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Sammanfattning

  
Inledning: Många världskända kedjehotell arbetar idag med Corporate Social Resposibiltiy 

och det finns många olika CSR-aktiviteter att arbeta med såsom återvinning, el- och 

vattenbesparing. Men hur arbetar svenska hotellen med hållbarhet egentligen? I denna 

uppsats kommer två hotell som ingår i en nordisk hotellkedja undersökas om hur de arbetar 

med hållbarhet på sina hotell.  

 

Syftet är att öka förståelsen för hur företag inom hotellbranschen arbetar med 

hållbarhetsfrågor och hur de tillämpar dessa i sin marknadsföringsstrategi, i syfte att stärka 

sitt varumärke.  

 

Metod/material: Vetenskapliga artiklar ligger till grund för teoretisk bakgrund. Data har 

samlats in med hjälp av kvalitativ intervjumetod, fyra intervjuer har utförts på respondenter 

som har sitt arbete berörs hållbarhet och CSR ämnen. 

 

Resultat: Resultat av studien visar att begreppen CSR och hållbarhet betraktas vara 

synonyma och det är vanligare för hotelle att använda sig av ordet hållbarhet. Denna nordiska 

hotellkedja arbetar med alla hållbarheten tre aspekter; ekonomisk-, ekologisk- och social 

hållbarhet på många olika sätt. De marknadsför inte direkt med deras CSR-arbete men 

däremot indirekt marknadsför hotellet genom att anordna välgörenhetsevenemng som berörs 
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samhället, i syfte att synas mer i marknaden. Resultat visar även att hotellkedjan håller på att 

marknadsföra ett projekt som kopplas till välgörenhetsorganisation.  

  

Slutsats: Slutsats som kan dras är att denna hotellkedja anser att det är viktigt att ta ansvar 

för samhället och arbeta med olika hållbarhetsaspekter för att uppnå ett välfärdssamhälle. 

Arbetet med CSR och hållbarheten generera många fördelar såsom förbättra hotellets rykte 

och stärka hotellets varumärke. Arbetet bidrar även till en ökad lojala gäster och anställda. 

 

Nyckelord:  CSR, hospitality, sustainability, hotel, marketing strategies. 
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Förord 

Uppsatsförfattarna vill tacka sin handledare Kerstin Nilsson och handledargrupp som kommit 

med värdefull och konstruktiv kritik under studiens gång. Författarna vill också tacka de 

personer som intervjuats och bidragit med värdefullt material till studien. 
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Introduktion  

I dag är hållbarhetsfrågor mycket aktuellt i samhället och som många människor berörs av 

eftersom de globala problemen såsom miljöförstöring, brist på resurser och energislöseri drar 

till sig en stor uppmärksamhet. Allt fler företag värnar om miljön och tar större plats i 

frågorna kring hållbarhet. Det blir allt mer viktigt att företag att inte bara bryr sig om vinster 

utan även bidrar med nyttan till samhället. Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) 

syftar till att företag frivilligt ska integrera miljö- och sociala frågor i sin dagliga verksamhet 

(Yu, 2012).   

 

I ett samhälle där fokus på hållbarhet är stort är det viktigt att också hotellen förmedlar ett 

tydligt hållbarhetsbudskap ut till samhället. Många världskända kedjehotell arbetar idag med 

CSR och det finns många olika CSR-aktiviteter att arbeta med såsom återvinning, el- och 

vattenbesparing, återanvändning och samhällsengagemang. Men hur arbetar svenska hotellen 

med hållbarhet egentligen? I denna uppsats kommer två hotell som ingår i en nordisk 

hotellkedja undersökas hur de arbetar med hållbarhet på sina hotell.  

 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap  

Ämnet måltidskunskap och värdskap präglas av "The Five Aspects Meal Model" (FAMM). 

Modellen handlar om fem aspekter som påverkar måltidsupplevelsen vilka är rummet, mötet, 

produkten, styrsystemet och stämningen (Edward o0ch Gustafsson, 2008). Enligt Edward och 

Gustafsson (2008) handlar FAMM-modellen inte bara om måltiden, man kan även tillämpa 

FAMM i hotellverksamhet för att utveckla verksamheten och påverka gästsupplevelsen.  

 

Denna uppsats handlar om att undersöka CSR och hållbarhetsarbete inom hotellbranschen 

och detta arbete kan ses som en del av styrsystemet i FAMM modellen. Ett styrsystem i en 

verksamhet har en stor inverkan på gästupplevelse, har man ett bra och fungerande 

styrsystem kan det leda till en positiv upplevelse hos gästen, däremot om man har ett dåligt 

styrsystem kan det påverka gästsupplevelsen på ett negativt sätt (Edward och Gustafsson, 

2008).  
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Det forskas mycket om hållbarhetsarbete inom hospitalitybranschen. Tidigare forskning visar 

att idag har hållbarhet blivit en av de mest relevanta frågorna för hotellbranschen. Hotell som 

arbetar med en hållbarhetsstrategi har konkurrensfördel eftersom människor är alltmer 

medvetna om miljö och hållbarhet (Bader 2005). Vidare menar Bader (2005) att genom att 

hotell förmedla sin hållbarhet i marknadsföring så kan hotellet skapa anledningar till att 

gäster väljer att bo på just deras hotell. Detta leder då till större efterfrågan och en ökning av 

lönsamheten. 

 

   

Teoretisk bakgrund  

För att få en djupare förståelse om ämnet har uppsatsförfattarna valt att lyfta fram en 

beskrivning och definition av Corporate Social Responsibility och hållbarhet. Därefter följer 

CSR i marknadsföring och hur hotellbranschen arbetar med CSR. Detta bakgrundsmaterial 

används sedan som grund för resultatdiskussion. 

 

CSR 

CSR är en förkortning av Corporate Social Responsibility, på svenska kallas det för 

företagets samhällsansvar. Det handlar om att företag har ansvar för hur deras dagliga 

verksamhet påverkar samhället med hänsyn till miljömässiga, ekonomiska och sociala 

aspekter (Europeiska kommissionen, 2006). CSR är en bred term som har olika definitioner. 

Dahlsrud (2008) hävdar att det finns minst 37 olika definitioner av CSR, av alla definitioner 

kan man kategorisera CSR i fem kategorier vilka är social, frivillighet, intressenter, 

ekonomiska och miljömässiga. De tre kategorier som företagen använder mest är sociala, 

ekonomiska och miljömässiga (Ibid). 

  

Det moderna begreppet CSR växte fram efter 1960-talet där stora förändringar såsom 

medborgerliga rättigheter, kvinnors, konsumentens och miljörörelsen gjordes (Carroll, 2015). 

Idag är CSR känt över hela världen, samma författare betonar att företagen förväntas att 

arbeta utöver än vad som krävs i lagen för att bidra till positiv påverkan på samhället (Ibid).  

Carroll (2015) förklarar att det finns två perspektiv av CSR, att skydda och att förbättra. För 

att skydda innebär att företag ska undvika negativa effekter som kan skada samhället till 

exempel kemiska utsläpp, föroreningar, diskriminering, och produkter som anses att vara hot 
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för miljö. För att förbättra välfärden i samhället innebär att företagen ska bidra till positiva 

effekter till exempel volontärarbete, erbjuda jobbmöjligheter och samarbeta med olika 

intressenter (Carroll 2015).  

 

Definition av hållbarhet 

Enligt Marrewijk (2003) är begreppet hållbarhet och CSR ihopkopplat eftersom båda syftar 

till att företagen arbetar med ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter för att bidra till 

ett välfärdssamhälle. En definition av hållbar utveckling som utgiven av FN:s 

Världskommission i Brundtlandrapporten 1987 var en utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov 

(Ax och Kullven, 2016).  

 

The Triple Bottom Line (se Figur 1) är en affärsmodell som utvecklats för att uppmuntra 

företagen att arbeta med CSR och hållbarhet (Marrewijk, 2003). Modellen omfattar tre 

dimensioner vilka är social, miljö och ekonomi. Dessa dimensioner kan vanligtvis refereras 

till 3P: People, Planet och Profit och syftar till att företagen ska ta ansvar och arbeta för att 

uppnå hållbarhetsmål (Marrewijk, 2003). 

