaste vid publicering av nya inlägg 

är att det uppfattas som trovärdigt. 31 respondenter menar dock att det är viktigare att 

inläggen har ett visuellt tilltalande utseende. 
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n=112 

Tabell 7: Informationens användbarhet, egen 
 

 

Siffrorna i tabell 8 hjälper oss att analysera principen om genererandet av 

återkommande besökare. Tabell 8 visar att 78 hotell uppdaterar sina sociala medier 

varje vecka, medan 11 hotell uppdateras dessa varje dag.  

 

 
n=112 

Tabell 8: Genererandet av återkommande besökare, egen 
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Siffrorna i tabell 9 hjälper oss att analysera principen om institutionella gränssnitt. 

Tabell 9 visar en något större spridning hos hotellen när vi undersöker om inläggen 

utformas och anpassas för den specifika publiceringskanalen, eller om hotellen 

använder sig av universellt innehåll som passar alla olika typer av sociala medier. 

Vanligast är dock att inläggen utformas olika beroende på den aktuella kanalen där 54 

hotell menar att de gör så.  

 
n=112 

Tabell 9: Institutionella gränssnitt, egen 
 

Siffrorna i tabell 10 hjälper oss att analysera regeln för att behålla besökare. Tabell 10 

visar en relativt stor spridning i hur stor utsträckning andra sidor länkas eller taggas i 

hotellens inlägg och kommentarer. Största andelen av hotellen väljer att länka eller 

tagga ibland, därefter nästan aldrig.    

 
n=112 

Tabell 10: Regeln för att behålla besökare, egen 
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6.2.1 Analys – Frågeställning 2  

Kent och Taylor (1998) var tidiga med att utforska internets möjligheter och påverkan 

för dialogen. De menade att med internet har det kommit stora möjligheter för 

organisationer att nå fram och bygga relationer med sin omgivning.  

 

Den dialogiska loopen tillåter omgivningen att direkt kommunicera med organisationen, 

men ger även organisationen möjlighet att svara på klagomål, funderingar och problem. 

Resultatet visar att 96 st respektive 87 st ”instämmer helt” på påståendena och att 14 st 

respektive 18 st svarade det näst högsta alternativet, 4:a, vilket betyder att den 

dialogiska loopen anses användas i stor utsträckning då endast 1 respondent angav en 

2:a eller lägre på i hur stor utsträckning som respondenten håller med om påståendena. 

Det betyder att den dialogiska loopen utnyttjas i stor utsträckning då omgivningen har 

möjlighet att direkt kommunicera med organisationen samt att hotellen i stor 

utsträckning besvarar omgivningen. Kent och Taylors (1998)  första punkt handlar om 

att själva svaret är grunden i den dialogiska loopen, vilket hotellen tagit fasta vid.  

 

Informationens användbarhet betonar vikten av organisationers sätt att publicera 

relevant information med ett allmänt intresse för omgivningen. Kent och Taylor (1998)  

menar att det innehåll som en organisation förmedlar ska vara trovärdigt hellre än att ha 

en välproducerad grafisk design. Principen innebär att de relationer som organisationer 

har måste vara kultiverade och inte endast gynna företagsmässiga mål utan snarare ta 

mer hänsyn till konsumenternas intressen och värderingar.  

I undersökningen menar 81/112 att de föredrar ett trovärdigt innehåll framför ett 

visuellt tilltalande utseende vilket betyder att 72 % av hotellens synsätt stämmer 

överens med vad Kent och Taylor (1998) föreslår.   

 

För att Genererandet av återkommande besökare till en organisations plattform ska 

fungera bra bör plattformen vara attraktiv och lätt att använda med ett innehåll som 

frekvent hålls uppdaterat. Kent och Taylor (1998) menar att de plattformar som hålls 

uppdaterade med användbar information och innehåll skapar högre värde för 

konsumenterna, vilket får dem att besöka plattformen igen. Undersökningen visar att 78 

hotell uppdaterar sina sociala medier varje vecka, medan 11 hotell uppdateras dessa 

varje dag. Det innebär att nästan 80 % av hotellen frekvent håller innehållet uppdaterat 

vilket Kent och Taylor (1998) menar främjar dialogen.   
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Institutionella gränssnitt lägger fokus på gränssnitten och hur plattformen ser ut hos 

