
Restaurang- och hotellhögskolan 

Örebro universitet, VT18 

Examensarbete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSR-Marketing 
 

En studie om kunders köpbeslut och påverkan av hotellbranschens 
marknadsföringsarbete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 2018-05-31 

Kursnamn: Måltidskunskap och Värdskap C, 

Examensarbete 

Kursnummer: MÅ024G 

Provkod: 0200

Författare: Sandra Engelbrand & Patricia 

Lundberg 

Handledare: Kerstin Nilsson 

Examinator: Inger M Jonsson 

Betygsbedömd den: 

Betyg:  



 

 

Kursnamn: Måltidskunskap och Värdskap C, Examensarbete 

Titel: CSR-Marketing - En studie om kunders köpbeslut och påverkan av hotellbranschens 

marknadsföringsarbete 

Datum: 2018-05-31 

Kursnummer: MÅ024G 

Provkod: 0200 

Författare: Sandra Engelbrand & Patricia Lundberg 

Handledare: Kerstin Nilsson 

Examinator: Inger M Jonsson 

 

 

Sammanfattning 

 

Inledning: Att arbeta med Corporate Social Responsibility (CSR) har växt genom åren och 

medvetenheten kring hållbarhet har ökat inom flera perspektiv och trenden fortsätter att växa. 

CSR inom hotell är mycket viktigt eftersom att man kan påverka olika destinationer och dess 

samhällen samt miljö och arbetskraft som används på hotell.  

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur kunders köpbeslut påverkas av 

hotellbranschens marknadsföringsarbete av CSR. 

Metod & Material: Denna uppsats består av en kvantitativ studie. En 

konsumentundersökning gjordes med enkäter där 102 respondenter deltog. Som material 

användes vetenskapliga artiklar, böcker samt hemsidor.  

Resultat: Studien visade att hållbarhetsarbete har en positiv inverkan på kundernas lojalitet 

med återkommande besök på hotell med hållbarhetsfokus som även visas i tidigare studier. 

Undersökningen visade att kunderna har en högre betalningsvilja för hotell som arbetar med 

CSR och att CSR även är en anledning till att fortsätta välja hållbara hotell.  

Slutsats: Denna studie har kommit fram till att kundernas köpbeslut påverkas till viss del av 

hotellbranschens hållbarhetsarbete. Hotell som arbetar med hållbarhet borde marknadsföra 

CSR mer för att öka förståelsen hos kunderna om vad hotellen verkligen utövar för 

hållbarhetsaktiviteter.  
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Begreppslista 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

CSR är en förkortning av Corporate Social Responsibility som är företagens ansvar som 

involverar olika hållbarhetsperspektiv såsom miljön, etiskt, ekonomisk, socialt och samhället 

(Chef, 2018). 

 

CSR Praxis 

Extern CSR praxis innebär sociala aktiviteter som företagsfilantropi, miljöskydd och andra 

olika aktiviteter som företaget kan arbeta med som tyder på ett ansvarstagande. Intern CSR 

Praxis innebär exempelvis ett aktivt arbete med behandlingen av anställda och involvering i 

olika värderingsfrågor samt företagskultur (Chef, 2018).  

 

The Five Aspects Meal Model (FAMM) 

FAMM är en förkortning av The Five Aspects Meal Model som består av fem perspektiv som 

är rummet, mötet, produkten, styrsystemet och atmosfären. Denna modell är framtagen för att 

man ska kunna se olika aspekter som påverkar helhetsupplevelse av en måltid (Gustafsson, 

Öström, Johansson & Mossberg, 2006). 

 

Varumärke 

Ett varumärke används för att identifiera olika produkter eller tjänster. Det som utgör ett 

varumärke är att det kan vara en symbol, namn eller tecken (Holmström & Lindholm, 2011, s. 

74). 

 

Word of Mouth 

En medveten marknadsföringsstrategi där positiv information sprids mellan olika kunders 

upplevelser genom muntlig kommunikation om en tjänst eller produkt (United States of 

Tikka, u.å.) 

 

 

 

 

 

 

https://chef.se/det-haer-aer-csr/
https://chef.se/det-haer-aer-csr/
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1. Inledning  

Att arbeta efter Corporate Social Responsibility (CSR) har växt genom åren och 

medvetenheten kring hållbarhet har ökat inom flera perspektiv och trenden fortsätter att växa 

(Singh & Malla, 2017). Företag, privatpersoner och organisationer påverkar varandra vilket 

ger en uppmuntran till att anstränga sig för hållbara förhållanden (Singh & Malla, 2017). För 

att samhället ska fungera så behövs det att alla hjälper till på alla sätt de kan och CSR är ett 

sätt för hotell samt andra företag att ta sitt ansvar för hållbarheten ur olika perspektiv. CSR 

inom hotell är mycket viktigt eftersom att man kan påverka olika destinationer och dess 

samhällen samt miljö och arbetskraft som används på hotell.  

 

Dagens ungdomar har vuxit upp med internet, teknologin och mer medvetenhet kring de 

sociala-, etiska- och miljöperspektiven. Den yngre generationen anses vara mer medveten om 

vilka problem som finns eftersom att man kan lättare och snabbare få tillgång till information 

via olika sociala medier, egna erfarenheter och internet. Denna generation förväntar sig och 

kräver att mer ska förändras snabbare på grund av medvetenheten som finns hos de yngre 

samt att det finns mycket information om hållbarheten inom olika områden (Savitz & Weber, 

2013, s. 64). Allt fler utbildningar börjar fokusera och lära ut mer om hållbarhet inom företag, 

vilket gör att den yngre generationen kommer att ifrågasätta allt mer kring hållbarhetsfrågor 

(Savitz & Weber, 2013, s. 65). Den yngre generationen som är de framtida kunderna och 

företagarna kommer att vara mer känsliga för hållbarhetsfrågorna och troligen arbeta hårdare 

med detta, vilket kommer innebära att det sätts krav på nuvarande och framtida företag att 

arbeta mer med CSR (Savitz & Weber, 2013, s. 66).  

 

Med den ökade medvetenheten i samhället kan hotell börja marknadsföra mer om deras arbete 

med CSR och öppna upp valmöjligheter för den som vill välja mer hållbara alternativ vid val 

av hotell. Detta kan bidra till att den ökade medvetenheten växer ännu mer som sprider sig 

vidare till fler hotell. Det stora arbetet som ligger bakom CSR och dess betydelse för 

samhället är just nu i stor fokus och därför kommer denna uppsats att lyfta fram detta inom 

hotellbranschen att göra detsamma. Detta kan leda till bättre omständigheter för olika 

destinationer, de anställda och även miljön. CSR är inte något alla kunder kanske känner till 

och därför kommer det att undersökas utifrån ett kundperspektiv och hur marknadsföring av 

CSR kan påverka kundernas köpbeslut, trovärdighet och lojalitet gentemot hotell. Är 

kunderna beredda på att betala mer för hotell som arbetar aktivt med CSR? 
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2. Ämnesrelevans för Måltidskunskap och Värdskap  

Inom ämnet Måltidskunskap och Värdskap används en modell som heter The Five Aspects 

Meal Model (FAMM). Denna modell består av fem viktiga aspekter inom måltidskunskap och 

värdskap. Dessa fem aspekter är rummet, mötet, produkten, styrsystemet och atmosfären 

(Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006).  

 

Rummet är en av aspekterna som är självaste platsen för en upplevelse och i detta 

sammanhang är det en matsal i en måltidssituation (Gustafsson et al., 2006). Oavsett vilken 

plats man befinner sig på utspelar sig bland annat möten mellan kunder och personal, kunder 

med andra kunder och personalen emellan (Ibid.). Vid en måltidsupplevelse består produkten 

av maten och drycken men kan i andra sammanhang bestå av andra produkter från exempelvis 

ett hotells utbud. För att kunna erbjuda produkten måste styrsystemet fungera och detta kan 

bland annat vara samarbetet, arbetsinsatsen, förberedelser och andra prestationer som 

påverkar upplevelsen (Ibid.). Denna aspekt är bakom självaste ridån, vilket är det som kunden 

inte ser. Kunden ser endast resultatet av hur aspekten fungerar. Den sista aspekten, 

atmosfären, är känslan av upplevelsen av platsen (Ibid.). Detta pekar på hur stämningen är i 

rummet, hur mötet och produkten ger kunden en oförglömlig vistelse. 

 

Uppsatsens fokus kommer att hållas kring hur hållbarhetsarbetet CSR kommuniceras till 

kunderna och hur kunderna påverkas vid val av hotell. Detta spår är relevant för FAMM 

eftersom att denna modell även kan appliceras på andra platser och situationer, som i detta fall 

hotellbesök. Uppsatsen kommer att förhålla sig kring aspekterna styrsystemet, mötet och 

produkten, eftersom att den kommer att hålla sig inom hållbarhet på hotell och hur de 

marknadsför och kommunicerar deras arbete kring CSR.  

 

Att marknadsföra sig som hållbar betyder inte bara att hotellet försöker hitta ett behov hos 

kunderna utan att de vill nå ut med ett budskap och vara ett föredöme (Holmström & 

Lindholm, 2011, s. 161-162). Styrsystemet kommer att beröra arbetet med CSR inom hotell 

och hur det fungerar i det dagliga arbetet och hur de i mötet med kunden kommer att visa upp 

trovärdigheten i sitt arbete kring hållbara förhållanden (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 

2008, s. 18). Produkten i detta sammanhang är köpet av hotellrum och om hotellets arbete 

kring CSR kommer att påverka kundens beslut i köpprocessen. 

 



9 

 

3. Teoretisk bakgrund 

Under detta avsnitt kommer det att lyftas fram vad Corporate Social Responsibility (CSR) är 

och hur det arbetas med inom hotellbranschen. Därefter kommer marknadsföringsarbetet med 

CSR som leder till lojalitet samt hur lojalitet byggs upp gentemot kunden. Sedan kommer 

trovärdigheten att framhävas som avslutas med kundens köpbeteende och deras köpprocess. 

Köpprocessen kommer att bestå av en analysmodell som kommer att knyta an till uppsatsens 

syfte, frågeställning samt att vara grunden för diskussionen. 

 

3.1 Corporate Social Responsibility 

CSR är en förkortning på Corporate Social Responsibility som handlar om att företag ska ta 

ansvar för tre olika huvudområden i samhället. Dessa tre huvudområden är miljön, sociala och 

ekonomiperspektiven, som påverkar omgivningen (Serra-Cantallops, Peña-Miranda, Ramón-

Cardona & Martorell-Cunill, 2018). Företagens ansvar för miljön handlar om att upprätthålla 

god verksamhet till ett hållbart samhälle och detta kan vara saker som energibesparing, 

återanvändning, avfallshantering eller bidra till miljöskydd. Inom den sociala delen ska 

företag arbeta med att ha goda relationer till samhället, bevarande av kulturella identiteter 

samt etiska arbetsförhållanden inom företaget för medarbetare (Ibid.). Den ekonomiska delen 

handlar om att bedriva verksamheten så att den förblir lönsam. Detta är för att ett företag, på 

lång sikt, ska vara lönsamt och samtidigt bidra till samhället. Med andra ord kan man även 

säga att företag är ute efter kostnadsbesparing som CSR ska kunna bidra med samt en 

förbättring av företagets rykte (Ibid.). Detta kan på lång sikt kunna öka värdet genom det 

interna och externa förhållandet mellan olika intressenter som kan vara exempelvis kunder, 

leverantörer och samarbetspartners (Kang, Lee & Huh, 2010). CSR är ett brett område som 

ska hjälpa att bidra med en hållbar utveckling inom ekonomi, lokalsamhällen, anställda samt 

att företagen ska kunna arbeta mot bättre etiska förhållanden som kan gynna samt förbättra 

livskvaliteten för olika familjer (Kucukusta, Mak & Chan, 2013).  