 

 

 

Figur 1. The Triple Bottom Line 3P (Marrewijk, 2003) 
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Även Ax och Kullven (2016) menar också att CSR-arbete sammankopplas oftast med tre 

övergripande kategorier av hållbarhet: ekonomisk, ekolgisk och social hållbarhet. 

 

●  Ekonomisk hållbarhet innebär att företagens ekonomiska utveckling inte ska leda 

till ett ojämlikt samhälle och en förstörd miljö. Det få inte heller medföra negativa 

konsekvenser för den miljö och sociala hållbarheten (Ibid). 

 

● Ekologisk hållbarhet fokuserar på att skydda miljö och att människor ska använda 

energi och naturresurser på ett effektivt sätt (Ibid). 

 

● Social hållbarhet syftar till att bygga ett långsiktigt stabilt samhälle där 

grundläggande mänskliga behov uppfylls. Social hållbarhet lägger mycket fokus på 

aspekter som mänskliga rättigheter, kultur, genus och jämställdhet (Ibid).  

 

CSR som ett marknadsföringsverktyg 

Företagen som tillämpar CSR i sin marknadsföring syns mer i marknaden än de företag som 

inte arbetar med CSR, eftersom CSR hjälper till att förstärka företagets rykte och identitet 

(Hildebrand, Sen och Bhattacharya, 2011). Samma författare menar att CSR nu har fått en 

stor uppmärksamhet från hela världen. Dock har de flesta företagen hittills bara fokuserat på 

direkta vägar till att få affärsnytta av CSR genom att driva lätta win-strategier eller aktiviteter 

som ger direkta fördelar till samhället såsom att mäta och minska företags koldioxidutsläpp 

(Ibid). Vidare menar Hildebrand et al. (2011) att företagen måste arbeta mer med de indirekta 

vägarna för att skapa mer värde för företaget, genom att implementera CSR i marknadsföring. 

Enligt Tata och Prasad (2014) bör företagen kommunicera CSR med intressenter i området 

och börja samarbeta med varandra för att gemensam skapa ett välfärdssamhälle. Företagen 

kan indirekt marknadsföra sig genom att aktivt delta i lokala evenemang och ta initiativ om 

hållbarhet. På detta sätt bygger företagen en stark relation med intressenter och företagen får 

ett förtroende från kunder och anställda (Tata och Prasad, 2014). 

 

De fördelarna för företag som tillämpar CSR i sin marknadsföring får är bland annat; 

förbättra företagets image och rykte, attrahera externa intressenter för t.ex. sponsring, 

generera merförsäljning på marknaden och attrahera motiverade medarbetare (Yu, 2012; 

Hughes, 2009; Kucukusta et al., 2013). Yu (2012) undersökte hur kinesiska hotellchefer 
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uppfattar fördelarna med CSR, och kom fram till att arbete med CSR och miljöfrågor ger 

dessa fördelar: ökad lönsamhet, ökad kundtillfredsställelse, förbättrad trivsel för 

medarbetarna och förbättrad relation med lokalbefolkningen (Yu, 2012).  

 

Martinez, Perez och Del Bosque (2014) rekommenderar att hotellet som har syfte att skapa 

lojala kunder genom CSR, kan göra det genom att effektivt kommunicera sina sociala och 

miljömässiga CSR-arbeten till sina målgrupper via olika kommunikationskanaler såsom 

hotellets egen webbsida eller social media (Ibid). Liu, Tingchi, Ipkin, Guicheng, Rongwi och 

Brock (2014) framhäver att hotellen bör involvera gäster i sin CSR-aktiviteter till exempel 

hotellen förmedlar gäster att en viss procentandel av försäljningsintäkter kommer att doneras 

till välgörenhetsorganisation, på detta sätt kan bidra till en positivt hotellets rykte. Enligt 

Martinez et al (2014); Liu et al (2014) har CSR-arbete en stor inverkan på kundernas 

varumärkeslojalitet och varumärket är en av de viktigaste faktorerna för gästernas 

rekommendation och köpavsikt.  

 

Tata och Prasad (2014) rekommenderar att företagen bör involvera marknadsföringsteam när 

det gäller att tillämpa CSR i marknadsföringsstrategin. Eftersom en 

marknadsföringsavdelning har en bra konsument kännedom och kunskap att genomföra 

kreativa kampanjer. Tata och Prasad (2014) poängterar även att det är väldigt viktigt att 

företagen intern kommunicera CSR så att alla medarbetarna förstår syftet. Hsu (2011) påvisar 

i sin studie att CSR hjälper ett företag att differentiera sina produkter och tjänster. CSR kan 

användas som strategiska verktyg i marknadsföringen för att öka varumärkeskännedom och 

förstärka företagets goda rykte (Hsu, 2011). 

 

CSR praxis i hotellbranschen 

Inom hotellbranschen är CSR ett relativt nytt begrepp då hotellen har börjat att sätta en 

betydande insats i CSR-arbeten under de senaste tjugo åren (Yu, 2012; Jones, Hilliner och 

Chan, 2013). Enligt Yu (2012) är trenden med CSR i hospitalitybranschen att fokusera på 

miljöaspekter och effektiv användning av energier. Jones et al. (2013) redovisar ett liknande 

resultat i sin undersökning att de flesta hotellens CSR-aktiviteter relaterar till miljö och 

omgivningen. En av anledningarna till detta är att konsumenterna överväger hotellets 

miljöarbete och bedömer det som viktigast vid val av hotell (Jones et al., 2013).  
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I och med att hotellen oftast har stora driftkostnader, är det bäst för dem att införa åtgärder för 

att minska kostnader (Yu, 2012). Sådana åtgärder kan till exempel vara att förbättra tekniken 

för att leverera bättre service med fokus på mindre användning av el och vatten. Yu (2012) 

menar att dessa åtgärder behöver samarbete från ledning och medarbetare på alla nivåer. 

Kucukusta, Mak och Chan (2013) presenterar en rad olika sätt för hotell att arbeta med CSR. 

Samma författare betonar att först och främst ska hotellet lägga en stor vikt vid att köpa och 

sälja på ett grönt sätt. Nedan är några exempel på CSR arbetssätt för hotellbranschen enligt 

Kucukusta et al. (2013): 

 

●    Hotell ska köpa återvunna produkter som är biologisk nedbrytbara  

●    Stödja lokala varor genom att sälja lokalt hantverk i sina butiker 

●    Minska matsvinn och förbättra avfallshantering genom att införa återvinningsprogram 

●    Energi- och vattenbesparing genom t.ex. handduks återanvändnings kampanjer 

 

Yu (2012) och Holcomb, Upchurch och Okumus (2007) menar att de flesta internationella 

hotell kommunicerar idag ut CSR-information på sina webbplatser. Holcomb et al. (2017) 

undersökte topp tio hotellens årsrapport och kom fram till att åtta av tio hotell sysslar med 

CSR-aktiviteter och avser donation till olika välgörenhetsorganisationer. Sex av tio utför 

aktiviteter med anknytning till jämställdhet- och mångfaldspolicy och hälften av hotellen är 

inblandade i någon form av volontärarbete (Holcomb et al., 2017). Det finns många fördelar 

med CSR enligt Hughes (2009) som menar att företagen som satsar på att utbilda personal 

och skapa en trivsel arbetsplats får oftast lojalitet från sina anställda. Detta leder till en bättre 

produktkvalitet, en bättre image och rykte som i sin tur leder till lönsamhet (Ibid). Kucukusta 

et al. (2013) påstår att ett lämpligt CSR-arbete kan öka kundlojaliteten. För hotellbranschen 

leder CSR-aktiviteter till en positiv inverkan på både kundnöjdhet och företagets värde 

eftersom nöjda kunder kommer sannolik tillbaka på besök och det utvecklas till lojalitet 

(Kucukusta et al., 2013). 

 

 

Syfte och frågeställningar         

Syfte med undersökningen är att öka förståelsen för hur företag inom hotellbranschen arbetar 

med CSR och hållbarhetsfrågor och hur de tillämpar dessa i sin marknadsföringsstrategi, i 

syfte att stärka sitt varumärke.  
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Frågeställningar är följande:  

● Hur arbetar hotell med hållbarhet och CSR? 

● Hur ser hotellets hållbarhet och CSR policy ut? 

● Hur använder hotell CSR i sin marknadsföringsstrategi? 