konsumenterna. Internet är utformat för att vara rik på innehåll och därmed ses 

begreppet effektivitet som ett nyckelbegrepp. Resultatet visar att majoriteten av hotellen 

utformar och anpassar inläggen efter den specifika publiceringskanalen. Organisationen 

måste se ur ett helhetsperspektiv på den kundkrets som kan tänkas söka sig till 

plattformarna, vilket innebär att innehållet bör anpassas efter kanalens möjligheter att 

framställa informationen på det sätt som syftet är. Resultatet visar en spridning hos 

hotellen när vi undersöker om inläggen utformas och anpassas för den specifika 

publiceringskanalen, eller om hotellen använder sig av universellt innehåll som passar 

alla olika typer av sociala medier. Vanligast är dock att inläggen utformas olika 

beroende på den aktuella kanalen där drygt 70 % svarade en 4:a eller högre. Det innebär 

att den här principen används av majoriteten, men skulle kunna utnyttjas i större 

utsträckning.  

 

Regeln för att behålla besökare handlar om hur väl organisationer behåller besökare på 

sina plattformar. Kent och Taylor (1998) påstår att många företag är benägna att länka 

vidare till andra organisationer och sidor för att på så sätt skapa goodwill, vilket är 

något som företagen bör vara försiktiga med. Resultatet visar även den på en relativt 

stor spridning i hur stor utsträckning andra sidor länkas eller taggas i hotellens inlägg 

och kommentarer. 70 % av hotellen väljer att länka eller tagga ibland eller nästan aldrig 

vilket innebär att 30 % går emot vad Kent och Taylor (1998) föreslår.  

Även den här principen används av majoriteten, men liksom för principen om 

institutionella gränssnitt kan den här utnyttjas i större utsträckning.  
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6.3 Vad anser hotellen om sin nuvarande relation till sina kunder?  
I tabell 11 ser vi den utsträckning som hotellen anser att de kommer upp till för 

respektive variabel för public relations, där hotellen är angivet i antal. Desto högre 

värde, (på skala 1-5, se operationalisering) desto till större del anses variabeln uppnås. 

Siffrorna hjälper oss att mäta hotellens syn på relationerna med sina kunder och ger oss 

på så sätt förståelse som hjälper oss att besvara frågeställning 3.  

 

 
n=112 

Tabell 11: Variabler för public relations, egen 
 

 

6.3.1 Analys – Frågeställning 3  

Då samtliga variabler för PR fått höga värden av hotellen, där alternativet instämmer 

helt är det klart dominerande svaret, kan vi dra slutsatsen att majoriteten av hotellen i 

vår undersökning har en syn på relationerna till sina kunder som stämmer överens med 

vad Hon och Grunig (1999) menar är positiva indikatorer för en bra relation. Det visar 

sig eftersom samtliga indikatorer för en god relation får höga värden, vilket innebär att 

hotellens upplevda relation till kunderna är god.  

 

Kontrollerad ömsesidighet anger den grad som parterna i kommunikationsprocessen 

kommer överens om vem som har makten att påverka den andra. Vi kan utläsa av 

resultatet att en viss grad av maktobalans bör existera, då hotellen svarat att de vill ha 

övertag i relationen med kunderna. Det stämmer med vad Hon och Grunig (1999) menar 

är en naturlig del i organisationers offentliga relationer.  

Om långvariga, stabila och positiva förhållanden ska existera måste organisationerna 

och publiken ha en viss grad av kontroll över den andre.  
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Förtroende anger den grad av självförtroende och vilja att öppna sig till den andra 

parten. Då resultatet visar att hotellen fick höga värden på förtroende-förhållandet till 

sina kunder betyder det att hotellen anser att förtroendet mellan det egna hotellet och 

dess kunder är stort vilket enligt Hon och Grunig (1999) är en förutsättning för en 

lyckad relation. 

 

Tillfredställelse anger i vilken utsträckning den ena parten känner uppskattning för den 

andra i relationen. En tillfredsställande relation är enligt Hon och Grunig (1999) en 

relation där fördelarna överväger nackdelarna samt när en part anser att den andra 

partens beteende positivt underhåller relationen. Resultatet visar att hotellen anser att 

den nuvarande tillfredsställelsen är god, vilket även är en förutsättning enligt Hon och 

Grunigs (1999). 