 

3.2 Corporate Social Responsibility inom Hotellbranschen 

Hotellbranschen har egna mål precis som vilken annan bransch som helst, vilket leder till att 

man får hitta olika strategier som passar inom CSR. Ett bra exempel på detta är BodyShop, ett 

företag inom kosmetikaindustrin som började arbeta med miljövänliga produkter (Kucukusta 
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et al., 2013). Detta genom att använda sig av naturliga ingredienser, minskat svinn av 

förpackningar samt förbud av produkter som prövas på djur (Ibid.). 

 

Hotell- och turismindustrin hade till en början av 1990-talet ett stort fokus på miljön och 

branschens inverkan på miljön, vilket senare utvecklades där den sociala delen tillkom och 

som även hamnade i fokus (Kasim, 2006). Man talade allt mer om hotellens påverkan på det 

lokala samhället som ledde till att försöka göra en hållbar utveckling av turismen på 

destinationerna (Ibid). Under 1980-talet var massturismen ett stort problem eftersom att det 

befann sig många turister på små områden vilket orsakade flera miljöproblem. Under denna 

period var huvudfokuset på hotellens samt turismens miljöpåverkan och påverkan på 

befolkningen vid turistorterna. Sedan dess började man arbeta mer med olika CSR-program 

som skulle utvecklats med hjälp av industriell filantropi, efter denna utveckling sedan 20 år 

ansåg man att det var viktigt att arbeta med strategisk CSR. Detta menas exempelvis med 

olika praxis inom CSR och arbete av olika proaktiva strategier för att sedan kunna använda 

sig av hållbarhetsrapporter. Detta för att kunna visa både investerare och allmänheten hur 

engagerade hotellen är i CSR och vad det ger för vinst. Tydliga rapporter visar hur kunderna 

numera värderar miljöfrågor som en av de viktigaste för deras beteendeintentioner, vilket 

även betyder att de hotell som engagerar sig i olika miljöfrågor samt hållbarhet inom olika 

destinationer, vinner kundernas lojalitet (Kucukusta et al., 2013).  

 

Borglund, De Geer och Hallvarsson (2008, s. 63) förklarar att organisationer som tar sig an 

CSR även måste leva upp till de krav som ställs för att inte framstå som falska. Med detta 

menas att företag använder sig av CSR som strategi för att marknadsföra sitt varumärke och 

inte lever efter de värdegrunder som CSR behandlar (Frostenson, 2011, s. 14). Exempelvis 

måste hotell ha det i sin värdegrund och leva efter dessa i det vardagliga arbetet. Allt utifrån 

att hotellen väljer miljövänligare produkter, minska utsläpp genom att välja mer lokala 

leverantörer, riktlinjer inom företaget som medvetandegör etiska levnadsvillkor och tar ansvar 

för hållbara frågor som berör intressenterna och inte bara inom hotellet (Borglund et al., 2008, 

s. 63). Genomsyrar inte ett hållbart arbete inom organisationen kommer förtroendet från 

intressenterna att riskera brista.  

 

Enligt Kang et al. (2010) så stödjer forskning att man vid utvärdering av mål lägger mer vikt 

på negativ information än positiv information. Negativ information sägs även vara mer 
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användbar än positiv information vid kategorisering. Detta kan även förklaras att små 

negativa effekter kan ha stora följder som skadar ett företags rykte och olika intressenters 

lojalitet. Studier visar däremot att det är mer lönsamt att hotell arbetar med att förbättra de 

positiva CSR-strategierna och verksamheten istället för att fokusera på negativa CSR 

verksamheter som kunderna, intressenter, anställda och samhället i sig (Ibid.). Därför är det 

lämpligt att fokusera på de positiva effekterna och öka dessa istället för att arbeta med att 

minska de negativa effekterna, även om dessa kan väga mycket.  

 

3.3 Marknadsföring av Corporate Social Responsibility  

Hotell kan även använda sig av marknadsföring för att visa att de arbetar produktivt med olika 

CSR-aktiviteter. Marknadsföringen ska leda till att man lättare kan nå ut till olika kunder och 

även locka dessa med olika marknadsföringsstrategier, ett exempel är att visa att man arbetar 

med gröna och hållbara metoder (Kucukusta et al., 2013). Studier visar att kunderna idag blir 

allt mer medvetna om olika miljö- och boendeattribut i val av hotell (Ibid.). Kunder i 

vardagen gör redan olika val utifrån miljö-, sociala-, ekonomiska- och kvalitetsfrågor i 

produkter de köper och detta kommer att öka då de är angelägna om dessa kriterier. Andra 

studier visar att betalningsviljan att betala mer för hotell som använder sig av CSR-praxis än 

hotell som inte använder sig av dessa aktiviteter är större (Ibid.). Cirka 50% av alla kunder är 

villiga att betala ca 20% för miljövänliga, sociala tjänster och varor. Betalningsviljan hos 

kunder är högre när det handlar om att stödja mer gröna hotell än att bo på ekonomiska hotell 

som inte bidrar till en förbättrad miljö eller hållbarhet (Ibid.).  

 

Reklam är ett sätt för företag att signalera sina prestationer och framgång för intressenter som 

finns och enligt flera studier är kunderna och olika intressenter mycket mer mottagliga för 

företag som marknadsför sig genom reklam och som har hög varumärkessynlighet genom 

detta (Assaf, Josiassen, Ahn & Mattila, 2017). Reklamen är även ett sätt för företag att stärka 

sitt varumärke och samtidigt framhäva företaget till olika investerare, kunder och andra 

intressenter. Reklamen påverkar kunderna på olika sätt genom att ge högre kundlojalitet och 

tillfredsställelse när de får specifika attityder och uppfattningar genom marknadsföringen 

(Ibid.). Reklam som marknadsföring visar sig även ha en mycket positiv inverkan på 

intressenter eftersom att det leder till större lojalitet och förtrogenhet samt mindre osäkerhet 

hos kunden. Studier visar även att företag med stort engagemang av CSR har högre 

avkastning genom reklamutgifter än de företag som har lägre nivåer av CSR och som inte 
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arbetar med detta lika mycket (Ibid.). Detta visar att CSR har ett starkt samband mellan 

företagets prestanda och kundlojalitet (Ibid.). 

 

3.4 Lojalitet  

Lojalitet är kopplat till att en kund som gjort ett köp och kommer att upprepa detta vid senare 

tillfällen (Almeida-Santana & Moreno-Gil, 2018). Om en kund är nöjd och upprepar köpet vid 

nästa planerade tillfälle blir kunden lojal. Ju fler gånger köpet eller återbesök sker ju mer 

trogen och lojal uppfattas kunden (Ibid.). Förutom att kunden väljer upprepa exempelvis ett 

besök på samma hotell eller hotellkedja, så kommer även det positiva spridas vidare till 

närstående i form av Word of Mouth, som är en sorts marknadsföring för hotell, eftersom att 

kunderna sprider sina egna upplevelser utan kostnad (Ibid.). Almeida-Santana och Moreno-

Gil (2018) lyfter fram att det finns flera positiva effekter som kommer med kundens lojalitet. 

Förutom att kunden blir mer delaktig för hotellets rykte genom att sprida sina positiva 

upplevelser så framhävs det att kunden blir mindre känslig för priser och har högre 

betalningsvilja gentemot de kunder som inte är lojala (Ibid.).   

 

Kundnöjdheten visar sig vara större inom de hotell som utför CSR-aktiviteter än hotell som 

inte arbetar med detta. Detta är CSRs positiva effekter på kundernas uppfattning om hotellet 

är framgångsrikt som kan leda till högre tillfredsställelse för kunderna (Gao & Mattila, 2014). 

Det finns en positiv koppling mellan CSR, företags rykte, kundidentifiering och 

kundtillfredsställelse enligt Serra-Cantallops et al. (2018). Den positiva kopplingen mellan 

företag och CSR ger en större kundlojalitet och även ett större förtroende till företaget (Ibid.). 

Det visas även att kunder tycker att det är betydelsefullt att arbeta med externt inriktad CSR-

praxis som kan handla om företagsfilantropi eller miljöskydd samt inköpsintentioner inom 

hotell. Detta visas vara mer betydelsefullt än att arbeta med intern CSR-praxis som 

exempelvis behandling av de anställda (Ibid.). Externa CSR-aktiviteter som marknadsföring 

har mer inflytande gentemot kundens beteende.  

 

I Figur 1 om CSR-marknadsföring, visas en modell över den externa marknadsföringen och 

hur den kan beröra intressenterna. I modellen (se Figur 1) visas sju kategorier som företag kan 

mäta för att se effekterna av marknadsföringen av CSR och några exempel på dessa är 

kundernas tillfredsställelse, lojalitet och identifiering med företaget (Serra-Cantallops et al., 

2018). CSR har inte endast positiva effekter på hotell men även på företagets rykte och status 
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på varumärket. CSR hjälper till att generera de olika bidragande faktorerna till att kunder 

förlitar sig på företaget och detta är en stor konkurrensfördel för hotellet (Ibid.). 

 

 

Figur 1. CSR-Marketing, en modell som visar vilka viktiga kategorier som kan  

kopplas ihop med marknadsföring av CSR (Serra-Cantallops et al., 2018). 

 

Enligt Kucukusta et al. (2013) är CSR-marknadsföring en start för att öka kundlojalitet 

eftersom att positiva strategiska aktiviteter har en god inverkan på tillfredsställelse hos 

kunder, vinster för företaget samt tillgång till nya marknader och produkter. Studier visar att 

om kunder är nöjda med hotell så ökar sannolikheten att de är återkommande samt att 

utvecklingen av lojalitet förbättras gentemot hotellet (Ibid.). För att få nöjda kunder är det 

viktigt för hotellet att arbeta med CSR och enligt flera studier kan detta öka produktiviteten 

hos de anställda vilket senare bidrar till en högre kundnöjdhet och lojalitet för hotellet. Med 

detta menar man att nöjda medarbetare som arbetar produktivt leder till en ökad kundnöjdhet 

och därmed lojalitet (Ibid.). Ett strategiskt CSR-program kan även leda till att hotellet blir mer 

uppmärksam på olika kostnader och kan därefter skaffa sig fler konkurrensfördelar till 

skillnad från andra hotell som inte arbetar aktivt med CSR. Detta leder även till olika fördelar 

hos samhället och även olika kunder (Ibid.). 
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3.5 Trovärdighet 

För att vinna kundernas lojalitet krävs det att företagen, i detta fall hotellen, har en 

trovärdighet i deras arbete och hur de utstrålar sig (Borglund et al., 2008, s. 18). Att arbeta 

både internt och externt med att kommunicera hållbarhetsarbetet CSR hävdar Schmeltz (2017) 

är nödvändigt för hotellets trovärdighet. Om ett hållbarhetstänk genomsyrar i hela hotellet, 

från varumärket till bemötandet med kunden, kommer det att medföra trovärdighet och ett 

autentiskt arbete från alla berörda inom hotellet till kunden (Ibid.).  

 

Ett nytt uttryck har utvecklats kring hållbarhetsarbete som kallas greenwashing (Rahman, 

Park & Chi, 2015). Enligt Rahman et al. (2015) handlar detta begrepp om att hotell 

marknadsför sig som hållbara men att deras arbete kring hållbarhet inte uppvisas. I studien av 

Rahman et al. (2015) förklarar de att hotell marknadsför reklamfraser för att visa att de tänker 

på miljön men att hotellen egentligen inte arbetar med hållbarhet. Studien visar även att det 

finns brister mellan hotellens marknadsföring och hur de verkligen arbetar kring hållbarhet, 

vilket minskar trovärdigheten (Ibid.). 