 

 

Metod och material 

Litteratur- och databasinsamling 

Informationen som används till grund för denna uppsats är främst vetenskapliga artiklar. 

Uppsatsförfattarna har hittat artiklarna genom sökning i olika elektroniska databaser, vilka är 

Örebro Universitetsbiblioteks samlings- sökbas Primo, Leisure Turism och ABI/Inform 

Proquest. Bryman (2011) menar att de elektroniska databaser är en mycket viktig källa när 

det gäller tidskriftsartiklar. Bryman (2011) rekommenderar att vara kritisk mot det som har 

hittats på internet, eftersom det finns många olika sidor som är både trovärdiga och icke 

trovärdiga. Vid sökning av information använde uppsatsförfattarna sökord som hjälp för att 

söka fram de relevanta artiklarna. Sökorden har identifierats på engelska enligt Patel och 

Davidsson (2011) rekommendation, detta för att få ett så brett resultat som möjlig. De sökord 

som användes för att hitta relevanta artiklar var CSR, hospitality, sustainability, hotel, 

marketing strategies. 

 

Inklusionskriterier för de vetenskapliga artiklar   

● Vetenskapliga artiklar som är skrivna på engelska 

● Vetenskapliga artiklar som är referentgranskad  

● Artiklar som är tillgängliga i fulltext 

 

Exklusionskriterier för den vetenskapliga artiklar   

● Vetenskapliga artiklar som är skrivna före år 2000 

● Artiklar som är skrivna på andra språk än engelska och svenska 
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Metodval 

Metod som används i denna uppsats är kvalitativ metod i form av semistrukturerad intervju. 

Med hjälp av kvalitativ metod får forskare mer fylliga och detaljerade svar medan kvantitativ 

metod bygger mycket på siffror (Bryman, 2011). Semistrukturerad intervju är en typ av 

intervjuform där forskaren har en intervjuguide bestående av frågor som berör 

undersökningssyfte (Ibid). I den semistrukturerade intervjun ger stor frihet till 

intervjupersonen att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman 2011). En intervjuguide har 

skapats för den här uppsatsen och utformats efter fokusområde CSR/hållbarhet. 

Intervjuguiden består av åtta frågor och börjar med allmänna frågor där respondenten får 

berätta om sina arbetsbakgrund i branschen. Frågorna ställs sedan kring ämnet CSR och 

avslutas med en öppen fråga där respondenterna har möjlighet att besvara med eget tyckande. 

För mer beskrivning av frågor (se Bilaga 2).  

 

Urval av hotell och respondenter 

Urval av hotell som valdes ut för att studeras i den här studien var två hotell som ingår i 

nordiska kedjehotell. Eftersom denna hotellkedja arbetar aktivt med miljö- och 

hållbarhetsfrågor ansåg därför uppsatsförfattarna att dessa hotell var de som var mest 

relevanta för att besvara studiens syfte. Bryman (2011) kallar denna typ av urval för 

målinriktat urval, det innebär att forskaren gör sitt urval utifrån en önskan om personer och 

företag som är relevanta för forskningsfrågorna.  

 

De respondenter som valdes ut för intervju var personer som arbetar i chefsposition och ingår 

i hotelledningen. Dessa personer ansågs vara lämpligast för att besvara studiens syfte 

eftersom de var de som har övergripande ansvar för CSR arbetet. 

 

Genomförande av intervju  

Innan genomförandet av intervjuer blev intervjupersonerna kontaktade via mail och telefon. 

Mailet innehöll bland annat förfrågan om samarbete och informationsblad där det stod en 

beskrivning av uppsatsens syfte och förklaring till varför undersökning görs. För mer 

beskrivning av informationsblad (se Bilaga 4). Intervjun genomfördes i ett konferensrum där 

det var en lugn och ostörd miljö. Dels var detta för att få en så bra kvalite på ljudinspelningen 

som möjligt och dels för att intervjupersonen inte skulle behöva oroa sig för att någon kan 
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höra vad som sägs under intervjun, i enlighet med Bryman (2011). Samtliga intervjuer 

genomfördes i form av personliga intervjuer. Med en personlig intervju menar Patel och 

Davidsson (2011) att intervjuaren har direktkontakt med respondenten vilket ger då större 

möjlighet till kommunikation och återkoppling. Eftersom intervjuerna skulle transkriberas 

och analyseras efteråt, meddelades alla respondenterna innan intervjun började om att 

intervjun kommer att spelas in under intervjuensgång. Bryman (2011) rekommenderar att 

spela in samtalet då är det viktigt för den detaljerade analysprocessen. En annan fördel med 

inspelning av intervjun är att det underlättar vid transkribering, om man bara utgår från 

anteckningar är det lätt att missa viktiga meningar och vissa uttryck (Bryman, 2011).   

 

Vid varje intervjutillfälle gav uppsatsförfattarna en kort presentation om sig själva och även 

en kort beskrivning om uppsatsens syfte. Samtliga intervjuer utfördes under ungefär 20-25 

minuter. Eftersom respondenternas information och uppgifter är konfidentiella har det getts 

kodade namn för att behålla sin anonymitet. Nedan presenterar en lista över respondenter och 

deras befattning (se Tabell 1).  

 

Tabell 1. En uppställning av respondenter, befattning och intervjutyp. 

 

Respondenter Befattning Intervjutyp 

Respondent A Restaurang- och nöjeschef Personlig intervju 

Respondent B Assisterande restaurangchef/miljöansvarig Personlig intervju 

Respondent C Hotelldirektör Personlig intervju 

Respondent D  Miljö- och hållbarhetsansvarig Personlig intervju 

 

Bearbetning och analys av materialet 

Det finns olika tillvägagångssätt när det gäller kvalitativa analyser av data eftersom 

insamlingen av kvalitativ data ofta brukar resultera i stora informationsmängder (Bryman, 

2011). Efter genomförandet av intervjuer transkriberades det informationsmaterial som ficks 

från intervjuerna. Enligt Bryman (2011) är det viktigt att transkribera de insamlade 

materialen, det innebär att man översätter tal till skrivet språk. Efter transkriberingen av varje 
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intervju läste uppsatsförfattarna igenom det transkriberade materialet och lyssnade på 

inspelningarna en gång till, detta var för att säkerställa noggrannhet och korrekthet.  

 

För bearbetning och analysering av data som samlades in under intervjuerna har en tematisk 

analys tillämpats. En tematisk analys innebär att författaren söker efter teman som 

återkommer gång på gång i de transkriberade intervjuerna (Bryman, 2011). I enlighet med 

metoden plockades olika meningsenheter ut ur den transkriberade text och sedan sorterades 

de meningar som hade samma betydelse i samma kategorier och bildades ihop till olika 

teman (se Tabell 2). 

 

Tabell 2. Exempel ur innehållanalys tabell (Bilaga 5) 

 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Koder Teman 

Vi följer deras miljöprogram 

som kallas för Penguin. Penguin 

omfattar både miljö- hållbarhet, 

och framtid och så som vi kan 

förbättra och kan spara in i olika 

områdena. 

Penguin är ett 

miljöprogram som 

hotellet arbetar med 

Program för 

miljöarbete. 

 

Kedjas 

miljöpolicy 

Vikten av 

hållbarhetsarbete 

Det är ju ett krav så vissa år 

måste vi uppnå vissa mål för att 

få miljöcertifikat 

Krav för 

hotellkedjor att 

arbetar med miljö 

Krav på 

miljöarbete 

Vikten av 

hållbarhetsarbete 

Vi sätter ju våra egna mål per år. 

Till exempel nu ska vi byta allt 

belysning till LED. 

 

Hotellets egna mål 

är att byta till LED- 

lampa 

Hotellets 

egen policy 

Intern 

hållbarhetsp

olicy 

Hållbarhetsaspekt

er 

 

Miljöhållbarhet 

 

 

Etisk planering för studiens genomförande   

De grundläggande etiska frågor berör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet 

för de personer som är inblandade i undersökningen (Bryman, 2011). Bryman (2011) ; Patel 

och Davidsson (2011) redogör fyra grundläggande etiska principer som måste tas hänsyn till 

vid genomförande av undersökningen, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
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Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om den aktuella 

undersökningens syfte (Bryman, 2011). Samtyckeskravet betyder att deltagarna har rätt att 

själva bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om 

deltagarna ska behandlas med konfidentialitet så att obehöriga inte kan komma åt den. Medan 

nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna enbart får användas för forskningssyfte 

(Bryman, 2011). I enlighet med detta skickade uppsatsförfattarna ett informationsblad (se 

Bilaga 4) till kontaktpersonerna innan intervjun i syfte att informera om studiens bakgrund 

och syfte.  