 

Engagemang är den variabel som fått allra högst värden. I tabell 11 kan vi utläsa att 

hotellen tror och känner att förhållandet till kunderna är värt att spendera tid och energi 

på för att upprätthålla och främja det, vilket Hon och Grunig (1999) menar gynnar 

positiva relationer.  

 

En bytesrelation existerar då ena parten ger förmåner till den andra eftersom den andra 

vid tidigare tillfälle också gett förmåner. Den här typen av förhållande upprätthålls av 

att parterna är villiga att lämna förmåner, vilket resultatet visar att hotellen är villiga att 

ge. Utbyte är kärnan av marknadsrelationer mellan organisation och kunder, enligt Hon 

och Grunig (1999).  

 

I en gemensam relation gynnas båda parterna av den andres framgång, även om man 

inte får någonting tillbaka. Teoretiker menar även att organisationer måste bygga 

gemensamma relationer med sina kunder. Hon och Grunig (1999) menar dock att inget 

förhållande kan vara helt gemensamt, då i synnerhet organisationer bygger ett gott rykte 

genom att bygga gemensamma relationer med omgivningen vilket dem tjänar på i 

långsiktigt. Resultatet visar att även de svenska hotellen anser sig ha en god 

bytesrelation till sina kunder.  
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Grunig och Hunt (1984) identifierar fyra typer av public relations-strategier som 

organisationer använder sig av vid kommunikation med sin omgivning. Modellerna 

bygger på skillnaden mellan mellan envägs- och tvåvägskommunikation samt 

symmetrisk och asymmetrisk kommunikation. Utifrån resultatet i tabell 12 kan vi 

placera in hotellen i Grunig och Hunts (1984) symmetriska tvåvägsmodell, vilket 

innebär att hotellen arbetar med balanserad tvåvägskommunikation. Hotellens 

kommunikation med dess kunder förklaras som jämnlik där dialogen utgör 

kommunikationen och public relations utgör ett socialt band mellan hotellet och 

kunden.  

 

Enligt Grunig och Hunt (1984) motsvarar varje steg i modellen olika tidsepoker av 

public relations där de två första modellerna representerar ett äldre synsätt där syftet 

med kommunikationen är att övertyga genom att sprida information från sändare till 

mottagare. Till skillnad från dessa modeller bygger den asymmetriska och den 

symmetriska modellen på tvåvägskommunikation och är de nyare perspektiven. 

Resultatet bekräftar vad teorin säger då resultatet visar att hotellen har ett symmetriskt 

synsätt på public relations där gemensam förståelse genom dialog är målet.  

 

 
Figur 5: Placering i Grunig och Hunts PR-modell, egen 
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6.4 Sammanfattning av resultat och analys  

Nedan sammanfattar vi de viktigaste punkterna som vi tagit upp i avsnittet för att ge en 

övergripande bild.  

 

● 98 % av de tillfrågade hotellen använder sociala medier 

● Av de som använder sociala medier används Facebook av 99 % och  

Instagram av 77 % 

● Endast 4 % uppgav att de använder Snapchat  

● Vad gäller geografiska skillnader finns inga signifikanta skillnader om hur ofta 

innehållet uppdateras beroende på om hotellet tillhör storstadsregion eller ej.  

● Det finns en betydande skillnad vad gäller antal olika medier som används 

beroende på geografiska aspekter. Av de som tillhör någon storstadsregion 

använder 100 % respektive 86 % Facebook och Instagram, medan samma 

medier används av 99 % respektive 29 % av de som inte tillhör storstadsregion.  

● Hotellen har en mellannivå av mediarikhet och social närvaro men en hög nivå 

av självpresentation och självutlämnande.  

● Dialogiska loopen anses användas i stor utsträckning då samtliga respondenter 

förutom 1 instämmer med påståendena 

● På Informationens användbarhet svarade 81/112 att de föredrar ett trovärdigt 

innehåll framför en grafiskt tilltalande design som 31/112 föredrar. 

● För Genererandet av återkommande besökare uppgav 89/112 att de uppdaterar 

sina sociala medier varje vecka eller oftare.  