 

Borglund et al. (2008, s. 18) nämner att det finns fyra utgångspunkter att arbeta kring för att 

kunna förstärka trovärdigheten. Dessa fyra punkter är kompetens, öppenhet, integritet samt 

välvilja (Ibid.). Inom området kompetens krävs det att hotellet och personalen vet vad de gör 

och att de har riktlinjer att följa (Ibid.). Genom att vara trogen till sin arbetsplats och engagera 

sig i det arbete hotellet strävar efter kommer detta även att avspeglas till kunden (Ibid.). Den 

andra utgångspunkten är Öppenhet och genom att öppet visa mål hotellet strävar efter, hur de 

arbetar och sedan leva upp till dessa vid kundbemötandet styrker trovärdigheten att hotellet 

håller vad de säger genom att leva efter dessa mål (Borglund et al., 2008, s. 19). Tredje 

utgångspunkten, integritet, omfattar företagets etik (Borglund et al., 2008, s. 20). Borglund et 

al. (2008, s. 20) hävdar att om företagen står på sig genom att inte vika sig för vad andra 

företag gör och går sin egna väg, kan hotellets trovärdighet även stärkas. Den fjärde punkten 

som är välvilja, syftar på att företaget och personalen gentemot kunden samt andra 

intressenter ska uppvisa en autenticitet vid bemötandet (Borglund et al., 2008, s. 21). Förutom 

att arbeta kring hållbarhet krävs det att hotellet och personalen verkligen vill kundens, 

omgivningens och miljöns bästa, genom att tänka långsiktigt och välja vägarna som leder till 

högre trovärdighet (Ibid.).  
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3.6 Köpbeteende 

Det finns tre huvudfaktorer som påverkar hur individer värderar och gör sina val. Dessa tre 

faktorer är sociokulturella, psykologiska och personliga anslag (Axelsson & Agndal, 2012, s. 

99). Inom den sociokulturella påverkan kan flera avseenden avspeglas hos individen. 

Axelsson och Agndal (2012, s. 99) nämner flera påverkande aspekter såsom familj, vänner 

och hur individen själv identifierar sig. Dessa pekar på hur individen påverkas av sin 

sociologiska omkrets och hur dennes egenskaper och personlighet avspeglas i 

beslutssituationer (Ibid.). De psykologiska faktorerna omfattar individens tänkande, det vill 

säga individens motivation, förståelse och attityd som påverkar beteendets utfall (Axelsson & 

Agndal, 2012, s. 102). Individens vilja och intresse påverkar hur perceptionsupptagningen av 

något kommer att resultera. Alla människor har olika tankemönster och uppfattningar, vilket 

medför att man fokuserar på det som intresserar och det som verkar mindre intressant uteblir 

(Axelsson & Agndal, 2012, s. 103). Den tredje huvudfaktorn, personliga anslaget, omfattar 

individens livsstil och personliga yttring (Axelsson & Agndal, 2012, s. 101). Individens 

livsstil är en avgörande aspekt vid ett beslut eftersom att livsstilen definierar individen utifrån 

dennes ålder, inkomst och var i livet individen befinner sig (Axelsson & Agndal, 2012, s. 

102).  

 

3.7 Köpprocess 

Vid köpbeslut finns det flera faktorer som påverkar genomförandet av ett köp som situationen 

och beteende (Axelsson & Agndal, 2012 s. 93). Förutom behovet för en produkt eller tjänst 

som man tänkt köpa, så finns det flera steg att genomgå under köpprocessen för att 

tillfredsställa sina behov (Puccinelli, Goodstein, Grewal, Price, Raghubir & Stewart, 2009). 

Beroende på hur viktig och dyr produkten är eller om det är något billigt som köps 

vardagligen så är dessa steg inte lika stora, långa och tydliga. Ju större och dyrare produkt 

samt behov, ju mer omfattande blir processen (Axelsson & Agndal, 2012, s. 94). För att 

analysera hela köpprocessen har Blackwell, Miniard och Engel (2001, s. 71) en beslutsmodell 

för att analysera de sju stegen som genomgås vid ett köp (se Figur 2).  

 

Figur 2. Köpprocessens sju steg (Blackwell et al., 2001, s. 71).  
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Första steget som genomgås är behovet för produkten eller tjänsten. Detta steg består av två 

grundläggande behov som är det funktionella och känslomässiga behovet (Axelsson & 

Agndal, 2012, s. 95). Som exempelvis kan anledningen till att man bokar en resa eller ett 

hotellrum för att resa iväg och koppla av, upptäcka sevärdheter, arbete på annan ort eller 

komma bort från vardagslivet, vilket tyder på att stimulera sina egna behov och en längtan 

efter något (Puccinelli et al., 2009). Enligt Puccinelli et al. (2009) har kunden inte bara behov 

att stimulera men även olika mål att uppfylla. Dessa mål kan bestå av att återuppleva en 

tidigare känsla, äventyra, bli underhållen eller uppleva den sociala kontakten med andra 

människor (Ibid.). 

 

Andra steget är informationssökningen som består att orientera sig bland det man ska köpa 

(Axelsson & Agndal, 2012, s. 95) som exempelvis vilka destinationer, hotell och utbud på 

orten som tilltalar sina behov av ett resande. Personens egenskaper spelar en betydande roll i 

detta steg eftersom att dennes kunskap, värderingar och engagemang påverkar utfallet av 

processen. Vid sökandet av destinationer påverkas individen av inflytandet av närstående, 

livsstil, umgängeskrets och dess kultur (Ibid.).  

 

Under tredje steget värderas olika alternativ som sedan sållas ut efter kriterier som individer 

går efter (Axelsson & Agndal, 2012, s. 96-97). Dessa kriterier kan vara från prisklass, 

varumärke, hotellets utbud och värderingar (Ibid.). Dessa värderingar kan bestå av om hotellet 

tänker på hållbarhet som exempelvis riktlinjer utifrån CSR, om hotellet är miljöanpassat och 

arbetar hållbart. Andra kriterier kan vara utbudet på hotell eller dess placering.  

 

Steg fyra är självaste köpbeslutet, vilket menas med att köpet genomförs (Axelsson & Agndal, 

2012, s. 97). Under detta steg när individen ska genomföra köpet så kommer frågan om var 

ska individen köpa tjänsten eller produkten. Ska individen genomföra köpet på företaget egna 

hemsida eller på annan plats. Även spontanköp kan läggas till vid köpet som inte var tänkt att 

köpas, som exempelvis betala ett högre pris för ett bättre rum eller andra tilläggstjänster som 

kan påverka köpets utfall (Ibid.).  

 

Nästa steg som är det femte, består av hur individen konsumerar sitt köp eller tjänst (Axelsson 

& Agndal, 2012, s. 97). Har produkten eller tjänsten levt upp till förväntningarna och hur 

engagerad var kunden under utnyttjandet av den köpta produkten eller tjänsten.  
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Sjätte steget består av en utvärdering av köpet (Axelsson & Agndal, 2012, s. 97-98). Nöjda 

kunder sprider sin positiva upplevelse medan missnöjda sprider de negativa upplevelserna. 

Som missnöjd eller osäker kund finns det risk att köpet överanalyseras för att få bekräftelse av 

att det var ett bra val eller inte. Detta skede är viktigt för företaget, om ett missnöje eller 

osäkerhet uppkommit kan detta skada företaget genom att individen kan komma att påverka 

andra köpare och även om individens egna köp upprepas eller ej (Ibid.). 

 

Sista och sjunde steget består av efterköpsbeteendet och det som ingår i detta steg kan vara 

hur produkten eller tjänsten avslutas (Blackwell et al., 2001, s. 82). Med detta menas med om 

kunden återvinner produkten eller om kunder väljer att sälja produkten vidare eller kasta den 

(Ibid.). 

 

3.8 Problematisering 

Enligt Savitz och Weber (2013, s. 65-66) är den yngre generationen uppväxt med 

miljöproblem och är mer medveten om att leva efter hållbara förhållanden. Runt om i världen 

ökar problemen och många väljer mer hållbara alternativ för att kunna visa sitt stöd och att 

alla kan bidra till något. Även företag tar tag i hållbarhetsarbetet genom att använda sig av 

CSR men alla företag lever inte upp till sina löften om hållbarhetsarbetet. Enligt Rahman et 

al. (2015) är begreppet greenwashing är ett nytt fenomen som förklarar att företag 

marknadsför sig som gröna genom att vara hållbara men inte lever upp till detta. Exempel på 

detta kan vara att hotell använder sig av CSR vid marknadsföringen som uppmanar att minska 

förbrukningen av vatten och el, men i verkligheten inte arbetar med detta utan för att minska 

hotellets kostnader med en falsk grön marknadsföring (Ibid.).  

 

CSR är idag ett begrepp som sprids och fler blir medvetna om detta begrepps dess innebörd 

och i denna studie ska marknadsföringsarbetet inom hotellbranschen undersökas. Med hjälp 

av en konsumentstudie kommer det att lyftas frågor kring kundernas kunskap inom CSR, hur 

de upplever hotellbranschens marknadsföring av hållbarhetsarbete, hur trovärdigt deras CSR-

aktiviteter är och om detta är något som påverkar kundernas köpbeslut i köpprocessen. Vi 

kommer att använda oss av analysmodellen av köpprocessen (se Figur 2) för att analysera 

rådata från konsumentstudien för att se kopplingar mellan vad teorin säger och hur kundernas 

köpbeslut påverkas. 
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4. Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur kunders köpbeslut påverkas av hotellbranschens 

marknadsföringsarbete med CSR. 

 

4.1 Frågeställningar 

• Hur påverkas kundernas köpbeslut av hotellbranschens marknadsföringsarbete? 

• Hur stor påverkan har CSR vid beslut av hotell? 

• Hur bidrar CSR till ökat kundvärde och kundlojalitet? 

 

 

5. Metod och material 

I detta avsnitt kommer det att handla om metodvalet för uppsatsen med urval, utformning av 

enkäten, pilotstudie samt hur enkätundersökningen gick till. Nästföljande kommer materialet 

ligga i fokus i hur detta har samlats in från litteraturer samt flera databaser. Vid insamlingen 

från databaserna användes en sökmatris samt kriterierna för insamlingen och dessa kommer 

att lyftas fram under detta avsnitt. Avslutningsvis kommer metoden för analys av datan samt 

hur begreppen reliabilitet och validitet spelar en viktig roll i detta arbete. 

 

5.1 Metod 

Kundernas åsikter är viktiga för hotellens överlevnad, därför gjordes en 

konsumentundersökning med enkäter som besvarades av kunder som hade erfarenhet av 

hotellvistelse. En enkätundersökning består av en kvantitativ insamlingsmetod, vilket menas 

med att man mäter exempelvis relationen mellan två eller fler variabler för att kunna upptäcka 

samband (Bryman & Bell, 2013, s. 167). Genom att ha använt en kvantitativ datainsamling 

kunde mer data samlas in jämfört med en kvalitativ intervju (Bryman & Bell, 2013, s. 246).  

 

Fördelen med att använda enkäter var att respondenterna kunde svara var och när de ville, 

vilket gjorde att respondenterna var mer avslappnade och kunde medföra mer uppriktiga och 

seriösa svar av viktiga frågor (Bryman, 2011, s. 229). Under en intervju måste respondenten 

ge svar direkt i en pressad situation som riskerar att självbilden höjs vid en närvarande 

utfrågning, vilket kallas intervjuareffekt (Bryman & Bell, 2013, s. 246-247).  
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Den stora skillnaden mellan en intervju och enkätformulär var att vid intervjuer skulle frågor 

kunna förtydligas om någon fråga skulle vara otydlig och att det skulle finnas möjlighet för 

följdfrågor (Bryman & Bell, 2013, s. 247). Med detta i åtanke kunde enkäten medvetet 

utformas med tydliga frågor vid formuleringen samt hur enkäten fylldes i på rätt sätt för att 

missförstånd inte skulle uppstå (Bryman, 2011, s. 229). Med detta sågs det även till att det 

användes fler slutna än öppna frågor eftersom att öppna frågor riskerade att respondenten 

kunde uppleva någon fråga svår eller inte riktigt förstod frågans syfte (Bryman, 2011, s. 228).  