 

 

Resultat 

I resultatavsnittet presenteras de data som samlades in från respondenterna under intervjun. 

De teman som redovisas i detta avsnitt handlar om olika typer av hotellens CSR-arbete med 

fokus på ekonomisk-, ekologisk- (miljö) och social aspekter. Vidare presenteras resultat på 

hur hotellen marknadsför samt kommunicerar ut sitt CSR-arbete externt.  

 

Vikten av CSR och hållbarhetsarbete 

En miljöansvarig förklarar att CSR och hållbarhetsarbete bedrivs med utgångspunkt i 

ekonomiska, sociala och miljömässiga. Vidare menar hon att hotellet anser att CSR och 

hållbarhet är detsamma eftersom de bygger på samma synvinkel. Begreppet hållbarhet anses 

vara vanligare att använda än begreppet CSR. Här på hotellet pratar vi inte mycket om CSR, 

ofta använder vi ordet hållbarhet. För mig har CSR och hållbarhet samma betydelse, de har 

gemensamma aspekter. (Respondent B). Samtliga respondenter kommer överens om att miljö 

och hållbarhetsarbete är mycket viktigt för hotellverksamheten, speciellt när hotellen ingår i 

en stor hotellkedja. Respondent B uppger att det är ett krav för hotellet att de måste uppnå de 

hållbarhetsmål som huvudkontoret har satt upp.  

 

 

Vårt hotell ingår i en hotellkedja...och vi följer deras miljöprogram som heter Penguin. 

Vi på hotellet följer den nu stenhårt sedan några år tillbaka... Det är ju ett krav och vi 

måste uppnå vissa hållbarhetsmål för att få ett certifikat.  
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(Respondent B) 

 

Vidare förklarar Respondent B att Penguin är ett miljöstyrningssystem som omfattar miljö-, 

hållbarhets arbetssätt och en långsiktig hållbarhetsplan för framtiden. Enligt Respondent A 

och C är WeCare ett övergripande hållbarhetsprojekt för alla medlemmar i hotellkedjan. 

Utgångspunkten för WeCare- projektet är att hotellet ska ta hand om människor, miljö och 

samtidigt driver hotellet till lönsamhet. Respondent A understryker ytterligare att det inte går 

att skapa lönsamhet utan att ta hand för människor och miljö, och utan lönsamhet går det inte 

heller att ta ansvar för människor och miljö. Därför är det viktigt att ha människor, miljö och 

lönsamhet som grundstenar för CSR-arbete. Dock är det inte bara kedjans hållbarhetspolicy 

som hotellen följer. Enligt Respondent A, B och C finns det interna policy som hotellen får 

bestämma själva över vad de vill förbättra gällande miljö och hållbarhet.  

 

[…] men sen är det ju massa frågor kring vad vi på hotellet själv vill göra eller 

förbättra, och det behöver då inte ingår i kedjans policy, utan det är vår egen policy på 

arbetsplatsen som är just intern här i hotellet.  

 (Respondent A) 

 

CSR/ hållbarhetsaspekter  

Ekonomisk och ekologisk hållbarhet 

Enligt samtliga Respondenter går ekonomisk och miljö hållbarhet hand i hand med varandra. 

Respondent A anser att hållbar resursanvändning kan minska kostnaderna. Med det menar 

hon att hotellet ska utnyttja alla resurser såsom el- och vatten energi på ett sparsamt sätt för 

att på långsiktigt minska kostnaderna och även bidra till en bättre miljö för samhället.  

 

På vårt hotell lägger vi mycket stor fokus med generella saker som kan åtgärdas, till 

exempel belysning och vattenkranar. Nu ska vi byta packningar på alla hotellrum för 

att minska vattenförbrukningen  

(Respondent A). 

 

Respondent C berättar att hotellet har planerat att byta alla belysningar till energisnåla LED-

lampor. Att byta ut all belysning till LED kan bli en stor investering, men jag tror att det 

kommer spara in pengar på lång sikt (Respondent C). Vidare understryker Respondent C att 
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hotell även ska undvika att ha levande ljus tända på dagtid och infravärme ska vara avstängd 

under sommaren. Med anledning till att reducera onödiga användningar och minska 

inköpskostnader. 

 

Hanteringen av matsvinn är den första prioriteringen för de hotellen som bedriver 

restaurangverksamhet enligt Respondent A och B. Respondent B förklarar hotellets arbetssätt 

för att minska matsvinn, genom att räkna ut ett genomsnitt på mat konsumtion per gäst. 

Flertalet respondenter anser att genom en bättre planering av inköp och lager kunna bidra till 

kostnadsbesparingar och minskning av matsvinn.  

 

Matsvinn är en stor grej som vi alltid jobbar med dagligen... vi räknar ut i snitt hur 

mycket en gäst äter, alltså förbrukning per gäst till exempel. Sen väger vi ju matsvinn 

varje dag. Frukosten väger för frukosten, lunch för lunch och kväll för kväll separat 

för att vi ska kunna se hur mycket svinn vi har på vår frukost, lunch och kväll. Vi 

sätter alltid upp mål år för år för att minska matsvinn. 

(Respondent B) 

 

... om man lägger mer tid för planering vid inköp av råvaror och inte har för stort 

lager. Så tror jag att vi kommer kunna reducera matsvinnet och det ger fördel för den 

ekonomiska sidan också.  

 (Respondent A) 

 

 

Social hållbarhet  

Samtliga Respondenter är eniga om att arbete med den sociala hållbarheten är att skapa 

möjligheter för människor i och utanför hotellverksamheten, och bidra till ett sunt samhälle. 

Respondent C och D uppger att internt arbete med social hållbarhetsaspekt handlar om 

personalens trivsel och hur man tar hand om alla medarbetarna. Vi arbetar för att alla 

medarbetare på alla nivåer ska få lika möjligheter att utveckla sig (Respondent C). Vi 

arbetar med öppenhet och jobbar aktivt för att främja mångfald (Respondent D). Majoritet 

anser att nöjda och kompetenta medarbetare är den största anledningen till att gäster 

återkommer till hotellet. Därför är det betydelsefullt att se till att anställda trivs på 

arbetsplatsen. Respondent B lägger tonvikt på att den dagliga kontakten med personal och 

anser att det är viktigt att visa att man bryr sig om sin personal.  
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För mig är den dagliga kontakten med personalen viktig. Här tycker jag att vi är 

jätteduktiga på att säga hej, och fråga varandra hur man mår. Jag är ju med i driften 

nästan varje dag, jag vill att min personal ska känna att jag är närvarande.  

 (Respondent B) 

 

Enligt Respondent D erbjuder hotellet en kompetensutveckling till alla anställda i form av 

utvecklingssamtal och interna utbildningar i olika område såsom brandsäkerhet, krishantering 

och miljö- och hållbarhet utbildning. Detta är för att personalen ska känna sig trygga och ha 

kunskap för att kunna hantera olika situationer. Arbetet med social hållbarhet sker även 

utanför hotellet. Respondent A, B och C poängterar att mycket samarbete sker via lokala 

leverantörer och intressenter i område i syfte att bygga en god relation och tillsammans arbeta 

för att skapa ett välfärdssamhälle.  

 

Vi samarbetar mycket med leverantörer här i närheten… produkter och råvaror som 

vi använder i vår restaurang är i stort sett bara från lokala. Vi samarbetar även med 

folkets hus som har en stor lokal... vi anordnar olika evenemang, konserter för att 

skapa något roligt här i kommunen.   

 (Respondent A)  

 

Samtliga respondenter uppger att deras hotellkedja stödjer UNICEF:s arbete för barn som 

utsätts för människohandel. Vår kedja har ett projekt som stödjer UNICEF. Vi köper in 

armband som görs av kvinnor i Kambodja som utsätts för människohandel eller trafficking 

och säljer det för 89kr per styck. Hela intäkten skänker vi till UNICEF för att hjälpa barn att 

få gå i skolan (Respondent C).  