● Institutionella gränssnitt har en något större spridning vad gäller om 

inläggen/kommentarer utformas och anpassas för den specifika 

publiceringskanalen. Vanligast är att inläggen utformas olika beroende på den 

aktuella kanalen där 54 hotell menar att de gör så.  

● Regeln för att behålla besökare har även den en relativt stor spridning i hur stor 

utsträckning andra sidor länkas eller taggas i hotellens inlägg och kommentarer. 

Största andelen av hotellen väljer att länka eller tagga ibland, därefter nästan 

aldrig. 

● Hotellen utnyttjar möjligheterna och använder samtliga dialogiska principer. 

● Samtliga variabler för positiva relationer får höga värden, där alternativet 

instämmer helt är det klart dominerande svaret. 
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7 Diskussion och slutsats 
I sjunde kapitlet kommer vi återkoppla till de resultat som redogjorts och analyserats i 

tidigare kapitel. Vi kommer att resonera och diskutera kring dessa samt redogöra för de 

slutsatser vi kommit fram till. Avslutningsvis presenteras även förslag till framtida 

forskning.    

         

Som vi nämnde i uppsatsens introduktion har framväxten av sociala medier lett till att 

en enda person nu har möjlighet att kommunicera med tusen och åter tusen personer 

samtidigt. Mangold och Faulds (2009) menar att innehållet och konversationerna som 

sker konsumenter emellan om en organisation är helt bortom kontroll för 

organisationen. Att sociala medier skapat nya utmaningar för organisationer är inte 

längre någon hemlighet vilket väckte vårt intresse för fenomenet. Tidigare forskning 

som Go & You (2016) menar att de flesta organisationer har implementerat, eller 

åtminstone startat arbetet med det i sin struktur och kommunikation. Även vi drar 

slutsatsen att så är fallet, då det empiriska materialet visar att hotellen tydligt tagit fasta 

vid att föra dialog som är en av utmaningarna på sociala medier, vilket enligt hotellen 

själva sker framgångsrikt.  

 

Undersökningen utformades för att besvara ett tvådelat syfte, där den första delen 

syftade till att beskriva i vilken utsträckning svenska hotellbranschen utnyttjar de nya 

möjligheterna med sociala medier för att bygga relationer genom att skapa dialog med 

sina kunder. Den andra delen av syftet var att undersöka hotellens synsätt på public 

relations.  

 

Den första delen besvarar vi på genom att ur det empiriska materialet avläsa att samtliga 

variabler för dialogen fått höga värden, vilket innebär att majoriteten av hotellen 

utnyttjar möjligheterna med sociala medier för att bygga relationer genom att skapa 

dialog med kunderna. Trots att Taylor et al. (2001) påstår att många organisationer inte 

använder internet i ett dialogiskt syfte, visar vår undersökning att de tre största 

hotellkedjorna i Sverige har ett framgångsrikt arbete med dialogen på sociala medier. Vi 

har nu kommit längre i utvecklingen av användandet av sociala medier, vilket kan vara 

förklaringen till att undersökningen säger emot vad Taylor el al. (2001) påstår eftersom 

det uttalandet skedde 15 år tidigare.  
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Vi instämmer dock med Barnes och Mattson (2008) som menar att många 

organisationer har anpassat sig till de sociala medierna för att utnyttja 

tvåvägskommunikation och därmed skapa dialog med kunderna då undersökningens 

resultat bekräftar deras teori.  

 

Som vi i studiens inledning nämner, menar Kent et al. (2013) att det finns en osäkerhet 

kring hur organisationer ska använda sig av sociala medier för att skapa kundrelationer. 

Organisationer kan känna rädsla för att implementera nya tekniker som sociala medier, 

eftersom det många gånger kan innebära att de utsätter sig för att höra oberoende 

kommentarer från omvärlden vilket kan vara skrämmande.  