 

5.1.1 Urval 

I urvalet av respondenter valdes bekvämlighets- samt snöbollsurvalen. Bekvämlighetsurvalet 

menas med att enkäten publicerades för personer som fanns tillgängliga när det var dags att 

påbörja enkätundersökningen (Bryman & Bell, 2013, s. 204). I detta fall användes digitala 

kanaler som Facebook, Linkedin samt Instagram för att nå ut till detta urval. Dessa digitala 

kanaler valdes för att nå ut till bland annat studentgrupper vid Örebro universitet på Facebook 

för att få in studenternas åsikter, Linkedin för att kunna få in respondenter som arbetar inom 

hotellbranschen samt användes privata Facebook sidor samt Instagram för att nå ut till de som 

inte var studenter samt från andra branscher. Till detta tillkom snöbollsurvalet eftersom att på 

dessa kanaler kan respondenterna själva dela vidare enkäten till andra respondenter som inte 

kunnat nås från den ursprungliga plattformen för enkätundersökningen (Bryman & Bell, 2013, 

s. 206).  

 

5.1.2 Utformning av enkät 

Enkäten bestod av 21 frågor varav en av dessa var en följdfråga om ett visst alternativ valdes. 

Av dessa frågor var följdfrågan samt två andra frågor öppna, resterande var slutna frågor. De 

slutna frågorna bestod av två former, demografifrågorna bestod av den en form där olika 

alternativ som passade in på sin egna bakgrund som bland annat ålder, sysselsättning och 

antal hotellvistelser per år ställdes. Den andra formen av slutna svaren som resterande frågor 

bestod av, fanns alternativen Ja, Nej samt Vet ej.  

 

Enkäten byggdes upp i ett program som heter EyeQuestion (EyeQuestion, u.å.). Detta 

program är ett hjälpmedel som används vid sensoriska- samt konsumentundersökningar 

(Ibid.). När enkäten var färdig i programmet blev en länk kopplad till enkäten som sedan 

kunde skickas ut till de valda kanalerna för att nå ut till respondenterna.  
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Frågorna var indelade inom olika kategorierna bakgrund (demografi), CSR, marknadsföring 

av CSR, trovärdighet, lojalitet, köpbeteende samt köpprocess (se Bilaga 3). Enkäten 

utformades genom att börja med bakgrundsfrågor för att kunna öppna upp med frågor som 

respondenterna kunde svara på, utan att tänka efter för mycket och som även blev som en 

uppvärmning för att komma in i enkäten. Det valdes att ha flera frågor inom samma kategori 

samlade på en sida, som sedan följdes med en ny sida som bestod av nästa kategori. Detta för 

att påvisa att ett nytt ämne skulle komma för att inte skapa förvirring eller för stort mellanrum 

på frågor med olika ämnen.  

 

5.1.3 Pilotstudie 

En pilotstudie gjordes 2018-04-25 innan enkäten var färdig för publicering och den utfördes i 

två steg med sammanlagt 7 respondenter. I första steget fick 3 respondenter besvara enkäten 

med tanken att se över bland annat stavfel, frågeformulering, frågornas ordningsföljd, tillägg 

samt oklarheter (Bryman & Bell, 2013, s. 276). Dessa 3 respondenter påpekade två stavfel, 

formulering av en fråga samt tillägg av alternativ vid en fråga. Utöver dessa punkter tillkom 

det respons på att enkäten var väl utformad och att inga oklarheter uppstod. Efter detta skede 

utfördes ett andra steg som bestod av 4 respondenter. Syftet med andra steget var att klarlägga 

att enkäten kunde genomföras korrekt. Ytterligare ett stavfel hittades men i övrigt behövdes 

inga fler korrigeringar göras eftersom att frågorna upplevdes relevanta och inte allt för svåra 

att besvara (Bryman, 2011, s. 231–232). 

 

5.1.4 Enkätundersökning 

Enkäten lades först ut 2018-04-26 på Facebook i två olika studentgrupper som heter Dom 

kallar oss studenter och Student i Grythyttan. Därefter lades enkäten även ut 2018-04-27 på 

författarnas privata Facebook. Efter att dessa hade lagts ut så skickades en påminnelse 2018-

04-28 på Facebook i grupperna Dom kallar oss studenter och Student i Grythyttan. Efter att 

enkäten hade lagts ut på Facebook så lades den även ut 2018-04-29 på Linkedin för att kunna 

få svar från respondenter inom branschen. Enkäten skickades även samma dag till 

familjemedlemmar och släktingar som inte är medlemmar på Facebook eller Linkedin.  

 

Efter fyra dygn hade det fortfarande inte kommit in 100 enkätsvar som var målet, vilket 

gjorde att det valdes att publicera enkäten 2018-04-30 på Instagram för att nå ut till fler 

vänner och bekanta. Dagen efter hade det fortfarande inte kommit in tillräckligt med 
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enkätsvar och därför skickades det ut ytterligare en påminnelse 2018-05-01 på Facebook i 

gruppen Dom kallas oss studenter. Två dygn senare hade målet ännu inte uppfyllts, vilket 

medförde att en påminnelse publicerades 2018-05-03 på författarnas privata Instagram samt 

Facebook. Efter påminnelsen på Instagram samt Facebook kunde enkäten senare under 

samma dygn avslutas eftersom att målet var uppfyllt. Målet var att samla in minst 100 

enkätsvar och det samlades in sammanlagt 102 enkätsvar. 

 

5.2 Material 

I denna studie användes både sekundär- och primärdata. Sekundärdatan bestod av böcker 

relaterade till ämnet samt vetenskapliga artiklar. Dessa böcker har funnits från tidigare kurser 

inom företagsekonomi samt universitetsbibliotekets utbud. Utöver böcker om CSR, 

marknadsföring och köpprocess användes metodböcker för uppsatsens struktur samt 

tillvägagångssätt. Till detta kompletterades det med hemsidor för aktuell information kring 

bland annat de etiska principerna. Slutligen användes vetenskapliga artiklar från flera 

databaser som gav studien en stadig grund. Primärdatan bestod av en enkätundersökning, där 

rådatan kom från 102 respondenter som besvarade enkäten.  

 

5.2.1 Litteratur- och databasinsamling 

Vid insamlingen av vetenskapliga artiklar användes flera av Örebro universitets utbud av 

databaser. Databaserna som valdes att användas var Web of Science, Taylor & Francis 

Online, SAGE Journals och Business Source Premier. Dessa databaser hade tillgång till 

artiklar som var relaterade till uppsatsens ämne med marknadsföring av hållbarhetsarbete 

inom hotellbranschen. I databaserna användes flera nyckelord som sökord som bland annat 

CSR, värdskap, måltidskunskap, kommunikation, marknadsföring, kundlojalitet samt 

företagsekonomi. Först söktes det på begreppet CSR som gav många träffar som ledde till att 

kombinerade nyckelord användes i samband med CSR som bland annat Marketing, Hotel och 

Customer (se Bilaga 1). Artiklarna valdes utefter att nyckelorden och uppsatsens syfte kunde 

relateras till innehållet i de vetenskapliga artiklarna. Vid sökningen av de vetenskapliga 

artiklarna användes en sökmatris som det noterades när och hur varje artikel hittades (se 

Bilaga 1). I sökmatrisen visas vilken databas, sökord och kombinationer av sökorden som 

användes vid sökandet. Vidare i sökmatrisen visas det hur många sammanfattningar och hela 

artiklar som lästes samt hur många av dessa som valdes att användas till denna studie. 
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5.2.2 Inklusionskriterier för vetenskapliga artiklar 

 

• Artiklarna skall vara skrivna på svenska eller engelska 

• Artiklarna skall vara relevanta till syftet och frågeställningen 

• Artiklarna skall vara vetenskapligt granskade och publicerade 

 

5.2.3 Exklusionskriterier för vetenskapliga artiklar 

 

• Artiklar publicerade före år 2000 

• Artiklar som är kostnadsbelagda 

 

5.3 Metod för analys av data 

All rådata från enkätundersökningen samlades in i ett program som heter EyeQuestion. Det är 

ett program som används vid sensorisk- samt konsumentundersökning, vilket i detta fall 

användes för konsumentundersökning med en digital enkät (EyeQuestion, u.å.). Eftersom att 

programmet EyeQuestion har funktionen att föra över rådatan till Excel, kunde rådatan 

analyseras och ställas upp i diagram och tabeller (Ibid.).  

 

Vid analysen behövdes både öppna samt slutna svar tolkas och sammanställas från 

enkätundersökningen. De slutna svaren kunde sammanställas i diagram samt tabeller, medan 

de öppna svaren behövde tolkas och kondenseras, vilket gjorde att analysen bestod till störst 

del av kvantitativ bearbetning och analys av datan, som omfattade 18 av de 21 frågor som 

undersökningen bestod av. Dessa frågor ställdes upp i cirkeldiagram och därefter ställdes även 

vissa av frågorna upp i korstabeller, för att kunna upptäcka möjliga samband mellan olika 

faktorer. De öppna frågorna bestod av en kvalitativ bearbetning och sedan en kvantitativ 

analysering. Av dessa frågor var endast 3 av de 21 öppna frågor och dessa frågor tolkades 

efter vad respondenterna besvarat som därefter framställdes i en tabell med en frekvens på 

vad som nämnts flest gånger. 

 

5.3.1 Reliabilitet & Validitet   

Begreppen reliabilitet och validitet har en betydande roll i vetenskapliga studier. Detta för att 

visa att ett arbete är pålitligt genom att kunna genomföra samma undersökning vid olika 

mätningstillfällen och fortfarande få fram likvärdiga resultat (Trost, 2012, s. 61). Reliabilitet 
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benämns även som tillförlitlighet, som ska bidra till att ge denna studies undersökningar en 

trovärdighet (Ibid.). För att hålla en hög grad av reliabilitet vid enkätundersökningen 

strävades det efter att hålla frågorna enkla för att dessa inte skulle misstolkas eller bli svårlästa 

(Trost, 2012, s. 63). Att hålla en hög grad av standardisering, menas med att enkätfrågorna 

inte varierat för någon av respondenterna eller urvalsgrupperna (Trost, 2012, s. 57). 

Enkätundersökningen bestod av en identisk utformning som alla respondenter fick tillgång till 

via en länk till samma formulär som alla medverkande tog del av. Ingen av deltagarna har fått 

någon extra förklaring kring någon fråga eller följdfråga, som skulle kunna riskera att sänka 

graden av standardiseringen på grund av variation av frågeställningen (Ibid.). Validitet är ett 

begrepp som tyder på studiens kvalitet men som även kan benämnas giltighet (Trost, 2012, s. 

63). Detta menas med att enkätundersökningen endast mäter det som är relevant och ska ingå 

i studien. Irrelevanta frågor som inte ingår i ämnet eller frågor som inte tenderar att ge 

användbara svar skall ej vara med i undersökningen, eftersom att dessa riskerar att sänka 

graden av validiteten och dess tillförlitlighet. (Ibid.) 

 

 

6. Etisk planering för studiens genomförande 

Genomförandet av studien anpassades till de etiska aspekter som ansågs vara viktiga för 

deltagarnas integritet och privatliv. Vid publiceringen av enkäten fanns det ett 

informationsbrev som deltagarna skulle läsa igenom innan enkäten påbörjades. I detta 

informationsbrev beskrevs syftet av studien och även att deltagandet var valfritt. Deltagarnas 

uppgifter skulle endast användas för forskningssyfte samt att detta inte skulle delas med annan 

part och med detta uppfylldes informationskravet och nyttjandekravet som var två av de fyra 

krav som ställdes vid de etiska principerna (Bryman, 2011, s. 130). För att samtyckeskravet 

skulle uppfyllas fanns detta informationsbrev (se Bilaga 2) med i enkäten för att de ska kunna 

bestämma själva om de ville ge sitt samtycke till undersökningen eller inte (Bryman, 2011, s. 