 

Att marknadsföra CSR 

De flesta respondenterna anser att det är viktigt att hotellet tillämpar sitt CSR-arbete som en 

del i sin marknadsföring för att förmedla och kommunicera CSR budskapet. Respondent A 

och B påpekar att arbetet med CSR på deras hotell är internt och inte syns ut mot gäster. Jag 

tror att mycket som vi jobbar med inte syns ut mot gäst och jag tror att vi skulle kunna 

förmedla vårt hållbarhets budskap mer (Respondent B). Att synas mer ut mot gästen är det 

någonting som vi verkligen kan förbättra (Respondent A). Vidare påpekar Respondent A att 
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hotellet kommunicerar ut sitt CSR- och hållbarhetsarbete genom broschyr som sitter i hela 

hotellet. 

 

Vi kan säga att vi jobba mycket med hållbarhet och miljö. Våra miljö och hållbarhets 

budskap sitter överallt i hotellet till exempel i hissen, i hotellrum, vid receptionsdisken 

så att gäster kan se och läsa. Stundvis kan gäster lämna in förslag om vad vi kan göra 

bättre. 

(Respondent A) 

 

Respondent D betonar att marknadsföring av hotellets CSR-arbete kan bidra till ett starkt 

varumärke genom att hotellet visar upp sitt ansvarstagande. Till exempel att visa att hotellet 

arbetar aktivt för att främja mångfald vilket ger en trygghetskänsla för samhället där hotellet 

har sin verksamhet i, detta i sin tur kan påverka gästernas syn på hotellet positivt. Respondent 

C uppge att hotellet förmedlar CSR budskap genom många olika marknadsföringskanaler, 

framförallt via sociala medier. På vårt hotell använder vi mycket internet och sociala medier 

för att förmedla våra hållbarhets arbeten. Jag tycker att det är lätt för folk att se via facebook 

hur vi arbetar med hållbarhet (Respondent C).  

 

Något som Respondent D lyfter fram är följande: vi integrerar CSR och marknadsföring 

genom att arbeta med många projekter. Ett projekt som är mycket populärt är ensam julgran 

söker klappar, där alla är välkomna att skänka klappar till de behövande. Det här projektet 

gör vi varje år, vi brukar marknadsföra innan jul och vi fick mycket bra respons. Respondent 

C hävdar att hotellet håller på att satsa att marknadsföra ett nytt projekt som kallas för Green 

Stay där gästen som stannar i hotellet mer än en natt kan välja bort städningen på sitt rum och 

istället belönas med poäng. Sedan kan gästen välja att spara poängen själv eller donera dem 

till UNICEF. Dessutom menar Respondent C att 30 % av gästerna som bor mer än en natt har 

valt Green Stay och 75 % av de som väljer att inte få sitt rum städat har valt att skänka till 

UNICEF, hellre än att behålla poängen själv. Jag tror starkt att antalet gäster som väljer 

Green Stay kommer att öka om vi satsar på att marknadsföra så att projektet blir mer känt 

(Respondent C).  
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Diskussion av resultatet 

Under resultatdiskussion avsnittet kommer resultat från dataanalys att ställas i relation till den 

teoretiska bakgrunden för att diskuteras och besvara studiens syfte.  

 

CSR och hållbarhetsarbete inom hotell 

I dagens samhälle förväntas hotellverksamheten att arbeta utöver än vad som krävs i lagen för 

att bidra till positiv påverkan på samhället (Carroll, 2015). En respondent påpekar att 

begreppet CSR och hållbarhet betraktas att vara synonymt eftersom de båda begreppen 

bygger på samma synvinkel, och ordet hållbarhet används mer än CSR. Enligt Yu (2012) och 

Jones et al., (2013) menar att CSR är ett relativt nytt begrepp inom hotellbranschen då 

hotellen har börjat att arbeta med CSR under de senaste tjugo åren. Dahlsrud (2008) menar att 

CSR handlar om att företag tar ansvar för hur deras dagliga drift påverkar samhället och 

omgivningen med hänsyn till ekonomiska, ekologiska (miljömässiga) och sociala aspekter. 

Detta kan kopplas till den information som fick fram under intervjuer, där samtliga 

respondenter anser att miljö och hållbarhetsarbete är mycket viktigt för hotellverksamheten 

och även för omgivningen. En respondent uppger att deras CSR och hållbarhetspolicy har en 

utgångspunkt i de ekonomiska-, sociala- och miljömässiga aspekterna. 

 

Ett hållbarhetsprojekt som denna nordiska hotellkedja arbetar efter kallas för WeCare och 

innebär att hotellen ska ta hand om människor, miljö och samtidigt driva verksamheten till 

lönsamhet (Respondent A). Det här projektet kan likställas med The Tripple Bottom Line 

modell (Marrewijk, 2003). Modellen går ut på att företagen ska ta ansvar och arbeta med de 

tre P: na, vilka är people, planet och profit som grund för att uppnå hållbarhetsmål 

(Marrewijk, 2003). Enligt Carroll (2015) finns det två perspektiv av CSR vilka är; att skydda 

och att förbättra. Att skydda innebär att företag ska undvika negativa effekter som kan skada 

samhället. Resultat från undersökningen visar att materialen som hotellet använder allt från 

kontorsmaterial till städmaterial ska vara miljövänligt och hållbart producerad. Att förbättra 

menar Carroll (2015) att företagen ska bidra till positiva effekter i samhälle såsom volontär- 

och välgörenhetsarbete. Undersökning visar att hotellet bidrar till att skapa ett 

välfärdssamhälle genom att arbeta med många projekt, till exempel ensam julgran söker 

klappar, där hotellet samlar in julklappar från gäster och skänker sedan till de behövande. 

Hotellet går även i samarbete med UNICEF organisation för att hjälpa och stödja utsatta 

kvinnor och barn.  
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Hållbarheten tre aspekter  

Ekonomisk- och ekologisk hållbarhet 

Enlig Ax och Kullven (2016) innebär ekonomisk hållbarhet att verksamhetens ekonomiska 

utveckling inte ska leda till ett ojämlikt samhälle och en förstörd miljö. Samma författare 

förklarar att ekologisk eller miljö hållbarhet fokuserar på att skydda miljö och att företagen 

ska använda energi och naturresurser på ett effektivt sätt. Under intervjuer framkommer inte 

tydligt på hur dessa kedjehotell arbetar med ekonomiska aspekter. Däremot anser samtliga 

respondenter att arbetet med ekonomisk och ekologisk hållbarhet påverkar varandra. Ett 

exempel på hur dessa två aspekter påverkar varandra uppger Respondent A att genom en 

hållbar resursanvändning kan medföra en kostnadsminskning. Det betyder att hotellet ska 

utnyttja alla resurser såsom el och vatten på ett sparsamt sätt för att på lång sikt minska 

kostnaderna och bidra till en bättre miljö för omgivningen.  

 

Något som alla respondenter är enade om är att miljö och hållbarhetsarbete är mycket viktigt 

för hotellverksamheten, särskilt för hotell som ingår i en stor hotellkedja. I 

hospitalitybranschen fokuseras det mycket på effektiv användning av energier och arbetet 

kring miljöaspekt. Detta kan enligt Yu (2012) och Jones et al., (2013) bero på två 

anledningar. Den första anledningen är att eftersom hotellverksamhet oftast har stora 

driftkostnader, är det därför av stor vikt för hotellen införa åtgärder om el- och 

vattenbesparing för att minska driftkostnader (Yu, 2012). Ett av hotell som undersöktes har 

planerat att byta alla belysningar till energisnåla LED-lampor i syfte att spara in elkostnader 

på lång sikt. En respondent berättar att hotellet undviker att ha levande ljus tända på dagtid 

och ha infravärmen avstängd under sommaren. Detta är för att undvika onödiga användningar 

och minska inköpskostnader.  