 

Även då hotellen utnyttjar möjligheterna att skapa dialog på sociala medier finns det 

fortfarande en del att utveckla. Findahl och Davidsson (2015) skriver att hela 40 % av 

Sveriges internetanvändare använder Instagram, som dessutom är den kanal som växer 

snabbast just nu. Trots det är det endast 29 % av hotellen utanför storstäderna som 

använder mediet. Vad det beror på kan vi endast spekulera kring, men ett antagande vi 

gör är att det inte är specifikt för hotellbranschen då Instagram förmodligen är vanligare 

i storstäderna överlag. Samtidigt som nya sociala medier lanseras och uppdateras kan 

hotellen snabbt halka efter om de inte implementerar nya medier. Vi anser det vara 

förvånande att endast 29 % av hotellen utanför storstäderna använder Instagram som 

kommunikationskanal trots att kanalen lanserades för sex år sedan. (instagram.com) Det 

kan vara av strategiska skäl, men även riskabelt för hotellen att välja bort en sådan stor 

social mediekanal, då risken är att de tappar kommunikationen med vissa målgrupper 

och kunder. Eftersom Snapchat är det senaste mediet som även växer i hög fart ser vi 

det förvånande att endast 4 % använder mediet. En möjlig förklaring till det kan vara att 

organisationer överlag inte hoppar på nya trender utan vidare, utan använder de 

etablerade alternativen. 

 

Inledningsvis redogjorde vi för att många chefer blundar för och ignorerar kraften i de 

sociala medierna. Anledningen sägs enligt Kietzmann et al. (2011) vara att de inte 

förstår hur de sociala medierna ska användas samt hur de ska samverka med sin 

omgivning genom dem.  
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Med vårt val av metod kan vi konstatera att möjligheterna utnyttjas, men en svaghet 

med metoden är att vi inte får med hur den bakomliggande förståelsen ser ut bland 

hotellen. För att undersöka hur förståelsen för hur användandet ska se ut bör mer 

djupgående kvalitativa intervjuer utföras av forskaren. Då det ena syftet med den här 

uppsatsen var att beskriva i vilken utsträckning möjligheterna utnyttjas anser vi att den 

kvantitativa metoden hjälpt oss att ta fram de relevanta siffrorna i förhållande till 

syftesformuleringen.  

 

Det hade varit intressant att se om studien fått liknande resultat i vilken utsträckning 

hotell utnyttjar de nya möjligheterna med sociala medier om populationen och urvalet 

istället utgjordes av privatägda hotell som inte ingår i någon kedja. Eftersom sociala 

medier är ett kostnadsfritt redskap kan alla hotell, nyöppnade som väletablerade, 

registrera sig på dessa med lika stora möjligheter att skapa goda kundrelationer. Det 

intressanta ligger istället i hur hotellen arbetar långsiktigt för att bygga upp närvaro i 

sociala medier.  

 

Studiens andra del av syftet fokuserar på hotellens synsätt på public relations och 

besvaras genom att avläsa hur samtliga variabler för lyckade relationer fått höga värden. 

Det innebär att hotellen anser sig ha en god relation till sina kunder. Relationen borde 

rimligtvis ha förbättrats i och med sociala mediers framfart då dialogen, som är ett 

resultat av den symmetriska kommunikationen, vilket enligt Grunig och Hunt (1984) 

anses som ideal för att bygga public relations främjas i och med sociala medier.    

 

Vad vi även bör tänka på när vi reflekterar över undersökningens resultat är faktorn att 

vissa hotell eventuellt har en förskönad bild av verkligheten vilket kan påverka 

resultatet om så är fallet. Vi bör ha i åtanke att vissa svar eventuellt är mer av 

önsketänkande snarare än faktiskt verklighet. Dock ser vi ingen anledning till att inte 

lita på svaren då vi inte ser något skäl för respondenterna att medveten uppge ett 

felaktigt svar.  

 

Vi har redan dragit slutsatsen att hotellen använder dialog på sociala medier för att 

bygga relationer med sina kunder i stor utsträckning. Vad vi inte kan se, men som vi 

finner intressant är om närvaron och relationsbyggandet genererar nya kunder, eller om 

de befintliga kunderna i större utsträckning har en benägenhet att fortsätta vara kunder.  
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Då undersökningen gjordes ur en kommunikativ synvinkel får vi inte med de 

ekonomiska aspekterna. Sociala medier är i grunden ett kostnadsfritt verktyg, men en 

satsning på sociala medier kräver både tid och resurser vilket rimligtvis resulterar i 

kostnader för organisationerna. Om personalkostnader, tid och engagemanget som 

organisationerna lägger ned på sociala medier motsvarar förtjänsterna ser vi det som ett 

högaktuellt ämne att bygga vidare på från den här undersökningens resultat, då vi nu vet 

att möjligheterna utnyttjas. Vad genererar ett framgångsrikt arbete med att bygga 

relationer genom att skapa dialog på sociala medier egentligen?    