135). I informationsbrevet framgick det även att studien var frivillig och att det inte var något 

krav på att delta, och detta var något som avspeglas i samtyckeskravet (Codex, 2017). Det 

framgick även i brevet att deras personliga uppgifter skulle behandlas med konfidentialitet 

och integritet eftersom att det inte var ett krav att skriva in sitt namn. Detta var för att öka 

anonymiteten i studien och att istället att använda sig av olika koder än namn (Codex, 2017).  
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Eftersom att deltagarna hade informerats om att uppgifterna endast skulle användas i 

forskningssyfte, kunde deltagarna vara helt anonyma eftersom att inga personuppgifter i 

studien kunde anknytas till företag eller privatpersoner. Personliga uppgifter kunde endast 

tillkomma om deltagarna tog i kontakt med författarna via kontaktuppgifterna vid intresse. 

Detta kunde handla om att de hade velat ha svar på resultatet, hade frågor kring studien eller 

om det var några otydligheter i enkäten. Om kontakt hade uppstått skulle detta i så fall att 

behandlas som beskrivet ovan med anonymitet (Patel & Davidson, 2011, s. 74). Det ställdes 

inga privata eller personliga frågor som skulle kunna skapa obekvämhet för deltagarna. 

Därmed uppfylls de etiska reglerna för forskning eftersom att studien inte skulle behandla 

några känsliga uppgifter från deltagarna (Patel & Davidson, 2011, s. 64). 

 

7. Resultat 

Enkätundersökningen resulterade i totalt 128 enkätsvar varav ett bortfall på 20% som 

motsvarade 26 oavslutade enkätsvar. Detta resulterade i 102 användbara enkätsvar för 

enkätundersökningen. Enkätsvaren är sammanställda i diagram, se Bilaga 4, och kommer att 

hänvisas till bilagan och kommer att omfatta hela resultat.  

 

7.1 Demografi 

Enkätundersökningen visade att majoriteten av deltagarna var kvinnor (se Tabell 1). I Tabell 1 

visas det hur många kvinnor och män som deltog i enkätundersökningen samt deras 

åldersindelning.  

 

Tabell 1. Tabellen visar åldersgrupperna mellan män och kvinnor. 
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Utbildningsnivån visade att majoriteten, 61% av respondenterna, hade en gymnasieutbildning 

och att 36% av deltagarna hade en universitets- eller högskoleutbildning samt 3% av 

respondenterna hade endast en grundskoleutbildning. 56% av deltagarna var studenter 

eftersom att enkäten lades ut på i två stora studentgrupper, 38% av deltagarna hade ett arbete 

som sysselsättning och 6% svarade annat. 

 

7.2 CSR 

När respondenterna fick frågan om hur många gånger per år de bott på hotell svarade 

majoriteten med 53% att de bott på hotell 1-2 gånger per år, 28% svarade att de bott på hotell 

3-4 gånger per år, 7% svarade att de bott på hotell 5-6 gånger per år och resterande 12%  

svarade att de bott på hotell fler än 6 gånger per år (se Figur 3).  

 

 

Figur 3. Beskrivning av hur ofta respondenterna besökt hotell per år. 

 

26% svarade att de redan visste betydelsen av Corporate Social Responsibility innan de 

påbörjade enkätundersökningen där de fick en beskrivning av CSR i informationsbladet, 

medan 74% inte visste vad CSR var innan enkätundersökningens början.  

 

Därefter kom en följdfråga med öppet svar där man fick beskriva var man för första gången 

fick kontakt med begreppet CSR och dess betydelse. På denna följdfråga var det 31 av 

deltagarna som besvarade frågan (se Tabell 2). 15 deltagare svarade att de hade fått kontakt 

med CSR via skolan och 7 deltagare svarade att de fick information om CSR genom arbetet 

eller via praktikplatsen. Medan 2 deltagare svarade att de fått kontakt med begreppet vid 
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hotellbesök, 2 andra deltagare svarade genom sociala medier samt reklam såsom broschyrer. 

Tillsist var det 5 deltagare som inte angav var de fick första kontakten med begreppet. 

 

Tabell 2. Tabellen visar var respondenterna fick sin första kontakt med CSR. 

 

 

Deltagarna fick även beskriva vad de tyckte att hållbarhetsarbete på ett hotell bör vara och 70 

av deltagarna besvarade denna fråga. I Tabell 3 visas att miljötänket var det som nämnts flest 

gånger som utgör majoriteten på 50%. På andra plats med 21% av det som nämnts var att den 

sociala aspekten skulle vara utgångspunkten i hotellens hållbarhetsarbete, vilket menas med 

arbetsmiljön för de anställda, sociala- samt samhällsfrågor. Därefter kom tre andra aspekter 

som nämnts lika många gånger som består av 16% vardera. Den första av de tre var 

minskning av svinn från både mat och produkter. Den andra var miljömärkningar, 

certifieringar samt användning av miljövänliga produkter. Den tredje var mindre slöseri och 

resursförbrukning av bland annat el, vatten, produkter och tvättning. 

 

Tabell 3. Beskrivning av hur många gånger varje kategori nämndes som hotell bör arbeta  

med inom hållbarhetsarbete. Flera alternativ kan komma från samma respondent.
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När respondenterna fick frågan om de tycker att det var viktigt att hotell arbetade med 

hållbarhet genom att tänka på de större områdena som miljö-, sociala- och ekonomiska 

förhållanden så svarade 91% att det var viktigt. 3% svarade att det inte var viktigt och 6% 

svarade att de vet ej. 

 

7.3 Marknadsföring av Corporate Social Responsibility 

Respondenterna fick svara på om de ansåg att hotell marknadsför CSR eller annat 

hållbarhetsarbete. 34% upplevde att hotell marknadsför något hållbarhetsarbete medan 42% 

ansåg att hotell inte gjorde det. De resterande 24% av respondenterna svarade att de inte visste 

om hotell marknadsförde sig som hållbara eller ej. När deltagarna fick frågan om de ansåg att 

hotell borde marknadsföra hållbarhet mer så svarade 88% att de borde göra det. 9% av 

deltagarna ansåg inte att hotell behövde marknadsföra hållbarhet mer medan 3% svarade att 

de inte visste om hotell borde det eller inte.  

 

Majoriteten på 73% svarade på nästa fråga att de upplevde att man förväntade sig mer av 

hotell som marknadsför sig som hållbara. 10% av deltagarna svarade att de inte hade någon 

förväntan på hotellen och de resterande 17% svarade vet ej. När det kom till frågan om man 

hellre skulle betala mer för att bo på ett hotell som marknadsförde sig som hållbart istället för 

ett hotell som inte gör det, så svarade 54% att de var villiga att betala mer för ett hotell som 

marknadsförde sig som mer hållbart än andra hotell. 20% svarade att de hellre väljer ett hotell 

som var billigare och inte marknadsförde sig som hållbar och 25% visste inte vad de skulle 

välja i den frågan.  

 

7.4 Lojalitet 

När lojalitet undersöktes svarade 67% att CSR skulle vara en god anledning till att återkomma 

till ett hotell medan 16% svarade att det inte var en anledning för att återvända till ett hotell de 

hade besökt. 17% av deltagarna svarade att de inte visste om CSR skulle vara en anledning för 

att återkomma till ett hotell. Den sista frågan som ställdes under kategorin lojalitet var att 

undersöka betalningsviljan hos deltagarna. 60% svarade att de skulle vara villiga att betala 

mer för hotell som är hållbara medan 25% svarade att de inte skulle vilja betala mer för ett 
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hotell som arbetar med hållbarhet. 15% var osäkra på om hållbarhet inom hotell skulle vara 

ett skäl för att betala ett högre pris.  

 

7.5 Trovärdighet 

I Figur 4 visas när trovärdigheten undersöktes och det visades att endast 10% av alla deltagare 

trodde på all marknadsföring som hotell gått ut med. Undersökningen visade även att 85% 

inte trodde på all marknadsföring och att 5% inte riktigt var säkra på trovärdigheten hos 

hotellens marknadsföring.  

 

 

Figur 4. Figuren visar en mätning kring hotellens marknadsföring  

och hur trovärdig kunderna upplever den. 

 

När frågan om personalens engagemang ställdes så svarade 9% av respondenterna att de 

upplevde att personalen engagerade sig i hållbarhetsarbetet på hotellet medan 36% inte 

upplevde det. Detta ledde till att 55% svarade att de var osäkra på denna fråga.  

 

7.6 Köpbeteende 

Efter kategorin lojalitet undersöktes deltagarnas köpbeteende. Första frågan handlade om hur 

deltagarna påverkades av familj och vänners värderingar kring val av hotell. 64% svarade att 

de påverkades av familjens och vännernas värderingar samt 32% svarade att de inte blev 

påverkade av andras värderingar kring val av hotell. De resterande 4% svarade att de inte 

visste om de blev påverkade eller inte. 
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Den sista frågan under köpbeteende undersöktes om vad som var viktigt vid val av hotell. 

Svaren innehöll mycket blandade svar och delades därför upp i olika kategorier utefter vad 

som nämnts flest gånger (se Tabell 4). Nedan beskrivs resultatet av vad deltagarna ansåg var 

viktigast vid val av hotell.   

Tabell 4. Beskrivning av vad respondenterna ansåg var viktigt vid val  

av hotell. Flera alternativ kan komma från samma respondent.

 

 

7.7 Köpprocess 

I den sista kategorin köpprocess undersöktes nöjdheten över att bo på ett hållbart hotell. 70% 

av deltagarna svarade att de skulle känna sig mer nöjda om de bodde på ett hotell som 

arbetade med hållbarhet och 11% svarade att det inte skulle göra någon skillnad. 19% av 

deltagarna svarade att de inte visste om de skulle göra dem mer nöjda över att bo på ett 

hållbart hotell.  

 

Den sista frågan på enkätundersökningen behandlade frågan kring att fortsätta välja hotell 

som arbetade med hållbarhet istället för att välja andra hotell som var billigare trots likvärdig 

standard. 54% av deltagarna svarade att de skulle fortsätta välja hållbara hotell, även om det 

skulle betyda att de fick betala mer trots att standarden var likvärdig som ett billigare 

alternativ. 18% av deltagarna svarade att de inte skulle fortsätta välja hållbara hotell utan 

istället skulle ta det billigare alternativet om det inte var bättre standard på det hållbarare 

hotellet. 28% av deltagarna svarade att de inte visste om de skulle välja det dyrare eller 

billigare alternativet trots ett hållbarare alternativ. 
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8. Diskussion av resultatet 

I detta avsnitt kommer resultatet att diskuteras och analyseras gentemot den teoretiska 

bakgrunden med utgångspunkt i analysmodellen om köpprocessen (se Figur 2) för att se 

samband och avgörande faktorer vid köpbeslutet. Vår analysmodell kommer att utgöra hela 

resultatdiskussionens struktur. 

 

8.1 Behov eller problem 

I det första steget innan man söker efter olika hotell finns det många faktorer som spelar in för 

att sedan kunna avgöra vad man ska välja. Enligt (Axelsson & Agndal, 2012, s. 94) så blir 

processen större beroende på om det är en dyr eller en viktig produkt som ska köpas. Utöver 

att det finns behov som funktionella och känslomässiga för produkter (Axelsson & Agndal, 

2012, s. 95), så måste kunder uppfylla andra mål samt behov som upplevs viktigt (Puccinelli 

et al., 2009). Problemet i denna enkätfråga vi undersökte var att studien visade att hela 74% 

inte visste vad CSR var innan de påbörjade enkätundersökningen, detta visar på att det finns 

en stor okunskap när det kommer till olika ansvarstagande delar inom hotell och företag. Men 

detta är intressant för att hela 91% av deltagarna ansåg att det är viktigt att arbeta med olika 

hållbarhetsaktiviteter inom hotellbranschen. 