 

Den andra anledningen är att gäster överväger hotellets miljöarbete och anser det som 

viktigast vid val av hotell (Jones et al,. 2013). Kucukusta et al., (2013) redogör en rad olika 

sätt för hotell att arbeta med CSR och hållbarhet. Samma författare betonar att 

hotellverksamheten ska lägga en stor vikt vid att köpa och sälja på ett grönt sätt. Att minska 

matsvinn och förbättra avfallshantering är bland de första prioriteringarna för hotellet som 

bedriver restaurangverksamhet (Ibid). Ett miljöarbete som hotellet arbetar mycket med är 

hantering av matsvinn. En respondent förklarar att hotellets arbetssätt för att minska matsvinn 
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är genom att räkna ut ett genomsnitt på mat konsumtion per gäst. Flertalet respondenter anser 

även att genom en bättre planering av inköp och lager kunna bidra till kostnadsbesparingar 

och minskning av matsvinn.  

 

Social hållbarhet  

Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt samhälle genom att lägga fokus 

på aspekter som mänskliga rättigheter, kultur och jämställdhet (Ax och Kullven, 2016). 

Samtliga respondenter anser att arbetet med den sociala hållbarheten syftar till att bidra till ett 

sunt samhälle genom att skapa möjligheter för människor både i och utanför 

hotellverksamheten. Enligt Holcomb et al., (2017) sysslar många internationella hotell med 

CSR-aktiviteter som avser donation till välgörenhetsorganisationer och olika form av 

volontärarbete. Ett stort antal hotellverksamheter upprättar även en jämställdhet- och 

mångfaldspolicy (Ibid). Det framgår i resultatet att denna hotellkedja stödjer UNICEF:s 

arbete på många olika sätt. Ett sätt är att köpa in armband som görs av kvinnor i Kambodja 

och sälja det vidare. Sedan skänker hotellet hela intäkten till UNICEF för att hjälpa utsatta 

kvinnor och barn.  

 

Arbetet med social hållbarhet kan delas upp i två delar; externa- och interna sociala 

hållbarhets arbeten. De externa sociala arbetet sker genom samarbeten med olika intressenter 

och leverantörer i närområde med syfte att bygga en god relation (Kucusta et al., 2013). Två 

respondenter anger att interna sociala hållbarhets arbeten handlar om personaltrivsel på 

arbetsplatsen. Hotellen arbetar för att alla medarbetare på alla nivåer ska få lika möjligheter 

att utveckla sig. Dessutom erbjuder hotellen även en kompetensutveckling till alla anställda i 

form av utvecklingssamtal och interna utbildningar. Detta kan koppla till Hughes (2009) som 

menar att företagen som satsar på att utbilda sin personal och skapa en bra arbetsmiljö får 

oftast lojalitet från sina anställda. Nöjd personal leder till en bättre arbetsprestation som i sin 

tur leder till en bättre produkt- och servicekvalitet.  

 

CSR som en del i marknadsföring 

Verksamheter som använder CSR som en del i sin marknadsföring syns mer i marknaden och 

CSR hjälper till att förstärka verksamhetens rykte och identitet (Hildebrand et al., 2011). En 

lämplig CSR-strategi kan leda till positiv inverkan på både kundnöjdhet och företagets värde. 

Enligt Kucukusta et al., (2013) menar att nöjda kunder kommer sannolik återkomma på besök 
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och det utvecklas till lojalitet. De flesta respondenterna anser att det är viktigt att hotellet 

tillämpar sitt CSR-arbete som en del i sin marknadsföring för att förmedla och kommunicera 

CSR budskapet ut mot gäster. Undersökning visar att hotellen marknadsför och 

kommunicerar hållbarhetsbudskapet genom informationsblad och broschyr som sitter på 

olika stället såsom hissar, hotellrum, receptionsdisk och runt om i hela hotellet. En av 

respondenter anser att det inte räcker med att bara förmedla hållbarhetsbudskap genom 

informationsblad, hon har en åsikt om att hotellet ska bli mer tydligt på att marknadsföra CSR 

externt ut mot gäster och samhället. Tata och Prasad (2014) föreslår att hotellen bör involvera 

marknadsföringsavdelningen när det gäller att marknadsföra CSR eftersom de har en bra 

konsument kännedom och kunskap att göra kreativa kampanjer. Det är mycket viktigt att 

hotellen internt kommunicerar CSR så att medarbetarna förstår syftet med verksamhetens 

CSR- och hållbarhetsarbete (Hsu, 2011). Enligt resultat från undersökningen framkommer det 

att hotellen internt marknadsför CSR och hållbarhet till alla medarbetarna genom möten och 

internutbildningar.  

 

Hsu (2011); Tata och Prasad (2914) påpekar att företagen bör kommunicera CSR med 

intressenter och börja samarbeta med varandra för att gemensamt skapa ett välfärdssamhälle. 

Företagen ska indirekt marknadsföra sig genom att delta i lokala evenemang. Detta 

framkommer i intervjuer att hotellen indirektt marknadsför sig genom att anordna olika 

evenemang i kommunen i syfte att synas i samhället. En annan sak som hotellet gör för att 

indirekt marknadsföra sig är Green Stay projekt i samarbete med UNICEF. Projektet innebär 

att gästen som stannar i hotellet mer än en natt kan välja bort städningen på sitt rum och 

istället belönas med poäng. Sedan kan gästen välja att spara poängen själv eller donera dem 

till UNICEF. Detta projekt har fått en stor uppmärksamhet i marknaden och även en bra 

respons från gäster. 

 

Martinez et al., (2014) menar att det effektivaste sättet för hotell är att förmedla CSR-arbeten 

via online kommunikationskanaler. En respondent säger att hotellet använder sociala medier 

som marknadsföringskanaler för att förmedla CSR- och hållbarhetsbudskap. En annan 

respondent anser att marknadsföring av hotellets CSR sociala arbeten kan bidra till ett starkt 

varumärke genom att hotellet uppvisar sitt ansvarstagande. Till exempel att visa att hotellet 

arbetar aktivt för att främja mångfald vilket ger en trygghetskänsla för samhället där hotellet 

har sin verksamhet i, detta i sin tur kan påverka gästernas syn på hotellet positivt. Enligt 

respondenternas information kan det kopplas till Liu et al., (2014) som framhäver att hotellet 
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förmedlande av CSR sociala arbeten leder till en positiv gäst uppfattning om hotellet och det 

har en stor inverkan på gästernas varumärkeslojalitet. 

 

 

Metod- och materialdiskussion  

I detta avsnitt diskuteras och reflekteras över användandet av metod- och material som 

tillämpades i denna studie. Diskussionen kommer behandlas kring hur det har gåtts med 

insamlingen av data, urval och metoden för analys. 

 

Datainsamling  

Som grund till denna uppsats har vetenskapliga artiklar och studielitteratur använts. De 

vetenskapliga artiklarna hämtades från dessa databaser, Primo, ABI/Inform Proquest och 

Leisure Turism. Avgränsningar gjordes vid sökning med hjälp av inklusions- och 

exklusionskriterier, då ett av de kraven i inklusionskriterier var att artiklarna ska vara 

referentgranskade i syfte att förstärka bakgrundsmaterialet. Uppsatsförfattarna följde efter 

Brymans (2011) rekommendation om att vara källkritisk mot det som har hittats på nätet 

genom att noggrant läsa och granska källor på alla artiklar för att säkerställa att artiklarna var 

vetenskaplig granskade och trovärdiga.  

 

Vid sökning av information använde uppsatsförfattarna sökord som hjälp för att söka fram de 

relevanta artiklarna. Sökorden har identifierats på engelska för att få ett så brett resultat som 

möjlig (Patel och Davidsson, 2011). De sökord som användes var CSR, hospitality, 

sustainability, hotel, marketing strategies. Med endast sökordet CSR i databas Primo gav det 

över 50 000 antal träffar därför upplevdes svårt att hitta fram relevanta artiklar. Med 

anledning av detta lade uppsatsförfattarna stor vikt på att kombinera sökord, dels för att 

begränsa antal träffar och dels för att underlätta att hitta fram de relevanta artiklarna. 

 

Urval  

Uppsatsförfattarna upplevde inga svårigheter med att välja ut de hotellen som skulle 

undersökas. Eftersom syftet var att undersöka hur en hotellkedja arbetar med hållbarhet och 

CSR, därför var en nordisk hotellkedja urvalet av hotell. Däremot var det svårare att få 

personer att ställa upp för intervju. 10 personer kontaktades via mail av 10 var det 6 personer 
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som antingen tackade nej eller inte hörde av sig alls. Även fast i mailet stod det att intervjun 

kommer att ta max 20 minuter så var de flesta skälen att de inte hade möjlighet på grund av 

tidsbrist. Trots att uppsatsförfattarna fick kontakta fler personer än det som var tänkt från 

början, men tillslut var det totalt fyra respondenter som ställde upp för intervjun och 

informationen från dessa respondenter var mycket användbar för denna uppsats.  