 

7.1 Förslag till vidare forskning 
Som förslag till vidare forskning vill vi rekommendera att undersöka samma 

problemområde, fast med hjälp av en kvalitativ metod för att komma åt den 

bakomliggande förståelsen som finns bland hotellen. En annan intressant aspekt och 

förslag till forskning som kan ge spännande resultat är att utföra undersökningen ur 

kundperspektivet, vilket innebär att samma typ av studie kan genomföras, dock med 

kunderna som respondenter för att få deras syn på relationen till hotellen. För att 

undersöka hur det faktiska användandet ser ut samt undersöka hur dialogen ser ut i 

praktiken kan även en undersökning med en kvantitativ innehållsanalys vara lämpligt att 

utföra. Ytterligare förslag till framtida forskning är att undersöka hur hotellens synsätt 

på public relations har utvecklats och förändrats över tid i och med de sociala medierna.
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I 

Bilagor 
 
Bilaga A – Enkäten 
 
Nya möjligheter med sociala medier 
Vi heter Arvid och Felicia och skriver nu vår kandidatuppsats om hotellbranschens 
användning av sociala medier. Senare i vår tar vi examen från Media Management-
programmet på Linnéuniversitetet i Kalmar.  
 
Enkäten tar endast ca 3 min att genomföra. Svaren är anonyma och kommer aldrig kunna 
härledas till något specifikt hotell eller till dig som person.  
 
STORT TACK för att du tar dig tiden att svara på enkäten som förhoppningsvis kommer att 
bidra med nya kunskaper om hur hotellbranschen kan dra nytta av nya 
kommunikationsmöjligheter via sociala medier.  
 
 
Vilken kedja tillhör hotellet? 

o Best Western  
o Nordic Choice Hotels  
o Scandichotels 

 
Tillhör hotellet någon av storstadsregionerna? (Stockholm, Göteborg eller Malmö? 

o Ja 
o Nej 

Hur många rum finns det på hotellet? 
o 0-100 
o 101-200 
o 201-300 
o 301 eller fler 

 
Vad är din befattning på hotellet? 
 
………….. 
 
 
Använder hotellet sociala medier för att kommunicera med omgivningen? 

o Ja 
o Nej 

 
 
 
 
 
 



  
 

II 

 
Hotellets aktiviteter på sociala medier 
 
Vilket/Vilka sociala medier använder ni er av för att kommunicera med omgivningen? (ange 
alla de alternativ som används)  

o Facebook 
o Instagram 
o Twitter 
o Snapchat 
o Företagsblogg 
o Övrigt 

 
Vilket av alternativen ovan använder ni i störst utsträckning?  

o Facebook 
o Instagram 
o Twitter 
o Snapchat 
o Företagsblogg 
o Övrigt 

 
Hur ofta publicerar ni nytt innehåll på sociala medier? 

o Aldrig 
o Mer sällan än varje månad 
o Varje månad 
o Varje vecka 
o Varje dag 

 
Vilket av följande alternativ är viktigast för er när ni publicerar nytt innehåll? 

o Att det har en tilltalande grafisk design/visuellt utseende 
o Att det uppfattas som trovärdigt 

 
I hur stor utsträckning länkar eller taggar ni till andra sidor i era inlägg och kommentarer? 

o Aldrig 
o Nästan aldrig 
o Ibland 
o Ganska ofta 
o Alltid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

III 

 
Ange det alternativ som stämmer bäst överens med din åsikt om hotellets 
aktivitet på sociala medier 
 
Användare har möjlighet att kommentera och lämna feedback på hotellets publicerade inlägg 
på sociala medier 
1 2 3 4 5 
Instämmer inte alls   Instämmer helt 
 
 
Hotellet besvarar kommentarer och feedback på publicerade inlägg från användare 
1 2 3 4 5 
Instämmer inte alls   Instämmer helt 
 