 

Något som även visades i undersökningen var att en majoritet, 55 av 70 deltagare, ansåg att 

hållbarhetsarbete inom hotell handlade om miljö, svinn och sopsortering (se Tabell 3). Detta 

överensstämde med CSRs historia där mycket fokus låg på specifikt ansvarstagande för 

miljön. Kasim (2006) menar att detta berodde på massturismen i områden som hade 

konsekvenser på miljön med naturen och hållbarheten i området. Med detta blev CSR ett stort 

fokus inom miljöaktiviteter för att arbeta mycket med strategiskt miljötänk och 

hållbarhetstänk. Detta är något som även Kucukusta et al. (2013) beskrev med att olika 

företag som arbetar aktivt med marknadsföring med miljövänliga produkter och är något som 

länge har varit ett stort fokus när man talar om hållbarhet och något som tilltalar 

konsumenterna. Kucukusta et al. (2013) menar även att hotell som engagerade sig i 

miljöfrågor vinner kundernas lojalitet eftersom att miljöfrågor tydligt är något som 

majoriteten i undersökningen även svarade ja på.  
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Eftersom att många av deltagarna i studien var studenter så förväntades det att de flesta (53%) 

hade svarat att de bott på hotell 1-2 gånger per år. Valet att inte ha med 0 gånger per år valdes 

bort för att det inte skulle bli något relevant svar till studien, eftersom att studien vände sig till 

personer som hade bott på hotell och deras köpbeslut. Genom att tydliggöra detta så beskrevs 

det i informationsbladet att studien vände sig till deltagare som hade bott på hotell. 

 

Den öppna frågan som medföljande visade att majoriteten fick kontakt med CSR för första 

gången via studier, vilket inte heller är förvånande när de flesta av deltagarna var studenter. 

Kucukusta et al. (2013) menar att under årens utveckling har även CSR-praxis och aktiviteter 

vuxit där man arbetar med filantropi och andra samhällsaktiviteter, vilket 15 deltagare i 

enkätundersökningen underströk var viktigt när man talade om hållbarhet och arbetsrelaterade 

frågor (se Tabell 3). Detta är något även Serra-Cantallops et al. (2018) menar var en viktig del 

av samhällsfrågor där man talade om behandling mot anställda, goda relationer till samhället 

och etiska principer. Däremot besvarade inte alla respondenter på denna fråga eftersom att 

den inte var obligatorisk att svara på, 32 deltagare valde att inte svara på denna fråga. 

 

8.2 Informationssökning 

Innan kunderna besöker hotell så använder de sig av informationssökningar på olika sätt, i 

detta fall så var värderingar och kunskap något som undersöktes närmare på (Axelsson & 

Agndal, 2012, s. 95). Något som upptäcktes i enkätundersökningen som överensstämde med 

Axelsson och Agndal (2012, s. 99), var att 64% kände att de påverkades av familjens och 

vännernas värderingar kring köp och val av hotell. Enligt Axelsson och Agndal (2012, s. 99) 

så påverkas individer av exempelvis vänner och familj men även hur individen identifierar sig 

med sin omgivning. Det här var en viktig del i undersökningen eftersom att saker som 

trovärdighet och lojalitet som nämnt innan, var viktiga delar för att fler kunder ska vara villiga 

att välja hållbara hotell och även sprida god marknadsföring via exempelvis Word of Mouth. 

Med detta menar även Axelsson och Agndal (2012, s. 99) att egenskaper och personlighet hos 

en person påverkas av sin omgivning och omkrets i olika beslutssituationer, vilket gör att det 

är viktigt för hotell att nå ut till alla med sin marknadsföring.  
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8.3 Värdering av alternativ 

Prioriteringarna för kunderna består av olika alternativ som sedan sållas ut beroende på hur 

viktigt det upplevs för kunden (Axelsson & Agndal, 2012, s. 96-97). Detta är olika frågor som 

har ställts för deltagarna i undersökningen för att kunna avgöra vad som var den viktigaste 

prioriteringen när det kommer till hotellval. 

 

Det finns olika viljor och intressen hos en individ som påverkar valen, därför var det även 

intressant att undersöka vad deltagarna prioriterade mest vid val av hotell. Detta medför även 

att man kunde se vad som intresserade deltagarna, eftersom att man oftast fokuserar på vad 

som intresserar en själv som individ (Axelsson & Agndal, 2012, s. 103). I Tabell 4 visas det 

att deltagarna nämnde 35 gånger att de ansåg att priset var viktigast, medan 30 nämnde att 

platsen var viktigast och 24 deltagare tyckte renlighet. Det visades sig att 23 deltagare tyckte 

service och gästbemötande var viktigast vid val av hotell och att 13 av de 79 deltagare som 

svarade på frågan nämnde att hållbarhet var viktigast, där de bland annat nämnde CSR, etiska 

principer, arbetsförhållanden. Detta kan sammanfattas att individens livsstil var en av 

huvudfaktorerna i informationssökningen efter hotell och vad som ansågs vara viktigast. 

Livsstilen är viktig vid beslut eftersom att den kan definiera en individ utifrån olika kategorier 

som sedan gör att personen intresserar sig av olika saker, som exempelvis viktiga kriterier vid 

val av hotell (Axelsson & Agndal, 2012, s. 102).  

 

I denna undersökning som nämnts innan var en stor del studenter, som har helt andra livsstilar 

än deltagarna som arbetar och har mer pengar att lägga ut. Ålder var exempelvis en stor faktor 

eftersom att man prioriterar olika saker i hotell som individ och olika destinationer man 

besöker. Någon student hade även kommenterat att denne gärna skulle vilja lägga mer pengar 

på hållbara hotell men att det kan vara svårt att gå upp i en högre prisklass när man inte 

arbetar. Därmed var personligheten och livsstilen en stor faktor för individerna när de ska 

välja olika kriterier vid val av hotell, eftersom att man har olika intressen, budget, krav och 

mål med hotellvistelsen (Axelsson & Agndal, 2012, s. 101). 

. 

8.4 Köpbeslut 

När det undersöktes om betalningsvilja var högre på ett hotell som marknadsförde sig som 

hållbar visade det sig att 54% skulle kunna betala mer för ett hotell som arbetade med 
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hållbarhet. Detta överensstämmer med vad Kucukusta et al. (2013) menar med att minst 50% 

av alla kunder är villiga att betala mer för miljövänliga produkter och sociala tjänster. Det 

Kucukusta et al. (2013) menar med att betalningsviljan är högre när det kommer till att stödja 

hållbara hotell än ekonomiska hotell som inte arbetar med hållbarhet överensstämmer med 

resultatet i studien.  

 

Något som även var intressant var att 73% av deltagarna i enkätundersökningen förväntade 

sig mer av hotell som marknadsförde sig som hållbara. Detta kan Assaf et al. (2017) hålla 

med om eftersom reklam och marknadsföring gör att kunder får olika attityder och 

uppfattningar. Detta kan leda till högre kundlojalitet om man lyckas nå upp till de krav som 

ställs och som marknadsförs. Reklam i sig är ett sätt att signalera sina prestationer för olika 

intressenter vilket leder till att konsumenter förväntar sig mer av företagen, vilket 

överensstämde med deltagarnas svar i denna fråga. 

 

8.5 Konsumtion 

När konsumtionen undersöktes angående om deltagarna upplevde att de blev mer nöjda över 

att bo på ett hotell som arbetade med hållbarhet så svarade majoriteten på 70% att fallet var 

så. Detta kan intygas av Gao och Mattila (2014) som menar att nöjdheten är större inom hotell 

som arbetar med CSR på olika sätt. Studier visar även att en kund som är nöjd senare blir lojal 

och upprepar köp vid senare tillfällen (Almeida-Santana & Moreno-Gil, 2018).  

 

Däremot svarade endast 34% deltagare att de ansåg att hotell marknadsförde CSR eller annat 

hållbarhetsarbete, vilket tyder på att hotell måste arbeta mer aktivt med att nå ut till kunderna 

genom sociala medier och kanaler för att kunderna idag blir allt mer medvetna om olika 

miljö-attribut enligt Kucukusta et al. (2013). Denna brist på marknadsföring upptäcktes även 

genom följdfrågan med öppet svar där endast 2 deltagare hade fått reda på CSR genom sociala 

medier och 15 genom undervisning i skolan.  

 

Hela 42% av deltagarna ansåg att hotell inte arbetade med hållbarhet, detta betyder att 

företaget även måste arbeta med att skaffa högre varumärkessynlighet bland kunderna för att 

nå ut till fler. Enligt Assaf et al. (2017) kan man få fler lojala kunder genom att marknadsföra 

CSR mer för att det ska ha en positiv inverkan hos kunderna. Detta kan vara något för 

hotellen att arbeta med eftersom hela 88% av alla deltagare ansåg att hotell borde 
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marknadsföra hållbarhet mer. Detta är något Kucukusta et al. (2013) menar att man kan arbeta 

mer med eftersom att marknadsföringen av CSR har ett stort inflytande på kundernas 

beteende vid val och köp av hotell.  

 

8.6 Utvärdering av köpet 

Trovärdigheten till all marknadsföring var låg, endast 10 % ansåg att all marknadsföring 

hotell gick ut med var korrekt. Detta var en siffra som måste ändras på eftersom att 85% inte 

trodde på marknadsföringen som hotell gått ut med. Detta är något Borglund, De Geer och 

Hallvarsson (2008, s. 63) påpekar eftersom att kunder har stora krav på hotell som arbetar 

med CSR och därmed måste hotellen även leva upp till dessa och om kraven inte uppnås 

riskerar hotellen att framstå som falska och trovärdigheten minskar hos kunderna. Detta 

benämner Rahman et al. (2015) som greenwashing och är en sorts vilseledande 

marknadsföring där hotell påstår sig arbeta med hållbarhet men i själva verket inte gör det. 

Användningen av den falska marknadsföringen som används för att försöka stärka sitt 

varumärke förstör för de företag som arbetar aktivt med CSR. Detta är ett problem eftersom 

att det inte bara minskar trovärdigheten för ett hotell, men utan för alla som arbetar med CSR 

(Frostenson, 2011, s. 14).  

 

När ett hotell förlorar förtroendet från kunderna riskerar detta att bli ett stort problem enligt 

Kang et al. (2010). Kang et al. (2010) menar också att man oftast lägger störst vikt på negativ 

information än positiv information. Därför måste hotell arbeta mycket aktivt med att följa 

värdegrunderna som CSR har och leva upp till kundernas förväntningar för att sedan vara 

trovärdiga i fortsättningen. Större trovärdighet för kunderna ger även en chans till hotellet att 

få fler återkommande och lojala kunder som i sin tur ger god feedback. Detta CSR arbete 

gäller inte endast att arbeta externt, men även internt i företagen (Schmeltz, 2017). Problemet 

som upptäcktes med detta var att endast 9% ansåg att personalen engagerade sig i hotellens 

hållbarhetsarbete, medan 36% inte alls upplevde detta. Enligt Schmeltz (2017) krävs det att ett 

hotell måste arbeta med hållbarhetstänket från bemötande till varumärkesmarknadsföring. 

Detta krävs för att en kund ska känna att ett hotell är trovärdigt. Som tidigare nämnt, krävs det 

inte bara att den externa marknadsföringen fungerar, eftersom att det är krav på hotellen som 

ställs och att de inte kan leva upp till dessa. Därmed är det viktigt att hotellet arbetar internt 

med personalens hållbarhetstänk och arbetar för att det ska bli autentiskt samt trovärdigt för 

kunden (Serra-Cantallops et al., 2018). 
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Undersökningen visade att 67% ansåg att CSR skulle vara en anledning till att återkomma till 

ett hotell som arbetar aktivt med sådana aktiviteter. Detta överensstämmer med Gao och 

Mattila (2014) som även säger att kundnöjdheten är större inom hotell som arbetar med CSR 

och olika hållbarhetsarbeten. Detta visar sig även öka tillfredställelsen hos kunder eftersom att 

deras uppfattning kring hotellet är positivt på grund av CSR (Ibid.). Genom lojalitet så kan 

även positiv marknadsföring spridas till kundernas bekanta via Word of Mouth, som även 

leder till större medvetenhet kring CSR och hotellens arbeten med dessa aktiviteter. Detta kan 

i framtiden locka allt fler att börja bo på hotell som arbetar med hållbarhet, vilket i sin tur kan 

skapa fler lojala kunder med fler återbesök (Almeida-Santana & Moreno-Gil, 2018). 