 

Analysmetod  

Datan som insamlades från respondenterna med kvalitativ intervjumetod bidrog mycket till 

nytta för denna studie fast ingen pilotintervju hade planerats. Själva planeringen av 

intervjuerna kunde ha planerats bättre och långt i förväg då det stressigt med att få tag i 

personer som kunde ställa upp för intervju. Samtliga intervjuer utfördes och spelades in i ett 

rum där det var lugnt och tyst, det resulterades i en bra kvalite på ljudinspelning vilken 

underlättade vid transkriberingsprocessen. Efter genomgång av det transkriberade materialet 

insåg uppsatsförfattarna att det kunde ha ställts fler följdfrågor för att få mer utförliga svar. 

 

Det transkriberade materialet har analyserats sedan med hjälp av tematisk analys. 

Innehållsanalys tabell (se Bilaga 4) består av kondenserade meningsenheter och koder med 

hjälp av denna analysmetod kan tema fastställas i tre huvudteman, vilka är vikten av CSR- 

och hållbarhetsarbete, Hållbarhetsaspekter och CSR marknadsföring. Under tema 

hållbarhetsaspekter finns det två ytterligare teman som är ekonomisk- och miljö hållbarheten 

och sociala hållbarheten. Uppsatsförfattarna valde att slå ihop den ekonomisk- och 

miljöaspekter i ett och samma tema eftersom resultatet var sammankopplande.  

 

 

Etisk reflektion om studiens genomförande  

Vid genomförande av studiens undersökning har uppsatasförfattarna följt de grundläggande 

etiska principerna; informations-, samtyckes-, konfidentialitet-, och nyttjandekravet (Bryman, 

2011). Samtliga respondenter har blivit upplysta om studiens syfte genom informationsblad 

som bifogats via mail vid kontakttillfällen. Uppsatsförfattarna har även tydliggjort för 

samtliga respondenterna innan intervjun tillfälle om att de har rätt att avbryta intervjun 

närsomhelst och att alla uppgifter kommer att behandlas konfidentialitet. I syfte att visa att 

hänsyn tas till de etiska kraven och dels för att säkerställa att respondenterna känner sig 
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trygga och bekväma med intervjun. Uppsatsförfattarna upplevde en positiv reaktion från 

respondenterna när de fick höra att alla uppgifter kommer behandlas med anonymitet och 

konfidentialitet. Uppgifterna som samlades in under studiens gång utnyttjades endast för 

denna uppsats och bevarades på ett säkert sätt enligt nyttjande- och konfidentialitetskravet 

(Bryman, 2011).  

 

 

Forskningsetisk uppföljning 

De vetenskapliga artiklar som används som grund till teoretisk bakgrund har valts ut i 

enlighet med inklusions- och exklusionskriterier. I sökmatrisen (se Bilaga 1) anger det 

databaser som används för att hitta artiklar och detta kan fungera som hjälp för att följa 

informationsinsamlingen. Artiklarna inhämtas via en trovärdig databas, Primo som 

tillhandahålles av Örebro universitetsbibliotek. Slutligen har alla respondenter som bidragit 

till denna studie fått erbjudande om att få tillgång till den slutgiltiga uppsatsen.   

 

 

Slutsatser 

Resultat visar att denna nordiska hotellkedja tar ansvar för samhället och arbetar med alla 

hållbarhetsaspekter på flera olika sätt. Arbete med ekonomisk- och ekologisk hållbarhet 

fokuserar på miljö och hur hotellet kan spara in driftkostnader genom till exempel att byta ut 

alla glödlampor till LED, vattenbesparing och hantering av matsvinn etc. Arbete med social 

hållbarhet fokuserar hotellet på personaltrivsel på arbetsplatsen, samarbete med lokala 

intressenter respektive leverantörer för att gemensamt skapa ett sunt samhälle. En slutsats 

som kan dras är att hotellet anser att arbeten med CSR i alla apekter är viktig då det leder till 

många fördelar såsom; förbättra rykte och stärka varumärket. CSR och hållbarhetsarbete 

bidrar även till ökad lojalitet från gäster och anställda. 

 

En annan slutsats som kan dras är att denna hotellkedja lägger en stor vikt med att främja 

UNICEF:s arbete genom ett antal olika projekt och kampanjer såsom ensam julgran söker 

klappar och GreenStay. När det gäller tillämpning av CSR i marknadsföringen görs detta 

genom informationsblad som finns i hotellet. Hotellet önskar även att bli mer ledande 
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gällande marknadsföring av CSR på marknaden. Uppsatsförfattarna anser att hotellet bör 

implementera CSR genom att göra det mer lättillgängligt på hemsidan, på detta sätt kan det 

bidra till att hotellet syns och visar på sitt CSR arbeten för samhället och omgivning där 

hotellet är verksamt. 

 

 

Praktisk användning och vidare forskning  

I denna uppsats har enbart en nordisk hotellkedjas arbete med CSR och hur de tillämpar detta 

i sin marknadsföring undersökts. Ett förslag till praktisk användning och vidare forskning är 

att undersöka flera hotellkedjor för att få en djupare förståelse hur företag i hotellbranschen 

arbetar med CSR och hållbarhet. Ett annat förslag är att studera och jämföra mellan olika 

hotellkedjor, hur de arbetar med hållbarhetsfrågor för att hitta likheter och skillnader med 

CSR-arbete. Vidare kan forskning fördjupas i hållbarhetsaspekter, ekonomisk-, ekologisk- 

och social aspekt. Detta är för att få en mer förståelse hur hotellen exakt arbetar med varje 

respektive aspekt.  

 

Vidare kan det forskas om hur mycket fördelar och vinst kommer CSR arbetet generera till 

företaget om företaget investerar och satsa på att arbeta och marknadsföra CSR. 

Undersökning kan även göras på en annan perspektivt till exempel på gästsperspeltiv där man 

undersöker om hur gäster uppfattar företagets CSR och hållbarhetsarbete, och hur stor 

påverkan har CSR-arbete vid val av hotellet.  
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Bilaga 1 

 

Sökmatris 

 

Datum Databas Sökord Antal 

ref. 

Kombi

nation 

Antal 

referenser i 

kombination 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Använda 

artiklar 

2017-

04-03 

Proquest 1 24 763 - - 8 3 2 

2017-

04-03 

Leisure 

tourism 

database 

1 266 - - 6 2 - 

2017-

04-03  

Primo 3 2 447 

462 

3+1 12 500 6 2 1 

2017-

04-03  

Primo   4+1 83 665 4 3 2 

2017-

04-04 

Primo   1+2 2607 3 2 1 

2017-

04-04 

Primo   1+4+5 9513 5 2 2 

2017-

04-04 

Primo   1+4+2 1529 4 3 3 

 
Sökord: 

1. CSR 

2. Hospitality 

3. Hotel  

4. Marketing strategy 

5. Communication 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide: CSR och hållbarhetsarbete inom hotell 

 

1. Hur många års erfarenhet har du i branschen? 

2. Vilka är dina huvudarbetsuppgifter? 

3. Hur arbetar ni för att gästen skall uppfatta ert arbete med hållbarhet? 

4. Hur arbetar du för att förmedla hållbarhetspolicy till dina anställda? 

5. Har ni någon hållbarhetspolicy? 

6. Hur arbetar ni med olika hållbarhetsaspekter, tex ekonomiska, sociala och miljö. 

7. Hur mycket kan du påverka hotellets arbete med hållbarhet? Vilka riktlinjer har du? 

8. Vilka fördelar respektive nackdelar anser du det finns med hållbarhetsarbete? 

9. Är det något du tycker att hotellet behöver förbättra gällande hållbarhet?  

10. Har ni någon vision/mål med ert CSR/hållbarhetsarbete?  
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Bilaga 3 
 

Operationalisering 
 

Intervjufrågor Teoretisk anknytning Begrepp 

Hur många års erfarenhet har du 

i branschen? 