 
Inläggen utformas olika beroende på vilken plattform som det publiceras på  (ex. delas samma 
bild på både Facebook och Instagram) 
1 2 3 4 5 
Instämmer inte alls   Instämmer helt 
 
Ange det alternativ som stämmer bäst överens med din åsikt och behandlar 
hotellets allmänna relationer med kunderna 
 
Både hotellet och kunderna gynnas av en god relation (notera även relationer utanför sociala 
medier) 
1 2 3 4 5 
Instämmer inte alls   Instämmer helt 
 
 
Hotellet och kunderna lyssnar på varandras åsikter 
1 2 3 4 5 
Instämmer inte alls   Instämmer helt 
 
 
Kunderna är oftast samarbetsvilliga när det dyker upp problem 
1 2 3 4 5 
Instämmer inte alls   Instämmer helt 
 
 
Hotellet uppfyller sina löften till kunderna 
1 2 3 4 5 
Instämmer inte alls   Instämmer helt 
 
 
Hotellet känner lojalitet mot kunderna 
1 2 3 4 5 
Instämmer inte alls   Instämmer helt 
 
 



  
 

IV 

 
Hotellet upplever att kunderna bidrar med att skapa en långsiktig relation 
1 2 3 4 5 
Instämmer inte alls   Instämmer helt 
 
 
Hotellet tar extra bra hand om kunder som ni i efterhand vet premierar er på något sätt 
1 2 3 4 5 
Instämmer inte alls   Instämmer helt 
 
 
Hotellet känner stor omsorg för kunderna 
1 2 3 4 5 
Instämmer inte alls   Instämmer helt 
 
 
Hotellet vill ha övertaget i relationen med kunderna 
1 2 3 4 5 
Instämmer inte alls   Instämmer helt 
 
 
Generellt sett: hotellet är nöjd med sin nuvarande relation till kunderna 
1 2 3 4 5 
Instämmer inte alls   Instämmer helt 
 
 
Stort tack för din medverkan! Ditt engagemang kommer att bidra med ett 
resultat som förhoppningsvis ska hjälpa företag inom hotellbranschen att dra 
nytta av möjligheterna med sociala medier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

V 

 
Bilaga B – Följebrevet 
 
Hej!  
 
Vi heter Arvid Eng och Felicia Haglund och skriver just nu vår kandidatuppsats om 
hotellbranschens användning av sociala medier. Senare i vår tar vi examen från Media 
Management-programmet på Linnéuniversitetet i Kalmar.  
 
Dina åsikter och tankar är viktiga för oss! Du har fått denna enkät eftersom du arbetar på ett 
hotell som ingår i en av Sveriges tre största hotellkedjor. Vi tror att sociala medier öppnar upp 
nya kommunikationsmöjligheter och vi vill därför undersöka hur hotellbranschen kan dra 
nytta av dessa.  
 
Undersökningen är helt frivillig, men förhoppningsvis väljer du att svara på frågorna och 
bidrar då med nya kunskaper om hur hotellbranschen kan dra nytta av nya 
kommunikationsmöjligheter via sociala medier. Vid intresse kommer vi att skicka ut det 
sammanställda resultatet i sin helhet till dig.  
 
Undersökningens trovärdighet kommer öka ju större svarsfrekvens vi får in, vilket innebär att 
just ditt svar kommer göra skillnad för undersöknings resultat. Svaren är anonyma och 
kommer aldrig kunna härledas till något specifikt hotell eller till dig som person. Svaren 
kommer endast att redovisas i statistiska sammanställningar och enskilda personer och hotell 
kommer inte att kunna identifieras. 
 
Vi skulle uppskatta om du ägnade tre minuter till att svara på enkäten om sociala medier och 
relationer. Stort tack på förhand för din medverkan! 
 
Länk till enkäten: 
https://docs.google.com/forms/d/1OkJuaf6sn5UJnvyydd-qnSLcqE4Nul_q8kPPtls4R08/prefill  
 
Om länken inte skulle fungera ber vi dig öppna PDF:n i ett annat program eller klistra in 
länken direkt i webbläsarens fönster.  
 

Ansvariga för undersökningen är: 
 
 
Arvid Eng     Felicia Haglund 
eng.arvid@gmail.com    fh222ez@student.lnu.se
  
070-317 48 77    070-251 93 16 
	