 

8.7 Efterköpsbeteende 

När man har gått igenom alla sju stegen i köpprocessen befinner man sig i efterköpsprocessen 

där man utvärderar om produkten, i detta fall hotellbesöket, är något man kommer att 

återanvända till eller upprepa i framtiden (Blackwell, Miniard & Engel, 2001, s. 82). Om 

lojaliteten till ett hotell är tillräckligt stort är betalningsviljan detsamma, eftersom att 

undersökningen visade att 60% av deltagarna gärna betalade mer för ett hotell som arbetade 

med hållbarhet. I detta räknades det även med att en stor andel av enkätdeltagarna var 

studenter och inte kunde lägga ut en stor del summa pengar, även om man skulle vilja välja ett 

hotell som arbetade med hållbarhet som nämnts innan. Men en början för detta kan vara för 

hotell att arbeta mer med marknadsföring av CSR för att få ett större förtroende och lojalitet 

till företaget, som sedan kan leda till att fler ändå väljer att välja dyrare hotell som arbetar 

med hållbarhet. CSR är även en positiv bidragande faktor som gör att kunder förlitar sig på 

företaget, detta leder till en stor konkurrensfördel för hotellen och blir mer attraktivt för 

kunderna (Serra-Cantallops et al., 2018). Något som även Serra-Cantallops et al. (2018) 

menar är att CSR kan förbättra produktiviteten och moralen hos de anställda inom hotell. 

Bättre produktivitet inom hotellen leder till större kundnöjdhet och lojalitet till hotellen, som 

sedan leder till att företaget får ett gott rykte (ibid).  

 

Frågan om att fortsätta välja hotell som arbetade med hållbarhet istället för att välja andra 

hotell som var billigare trots likvärdig standard menar Almeida-Santana och Moreno-Gil 

(2018) kunde bero på kundens lojalitet. Genom att kunden byggt på ett behov av att bo på 

hotell som arbetar kring hållbarhet kommer lojalitet till dessa hotell att stärkas. I 

enkätundersökningen visade det att 54% av deltagarna skulle fortsätta välja hållbara hotell 
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trots likvärdig standard på icke hållbara hotell. Detta kan bero på den ökade medvetenheten 

om hållbarhetsarbete och CSR. 

 

Borglund et al. (2008, s. 21) hävdar att det är viktigt att hotell och dess personals arbete 

genomsyrar ett hållbarhetsarbete för att öka trovärdigheten. I enkätundersökningen svarade 

respondenterna att hotellens hållbarhetsarbete bör avspeglas från personalen genom 

uppmuntran och att medvetandegöra gästerna om att hotellet arbetade med hållbarhet som 

exempelvis CSR. Genom denna uppmuntran till kunderna att tänka på miljön vid vistelsen, 

visar engagemang från personalen sida vilket kan avspeglas i hotell som verkligen 

marknadsför och arbetar sannenligt med hållbarhetstänk. Detta kunde även kopplas ihop med 

kundens upplevelse på hotell som bidragit till högre trovärdighet vilket kan utvecklas till 

lojalitet.  

 

 

9. Metod- och materialdiskussion 

I detta avsnitt kommer metodvalet samt materialet att diskuteras gentemot vad som kunde ha 

gjorts annorlunda och vad som har gått bra. 

 

9.1 Metod 

Under metodavsnittet kommer urvalet, utformningen av enkäten, pilotstudien samt självaste 

enkätundersökningen att diskuteras. 

 

9.1.1 Urval 

Bekvämlighetsurvalet var den första tanken att använda sig av eftersom sociala medier som 

Facebook, Instagram och Linkedin var lätt att få vänner, familj och kollegor att svara på 

enkätundersökningen. Detta ledde även till en större variation mellan exempelvis 

sysselsättning och ålder bland deltagarna för att få så många varierade svar som möjligt 

(Bryman & Bell, 2013, s. 204). Bekvämlighetsurvalet var väl genomtänkt eftersom de flesta 

använder sociala medier och det var det lättaste och snabbaste sättet att kommunicera med 

människor idag. Därför valdes det att främst arbeta med detta urval för att nå ut till 

tillgängliga kontakter på sociala medier. Om detta urval inte använts så hade det blivit svårare 
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att nå ut till de respondenter som medverkat i enkäten (Ibid.). Snöbollsurvalet valdes i 

efterhand, med hjälp av bekanta så kunde detta urval användas för att få in ännu fler svar som 

var utanför kontaktnätet. Detta var en avgörande faktor som gav undersökningen en bredare 

publik av svaranden i undersökningen som antagligen inte hade kunnat nås ut till annars 

(Bryman & Bell, 2013, s. 206). 

 

9.1.2 Utformning av enkät 

I början av enkäten fanns även ett informationsblad som beskrev vad studiens syfte var och 

vad CSR står för, vilket även visades behövas eftersom att många inte visste vad CSR var 

innan. Detta var även för att deltagarna skulle få en större inblick i vad CSR var och lättare 

kunna besvara frågorna i enkätundersökningen. Om inte en kort beskrivning av CSR funnits 

tillgängligt så hade inte många deltagare kunnat påbörja eller slutföra enkätundersökningen, 

vilket hade lett till att färre hade genomfört och avslutat enkäten. I informationsbladet stod det 

tydligt att undersökningen vände sig till personer som varit på hotell för att inte få fler 

deltagare som kommer räknas som irrelevanta och bortfall i enkätundersökningen.  

 

Det valdes att ha fler slutna frågor än öppna, eftersom att det var enklare och gick snabbare 

för deltagaren att besvara. De få öppna frågorna användes för att samla in flera specifika svar 

och ta reda på vad respondenterna tänkte om vissa frågeställningar, och därav kunna analysera 

dessa för att få fler detaljerade svar till undersökningen. Det valdes att inte ha fler öppna 

frågor eftersom att det var tidskrävande att bearbeta dessa frågor och även mer tid för 

respondenten att svara, vilket kunde vara avgörande för om fler valde att slutföra 

enkätundersökningen eller inte. Det som kunde anses som bristfälligt var att det inte var 

obligatoriskt att svara på de öppna frågorna, men samtidigt som skulle kunna leda till att 

respondenterna kunde komma med ofullständiga svar om det var obligatoriskt. För att ha 

underlättat bearbetningen av de öppna frågor skulle man kunnat haft fasta alternativ som inte 

användes i denna enkätundersökning.  

 

Tanken var inte att tolka utan att mäta alla svar så ansågs det mest logiskt att använda sig av 

fasta svarsalternativ till frågorna som Ja, Nej och vet ej. Dessa frågor var lättare för 

respondenterna att besvara eftersom att det inte blev för tidskrävande eller för mycket 

engagerande vid svarandet av öppna frågorna. På detta sätt kunde man samla in fler konkreta 

svar från respondenterna som deltog i undersökningen. 
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9.1.3 Pilotstudie 

Pilotstudien var viktig för att få feedback och se om enkätfrågorna inte ställde frågor som var 

likadana, att det var flyt mellan frågorna, oklarheter, stavfel samt formuleringar i 

undersökningen. Om inte pilotstudien hade genomförts så hade det funnits en risk där två 

frågor hade haft samma frågeställning och betydelse som hade kunnat skapa förvirring för 

deltagarna som genomförde undersökningen. Det valdes även att göra en mindre pilotstudie 

med en grupp av personer som ansågs kunna komma med god feedback till arbetet. 

Anledningen till att göra en mindre pilotstudie var även för att dessa skulle räknas bort som 

bortfall i undersökningen. Hade en större pilotstudie genomförts så hade en stor grupp 

potentiella respondenter fått räknas bort i undersökningen, vilket hade lett till mindre önskade 

svar.  

 

9.1.4 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen gick inte lika snabbt som tänkt, eftersom att målet att få ihop 100 

enkätsvar inom 4 dygn gick inte som planerat. Enkäten lades ut på flera sidor på olika dagar 

som nämnt innan, för att se ungefärligt hur många som svarade på varje sida. Det tog längre 

tid än väntat för att få ihop svar eftersom 26 deltagare påbörjade undersökningen men som 

aldrig slutförde den, vilket räknades som bortfall i undersökningen och blev oanvändbara 

svar. Största förhoppningar var att få ihop flest svar från gruppen Dom kallar oss studenter, 

eftersom att den gruppen hade flest medlemmar av de grupper som enkäten skickades ut till, 

men det fanns även i åtanke kring att många redan hade besvarat på andra enkäter som kan 

publiceras på samma gruppsida och risken fanns att fler inte ville svara på ännu en till.  

 

Instagram var från början inte planerat att användas som plattform för enkäten, men medan 

enkätundersökningen pågick insågs behovet av fler respondenter till enkäten. På Instagram 

kunde fler vänner, familjer och bekanta delta i enkätundersökningen. Trots att fler 

påminnelser skickades ut inom olika grupper, tog det tid att samla in fler enkätsvar. Privata 

meddelanden skickades till bekanta för att få dem att besvara enkäten och tillslut nåddes målet 

att få in minst 100 svar, som slutade med 102 svar. 

 

9.2 Material 

Under materialavsnittet kommer litteratur- och databasinsamling, inklusions- samt 

exklusionskriterierna att diskuteras. 
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9.2.1 Litteratur- och databasinsamling 

Primär- och sekundärdata gick bra att samla in, dock tog det längre tid än vad som var 

planerat och tillslut hittades den sekundärdata som behövdes för att bygga upp den teoretiska 

bakgrunden. Det som kunde ha gjorts annorlunda var om det hade gjorts ordentliga 

förundersökningar innan uppsatsens start för att underlätta informationssökningen till den 

teoretiska bakgrunden.  

 

För det vetenskapliga skrivandet användes två metodböcker för att fånga in den 

samhällsvetenskapliga- samt företagsekonomiska inriktningen. Båda metodböckerna var 

skrivna av Alan Bryman, men i den andra som var ekonomiinriktad var även Emma Bell med 

som författare (Bryman, 2011; Bryman & Bell, 2013). Från start var det tänkt att bara 

använda Brymans (2011) samhällsvetenskapliga metoder, men under arbetets gång upptäcktes 

det att den företagsekonomiska riktningen även behövdes (Bryman & Bell, 2013).  

 

Vid insamlingen av de vetenskapliga artiklarna användes flera databaser samt sökord. Det 

börjades med att använda en av databaserna, Web of Science, men under arbetets gång 

upptäcktes det att tillräckligt med artiklar med rätt information inte hittades. Med detta i 

åtanke valdes fler databaser som var inriktade mot företagsekonomi som Taylor & Francis 

Online, SAGE Journals och Business Source Premier, för att kunna finna fler artiklar om 

marknadsföring som ingick inom det området. Medan det hittades artiklar som var bra men 

inte höll sig till ämnet så upptäcktes fler sökord som kunde användas. De nya sökorden 

öppnade upp för att hitta fler artiklar som passade in i till uppsatsens syfte samt frågeställning. 

Parallellt med artikelsökningen i databaserna skulle det föras en sökmatris (se Bilaga 1). 

Denna matris var bra att kunna se tillbaka till för att veta var man sökt artiklar, hur och när. 

Dock märktes det att kolumnen för antal lästa titlar var borta i sökmatrisen. Denna kolumn 

hade varit bra att ha med för att kunna se omfattningen av sökandet och kunna se hur många 

artikeltitlar som hade granskats.  