    

Vilka är dina 

huvudarbetsuppgifter? 

    

Hur arbetar ni för att gästen skall 

uppfatta ert arbete med 

hållbarhet? 

Martinez et al.,(2014) 

menar att hotellet som har 

syfte att skapa lojala 

kunder genom CSR, kan 

göra det genom att effektivt 

kommunicera sina sociala 

och miljömässiga CSR-

arbeten till sina målgrupper 

via olika 

kommunikationskanaler 

såsom hotellets egen 

webbsida eller social media 

Marknadsföring och 

gästs uppfattning om 

hotellets CSR och 

hållbarhetsarbete 

Hur arbetar du för att förmedla 

hållbarhetspolicy till dina 

anställda? 

 

Har ni någon hållbarhetspolicy? 

Tata och Prasad (2014) 

poängterar även att det är 

väldigt viktigt att företagen 

intern kommunicera CSR 

så att alla medarbetarna 

förstår syftet.  

Intern marknadsföring 
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Hur arbetar ni med olika 

hållbarhetsaspekter, tex 

ekonomiska, sociala och miljö. 

  

Ax och Kullven (2016) 

menar att CSR-arbete 

sammankopplas oftast med 

tre övergripande kategorier 

av hållbarhet: ekonomisk, 

ekologisk och social 

hållbarhet. 

Hållbarheténs tre 

aspekter 

Vilka fördelar respektive 

nackdelar anser du det finns med 

hållbarhetsarbete? 

Yu (2012); Hughes (2009); 

Kucukusta et al., (2013) 

menar att de fördelarna för 

företag som tillämpar CSR 

i sin marknadsföring får är 

bland annat; förbättra 

företagets image och rykte, 

attrahera externa 

intressenter för t.ex. 

sponsring, generera 

merförsäljning på 

marknaden och attrahera 

motiverade medarbetare  

För- och nackdelar med 

hållbarhet 

Är det något du tycker att 

hotellet behöver förbättra 

gällande hållbarhet?  

Kucukusta et al., (2013) 

presenterar en rad olika sätt 

för hotell att arbeta med 

CSR. Samma författare 

betonar att först och främst 

ska hotellet lägga en stor 

vikt vid att köpa och sälja 

på ett grönt sätt. Det är 

viktigt att företagen 

upprätta ett hållbarhetsmål. 

CSR och 

hållbarhetsarbete 

Har ni någon vision/mål med ert 

CSR/hållbarhetsarbete?  

CSR och 

hållbarhetsarbete 
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Bilaga 4 

Informationsblad om examensarbete 

Örebro Universitet 

Restaurang- och hotellhögskolan, Grythyttan 

Vårtermin 2017 

  

Sofia Blom och Sujinan Rakjaroenmuang 

Email- address: sofia.blom@hotmail.com  och sujinanlfc1315@hotmail.com 

Syfte med undersökning 

Vi är två är studenter från Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. 

Vi arbetar med vårt examensarbete. Syfte med undersökningen är att öka förståelsen för hur 

företag inom hotellbranschen arbetar med hållbarhetsfrågor och CSR (Corporate Social 

Responsibility). Och hur hotellet tillämpar dessa i sin marknadsföringsstrategi, för att stärka 

varumärket. 

  

För att vi ska kunna ta reda på hur hotellet arbetar med CSR och hållbarhet behöver vi era 

åsikter och erfarenheter inom yrket. 

  

Alla svar som informanterna gett oss kommer att anonymiseras. Informanter som intresserar 

sig av att läsa den färdigskrivna versionen av vår uppsats kan kontakta oss via mejl efter den 

1 juni 2017. 

  

Handledare för detta projekt är Kerstin Nilsson 

kerstin.nilsson.hh@oru.se Telefon 019 – 30 30 00 (Örebro universitets växel) 

  

Kursansvarig för detta projekt är Åsa Öström 

asa.ostrom@oru.se Telefon 019 – 30 30 00 (Örebro universitets växel) 

  

Tack för din medverkan. 

 

  

mailto:sofia.blom@hotmail.com
mailto:sujinanlfc1315@hotmail.com
mailto:kerstin.nilsson.hh@oru.se
mailto:asa.ostrom@oru.se
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Bilaga 5 

Innehållsanalys tabell 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Koder Teman 

Vi följer deras 

miljöprogram som 

kallas för Penguin. 

Penguin omfattar 

både miljö- 

hållbarhet, och 

framtid och så som vi 

kan förbättra och kan 

spara in i olika 

områdena. 

Penguin är ett 

miljöprogram som 

hotellet arbetar 

med 

Program för 

miljöarbete 

Vikten av 

hållbarhetsarbete 

Vi arbetar för att alla 

medarbetare på alla 

nivåer ska få lika 

möjligheter att 

utveckla sig 

Alla medarbetare 

ska få lika 

möjligheter att 

utveckla 

Jämställdhet för 

alla personal 

Social hållbarhet 

Det är ju ett krav så 

vissa år måste vi 

uppnå vissa mål för 

att få miljöcertifikat. 

Krav för 

hotellkedjor att 

arbetar med miljö 

Krav på 

miljöarbete 

Vikten av 

hållbarhetsarbete 

Vi sätter ju våra egna 

mål per år. Till 

exempel nu ska vi 

byta allt belysning 

till LED. 

Hotellets egna mål 

är att byta till 

LED- lampa 

Hotellets egen 

policy 

CSR/ 

hållbarhetsaspekter 

Miljö hållbarhet 

Våra miljö och 

hållbarhets budskap 

sitter överallt i 

hotellet till exempel i 

hissen, i hotellrum, 

vid receptionsdisken 

så att gäster kan se 

och läsa. 

Gäster kan läsa 

hållbarhets 

budskap överallt i 

hotellet 

Sättet att förmedla 

hållbarhets 

budskap 

 CSR och 

marknadsföring 
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Jag tror att mycket 

som vi jobbar med 

inte syns ut mot gäst 

och jag tror att vi 

skulle kunna få det 

att synas mer. 

Hotellets 

hållbarhetsarbete 

syns inte ut mot 

gästen 

Gästen uppfattar 

inte mycket 

hållbarhetsarbete 

CSR och 

marknadsföring 

Vi sätter upp alltid 

mål år för år för att 

minska matsvinn. Att 

väga matsvinn är det 

någonting som vi 

jobba med dagligen. 

Ett av de målen är 

att minska 

matsvinn 

Hantering av 

matsvinn 

Miljö- och ekonomisk 

hållbarhet 

Vi samarbetar 

mycket med lokala 

leverantör, till 

exempel i vår 

restaurang beställer 

vi in bara lokala 

produkter och 

råvaror 

Hotell och 

restaurang 

använder lokala 

produkter och 

råvaror 

Samarbete med 

lokala leverantör 

Social hållbarhet aspekt 

Dagliga kontakten 

med personal är det 

viktigt tycker jag. Jag 

tycker att vi är 

jätteduktiga på att 

säga hej, och fråga 

varandra hur man 

mår. 

Det är viktigt att 

har dagliga 

kontakten med 

personal 

Hur man tar hand 

om personal 

Social hållbarheten 

På vårt hotell 

använder vi mycket 

internet och sociala 

medier för att 

förmedla våra 

hållbarhets arbeten. 

Marknadsför 

hållbarhetsarbete 

genom sociala 

medier   

Marknadsföring 

via social medier 

Marknadsföring CSR 

Vi arbetar med 

öppenhet och jobbar 

aktivt för att främja 

mångfald 

Jobbar aktivt med 

att främja 

mångfald 

Att arbeta med 

mångfald 

Social hållbarheten 
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Jag tycker att det är 

lätt för folk att se via 

facebook hur vi 

arbetar med 

hållbarhet 

Folk kan se 

hotellets CSR-

arbete via 

facebook 

Facebook är bra 

kanal att förmedla 

CSR 

 Marknadsföring CSR 

Att lägga mer tid för 

planering vid inköp 

av råvaror och inte 

har för stor lager. 

  

Så tror jag att vi 

kommer kunna 

reducera matsvinn 

och det ger fördel för 

ekonomisk sidan 

också 

En bra planering 

kan minska 

matsvinn samt 

leder till en bra 

ekonomi 

Matsvinn 

hantering 

Ekonomi- och miljö 

hållbarhetsaspekt 

 

 