 

9.2.2. Inklusions- & exklusionskriterier 

De inklusions- samt exklusionskriterier som användes vid sökandet av vetenskapliga artiklar 

ska ha uppfyllts, dock utan att använda sig av filter vid sökandet. Alla artiklar var skrivna på 

engelska och dessa var vetenskapligt granskade samt publicerade. Det användes endast 

artiklar skrivna efter år 2000 för att artiklarna skulle vara användbara för att jämföra teorin 

med empirin.   
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10. Etisk reflektion om studiens genomförande 

Under enkätundersökningens verkan strävades det efter att hålla en hög grad av etiska 

aspekter för deltagarna i undersökningen. I Informationsbrevet så var det tydligt vad syftet 

med studien var samt att inga personuppgifter togs med i undersökningen och att deltagarna 

gett sitt samtycke till studien om man påbörjade den. Demografifrågorna var även utformade 

för inte ta reda på allt för personlig information som gör att man kan identifiera någon och 

man behövde inte heller skriva in några personliga uppgifter någonstans under hela 

enkätundersökningen för att öka graden av anonymitet och konfidentialitet. Det ställdes inte 

heller några personliga frågor som kan orsaka obehag eller som är för personliga för 

deltagarna (Patel & Davidson, 2011, s. 64).  

 

I studien var man mycket noga med att uppfylla och bibehålla de fyra etiska principerna som 

nämnt innan i studiens gång (Bryman, 2011, s. 130). Det framgick mycket väl att deltagandet 

var valfritt och att inga uppgifter som nämnt innan skulle delas med någon annan utan bara 

användas som forskningssyfte (Ibid.). Det var även tydligt att studien var anonym och att 

resultatet även skulle anonymiseras i resultatet så att inget kunde identifieras med en person 

eller något företag. I informationsbrevet stod det även att man kunde få resultatet skickat till 

sig själv om man bad om det. I detta fall fick deltagaren använda sig av kontaktuppgifterna 

som fanns i informationsbladet om det hade varit fallet. Inga mail kom in angående resultatet, 

i detta fall skulle man inte heller lagra några mailuppgifter eller namn som skulle komma in 

till mailen, utan anonymiseras (Patel & Davidson, 2011, s. 74).  

 

 

11. Slutsats 

Vår undersökning stämmer överens med tidigare studier att CSR och hållbarhetsarbete har en 

positiv påverkan på kundernas lojalitet med återkommande besök hos hotell med 

hållbarhetsfokus. Det visade sig att kunderna har en högre betalningsvilja för hotell som 

arbetar med CSR och att CSR även är en anledning till att fortsätta välja hållbara hotell. 

Denna studie har kommit fram till att kundernas köpbeslut påverkas till viss del av 

hotellbranschens hållbarhetsarbete. Dock nämnde inte många respondenter just CSR, men de 

nämnde aspekter som ingår i CSR som miljötänk. Kunderna ställer högre krav på att hotell 

som strävar efter högre hållbarhet visas genom att personalens arbetsvillkor samt engagemang 
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återspeglas till kunderna med god service och bemötande. Hotell som arbetar med hållbarhet 

borde marknadsföra CSR mer för att öka förståelsen hos kunderna om vad hotellen verkligen 

utövar för hållbarhetsaktiviteter. Det ansågs även vara viktigt att mer kunskap samt förståelse 

bör förbättras med hur hotell och andra företag arbetar med CSR. Mer kunskap om 

hållbarhetsarbete såsom CSR bör undervisas tidigare i skolan för att fler ska få en större 

förståelse kring olika hållbarhetsperspektiv. 

 

12. Praktisk användning och vidare forskning 

Denna studie är ett verktyg för att se vad deltagarna anser om hotellens marknadsföring kring 

hållbarhet. Man kan använda denna studie för att se över hur kundens köpbeslut påverkas av 

marknadsföringen av CSR på ett hotell samt hur mycket CSR även påverkar en kund vid 

beslut av olika hotell. Man skulle kunna använda denna studie för att undersöka hur CSR ökar 

till kundlojalitet och mer värde för kunden.  

 

Detta kan även vara till grund för vidare studier inom hotellbranschen men också av 

hållbarhetsarbete vid marknadsföring. För vidare forskning kan detta studie vara en grund vid 

fördjupning kring hur kunder upplever och upptar information om hållbarhetsarbete som 

marknadsförs. Vid en fördjupad studie kring köpbeteende och köpbeslut kan denna studie 

användas för att bygga vidare på inom dessa områden.  
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Bilaga 1: Sökmatris 

 

Datum Databas Sökord    Antal 

referenser 

 

Kombination Antal 

referenser i 

kombination 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Använda 

artiklar 

2018-03-19 Web of 

Science 

1 9.874  - - - - - 

2018-03-19 Web of 

Science 

- - 1 + 2 1.447 8 - - 

2018-03-19 Web of 

Science 

- - 1 + 2 + 3  260 - - - 

2018-03-19 Web of 

Science 

- - 1 + 2 + 3 + 4 3 3 1 - 

2018-03-19 Web of 

Science 

- 

 

- 1 + 4 107 - - - 

2018-03-19 Web of 

Science 

- - 1 + 4 + 2 20 12 6 5 

2018-04-03 Web of 

Science 

- - 1 + 4 + 2 + 5 9 - - - 

2018-04-03 Web of 

Science 

- -  1 + 4 + 2 + 5 + 6  1 1 - - 

2018-04-03 Taylor & 

Francis 

Online 

1 7.649 - 

 

- - - - 

2018-04-03 Taylor & 

Francis 

Online 

- - 1 + 7 718 2 1 1 

2018-04-09 Business 

Source 

Premier 

- - 8* + 9 36.982 - - - 

2018-04-09 Business 

Source 

Premier 

- - 8* + 9 + 10 3 1 1 1 

2018-04-18 Business 

Source 

Premier 

“11 12” 959 - - 2 - - 

2018-04-18 Business 

Source 

Premier 

- - “11 12” + 5 295 3 1 1 

2018-04-18 SAGE 

Journals 

1 4.146 - - - - - 
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2018-04-18 SAGE 

Journals 

- - 1 + “11 13” 26 5 2 2 

2018-04-19 Science 

Direct 

7 69.603 - - - - - 

2018-04-19 Science 

Direct 

- - 7 + 14 4.253 2 2 1 

2018-05-16 Business 

Source 

Premier 

15 123 - - 1 - - 

2018-05-16 Business 

Source 

Premier 

- - 15 + 9 5 1 1 1 

 

Avgränsningar i sökningar: - 

Artiklar publicerade mellan: 2000-2018 

Artiklar som är på: engelska eller svenska 

 

Sökord 

1. CSR 

2. Marketing 

3. Sustainability 

4. Hotel 

5. Customer 

6. Strategy 

7. Tourism 

8. Service 

9. Hospitality 

10. FAMM 

11. Buying 

12. Process 

13. Behaviour 

14. Loyalty 

15. “Green washing” 
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Bilaga 2: Informationsblad  

- undersökning för examensarbete 

  

Vi är två studenter som studerar i Grythyttan på Restaurang- & Hotellhögskolan, Örebro 

universitet. Vi är just nu mitt upp i skrivandet av vår C-uppsats och det är dags för en 

enkätundersökning. Denna enkät vänder sig till er som har varit på hotell. 

 

Medvetenhet kring hållbarhetsarbete och Corporate Social Responsibility (CSR) har ökat 

genom åren och är just nu i fokus för många företag och privatpersoner. Att förhålla sig till 

CSR menas med att företag tar ansvarstagande för de tre hållbarhetsperspektiven miljön, 

ekonomin och samhället.  

 

Syftet med vår studie är att belysa hur svenska hotell marknadsför sitt hållbarhetsarbete, hur 

gästerna uppfattar informationen och hur gästernas beslut påverkas vid val av hotell. 

 

Enkäten tar ca 3-5 minuter att genomföra. 

  

Deltagande sker anonymt och inga personuppgifter kommer att lämnas ut till tredje part. 

Information som kommer fram kommer endast att användas i forskningssyfte. Resultatet 

kommer också att anonymiseras så att identifikation av person eller företag inte är möjlig. 

  

Deltagande är frivilligt. Resultatet kan, vid förfrågan, skickas till dig som deltar i 

undersökningen. Se kontaktuppgifter nedan. 

  

 

Tack för att ni deltar i vår undersökning! 

 

 

 

 

 

Kontaktinformation 

  

Patricia Lundberg                                 Sandra Engelbrand                                 

patricia.lundberg@hotmail.com           sandraengelbrand@gmail.com 

  

Handledare för projektet: 

Kerstin Nilsson, universitetsadjunkt vid Handelshögskolan, Örebro universitet 

kerstin.nilsson.hh@oru.se

mailto:kerstin.nilsson.hh@oru.se
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Bilaga 3: Enkätfrågor 
 

Bakgrund  

1. Ålder (18-25, 26-35, 36-45, 46-55, 56+) 

2. Man/Kvinna 

3. Utbildningsnivå? (Grundskola, Gymnasium, Universitet/Högskola, Annat?) 

4. Sysselsättning? (Studerar, Arbetar, Annat?) 

 

CSR 

5. Hur ofta bor du på hotell? (1-2, 3-4, 5-6, fler än 6 gånger) (gång/år) 

6. Visste du vad CSR var innan du läste informationsbladet? (Ja, Nej) (förklaring av CSR 

i infobladet) 

7. Om ja,  

            När och hur fick du för första gången kontakt med begreppet CSR? (öppet svar) 

8. Vad anser du att hållbarhetsarbete på hotell bör vara? (öppet svar) 

9. Tycker du att det är viktigt att hotell arbetar med hållbarhet genom att tänka på miljö-, 

sociala- och ekonomiska förhållanden? (Ja/Nej/Vet ej) 

 

Marknadsföring av Corporate Social Responsibility 

10. Upplever du att hotell marknadsför CSR eller annat hållbarhetsarbete? (Ja/Nej/Vet ej) 

11. Tycker du att hotell borde marknadsföra sitt hållbarhetsarbete ännu mer? (Ja/Nej/Vet 

ej) 

12. Förväntar du dig mycket av hotell som marknadsför sig som hållbara? (Ja, Nej, Vet ej) 

13. Skulle du hellre välja att bo på ett hotell som marknadsför sig som hållbart och betala 

mer för det än att välja ett hotell som inte gör det? (Ja, Nej, Vet ej)  

 

Trovärdighet 

14. Tror du på all marknadsföring hotell går ut med? (Ja, Nej, Vet ej) 

15. Upplever du att personalen på hotellen engagerar sig i hållbarhetsarbetet? (Ja, Nej, Vet 

ej)  
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Lojalitet 

16. Skulle CSR vara en anledning att återkomma till ett hotell? (Ja, Nej, Vet ej) 

17. Skulle du vara villig att betala mer för hotell som är hållbara? (Ja, Nej, Vet ej) 

 

Köpbeteende 

18. Påverkas du av vad familj och vänner tycker och värderar vid val av hotell? (Ja, Nej, 

Vet ej) 

19. Vad tycker du är viktigt vid val av hotell? (Öppet svar) 

 

Köpprocess 

20. Skulle du känna dig mer nöjd om du bodde på ett hållbart hotell? (Ja, Nej, Vet ej) 

21. Skulle du återvända/fortsätta välja hotell som arbetar med hållbarhet istället för att 

välja ett annat som är billigare, trots likvärdig standard? (Ja, Nej, Vet ej) 
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Bilaga 4: Enkätsvar 
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7. Om ja, när och hur fick du första gången kontakt 

begreppet CSR? 

 

 

8. Vad anser du att hållbarhetsarbete på hotell bör vara? 
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19. Vad tycker du är viktigt vid val av hotell? 

 

 

 

 

 


